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Deel 1: de langegolfperiode
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Voorwoord
De ontstaansgeschiedenis
Klaas Dijkstra’s geschrift kwam te voorschijn tijdens mijn bemoeienis met
de ontruiming van het voormalige zendstation Radio Kootwijk, eind 2000
en voorjaar 2001. (Achteraf bleek, dat er zelfs meerdere versies van
bestaan.)
Naar mijn mening, is dit een zó interessante verhandeling dat het de
moeite zou lonen het alsnog uit te geven. Eerste naspeuring toonde, dat het
ooit rond 1974 (PTT) in een soort stencilvorm met ingeplakte foto’s was
verschenen in minder dan 10 exemplaren. Verder dan wat vage geruchten
kwam ik vooralsnog niet.
In het voorjaar van 2003, tijdens een bezoek aan het Museum voor
Communicatie in Den Haag (het voormalige PTT Museum), vroeg ik de
toenmalige conservator Jacques Caspers of het mogelijk zou zijn, zij het
pro Deo, Dijkstra’s geschrift in boekvorm te laten verschijnen? Zijn eerste
opinie was dat dit geen bezwaar zou zijn, daar de rechten toch bij de
voormalige PTT en zijn rechtsopvolger liggen.
Tijdens een daarop volgend bezoek aan het archief in de Zeestraat in Den
Haag, bleek echter al spoedig dat de rechten misschien toch niet bij het
Museum liggen en dat een nader onderzoek beslist noodzakelijk is.
Uit de gegevens van dit archief bleek bovendien dat Klaas Dijkstra rond
1974/76 moet zijn overleden. Gelukkig was de Gemeente Archivaris van
de plaats van zijn overlijden zo vriendelijk mij enkele gegevens te
verschaffen, zodat er een speurtocht op touw gezet kon worden.
Na het raadplegen van enkele burgerlijke standen, kwam het uiteindelijke
bericht dat Dijkstra’s nakomeling, kort na het einde van de Tweede Wereld
Oorlog, naar voormalig Nederlands-Indië was verhuisd. Dit impliceerde
echter dat men uit Nederland was uitgeschreven en dat dit spoor,
noodgedwongen, doodliep.
Intussen was al gebleken dat Klaas Dijkstra nooit in Nederlandse PTT
dienst is geweest. Zodat het nu zo goed als zeker werd, dat de
auteursrechten niet automatisch bij de PTT en zijn juridische opvolger
lagen.
Uit Dijkstra’s geschrift blijkt dit ook wel, daar de Indische PTT onder het
gezag van het toenmalige Ministerie van Koloniën viel (de Indische PTTzaken zijn bij de soevereiniteitsoverdracht eind 1949 overgedragen aan de
Indonesische autoriteiten). Later bleek dat het manuscript na zijn officiële
(medische) afkeuring (1947), dus in zijn privé tijd, is geschreven.
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Door een “virtueel wonder” in juni 2004, kwam ik met de juiste
medewerker van het Nationaal Archief te den Haag in contact. Na mijn
vraag gesteld te hebben, zag hij in het systeembestand dat er rond die
periode zo'n 1400 overlijdensadvertenties aanwezig zijn. Hij merkte op dat
hij geen tijd heeft dit allemaal uit te zoeken en suggereerde: kunt u mij niet
wat meer gegevens verschaffen?
Na een kort intermezzo vertelde hij mij, overigens zonder verder gebruik
te maken van de aanvullende gegevens en de overlijdensadvertenties, dat
er kinderen geboren zijn op Sumatra. Ook verschafte hij mij een paar
telefoonnummers “die maar eens gebeld moeten worden”, waarbij hij de
kans van slagen op 90% schatte. Al met al stond ik binnen een kwartier
weer op straat!
Zijn vermoeden was juist. Het bleek zelfs, dat de familie Klaas Dijkstra’s
archief bezit en dat zij het manuscript, begin jaren zeventig, hebben getypt
(jammer genoeg bestonden er toen nog geen PC’s)! Zij waren opgetogen
en bereidwillig deel twee nog eens gehéél over te typen, zodat het via de
computer bewerkt kon worden.
Deel één is dankzij de genereuze medewerking van Andries van
Bronkhorst eveneens gedigitaliseerd. Andries heeft, overigens, ook de
moeite genomen deel I en II, na de digitale bewerking (editten), op fouten
en inconsistenties te controleren, wat zeker gezien de omvang van dit
boek, beslist een enorme klus moet zijn geweest!

De realisatie
De door de toenmalige PTT verzorgde uitgave (1974) was op sommige
punten, om welke reden dan ook, wat incoherent. Daarom is er voor
gekozen enkele foto’s in een, naar mijn mening, iets logischer vorm te
rangschikken, er een paar weg te laten en enkele nieuwe in te voegen,
hierbij dankbaar gebruikmakende van Klaas Dijkstra’s uitgebreide archief.
Dijkstra’s schrijfstijl en woordkeuze gaat terug naar het eerste deel van de
vorige eeuw, maar is om zijn treffende en boeiende beschrijving
ongewijzigd gelaten. Alhoewel de originele tekst is gehandhaafd, is er toch
besloten enkele schrijfwijzen te vervangen door die welke rond 1970 reeds
algemeen gangbaar zijn, zoals het met een kleine letter schrijven van
eenheden als deze onverkort worden weergegeven (volt i.p.v. Volt) en
hoofdletters wanneer het een afkorting betreft, zoals V, A e.d..
Tussen deel I en II bestaat een iets afwijkende schrijftrant, die
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vermoedelijk door de vijf en twintig jaar van het ontstaansproces te
verklaren is.
De ondertitels (captions) bij de PTT uitvoering werden nogal kort
gehouden, maar zijn nu zo uitgebreid mogelijk weergegeven. Namen van
afgebeelde personen zijn achterin terug te vinden.
Dijkstra paste op grote schaal afkortingen toe; die misschien bij zijn
vroegere collega’s (tijdgenoten) bekend in de oren klonken, maar die door
de huidige lezer niet meer te begrijpen zijn. Daarom is er voorin het boek
een verklarende lijst opgenomen.
De afkorting van persoons- en plaatsnamen in het origineel d.m.v. één
enkele letter, zijn nu, waar mogelijk, volledig weergegeven.
Als er ondanks alle inspanningen toch redactionele onvolkomenheden in
de realisatie van dit project worden geconstateerd, dan is dit ten volle mijn
verantwoordelijkheid.
Diemen, september 2005,
Arthur O. Bauer

Dankzegging
Bij deze gelegenheid wil ik niet voorbijgaan aan degenen die hebben
bijgedragen tot de verwezenlijking van deze publicatie.
In de eerste plaats de erve(n) van Klaas Dijkstra, zonder hun medewerking
zou dit project nooit gerealiseerd zijn; alhoewel, zonder Adri de Keijzer,
Saskia Spiekman, Andries van Bronkhorst en de medewerker van de
Nationaal Archief in den Haag had ik er niet eens aan kunnen beginnen.

Bij de elektronische uitgave (.epub) in 2014.
In 2006 is het boek, zoals voorbereid door Arthur Bauer, bij uitgeverij
Emaus geproduceerd in een oplage van 550 exemplaren. Het was de
angstige vraag of er wel belangstelling zou zijn voor zóveel van deze
boeken. Gelukkig zijn deze in vrij korte tijd verkocht, voor een belangrijk
deel aan radiozendamateurs. In 2007 kende het Vederfonds aan Arthur
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Bauer een beloning toe voor zijn vele werk om deze uitgave te realiseren.
Klaas Dijkstra immers, was ook een van de winnaars van de Vederprijs in
de eerste jaren van het fonds. Maar daarmee is de geschiedenis van Radio
Malabar nog niet ten einde.
Intussen was er een markt ontstaan voor z.g. e-readers, platte low-power
computertjes met een passief zwart-witscherm van formaat A6, waarin de
tekst van vele honderden boeken kon worden opgeslagen. Er konden ook
foto's en tekeningen bij, maar daarmee werd de omvang van het boek (in
bytes) veel groter.
Gelukkig waren de files, die gebruikt waren voor de uitgave van het
papieren boek, nog beschikbaar en het plan rees om hiervan een file voor
elektronische publicatie (e-pub) te maken. De foto's die in het boek in een
apart katern met beter papier bijeen waren gebracht, zijn weer verdeeld
over de tekst, zodat er zo weinig mogelijk gebladerd hoeft te worden. Op
een scherm is dat een stuk lastiger dan in een papieren boek. De grote
omvang maakte het lastig om het geheel als één boek bij elkaar te houden
en de natuurlijke verdeling in twee delen is daartoe gehandhaafd.
Het was bekend dat het een vurige wens van Klaas Dijkstra was om zijn
werk breed te verspreiden, zodat niet vergeten zou worden hoe het in Indië
begon. Het is dan ook verheugend dat o.a. het Vederfonds ruimte op het
internet beschikbaar stelt voor dit elektronische boek. Moge deze nieuwe
manier van uitgeven deze wens des te meer tot uitvoering brengen.
Valkenswaard, april 2014,
prof.ir. Klaas H.J. Robers
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Afkortingen en woord verklaring
Adat = volksgebruik, volksrecht
ACW = Artillerie Constructie Winkel
Alang alang = een hoog gras
Ambonia = Ambon
Aneta = Algemeen persbureau in Indië
Api = vuur
A.T. = Amsterdamse tijd
Bandjir(en = overstromen, overstroming
Bandoeng = Bandung (huidige spelling)
Bilik = gevlochten bamboe
BB = Binnenlands Bestuur
BBL = Gouvernements-salarisregeling (Burgerlijke Bezoldiging van
Landsdienaren), later HBBL
Blanda = Nederlander (westerling)
Bonkar = afbreken (breek het maar weer af)
BOW = Dienst van Burgerlijke Openbare Werken
B.P.M. = Bataafsche Petroleum Maatschappij
Cbg = Chef Radiodienst Buitengewesten
CBH = Chef Radiostations op de Bandoengse Hoogvlakte
Clab = Chef Radiolaboratorium
CPR = Chefproef (W. Einthoven)
CRM = Centraal Radiomagazijn
Dessa = (landelijk) dorp
Diensthoofd = Ir. Hillen
Djongos = (jonge) bediende
Drie electrodenlamp = triode
Drossel = het Duitse woord voor smoorspoel
G.G. = Gouverneur Generaal (hoogste gezagdrager in Indië)
Goedang = schuur, pakhuis
Goenoeng = berg
H.B. = Hoofdbestuur
h.f. = hoogfrequent
HTT = Hoofd van de afdeling Telefoon en Telegraaf , Hoofd Technische
Dienst (Ir. Warners)
Ica = Indische Centrale Aanschaffingsdienst
Kali = rivier
Kampoeng = wijk, (klein) dorp
Katjong = (kleine) jongen, huisbediende
Koelie = drager, schouwer
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Kotta = stad
K.P.M. = Koninklijke Pakketvaartmaatschappij
kVA = kilo volt ampère
kW = kilowatt
kWu-meter = kilowattuurmeter
l.f. = laagfrequent
Mandoer = opzichter
M.T.S. = Middelbare Technische School, ging over in H.T.S. (Hoger
Technische School)
Nassi = witte gekookte rijst
Njonja = dame (westerse dame c.q. vrouw)
Oppasser = kantoorloopjongen (de laagste in rang)
Passar = markt
Rak = rek
R.E. = Radio Express
RTT = Hoofd van de Radiodienst
Sajoer = groente
Sawah = nat rijstveld
Siam = Thailand
Sirap = houten dakpan
S.S. = Staats Spoorwegen
SS = stoomschip
Tanie = landbouwer, boer
Techminkol = Technisch Bureau van Koloniën
Toean = (westerse) heer
Toekang koeda = paardenknecht
Toekang = werkman, arbeider, knecht
Wedana = (Javaans) districtshoofd

8

HOOFDSTUK 1
Mijn “voorbereiding” en uitzending
1: Hoe ik bij de radio kwam
We schrijven Juli 1914.
Er heerst een vrolijke stemming onder een groepje miliciens en
beroepsmilitairen van de Eerste Compagnie der Telegraafafdeling van het
regiment Genietroepen.
En geen wonder!
De sergeant majoor was zo even geweest en had medegedeeld, dat zij op
detachement zouden gaan, naar de mond van de Schelde in de buurt van
Breskens. Wat men daar moest gaan doen was niet bekend gemaakt.
Speelde trouwens geen rol ook. Op detachement gaan betekende: buiten de
kazerne, meer vrijheid, geen militaire oefeningen en vooral: minder
discipline.
De beroepsmilitairen, die zoiets al meerdere malen bij de hand hebben
gehad, geraken over de vele voordelen van zo’n detachement nooit
uitgepraat. Jammer alleen, dat het zo zelden voorkwam.
In hun verbeelding zien ze dan ook alleen maar de zonnige kant van het
geval. De nabije zee, waar je heerlijk kunt zwemmen, de vrije natuur voor
het maken van tochtjes, geen avondappèl en wat al niet meer.
Bij aankomst op de plaats van bestemming blijkt reeds een detachement
zeemiliciens aanwezig te zijn. Deze weten mede te delen dat oefeningen
zullen worden gehouden met oorlogsschepen. Deze oefeningen bestaan in
het overseinen van berichten door middel van vlaggen, welke berichten
door de Genisten per telefoon zullen moeten worden doorgegeven aan
andere instanties.
Een “doodgewone” optische berichtgeving dus en geen radiografische. De
dagen gaan voorbij zoals men zich deze heeft voorgesteld. Het is het
mooiste weer van de wereld en de dienst is helemaal niet zwaar. Men
geniet ten volle van het buitenleven en men waant zich gelukkig voor dit
detachement aangewezen te zijn. Terug verlangen naar de kazerne doet
men helemaal niet.
Couranten worden niet gelezen en contact met de buitenwereld bestaat zo
goed als niet. Men heeft er dan ook geen idee van, dat zich boven Europa
donkere wolken samenpakken. Niets wijst er op, dat het gelukkige leventje
voortijdig zal eindigen.
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Plotseling, als een donderslag bij heldere hemel, komt het bericht
“onmiddellijk staken met oefeningen en per eerste gelegenheid terug naar
Utrecht”. Wat er aan de hand kan zijn weet niemand. Allen staan elkaar
aan te kijken, alsof ze het in Keulen horen donderen. Langzamerhand
dringt het tot hen door, dat hier wel eens iets ernstigs achter kan zitten,
misschien zelfs wel oorlog!
Geheel onthutst pakken ze inderhaast hun spullen bij elkaar en aanvaarden
de terugreis. Bij aankomst aan het station te Utrecht is het een drukte van
belang. Onderweg hebben ze reeds gehoord dat de mobilisatie is
afgekondigd. Militairen in allerlei uniformen, bepakt en bezakt lopen af en
aan. Vrouwen, met kinderen op de arm, nemen huilend afscheid van hun
mannen.
In de Kromhoutkazerne is alles in rep en roer. De kribben worden twee aan
twee boven elkaar gezet, bossen stro aangesleept en op de vrij gekomen
ruimten gelegd. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de ontvangst van
landstormplichtigen, reservisten, grootverlofgangers, etc.
Nog diezelfde dag komen de eersten binnen. Na een paar dagen zijn de
lokalen tot aan de nok gevuld en nog steeds houdt de stroom aan. Het valt
voor ons jongeren niet mee zich de ernst van de toestand in te denken.
Voor zover ik mij herinner vonden wij het wel interessant al die vreemde
mensen om ons heen. Wij, die reeds enige maanden het kazerneleven
hadden meegemaakt en het klappen van de zweep kenden, voelden ons
geroepen de nieuwelingen, die aan hun nieuwe omgeving moesten
wennen, met de gang van zaken op de hoogte te brengen. Dit geschiedde
met de meeste opgewektheid en zonder enige bezorgdheid voor hetgeen de
nabije toekomst zou kunnen brengen.
Geleidelijk aan werden detachementen samengesteld. Het ene groepje na
het andere vertrekt naar zijn oorlogsbestemming. Hierdoor komt er wat
ruimte.
Op het kazerneterrein is het nog altijd even druk. Telegraafwagens,
pionierskarren, enz. worden uit de loodsen gehaald en rijden proef,
bespannen met twee of meer paarden. Deze dieren, nog niet gewend aan
hun nieuwe omgeving, zijn schichtig en maken de gekste capriolen. Tot
overmaat van ramp rijdt een der wagens over een projectiel dat subiet
ontploft, met het gevolg dat de bespanning onmiddellijk op hol slaat,
dwars door perkjes en omheiningen heen.....
Na verloop van een week zijn ook deze wagens verdwenen. Eindelijk
komen ook wij aan de beurt om ingedeeld te worden. Met nog enkele
anderen, die ook pas van buiten zijn gekomen, worden wij ingedeeld bij
een afdeling voor draadloze telegrafie. Dit is een grote verrassing, want
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niemand van ons heeft ooit een radiotoestel gezien, laat staan er mee
gewerkt.
Zelfs is het ons niet bekend, dat de genie over radio-installaties beschikt
uitgezonderd dan de zend-ontvanginstallatie in het gebouwtje op het
Vossegat, waar men altijd zeer geheimzinnig mee doet en waar alleen
ingewijden toegang hebben. Doch wie weet wat voor geheimen de vele
opslagplaatsen van het Wapen der Genie nog wel zullen opleveren op dit
gebied.
Naar men ons weet te vertellen, zijn vroeger ook wel eens meer proeven
genomen met twee kleine transportabele zend-ontvanginrichtingen. Maar
dat is al jaren geleden. Van de beroepsmilitairen, die aan de oefeningen
hebben deelgenomen, is niemand meer in dienst, althans niet in de lagere
rangen. En met de “hogeren” hebben we natuurlijk geen contact.
Het enige, dat men zich weet te herinneren is, dat hierbij gebruik werd
gemaakt van vlieger- en luchtballonantennes en dat het er – volgens de
verhalen – nog al vrolijk was toegegaan.
Later zijn deze proeven niet meer herhaald en waar de toestellen gebleven
zijn weet niemand.
Met spanning wachten wij de dingen af, die komen zullen. Intussen wordt
het onderwerp druk besproken, waarbij zich het merkwaardige voordoet,
dat zich onder de opgekomen landweersoldaten een deskundige bevindt,
die tot het personeel behoort van het bekende radiostation ScheveningenHaven. Het gevolg is dat wij hem ogenblikkelijk aanklampen en tal van
vragen stellen, welke hij met groot geduld en veel belangstelling
beantwoordt. En zo gebeurt het, dat wij ons eerste radio-onderricht krijgen,
welke lessen er veel toe hebben bijgedragen, dat ik mij voor het radiovak
ben gaan interesseren en het zelfs uiteindelijk tot mijn beroep heb gekozen.
Maar, dit laatste geschiedde pas vele jaren later: op dat moment (en zelfs
nog jaren daarna) had ik er geen idee van, dat ik deze richting nog eens uit
zou gaan. Zeker is, dat wanneer de gebeurtenissen in de dagen van vóór en
ná de mobilisatie een andere wending hadden genomen, ik nooit
gesolliciteerd zou hebben naar de betrekking van radiotechnisch ambtenaar
bij de P.T.T.-dienst in Nederlands Indië, eenvoudig niet, omdat ik mij dan
voor deze betrekking niet capabel zou hebben gevoeld. Door deze loop van
de omstandigheden heb ik het geluk gehad, de ontwikkeling van de
radiodienst daar te lande voor een belangrijk deel mee te maken en het is
mijn bedoeling hiervan in de volgende hoofdstukken het één en ander te
vertellen, mede omdat deze ontwikkeling jaren lang in de belangstelling
van het publiek heeft gestaan.
Daar het echter nog ruim zes jaren zou duren, voordat ik vertrok (waarvan
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de mobilisatie vier voor hare rekening nam) lijkt het mij wel van belang
eerst iets mede te delen omtrent mijn belevenissen bij de militaire
radioafdeling. Men kan dan al wat vertrouwd raken met de stand van de
radiotechniek in de jaren van en kort na de Eerste Wereldoorlog.
Heel lang heeft ons “radio-onderricht” niet geduurd. Een dag of tien na
onze indeling gingen ook wij op stap. Toch heeft dit onderricht er veel toe
bijgedragen, dat wij niet geheel vreemd kwamen te staan tegenover het
doel en de werking van de radiotoestellen, waarmee wij te maken kregen.
Alvorens verder te gaan, lijkt het mij daarom ook gewenst, het één en
ander mede te delen omtrent de werking van een eenvoudige vonkzender
en een kristalontvanger, zijnde de meest gebruikelijke radioapparaten in de
eerste jaren van de oorlog.
Deze beschouwing kan uiteraard slechts een zeer oppervlakkige zijn. Zij,
die er meer van willen weten, dienen een der vele studieboeken op dit
gebied ter hand te nemen. Dit geldt ook voor de technische onderwerpen,
die later zullen volgen. Verder wordt van de veronderstelling uitgegaan,
dat de lezer enige kennis bezit van de grondbeginselen van de
elektrotechniek. Het is niet mogelijk, alles stuk voor stuk uit te leggen.

2: Korte geschiedkundige inleiding
Wanneer wij het over de radio hebben, dringt onwillekeurig de grote
figuur van een Marconi naar voren. En geen wonder, want hij is het
geweest, die de stoot heeft gegeven aan de totstandkoming van het
radioverkeer.
Het wonderlijke hiervan is echter, dat hij voor de verwezenlijking van zijn
plannen geen enkele principiële uitvinding behoefde te doen. Deze waren
allen reeds vóór hem gedaan, door een lange rij van de grootste fysici der
19e eeuw. Hij behoefde alleen maar de door hen gedane wetenschappelijke
grondslagen te combineren, niets meer. Zelfs de hulpmiddelen, die hij voor
zijn experimenten nodig had, lagen kant en klaar gereed.
Dit doet echter niets af aan Marconi’s verdiensten als stichter van het
nieuwe communicatiemiddel. Integendeel, zijn scheppende gedachte om
tekens over te brengen over honderdtallen kilometers zonder
gebruikmaking van draden, is op zichzelf van een zeer grote prestatie en is
van het allergrootste belang gebleken.
Het zou te ver voeren, de gehele ontwikkelingsgang tot de tijd van vóór
Marconi te behandelen. Van de vele uitvindingen of ontdekkingen die
hierop betrekking hebben, wil ik alleen die van Maxwell en die van
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Heinrich Hertz noemen. De eerste publiceerde o.a. in 1864 over het
bestaan van langere elektromagnetische golven, die dezelfde
voortplantingssnelheid hebben als die van het licht, namelijk 300.000 km
per seconde. De tweede publiceerde in 1888 de resultaten zijner proeven
over – zoals hij het noemde – “zich uitbreidende elektrische kracht”, welke
formulering later door Kelvin “aethergolven” zijn genoemd. Voor het
opwekken der elektromagnetische trillingen, maakte hij gebruik van
vonkontladingen tussen kleine metalen kogels, waaraan naar weerszijden
korte rechte draden waren aangebracht.
De eerste zenders, waarmede Marconi zijn communicatieproeven begon,
hadden dezelfde constructie. Kort daarop en wel in 1898 werd door hem
één der draden met de aarde verbonden en de andere aan een hoog
uitgespannen draad, waardoor hij meteen veel betere resultaten bereikte.
Het jaar daarop schonk aan Marconi de grote voldoening van een
geslaagde verbinding over het Kanaal van Bristol over een afstand van 3,7
mijl, waarvoor hij – let wel – een golflengte van slechts 1,25 meter
gebruikte.
Naar aanleiding van dit succes werd een definitief radiostation opgericht
op de Needles bij het eiland Wight, werkende met de 22 km verwijderde
kust van het Engelse vasteland.
Het jaar daarop, in 1899, werd voor het eerst van radio gebruik gemaakt
bij de Britse marinemanoeuvres waarbij tussen schepen afstanden van 100
km werden overbrugd. Daarna volgden meerdere radiostations voor het
werken over grotere afstanden, waaruit bleek dat de kromming der aarde
geen bezwaar opleverde voor het onderlinge verkeer. Dit was voor
Marconi aanleiding om de overbrugging van de Atlantische Oceaan te
proberen. Het ene station werd opgericht te Poldhu (Engeland) en het
andere te Cape Cod in de Amerikaanse staat Massachusetts.
Heel voorspoedig ging het hier niet mee. Eerst werd door een storm de
antenne te Poldhu vernield en toen deze gerepareerd was, gebeurde
hetzelfde met de antenne te Cape Cod. Daar de resultaten tot toen negatief
waren gebleven, besloot Marconi over te steken naar New Foundland en te
trachten daar met antennes, die aan vliegers omhoog gelaten moesten
worden, de reeksen morsetekens S (drie punten), die Poldhu zou
uitzenden, op te vangen. Dit gelukte inderdaad op de historische 12e
December 1901.
Bij deze proeven werd gebruik gemaakt van een vonkzender, die gevoed
werd door een 25 kW wisselstroomdynamo met een frequentie van 45
perioden per seconde. De ontvanger werkte met een zg. coherer, een
instrument, dat spoedig vervangen werd door de gevoeliger kristaldetector
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en dat we daarom niet afzonderlijk zullen bespreken.
Na deze opzienbarende prestatie ging het met de ontwikkeling van de
radiotechniek bergopwaarts, nu eens wat langzamer en daarna – na een
nieuwe ontdekking – wat sneller. Laat ik thans, na deze geschiedkundige
inleiding, overgaan tot de behandeling van een weinig theorie.

3: De werking van een eenvoudige vonkzender en kristalontvanger
In wezen is een radiozender weinig anders dan een omvormer van
gelijkstroom (of wisselstroom van lage frequentie) in een wisselstroom
van hoge frequentie. Wat men onder een wisselstroom verstaat is
misschien bekend, en zo niet, dan wil ik beginnen met op te merken, dat
dit een stroom is, die periodisch van richting en sterkte verandert, terwijl
onder een frequentie wordt verstaan, het aantal wisselingen – ook wel
perioden – per seconde. En, teneinde alvast enig begrip te krijgen van de
grootte-orde der gangbare frequenties, zij verder medegedeeld, dat de
elektrische centrales voor licht en kracht in ons land een wisselstroom
opwekken van 50 perioden per seconde, terwijl de frequentie van de
commerciële radiozenders varieert van ongeveer 20.000 tot 15.000.000
perioden per seconde of hoger (in Amerika waren de frequenties van meer
dan 1,5 millioen perioden per seconde officieel vrijgegeven voor amateur
experimenten, omdat deze voor het commerciële radioverkeer van geen
waarde werden geacht).
Daar het niet handig is, steeds de woorden “per seconde” toe te voegen,
werd hiervoor de eenheid hertz ingevoerd, de achternaam van de bekende
Duitse hoogleraar Heinrich Hertz, die wij reeds in de vorige paragraaf zijn
tegen gekomen. Zo spreekt men dus van een frequentie van bijvoorbeeld
100.000 hertz, afgekort 100 kHz.
Daar het opwekken of instandhouden van zulke hoge frequenties als bij de
radio gebruikelijk zijn, berust op het vibreren of trillen van elektriciteit,
spreekt men in de radiotechniek meestal van het “aantal trillingen per
seconde”, of van trillingen zonder meer.
De door een radiozender opgewekte trillingen worden via de antenne aan
een denkbeeldige stof, genaamd “aether”, medegedeeld, welke stof voor de
voortplanting der trillingen zorg draagt. Deze trillingen hebben, evenals
het licht, een elektrisch en magnetisch karakter, zodat men bij de
voortplanting spreekt van elektromagnetische trillingen.
Hoe de voortplanting van deze trillingen in werkelijkheid geschiedt, weet
men niet. Wat men wel weet, is dat de voortplantingssnelheid – evenals
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van alle elektromagnetische trillingen – 300 millioen meter per seconde
bedraagt. In plaats van de grootte van de frequentie van de trillingen op te
geven, is meer het begrip “golflengte” ingeburgerd. Wat men hieronder
verstaat, blijkt uit het volgende.
Veronderstel, dat we te doen hebben met een radiozender, die per seconde
1.000.000 trillingen uitzendt, of liever gezegd: uitstraalt. Het front van
deze trillingen plant zich voort met een snelheid van 300.000.000 meter
per seconde. De lengte van de weg , die één trilling aflegt, bedraagt dus,
deze snelheid gedeeld door het aantal trillingen per seconde, of wel:
300.000.000 : 1.000.000 = 300 meter.
Hieruit volgt, dat een zender met een frequentie van 1.000.000 hertz een
golflengte heeft van 300 meter.
Gewoonlijk duidt men de golflengte aan met het Griekse teken λ (lambda).
De elektromagnetische trillingen, welke aan de aether worden
medegedeeld, bezitten de eigenschap in metalen geleiders welke zij op hun
weg tegenkomen, opnieuw elektrische trillingen op te wekken. Dringen
deze elektromagnetische trillingen door tot de antenne van het
tegenstation, dan ontstaan ook hierin elektrische trillingen.
Het is misschien overbodig te vermelden, dat de frequenties van de
uitgestraalde trillingen en die der in de antenne opgewekte trillingen
volkomen aan elkaar gelijk zijn.
De bedoeling van het ontvangapparaat is nu de aangekomen trillingen op
de een of andere manier waarneembaar te maken. Hoe dit geschiedt, zal
straks verklaard worden, nadat we meer weten van hetgeen er aan de
zenderzijde gebeurt.
Al naar de aard van het gebezigde systeem, spreekt men van vonkzenders,
booglampzenders, machinezenders, drie-elektroden-lamp zenders, enz.
Voorlopig zullen we ons bepalen tot de eerste: een beschouwing van de
andere zenders geschiedt in de loop van dit werk.
Een vonkzender bestaat uit een primaire en een secundaire keten, terwijl
deze laatste weer onder te verdelen is in een gesloten en een open
trillingskring, zie afbeelding 1.
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Afb. 1: Schema van een vonkzender van gering vermogen
Bij de meest eenvoudige vonkzender bestaat de primaire keten uit een
gelijkstroombron (waarvoor men gewoonlijk een accubatterij neemt en de
primaire wikkeling van een ruhmkorff (trillerbobine).
In de gesloten trillingskring bevinden zich een Leidse flessenbatterij C
(Condensator), een vonkenbaan V en een ijzerloze spoel L, terwijl de open
trillingskring wordt gevormd door eenzelfde soort spoel L', waarvan het
ene uiteinde met de “aarde” en het andere met de antenne A verbonden is.
De beide trillingskringen zijn door middel van de beide spoelen L en L’
met elkaar gekoppeld. Deze koppeling is in ons geval inductief, in
tegenstelling met de galvanische koppeling, waarbij slechts één spoel
wordt gebruikt. Zelfs is het mogelijk ook deze nog weg te laten en de
vonkenbaan in de antennekring op te nemen. Men krijgt dan het schema,
dat Marconi bij zijn eerste proeven heeft gebruikt.
De verbindingen van de gesloten trillingskring dienen kort te zijn en van
dik draad of band. Hoe deze kring met de secundaire wikkeling van de
ruhmkorff verbonden is, volgt gemakkelijk uit figuur 1.
Drukken we op de seinsleutel, dan wordt de primaire keten gesloten en
gaat de hameronderbreker van de ruhmkorff trillen. Dit trillen ontstaat – zo
we weten – doordat de gemagnetiseerde ijzerkern het hamertje aantrekt en
daarna meteen weer los laat omdat de stroomdoorgang bij het aantrekken
verbroken wordt. Op hetzelfde moment wordt de stroomkring weer
gesloten, zodat het hamertje opnieuw aangetrokken wordt, enz. Het gevolg
is, dat het hamertje de stroomkring in een snel tempo – van bijvoorbeeld
100 x per seconde – sluit en verbreekt. Door het sluiten en verbreken van
het hamertje ontstaan in de primaire keten stroomstoten, welke het
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karakter hebben van een wisselstroom, met dit verschil, dat zij in één
richting vloeien en evenals de wisselstroom langzaam in sterkte toenemen,
doch daarentegen abrupt afbreken. Het is speciaal dit plotselinge afbreken,
dat, in combinatie met de open ijzerkernvorm en het hoge aantal
windingen van de secundaire wikkeling van de ruhmkorff, de oorzaak is,
dat in deze secundaire wikkeling een zeer hoge spanning wordt opgewekt.
Tot zover hetgeen zich in de primaire keten afspeelt. Laten wij thans eens
kijken, wat er in de secundaire keten gebeurt.
Als gevolg van het ontstaan van een hoge spanning in de secundaire keten
worden de bekleedsels van de Leidse flessenbatterij opgeladen. Heeft deze
een voldoend hoge waarde bereikt, dan zal tussen de vonkpolen een
”vonk” overslaan, welke uitdooft, zodra de lading voldoende gedaald is.
Ogenblikkelijk daarna – bij een volgende onderbreking van het hamertje –
gaat opnieuw een vonk over, enz.
Bij het overgaan van zo’n “vonk” gebeurt er evenwel iets merkwaardigs en
dit is de oorzaak, dat in de gesloten trillingskring elektrische trillingen
ontstaan. Hoewel men spreekt van één “vonk” (en men bij een vonkzender
die in werking is ook slechts één “vonk” ziet), zijn het er in werkelijkheid
veel meer. Hoe het komt, dat zo’n “vonk”dus uit een reeks vonkjes bestaat,
is niet gemakkelijk in te zien en is fysisch een tamelijk ingewikkeld
proces. Laat ik proberen hiervan een populaire uiteenzetting te geven.
Bij het inzetten van de overslag tussen de vonkpolen, zal de elektriciteit,
als gevolg van de traagheidsverschijnselen (zelfinductie van de spoel),
welke bij de doorgang van de elektrische stroom optreden, bij de eerste
doorgang niet direct tot rust komen. Er gaat als het ware een teveel aan
elektriciteit over. Met andere woorden: de bekleedsels van de Leidse
flessenbatterij laden zich in tegengestelde richting op. Daar de lucht tussen
de vonkpolen bij het overgaan van de elektriciteit geleidend is geworden
en dit ook een tijdje blijft, zal de lading zich gemakkelijk kunnen
vereffenen, hetgeen betekent, dat er meteen een stroom in de andere
richting gaat vloeien, die opnieuw een vonk doet ontstaan. Dit blijft zo een
tijdje doorgaan, tot de lading geheel is omgezet in warmte en energieafgifte. Het verloop van één en ander gaat zo snel, dat het lijkt alsof er
sprake is van slechts één enkele vonk.
Men kan dit verschijnsel mechanisch het best vergelijken met hetgeen
waargenomen wordt bij een gewone schommel. Brengt men deze uit zijn
evenwichtstoestand, dan zal hij een tijdje heen en weer slingeren, alvorens
tot rust te komen. Zo ook de elektriciteit in de gesloten trillingskring. Het
eerste overgaan van de vonk is als het ware de stoot, die aan deze kring
wordt toegebracht. Hierna blijft de vonk enige tijd heen en weer vloeien
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als gevolg van die eerste stoot.
We krijgen dus het verschijnsel, dat bij iedere onderbreking van de
hameronderbreker van de ruhmkorff een aantal vonkjes ontstaat en daar
iedere heen- en weergang van de stroom in de gesloten trillingskring een
trilling oplevert, volgt hieruit, dat deze kring een generator van h.f.trillingen is.
De vraag is thans: hoe lang duurt zo’n trilling, met andere woorden, hoe
hoog is de frequentie van de trillingskring? Deze frequentie is zeer hoog en
is afhankelijk van de zelfinductie van de spoel en van de capaciteit van de
Leidse flessenbatterij. Naarmate men één van beide – of alle twee – groter
maakt, des te lager wordt de frequentie en des te groter de eigen
golflengte.
Door deze grootheden te veranderen heeft men het in de hand praktisch
iedere frequentie op te wekken die men wenst. Verder is het van belang te
weten, hoe lang de trillingen bij iedere onderbreking aanhouden. Welnu, in
verband met het speciale karakter van de gesloten trillingskring, is het
aantal vonkjes en dus ook het aantal trillingen zeer gering. Dit is een
gevolg van – wat men noemt – de demping van de trillingskring. Hieruit
zou men kunnen opmaken, dat een vonkzender (en dat is hij in
werkelijkheid ook) een tamelijk slechte h.f.-generator is.
Want zonder hier dieper op in te gaan, ligt het voor de hand, dat méér h.f.energie zou worden opgewekt, wanneer de trillingen langer aanhielden. Ik
kom hier zo meteen nog even op terug.
Het geval doet zich dus voor, dat bij iedere onderbreking van de stroom in
de primaire keten een aantal vonkjes ontstaat, die heel snel op elkaar
volgen, waarna er (in verhouding)……een hele tijd niets gebeurt. Tot weer
een nieuwe onderbreking plaats vindt en een volgende reeks vonkjes inzet,
enz.
Is het dus al een beetje vreemd, dat iedere “vonk” uit een aantal vonkjes
bestaat, nog moeilijker is het te realiseren, dat gedurende verreweg het
grootste deel van de tijd, die er verloopt tussen twee vonkenreeksen in het
geheel niets gebeurt. En toch is het zo.
Konden we het verschijnsel sterk vertraagd filmen, bijvoorbeeld van 1 op
de 100.000, dan zouden we bij een trillingstijd van 1/1.000.000 seconde,
op het witte scherm om de 0,05 seconde een vonk zien overspringen,
welke vonk sterk inzet en vervolgens snel in intensiteit afneemt.
Veronderstellen we verder, dat het hamertje een onderbrekingstijd van
1/100 seconde heeft, en iedere vonkenreeks uit tien trillingen bestaat (wat
misschien nog rijkelijk veel is), dan houdt deze reeks 1 seconde aan,
waarna pas na 1000 – 1 = 999 seconden, dit is na ruim een kwartier, een
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nieuwe reeks inzet!
In het bovenstaande is geprobeerd een beschrijving te geven van de wijze,
waarop in de gesloten trillingskring van een vonkzender h.f.-trillingen
ontstaan. Deze trillingen nu dienen overgedragen te worden aan de open
trillingskring, meestal antennekring genaamd. Hiervoor dienen de beide
spoelen L en L’. Hoe deze overdracht in zijn werk gaat zullen we niet
bespreken evenmin de ingewikkelde verschijnselen als dubbelgolf e.d., die
daarbij optreden. Genoeg zij te vermelden, dat de antennekring de grootste
trillingsenergie zal opnemen, wanneer deze op dezelfde frequentie is
afgestemd, als die van de gesloten trillingskring, d.w.z.: wanneer de beide
ketens met elkaar in resonantie zijn.
Het gaat hiermede als met de overdracht van geluidstrillingen. Wanneer
men een bepaalde toon aanslaat en men houdt in de nabijheid een
stemvork, dan zal deze laatste het sterkst gaan trillen, als hij op dezelfde
toon is afgestemd. Zo ook hier. In plaats van met geluidstrillingen, hebben
wij thans te maken met elektromagnetische trillingen, principieel maakt dit
geen verschil.
Wij zullen thans zien, wat er in de antenne gebeurt en hoe het komt dat
deze energie uitstraalt. Dit laatste is ook weer niet gemakkelijk en ik wil er
dan ook niet te lang bij stilstaan.
Het is duidelijk, dat naarmate de antenne méér trillingsenergie opneemt,
deze ook méér zal uitstralen. Hoewel minder snel dan in de gesloten
trillingskring, zullen ook de trillingen in de open trillingskring uitdempen
als gevolg van de verliezen, die hierin optreden. Deze verliezen zijn
drieërlei, waarvan één een zeer belangrijke rol speelt en wel die welke een
gevolg is van de zg. stralingsweerstand.
De beide andere zijn een gevolg van de ohmse en de diëlectrische
weerstand, welke laatste weer een gevolg is van het feit, dat de antenne ten
opzichte van de aarde een condensator vormt en waaraan het
toegeschreven moet worden, dat deze met de hierin opgenomen spoel een
trillingskring impliceert.
Van de stralingsweerstand nu, is moeilijk een goed begrip te krijgen. Zoals
de naam aangeeft heeft deze weerstand te maken met de energieafgifte van
het stralend vermogen van de antenne. Strikt genomen mag men hier dan
ook niet van een verlies spreken, ook al dempt hierdoor de trilling sneller
uit en wordt de schijn gewekt, alsof er energie verloren gaat.
Immers het doel van de antenne is, niet de energie te behouden in de vorm
van h.f.-trillingen, doch om van deze een zo groot mogelijk deel uit te
dragen in de vorm van aethergolven. Deze stralingsweerstand is dus – wat
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wij noemen – een schijnbare weerstand, waarmede de ohmse en de
diëlectrische weerstand vermeerderd moet worden, om de grootte van de
in straling en warmte omgezette energie van de antenne te bepalen. Aan
het merkwaardige feit nu, dat een gedeelte van de elektrische
trillingsenergie in staat is, aethergolven op te wekken, welke laatste zich in
de ruimte voortplanten, danken wij grotendeels de mogelijkheid draadloos
berichten te kunnen overbrengen.
Hoe het met dit uitstralen gaat, is op zichzelf ook weer heel interessant.
Men moet zich dit voorstellen alsof een gedeelte van de
elektromagnetische velden, welke ontstaan zijn, (doordat een veranderlijke
elektrische stroom in de antenne vloeit) zich als het ware afsnoert en zich
in de ruimte voortplant. Het resterende gedeelte van de zich in die velden
opgehoopte energie gedraagt zich als de gewone inductie en levert
opnieuw een elektrische trillingsenergie in de antenne terug. (Dit
inductieverschijnsel doet zich o.a. voor bij l.f. transformatoren. Bij deze
treedt geen straling op). Dit afsnoeren nu is alleen mogelijk, wanneer een
wisselstroom van voldoend hoge frequentie wordt gebezigd. Vandaar, dat
voor de draadloze afstandswerking h.f.-stromen nodig zijn.
Resumerend krijgen we dus, dat bij iedere verbreking van de stroom in de
primaire keten van de ruhmkorff een reeks h.f.-trillingen ontstaan, die via
de antenne een reeks aethergolven opwekken van een bepaalde golflengte.
Deze trillingen nemen in sterkte snel toe, om daarna langzaam uit te
dempen. Een dergelijke reeks aethergolven wordt een “golftrein”
genoemd. Met andere woorden: bij iedere onderbreking van de
hameronderbreker ontstaat een golftrein. Bedraagt het aantal
onderbrekingen 100 per seconde, dan zullen zich per seconde honderd
golftreinen in de ruimte voortplanten, met dien verstande, dat zich tussen
twee op elkaar volgende golftreinen grote afstanden bevinden waarin de
aether niet in trilling is, zie afb. 2a, waarbij men moet bedenken dat de
getekende tussenruimten in verhouding nog veel te klein zijn.

Afb. 2a: Golftreinen
In tegenstelling met de later te behandelen “ongedempte” zenders, noemt
men die, welke golftreinen uitzenden “gedempte” zenders”.
20

Thans kom ik nog even terug op de opmerking, dat een vonkzender geen
ideale h.f.-omvormer is. Het kleine aantal trillingen en het snelle
uitdempen van een golftrein is geen voordeel. Integendeel, het ligt min of
meer voor de hand, dat een groter effect zou worden verkregen, wanneer
de trillingen langer aanhielden. Het is ook daarom, dat de grote
radiomaatschappijen als Telefunken en Marconi middelen hebben
verzonnen de vonkenreeksen – en dus ook de golftreinen – langer te doen
aanhouden.
Zo heeft de eerste de vonkenbrug vervangen door de zg. “Wiense
vonkenbrug”, welke bestaat uit een aantal in serie geschakelde
vonkenbruggen en heeft de tweede het probleem trachten op te lossen door
de vonkenbrug roterend te maken. Ondanks deze verbeteringen is de
vonkzender een vrij gebrekkige radiozender gebleven.
Laten we thans eens kijken hoe de golftreinen opgevangen en in hoorbaar
geluid omgezet kunnen worden.
Ik heb in het begin al opgemerkt, dat de elektromagnetische trillingen,
welke zich in de aether voortplanten, de eigenschap bezitten in een
vangdraad of antenne opnieuw elektrische wisselspanningen op te wekken,
welke in die geleider elektrische h.f.-stromen doen ontstaan.
Deze h.f.-stroompjes zullen het sterkst zijn, wanneer de antenneketen
afgestemd is op de zenderfrequentie – of wat hetzelfde is – op de
golflengte van de zender.
De middelen, welke nodig zijn om de ontvangantenne af te kunnen
stemmen, zijn – evenals bij de zender – een spoel en een condensator.
Daar de ontvanger op meerdere golven moet kunnen worden afgestemd,
maakt men beide variabel. Dit laatste wordt bereikt door de spoel te
voorzien van één of meer glijcontacten, zodat meer of minder windingen
kunnen worden ingeschakeld, terwijl een variabele condensator wordt
verkregen door een aantal metalen platen, die zich op een as bevinden,
tussen een stel vaste platen te laten draaien.
In onderstaande afb. 3 stelt S de spoel voor, C de draaibare condensator en
a en b de beide glijcontacten. Zo we zien is a verbonden met de antenne en
staat de onderzijde van de spoel in verbinding met de aarde. Verder zijn
parallel met de trillingskring verbonden een detector d en een
hoofdtelefoon T, terwijl parallel met de laatste een blokcondensator bc is
aangebracht.
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Afb. 3: Schema van een eenvoudige kristalontvanger
Met behulp van deze glijcontacten en de draaibare condensator is het dus
mogelijk de ontvanger op een zender af te stemmen. Bij het doorkomen
van een zender, zal de telefoon moeten aanspreken en een geluid geven.
Dit gaat natuurlijk niet zomaar, want in de spoel-condensator combinatie
ontstaan h.f.-trillingen en deze zijn – in luchttrillingen omgezet – voor het
menselijk oor niet waar te nemen. Immers ons oor is ten naaste bij
gevoelig voor trillingen die gelegen zijn tussen 30 en 15.000 per seconde
en de frequentie van de radiotrillingen is vele malen hoger dan deze
bovenste grens.
Alvorens er dus iets door het gehoor valt waar te nemen, zal er in de
ontvanger iets moeten zijn gebeurd en wel het omgekeerde van hetgeen
aan de zenderzijde is geschied. Bij deze laatste werd – zo we ons
herinneren – een laagfrequente stroomverandering omgezet in een h.f.elektrische trilling. Thans zal de ontvangen h.f.-trilling omgezet moeten
worden in l.f. wisselstroompjes, welke op hun beurt weer geluidstrillingen
dienen op te wekken.
Teneinde zulks mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de zo even
genoemde detector, hetgeen eigenlijk verklikker betekent. Een detector
bezit de eigenschap om stroompjes in de ene richting wel en in de andere
niet – of zo goed als niet – door te geven. Men drukt dit uit door te zeggen,
dat de detector gelijkrichtereigenschappen bezit. Als gevolg van deze
gelijkrichtereigenschappen nu is het mogelijk, h.f.-stromen in l.f. stromen
om te zetten.
Een der meest gebruikelijke detectoren uit die tijd was de kristaldetector.
Deze bestaat uit een houder, waarin zich een stukje silicon (of
carborundum) bevindt en waarmede een stalen of zilveren veertje onder
zachte druk contact maakt. Zo’n kristal is geen absolute gelijkrichter,
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d.w.z. het blokkeert de stroom in de ene richting niet voor de volle
honderd procent. Gemakshalve zullen we hier geen rekening mee houden
en aannemen, dat het kristal wél een absolute gelijkrichter is.
Veronderstel thans, dat in de ontvangantenne h.f.-elektrische
wisselstroompjes ontstaan en dat de ontvanger, bestaande uit een variabele
spoel-condensator combinatie, hiermede in resonantie is gebracht. Tussen
de platen van de draaibare condensator zullen dan h.f.-wisselspanninkjes
ontstaan, die in de keten waarin het kristal is opgenomen, overeenkomstige
wisselstroompjes zullen trachten op te wekken. Men diene hierbij te
bedenken, dat het blokcondensatortje wisselstroompjes doorlaat, doch
gelijkgerichte stromen blokkeert.
Zo even werd reeds gezegd, dat het kristal de eigenschap bezit
wisselstromen gelijk te richten. Het gevolg hiervan is, dat in de ene
richting wel en in de andere geen stroom zal vloeien. De overblijvende
stroomstootjes, die dus alle één richting hebben, kunnen echter niet terug.
Hierdoor zal deze blokcondensator een lading krijgen ter grootte ongeveer
van de gemiddelde waarde van de uit de gelijkrichting overblijvende h.f.wisselstroompjes. (zie de gestippelde lijn van afb. 2b), en zich over de
telefoonspoeltjes ontladen.

Afb. 2b: Golftreinen na detectie
Nu is bekend, dat een continue stroom die door de telefoonspoeltjes vloeit,
de membraan alleen maar zal aantrekken en niet in trilling brengen. Zo
lang de ontlaadstroom niet op de een of andere manier in sterkte verandert,
zullen we dus nog niets horen. Maar nu komen ons de golftreintjes te hulp,
want, daar deze maar even duren, zullen in de ontvangketen ook slechts
korte reeksen h.f.-trillingen ontstaan, die na een tijdje tot rust komen. De
stroom die door de telefoonspoeltjes loopt, duurt dus ook maar kort en als
gevolg hiervan zal de membraan even aangetrokken en daarna los gelaten
worden. M.a.w. we horen een klikje, althans dat nemen we nu maar aan en
veronderstellen dat het geluid nog binnen het hoorbare gebied valt. Dit
laatste nu is het geval, want iedere golftrein veroorzaakt slechts één enkele
beweging van de membraan en daar het aantal golftreinen gelijk is aan het
aantal hameronderbrekingen van de ruhmkorff zal de ontstane luchttrilling
inderdaad binnen het hoorbare gebied vallen en ongeveer een honderd
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trillingen per seconde bedragen. Maakt het hamertje een hoger aantal
trillingen, dan wordt een hogere toon verkregen: loopt het daarentegen
langzamer, dan ontstaat een lagere toon. Van een muzikale toon is echter
in het geheel geen sprake, tenzij in de primaire keten geen
hameronderbreker wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld een 500
periodenmachine en/of de vermelde verbeteringen van Marconi en
Telefunken.
Verder zij nog opgemerkt, dat met dit ontvangsysteem alleen maar
gedempte zenders kunnen worden gehoord. Ongedempte zenders, die een
constante golfbeweging tevoorschijn roepen, veroorzaken een
aanhoudende gelijkstroom in de telefoon en zijn dus niet waar te nemen.
Het zal niet moeilijk zijn dit laatste in te zien.
Om deze ongedempte zenders met een kristalontvanger te kunnen
waarnemen, dient gebruik gemaakt te worden van een onderbrekertje in de
telefoonkring, “tikker” genaamd.
Hiermede ben ik aan het eind gekomen van de beschrijving van een
eenvoudige vonkzender en kristalontvanger. Duidelijkheidshalve wil ik in
het kort het gehele verloop nog even herhalen en hierbij inlassen hetgeen
er gebeurt bij het overseinen van telegrammen.
Bij het overseinen van berichten wordt – zo we weten – gebruik gemaakt
van het morse-alphabet, hetwelk bestaat uit combinaties van punten en
strepen. Door de seinsleutel van een vonkzender korter of langer neer te
drukken, wordt een korter of langer aanhoudende vonkenreeks opgewekt.
Elke vonkenreeks wekt trillingen op, welke aanleiding geven tot uitstraling
via de antenne van een golftreintje. Bij een puntsignaal zowel als bij een
streepsignaal ontstaat een aantal opeenvolgende golftreintjes, met dien
verstande, dat het aantal treintjes bij de eerste geringer is dan bij de
tweede.
In de antenne van de ontvanger worden dienovereenkomstig enige
opeenvolgende reeksen gedempte h.f.-trillingen opgewekt. Deze h.f.trillingen volgen elkaar zo snel op, dat na gelijkrichting door een detector,
elk groepje tot één stroomstootje samenvloeit, welk stootje aan de telefoon
wordt toegevoerd. In de telefoon hoort men dus eenzelfde opeenvolging
van tikjes als er onderbrekingen van de ruhmkorff zijn geweest. (bij een
punt houden de tikjes korter aan dan bij een streep).
Wil de telegrafist bijvoorbeeld de letter “n” overseinen, dan geeft hij een
streep en een punt. In hetzelfde ritme zal zijn collega op het ontvangstation
een overeenkomstig signaal horen. Teneinde de tekens niet in elkaar te
doen overvloeien, is het nodig, dat de tijdsruimte tussen de tekens van een
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letter korter is dan die tussen twee opeenvolgende letters. De snelheid
waarmede geseind kan worden is mede afhankelijk van de opneemroutine,
welke de telegrafisten bezitten. Bij vaklui ligt deze tussen twintig en
vijfentwintig woorden per minuut. Voor seinen en ontvangen met
mechanische hulpmiddelen is het mogelijk de woordsnelheid belangrijk op
te voeren. Hierover later meer.

4: Ons eerste radio-avontuur
De dag waarop ons vertrek was bepaald werd geheim gehouden, doch
naderde kennelijk snel, want een paar zonderlinge karretjes met diepe
laaghangende bakken en zonder veren, die blijkbaar voor ons bestemd
waren, stonden reeds een paar dagen te wachten.
Waar zij zo gauw vandaan gekomen waren en wie ze er neer gezet had,
wist niemand. De deksels van deze wagentjes waren goed afgesloten zodat
we niet even een kijkje in het binnenste konden nemen, maar bovenop lag
een groot aantal aluminium pijpen met wat touwwerk en ander
antennemateriaal. Dit waren de enige tekenen die verrieden dat de
wagentjes radiomaterialen moesten bevatten. Waren deze er niet geweest,
niemand zou op de gedachte zijn gekomen, dat men hier te maken had met
een paar transportabele radiostationnetjes. Naar men ons wist te vertellen,
waren zij vroeger – de karretjes wel te verstaan – gebruikt voor de kantine,
doch wegens ongeschiktheid afgedankt. Daarna werden zij blijkbaar nog
goed genoeg gevonden om er radio-onderdelen in op te bergen en te
vervoeren.
De eerste dag ging de reis tot ’s-Hertogenbosch. Hier splitste zich de groep
in tweeën. De ene helft bleef daar en de andere ging naar Tilburg en
vandaar naar een plaatsje dicht bij de Belgische grens. Het laatste gedeelte
werd te voet afgelegd waarbij ons geduld danig op de proef werd gesteld,
omdat de wagentjes vanwege de laaghangende bakken zeer moeilijk te
vervoeren waren en telkens bleven steken.
Met een slakkengang hobbelden wij over de oneffen Brabantse wegen.
Vier man waren nodig om het karretje te trekken, waarvoor touwen
werden gebruikt, terwijl twee ervoor zorgden dat het voorste gedeelte van
de bak niet met de grond in aanraking kwam. Ondanks deze voorzorg
hadden geregeld botsingen plaats. Om beurten moest één van ons een
geheimzinnig doosje dragen. De commanderende officier had strenge
orders gegeven hiermede zeer voorzichtig te zijn en het doosje absoluut
horizontaal te houden. Er bevonden zich kwetsbare apparaatjes in –
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vertelde hij – en als die bedierven zou onze reis voor niets zijn. Vandaar
dan ook, dat het doosje niet bij de andere onderdelen in de stotende
wagentjes was gevoegd en uitsluitend gedragen moest worden.
Direct na aankomst op de plaats van bestemming, werd door de luitenant
een geschikt terrein uitgezocht en hoewel het reeds laat in de middag was,
werd meteen begonnen met de opstelling van het station. Met
enthousiasme werden de karretjes afgeladen. Voor de eerste maal zouden
wij (de miliciens) onze radiokennis in de praktijk brengen. Het eerst
kwamen de radiomasten aan de beurt. Alles was goed gemerkt, zodat de
opstelling vlot van stapel liep.
Het soort antenne, dat tevoorschijn kwam, deed ons vreemd aan en wel om
twee redenen. In plaats van het normale horizontale of verticale type, waar
onze leermeester over gerept had, bleek hier een model gebruikt te
worden, waarbij de draden vanuit een hoog middelpunt naar beneden
liepen en wel naar punten gelijkmatig over de hele omtrek verdeeld.
Volgens onze luitenant werd dit type een paraplu-antenne genoemd.
De tweede bijzonderheid was, dat in plaats van de traditionele “aarde” een
aantal draden horizontaal boven de grond werden uitgespannen, het z.g.
“tegenwicht” naar men ons mededeelde.
Het voordeel van dit systeem was, dat de capaciteit en de ohmse weerstand
van de antenne overal gelijk bleef, waar men zich ook bevond. Voor een
transportabel station, dat nu eens hier en dan weer daar opgesteld moest
worden, was dit van groot belang. Overigens scheen het principieel weinig
verschil uit te maken, of nu gebruik werd gemaakt van een aarde of een
stel draden boven de grond uitgespannen.
Intussen werd onder toezicht van de luitenant en de sergeant het wagentje
verder uitgepakt. Hierin bevonden zich een paar kistjes, ter grootte van een
40 x 40 x 15 cm, een rijwiel op een standaard, waaraan een dynamootje
gekoppeld, een paar klapstoeltjes, een tent en wat gereedschap. De beide
kistjes bleken de complete zender en ontvanger te bevatten.
Toen de fiets te voorschijn kwam, werd ’t ons meteen duidelijk, wat ons
(de miliciens natuurlijk) te wachten stond: wij zouden moeten fungeren als
motor, door de fiets te trappen en de dynamo in beweging te brengen.
Deze taak was heel wat prozaïscher dan wij ons hadden voorgesteld en –
voor zover ik mij herinner – keken we eerst wel een beetje beteuterd. Maar
ja, wat wilden wij anders? Seinen en opnemen kenden we immers niet en
hiervoor waren trouwens de beroepssoldaten meegegaan. En het zou te gek
zijn, dat wij, na de opstelling van het station, niets meer te doen zouden
hebben. Van deze kant bezien was de oplossing nog niet eens zo slecht
bedacht en wij schikten ons dan ook spoedig in het geval, na eerst van de
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koude douche een weinig bekomen te zijn.
Hoewel wij er nog niet veel kijk op hadden, kwam het ons voor, dat het
vonkzendertje wel wat klein was voor het beoogde doel. Het kon natuurlijk
wel meevallen, maar zo op het oog had het meer van een
demonstratiemodelletje dan van een legerzender. Enfin, dit zou de
toekomst wel uitwijzen, dachten we.
Zowel de zender als de ontvanger zagen er overigens keurig uit. Blijkbaar
waren ze nog niet veel gebruikt en nog zo goed als nieuw. Het onderling
verbinden van de apparaten kostte niet veel moeite en het duurde dan ook
niet lang of het station was bedrijfsklaar.
Het allerlaatst kwam het bewuste doosje aan de beurt en zoals reeds
vermoed bevatte het detectoren. Doch waarom dan die verregaande
voorzichtigheid, zal men vragen? Kristaldetectoren zijn weliswaar
instrumentjes, waarmede niet ruw mag worden omgesprongen, doch het
was nu niet bepaald nodig ze horizontaal te houden.
Het raadsel was spoedig opgelost: de detectoren waren van een ander type
en wel van het elektrolytische. Ook hiervan hadden we nog nimmer
gehoord. Alweer een nieuwigheid dus. Aan onze radiokennis bleek nog
heel wat te ontbreken: eerst die eigenaardige antennevorm, toen het
tegenwicht en daarna die zonderlinge detectoren, die je horizontaal moest
vervoeren omdat anders het vocht er uit liep. Het benieuwde ons, wat we
nog meer voor bijzonderheden zouden tegenkomen. Radio bleek toch nog
een moeilijker vak te zijn, dan we ons hadden voorgesteld.
Hoe deze elektrolytische detectoren werkten werd ons later door de
luitenant uitgelegd, toen we wat meer tijd hadden. Deze werking berust
namelijk op de elektrolytische eigenschap van verdunde zuren, welke in
staat zijn een elektrische stroom te geleiden. Als elektroliet werd verdund
zwavelzuur gebruikt, dat zich bevond in een ebonieten buisje met
opgeschroefd deksel. Door dit deksel liepen twee elektroden, die in het
zuur waren gedompeld. Als elektroden werden een loodstaafje en de punt
van een platinastaafje gebruikt. Om het platinadraadje bevond zich een
buisje van Wollaston**, zodanig, dat het onderste eind door afslijping
even bloot was komen te liggen. De gelijkrichting, waar het natuurlijk ook
hier weer om te doen was, ontstond doordat zich óm het platinapuntje een
gasbelletje vormde dat bij tegengestelde stroomrichting verdween. Deze
wijze van detectie werd het eerste door Schlömilch toegepast en is daarom
naar hem genoemd. Zij voldeed maar matig en is minder gevoelig dan
gelijkrichting met kristaldetectoren.
** Noot: Wollaston is niet een aparte stof, maar de naam van de man, die
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wollaston-draad heeft bedacht. Het dunne platinadraad is te breekbaar en
te moeilijk zichtbaar om het te hanteren. Daarom is het voorzien van een
zilvermantel. Om het platinapuntje vrij te krijgen, dompelt men de draad
over een klein eindje in sterk zuur. Het zilver lost op en het ragfijne eindje
platinadraad blijft over. Een ruwere methode bestaat in het wegsmelten
van het zilver in een lucifervlam. De draad met het uitstekende
platinahaartje wordt nu in een glazen buisje ingesmolten. Door de glaspunt
af te slijpen, komt een microscopisch vlakje platina bloot, dat contact
maakt met het zuur. (J. Corver)
Laten we echter tot ons onderwerp terugkeren. Het werd reeds donker,
toen we met alles gereed waren. Meteen werd proefgedraaid. Alles bleek
in orde te zijn, althans voor zover we konden nagaan.
Bij het neerdrukken van de seinsleutel knetterden de vonkjes tussen de
vonkpolen en verspreidden een zwak blauwachtig schijnsel in de tent. In
de telefoon kondigden de eerste geluiden zich reeds aan, afkomstig van
atmosferische ontladingen, waarmede het bewijs was geleverd dat de
ontvanger het deed. Of de antenne bij het seinen voldoende stroom opnam
konden we niet controleren wegens het ontbreken van een hittedraadampèremeter en niemand had het lef even met z’n vingers aan de draden te
voelen of er spanning op stond.
Het was een prachtige zomeravond en iedereen was vol goede moed. Om
de beurt werd getrapt, om alvast wat te wennen. De eigenlijke dienst zou
pas over een paar uur beginnen en daarom loste de een de ander af, om te
kijken hoe het ging.
De telegrafist seinde V’s ...- ...- ...- in het wilde weg, gevolgd door de
roepletters van het station. Daarna werd weer even uitgeluisterd. Plotseling
hoorden we een zacht gepiep, dat uit de richting van de zendontvanginstallatie kwam. Hierdoor opmerkzaam gemaakt, wendden
enkelen hun gezicht in de richting van de telegrafist, die met de rug naar
ons toe zat te luisteren en keken elkaar begrijpend aan: zou dit de zender
van Den Bosch zijn? De toon kwam ons wel wat hoog voor, maar we
hadden nog nimmer de seinen van een vonkzender gehoord.
De telegrafist reageerde echter niet op het geluid. Hoorde hij de tekens dan
niet? Iemand tikte hem op de schouder en maakte hem op hetgeen wij
gehoord hadden attent. Hij zette even de koptelefoon af om ons beter te
kunnen verstaan. Doch hij bleek niets gehoord te hebben en denkende, dat
wij hem voor de gek hielden, ging hij door met het geven van V’s.
Weer hoorden we het gepiep, thans nog doordringender dan zo even.
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Gelijktijdig ging de vonk een beetje onregelmatig doen en roken we zoiets
als geschroeid vlees. Blijkbaar was er dus iets niet met de zender in orde
en kwam het geluid daarvandaan en niet uit de telefoon. En jawel hoor. In
z’n ijver had de telegrafist niet gemerkt dat er een veldmuis op het toestel
(dat vlak voor hem stond) was gesprongen. Nieuwsgierig geworden door
het geknetter der vonkjes was het diertje met zijn snuitje wat te dicht bij de
vonkpolen gekomen en lag nu tussen de windingen van de spoel van de
gesloten trillingskring te spartelen. Na het beestje uit zijn benarde positie
bevrijd te hebben, kon verder gewerkt worden. Nu alles verder goed ging,
kon de telegrafist het niet nalaten Den Bosch op te roepen. Misschien dat
er toevallig iemand zat uit te luisteren. Volgens afspraak zou de dienst
eerst om een uur of tien ’s avonds beginnen en het was nog niet zo laat.
Maar er viel niets te horen en daarom gingen we ons kwartier opzoeken,
om het straks nog maar eens te proberen.
Volgens de gemaakte dienstregeling, zouden telkens één telegrafist en
twee “fietsers” dienst doen. Op het afgesproken tijdstip was de bezetting
present en werd meteen begonnen Den Bosch op te roepen. Echter zonder
succes. Onophoudelijk ratelde de seinsleutel en knetterden de vonkjes.
Daar de tent gesloten was vanwege de koelte, viel een lichte ozonlucht
waar te nemen, veroorzaakt door de vonkenbaan.
Tijdens het uitluisteren kon de “fietser” even op adem komen, want
hoewel de benodigde energie niet groter dan een paar honderd watt kon
zijn, viel het trappen niet mee. Langer dan een kwartier hielden we het niet
uit en moest de aflossing aan de beurt komen.
Hoe scherp de telegrafist ook uitluisterde en wij ons best deden, door zo
hard mogelijk te trappen, er was geen verbinding te krijgen. Af en toe wat
zwakke luchtstoringen, dat was alles wat er te horen viel.
We hadden wel eens gehoord, dat een radioverbinding beter wordt
naarmate het middernachtelijk uur nadert. Misschien dat het straks beter
lukt, dachten we, het was nog tamelijk vroeg en niet zo heel lang geleden
dat de zon onder ging. Na een korte pauze werd verder gegaan. Het ene
uur na het andere verstreek, zonder enig resultaat. We hunkerden ernaar de
sensatie van het verkrijgen van een verbinding mee te maken. De
telegrafist kroop bijna in zijn toestel om zich vooral niets te laten ontgaan.
Maar er kwam geen verbinding, toen niet en de gehele nacht niet.
Het liep reeds tegen zonsopgang. Heel in de verte was zwaar geschut
hoorbaar. Zouden de Duitsers bezig zijn met de “dikke Bertha”? Een
ogenblik dwaalden mijn gedachten af, en ik begon mij af te vragen, hoe
lang deze oorlog zou duren. Het was toch maar een lelijke streep door de
rekening. Over een paar maanden hadden we af zullen zwaaien. We
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verheugden ons er al op, het burgerpakje spoedig aan te kunnen trekken.
En nu zaten we hier aan de grens, zonder enig uitzicht, binnen redelijke
tijd de dienst te kunnen verlaten. In plaats van spoedig weer in een
normaal bed te kunnen slapen, lagen we ’s nachts op stro en we waren in
geen dagen uit de kleren geweest. Voor mij betekende deze oorlog een
dubbele strop, want ik had mij er helemaal op geprepareerd, na afloop van
de eerste oefening de M.T.S. te zullen bezoeken. Gedurende de afgelopen
zomermaanden had ik mij op het toelatingsexamen voorbereid. Zou dit
alles voor niets zijn geweest?
Ik werd uit mijn overpeinzing opgeschrikt door het binnenkomen van de
nieuwe wacht. Het was toen zes uur ’s ochtends. We hoopten maar, dat de
beide dagploegen meer succes zouden hebben. Tegen de avond zouden wij
weer aan de beurt komen.
Ook deze dag bracht geen verbetering. De commandant was zeer
teleurgesteld en zat te peinzen, wat hiervan toch wel de oorzaak kon zijn.
Oppervlakkig bekeken functioneerde alles goed. Daar zaten we dus met
onze opgedane radiokennis. Tot op dat ogenblik hadden we hiervan nog
vrijwel niets in de praktijk kunnen brengen. Trouwens, wat moesten we
doen? Er viel niets aan de apparatuur te veranderen of af te stellen. De
zender en ontvanger werkten, en daarmee uit. Een voorstel doen aan de
luitenant durfden we niet, bang zijnde ons in de vingers te snijden. Daarbij,
wij fungeerden immers alleen maar als drijfkracht voor het opwekken van
elektriciteit en hadden dus helemaal geen stem in het kapittel.
Met een sombere blik zat de luitenant over het veld te staren in de richting
van waar de golven van het tegenstation moesten komen. Het leek wel als
wilde hij ze naar zich toe trekken.
Plotseling sprong hij verheugd op met de woorden: Ik geloof, dat ik er
achter ben. Zien jullie daar die hoge fabrieksschoorsteen met die
bliksemafleider erop? Die ligt precies in onze richting en die hindert
bepaald de voortplanting van de radiogolven”. Wij wisten niet beter te
doen dan overtuigd “ja” te knikken. Het kon best mogelijk zijn, dat het
daaraan lag. We herinnerden ons, dat de radiogolven de eigenschap
bezitten om in geleiders welke zij op hun weg tegen komen, elektrische
wisselspanningen op te wekken, waarmede een energieverlies gepaard
moet gaan.
Het vermoeden van de luitenant was dus nog niet zo gek, in ieder geval
zou een dergelijk obstakel aan de voortplanting van de radiogolven geen
enkel goed doen, dachten we. Dit te meer omdat de schoorsteen slechts
enkele honderden meters van ons vandaan stond. Het enige wat er dus op
zat, was het station te verplaatsen naar de andere zijde van de fabriek. Zo
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gezegd, zo gedaan. De volgende ochtend vroeg werd hiermede begonnen
en enige uren later stond alles weer keurig opgesteld.
Met enthousiasme werd opnieuw begonnen, het tegenstation op te roepen.
Thans zou het wel beter gaan, meenden we. Doch ook nu weer zonder het
geringste resultaat. Den Bosch was niet te horen, hoe we ook ons best
deden.
Toen begon het er bedenkelijk uit te zien. Goede raad was duur. De enige
conclusie moest zijn dat de zender te zwak was voor de te overbruggen
afstand. De energie opvoeren was niet mogelijk, zodat er niets anders op
zat, dan het enige kilometers verderop (in de richting van Den Bosch
natuurlijk) nog maar eens te proberen. Maar, daar werd ook geen
verbinding verkregen en ook niet op een punt dat nog enkele kilometers
verder lag.
Hierna besloot de luitenant terug te gaan naar Tilburg, lukte het ook daar
niet, dan konden we weer naar huis terug gaan. Op zich trouwens had een
draadloze verbinding Tilburg - ’s Hertogenbosch niet veel zin, omdat
tussen deze beide steden een goede telegraaf- en telefoonverbinding was.
Doch dat ging ons natuurlijk niet aan, als proef was het in ieder geval wel
interessant.
Min of meer teleurgesteld over deze mislukking, werd de terugtocht
aanvaard. Het vooruitzicht, dat we misschien – als we in Tilburg ook geen
verbinding konden krijgen – weer bij de gewone telegraafafdeling zouden
worden ingedeeld, was verre van prettig.
Op een zaterdagmiddag kwamen we te Tilburg aan. Niettegenstaande onze
vermoeidheid van de lange marsen en het harde werken van de afgelopen
dagen, werd meteen begonnen met het optuigen van het station. Het kwam
te staan op een stukje onbebouwd terrein aan de grote verkeersweg, niet
ver van de stad. Het was hier druk en het duurde niet lang, of een talrijk
publiek schaarde zich om ons heen. Het opstellen van een radiostation
behoorde in die dagen niet tot de alledaagse gebeurtenissen. Geen wonder,
dat ieder het zijne ervan moest hebben. Na een tijdje was de belangstelling
zo groot, dat we er hinder van ondervonden, met het gevolg, dat de hulp
van de infanterie moest worden ingeroepen, om de mensen op een afstand
te houden en een wacht uit te zetten.
Zodra we met het opstellen gereed waren, werd Den Bosch telefonisch
gewaarschuwd en met het seinen en uitluisteren begonnen. Met spanning
wachtten we de dingen af, die zouden komen. Aanvankelijk was er niets te
horen, doch in de na-avond gelukte het aan één der telegrafisten, de tekens
van het tegenstation op te nemen. Weliswaar uiterst zwak en onregelmatig,
doch van dien aard, dat geen misverstand mogelijk was. Dit gaf een beetje
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hoop. Kort daarop slaagde ook Den Bosch er in, onze signalen te
ontcijferen. Met enige moeite en na vele herhalingen was men zelfs in
staat, een kort telegrammetje over te brengen.
In de nanacht nam de geluidssterkte nog een weinig toe, om echter tegen
zonsopgang weer geheel te verdwijnen. Ook de gehele volgende ochtend
en middag was niets te horen. Pas in de avonduren, na zonsondergang,
kwamen de tekens weer door, om in de vroege ochtend opnieuw te
vervagen en tenslotte onhoorbaar te worden.
Zo ging het ook de volgende dagen. De ene keer wel wat beter dan de
andere, doch van een vlot verkeer was geen sprake. Het kostte de
telegrafisten de grootste inspanning, de uiterst zwakke tekens te nemen en
het gebeurde meer dan eens, dat de telegrammen vele malen herhaald
moesten worden, alvorens zij over waren. Vooral op de momenten, dat er
veel lawaai op de nabij gelegen straatweg was, was het opnemen zeer
moeilijk.
Door de zeer lange duur van het overseinen der telegrammen werd veel
van de krachten der “fietsers” gevergd. Na afloop waren wij vaak bezweet
en daar het in de zeildoeken tent behoorlijk kon tochten duurde het niet
lang, of er raakten een paar ernstig ziek. Het gevolg was een tekort aan
personeel en zo gebeurde het nog al eens, dat een telegrafist gelijktijdig
moest seinen en de dynamo aandrijven omdat zijn helper niet meer kon.
Wanneer men bedenkt, dat de seinsleutel in de zender was gemonteerd en
het geheel op een laag tafeltje stond, kan men zich de wonderlijke houding
voorstellen, die de telegrafist moest aannemen, om van zijn hoge “fiets”
bij de seinsleutel te komen. Een houding die weinig bevorderlijk geweest
moet zijn voor de uitoefening van zijn functie. In hoeverre de morsetekens
bij een dergelijke krachttoer “zuiver” geweest zullen zijn, weet ik
natuurlijk niet, doch ik veronderstel, dat er wel eens een puntje teveel of te
weinig zal zijn overgeseind en dat de tussenruimten ook niet altijd correct
waren. Maar zo nauw werd niet gekeken, ook al omdat van een werkelijk
draadloos verkeer toch niet veel terecht kwam.
Daar gedurende het grootste gedeelte van de dag geen verkeer mogelijk
was en op de andere uren onzeker, is het duidelijk dat de legerleiding aan
onze radio-afdeling niet veel had.
De gewone telegraaf en telefoon deden het werk stukken beter. Het
verwonderde ons dan ook niets, dat na verloop van enige tijd het bericht
kwam, dat wij in konden rukken.
Hoewel ik mij dit niet meer zo goed herinner, geloof ik, dat we er op dat
moment niet veel spijt van hadden Tilburg te verlaten. Ten eerste niet,
vanwege de teleurstellende resultaten met de radio installatie en ook niet
32

omdat onze inkwartiering veel te wensen over liet. Wij lagen met een man
of twintig van verschillende wapens op een bedompte zolder in wat stro,
boven een keuken waar de hele dag gekookt werd. Voor alle twintig was
lang geen plaats. Gelukkig had een gedeelte altijd nachtdienst. Maar als ik
’s ochtends thuis kwam om uit te rusten, moesten de anderen plaats maken.
Het ging dus net, maar je moest niet vragen hoe!
Met het vertrek naar Den Bosch kwam aan ons eerste radio-avontuur een
eind.
Hoewel de zenders uiteraard voor het beoogde doel te zwak waren, is het
achteraf jammer, dat nog niet een proef genomen is met een antenne, die
een zekere richtwerking bezat. In mijn latere jaren – toen ik wat meer
ervaring had – heb ik hier dikwijls over nagedacht. De gebezigde parapluantenne straalt – evenals een verticale antenne – gelijkmatig naar alle
kanten uit. Daarentegen bezitten de meer gebruikelijke horizontale L- en
T- antennes een zeker richteffect, hetgeen betekent, dat zij in één bepaalde
richting sterker stralen, dan in de andere, en dit hadden wij moeten hebben.
Staat men onder zo’n antenne (althans onder de L-antenne) en kijkt men in
de richting van de naar beneden gaande toevoerleiding, dan is dit de
richting waarin de grootste straling plaats heeft.
Had men dus een dergelijke antenne in de richting van Den Bosch
opgehangen, dan zouden we vermoedelijk meer resultaat hebben gehad.
Weliswaar zou onze ene mast niet hoog genoeg geweest zijn, doch er
waren in de buurt hoge fabrieksschoorstenen genoeg. In plaats van deze uit
de weg te gaan, hadden we misschien beter gedaan er een geschikte uit te
kiezen voor het ophangen van een L-antenne, een methode, die we later
meerdere malen hebben toegepast en die uitstekend voldeed.
Bij aankomst in den Bosch werden de karretjes op stal gezet om pas na
verloop van een paar jaar opnieuw tevoorschijn gehaald te worden, doch
thans met meer succes. Het lag toen in de bedoeling een verbinding tot
stand te brengen met één van de Waddeneilanden en de vaste wal. Naar ik
later vernam, hebben ze daar goede diensten gedaan, zij het dan met de
toepassing van de genoemde horizontale antenne met richteffect.

5: Er komt een sterkere zender
Zoals te verwachten was, werden wij na ons mislukt radio-experiment
opnieuw ingedeeld bij de Telegraafafdeling van het Hoofdkwartier bij het
veldleger. Behalve af en toe een oefening met de telegraafwagens, hadden
we niet veel te doen, een leventje dat ons maar matig beviel. Gedurende
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lange tijd deed zich niets bijzonders voor en niemand van ons dacht
eigenlijk meer aan de radiotournee en nog minder aan de mogelijkheid,
nogmaals met de radio in contact te komen. Doch zie, op zekere dag
werden een paar miliciens-timmerlieden gevraagd voor het openen van een
aantal kisten en eventuele andere werkzaamheden. Toevallig kwam
iemand van onze voormalige radioploeg hiervoor in aanmerking, zodat wij
nog diezelfde dag verrast werden met het nieuwtje van de aankomst van
een aantal radio-onderdelen.
Na verloop van enkele dagen waren nog meer technici nodig en ik had het
geluk – mede op voorspraak van genoemde milicien – mee te mogen
helpen. En zo gebeurde het, dat ik voor de tweede maal bij de Radio
terecht kwam. Welwaar voor tijdelijk, maar ik hoopte er – zo mogelijk –
bij te kunnen blijven.
In tegenstelling tot ons eerste stationnetje, bestond het nieuwe uit allerlei
onderdelen die samengevoegd moesten worden, zoals spoelen, ruhmkorff,
Leidse flessenbatterij, enz. En hieruit konden wij opmaken, dat de zender
heel wat krachtiger moest zijn dan de vorige. Dit laatste bleek ook
inderdaad het geval te zijn, want gelijk met de onderdelen waren een
sergeant en een korporaalmonteur van de Marine meegekomen en deze
vertelden, dat het vermogen ongeveer één kilowatt bedroeg, dat was dus
vijfmaal zoveel. Maar zij vertelden ook, dat de installatie afkomstig was
van een oorlogsschip en dus eigenlijk bedoeld was voor stationair gebruik
en het de vraag was of zij geschikt was om dienst te doen bij het veldleger.
De mogelijkheid was namelijk groot, dat het hoofdkwartier geregeld zou
moeten verhuizen en dan zou de installatie telkens afgebroken en opnieuw
opgesteld moeten worden. Dit laatste viel dus een beetje tegen, maar er
was meer, dat ons niet aanstond, want in plaats van twee, was er slechts
sprake van één installatie en men zou dus met één van de vaste stations
moeten werken, bijvoorbeeld met Scheveningen-Haven. Maar, dit was niet
het ergste, erger was, dat er geen masten en ook geen laadinrichting voor
de accubatterij was meegenomen. Goed beschouwd: een tamelijk
incompleet geheel dus en wij waren benieuwd, hoe de heren het een en
ander zouden weten klaar te spelen. Lang behoefden wij hier niet op te
wachten, althans niet op het eerste, want het bleek al heel spoedig, dat men
van plan was de antenne op te hangen aan één der kerktorens in de stad,
een oplossing, waarvan we nog nooit eerder gehoord hadden.
In verband hiermede kon niet eerder met de opstelling van de zendontvanginstallatie begonnen worden, alvorens een geschikte ophangplaats
voor de antenne was gevonden. Het laden van de batterij zou in de een of
andere fabriek moeten plaatshebben vertelde men later. Het was dus tevens
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van belang, dat men in de omgeving van de fabriek bleef, die over een
“eigen” elektrische installatie beschikte met een voldoend hoge spanning.
In heel ’s Hertogenbosch bleek geen geschikte plek te vinden te zijn, die
aan beide voorwaarden voldeed. Voor het ophangen van de antenne
(hetgeen het voornaamste was) schenen de torens van de St Janskerk het
meest geschikt, althans men besloot uiteindelijk hier één van te nemen,
mede misschien, omdat toevallig aan de andere kant van de kerk een leeg
huis stond, waar de zend-ontvanginstallatie ondergebracht kon worden.
Intussen had zich een mijnheer in “burger” bij de marinemensen gevoegd,
die de deskundige scheen te zijn, want hij gaf verschillende instructies.
Men sprak hem aan als “mijnheer Kniphorst” en uit de grote
voorkomendheid, waarmede men hem te woord stond, viel op te maken ,
dat we met een hoge “Ome” te doen hadden.
Later deelde de korporaal-monteur ons mede, dat de heer Kniphorst
directeur was van de monteursschool van de Marine en een expert op
radiogebied. Reeds in 1901 had hij proeven genomen met het overbrengen
van radioberichten en van mei 1903 tot 1904 was hij belast geweest met de
eerste proefnemingen op dit gebied bij de vloot, welke proefnemingen in
December 1904 geleid hadden tot de oprichting van de Dienst der
Draadloze Telegrafie der Marine.
Geen wonder dat wij, na deze uitleg, een nog grotere bewondering kregen
voor deze radiopionier en uit bescheidenheid een flink eind uit zijn buurt
bleven, ook al misschien, omdat wij bang waren dat hij ons vragen zou
stellen op radiogebied. Doch geen nood, de heer Kniphorst bemoeide zich
in het geheel niet met ons. Af en toe kwam hij met grote stappen binnen
rennen om, na rondgekeken te hebben, even snel weer te verdwijnen,
zonder vaak een woord gesproken te hebben, zelfs niet tegen de beide
marinemonteurs.
Het opstellen van de radio-installatie verliep zeer vlot, dankzij de
praktische bekwaamheid der beide monteurs. Meer moeite werd
ondervonden met het ophangen van de grote antenne. Aan de einden en in
het midden hiervan bevonden zich grote hoepels, die de draden op een
afstand hielden. Enige malen gebeurde het, dat deze hoepels gingen
draaien, waardoor de draden contact met elkaar maakten. Ook kwam het
een paar keer voor, dat deze verward raakten in de kantelen van de toren
en moeilijk weer los te krijgen waren. Zowat de hele Telegraafafdeling
moest er tenslotte aan te pas komen, om de antenne op haar plaats te
krijgen hetgeen na enige dagen van hard werken eindelijk gelukte. Een
verdere moeilijkheid bleek het vinden van een goede “aarde” te zijn. Het
beste was het grondwater te pakken zien te krijgen en hier een aardplaat in
35

te leggen, doch het water scheen op deze plaats zo diep te zitten, dat het
niet tevoorschijn wilde komen, hoe we ook ons best deden.
Achteraf mocht het een wonder heten, dat hierbij geen ongelukken zijn
gebeurd, want het graven van het gat in de losse zandbodem (hetgeen ons
werkje was), ging een beetje onbezonnen en niet erg deskundig. Toen een
diepte van een meter of vier was bereikt en nog geen spoor van water viel
te bekennen, werd op last van de sergeantmonteur gestopt. Nauwelijks was
de laatste graver uit de put, of deze stortte in. Hierna werd op advies van
mijnheer Kniphorst (die weer even was komen kijken) naar een eventueel
langslopende waterleiding gezocht, waarmede we meer geluk hadden,
want na enig graven werd inderdaad een geschikte pijpleiding gevonden,
welke als “aarde” kon dienen.
Daar de mislukking met de vorige zender ons nog vers in het geheugen
lag, waren we erg benieuwd hoe de nieuwe het er af zou brengen. Wij
behoefden ons echter geen zorgen te maken, want nauwelijks waren de
heren met het afstemmen klaar, of er werd reeds verbinding met het
radiostation Scheveningen-Haven verkregen. Niet zonder enige verbazing
stonden we op eerbiedige afstand alles op te nemen. In tegenstelling tot het
petieterige vonkje van ons eerste zendertje was het een genot de krachtige
vonken van deze zender te horen knetteren en het werd ons duidelijk, dat
wij voorheen met een demonstratiezendertje te doen moeten hebben
gehad; wat we thans zagen, was een echte radiozender. En wat een genot
dat wij niet meer behoefden te fietsen! Dit alleen reeds betekende een
grote vooruitgang en deed ons respect voor de installatie stijgen.
Was de verbinding tussen Tilburg en ’s Hertogenbosch slechts enkele uren
mogelijk en dan nog alleen maar gedurende de nachtelijke uren, thans
konden op elk willekeurig moment van de dag telegrammen overgebracht
worden en wel over een afstand die vele malen groter was dan voorheen.
Eén met al, een grote stap in de goede richting.
Niet alleen de eerste dag, doch ook de volgende dagen bleef alles even vlot
gaan; behalve het opladen van de accu’s. Deze moesten geregeld heen en
weer gesleept worden, waarmede veel tijd verloren ging. Weliswaar was
tijdens het laden een reserve accubatterij aanwezig, zodat tijdens het
opladen doorgewerkt kon worden, doch het ontladen ging zo snel, dat wij
het bedrijf nauwelijks bij konden houden. En daarbij, de bakken waren
ontzaglijk zwaar, onhandig en kwetsbaar, helemaal niet geschikt voor
transportabele doeleinden. Maar het ging en we hoopten in de toekomst
hiervoor een andere oplossing te vinden.
Heel lang zou het verblijf in ’s Hertogenbosch niet duren. Na een tijdje
werd het hoofdkwartier overgeplaatst naar Oosterhout met het gevolg dat
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wij mee moesten verhuizen.
Ook hier werd weer de antenne aan de toren opgehangen en we waren
tevens zo fortuinlijk, in de onmiddellijke omgeving een fabriek te vinden,
waar de accu’s geladen konden worden. Deze toren stond midden in het
stadje en bleek voor ons doel zeer geschikt. Van binnenuit was
gemakkelijk op het platvorm te komen, waar ruimschoots gelegenheid
bestond de antenne te bevestigen, zie foto 1.
Het ophangen ging dan ook heel wat gemakkelijker en veel sneller dan in
Den Bosch. Zelfs bleek het niet nodig extra hulp in te roepen bij de
“Telegraaf” en konden we het met eigen mensen af.
De zender en de ontvanger werden ondergebracht in een tuinhuisje naast
een villa aan de achterkant van de kerk. Ook deze oplossing was niet
kwaad, omdat wij daar van niemand last hadden en geheel ons eigen gang
konden gaan. Hoewel de fabriek, waar de accu’s geladen werden – zoals
zo even gezegd – slechts een paar honderd meter verwijderd was, leverde
het regelmatig getransporteer toch nog moeilijkheden op. De loden platen
begonnen duidelijk sporen van ernstige slijtage te vertonen. Overal liet de
massa los en stapelde zich als een grauw slib onder in de bakken op.
Wanneer dit zo door ging, zouden ze over enkele maanden totaal versleten
zijn.
Toen het er dan ook op leek, dat het hoofdkwartier voorlopig in
Oosterhout zou blijven, werd door ons een zware provisorische elektrische
leiding aangelegd van de fabriek naar het tuinhuisje. Dit gaf een grote
verbetering, want toen was het mogelijk de accu’s op het station zelf te
laden, zodat zij niet meer versjouwd behoefden te worden.
Weliswaar ondervonden de telegrafisten thans een weinig hinder van de
vrijkomende gassen en mochten zij tijdens het laden niet roken, doch dit
moesten zij er maar voor over hebben. Ik herinner mij trouwens geen
ernstige klachten over deze kwestie, zodat het blijkbaar nogal is
meegevallen.
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Foto 1: Toren te Oosterhout, rechts de zend-ontvangstantenne, links de
ontvangstantenne voor het luisteren naar verboden radiostations.
Na de gereedkomst van het station te ’s Hertogenbosch was de
sergeantmonteur meteen weer vertrokken. De korporaalmonteur bleef
daarna nog ongeveer een jaar, waarna ook hij werd teruggeroepen. Hierna
waren wij geheel op onszelf aangewezen en we hoopten nu maar, niet te
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vaak te moeten verhuizen, want iedere keer zou de zender opnieuw moeten
worden afgestemd en daar zagen we wel een beetje tegen op.
Wat het bedrijf betrof, dit begonnen we al aardig onder de knie te krijgen.
Zo langzamerhand verliep alles van een leien dakje. Af en toe weigerde de
kwikonderbreker wel eens, of had de kristaldetector kuren en maakte de
antenne bij een harde wind capriolen, doch deze werkjes hadden voor ons
weinig meer te betekenen.
Als het er op aan kwam, hadden wij nog het meeste last met de gewone
telefoonverbinding, die van het station naar de woning van de kapitein liep
(de heer Kniphorst was in militaire dienst overgegaan en in deze rang
benoemd). Blijkbaar vond hij het niet prettig, dat deze verbinding zo vaak
haperde want ik herinner mij zijn opmerking, dat radiomensen met de
gewone telefoon toch zeker geen moeite meer mochten hebben! Maar hij
vergat, dat het juist de zender was, die storing veroorzaakte, want er stond
zo’n inductie op de lijn, dat inwendig vonkjes optraden. En hier kon de
telefoon niet tegen.
De even genoemde kwikonderbreker was een betrekkelijk eenvoudig
apparaat, dat diende om de meergenoemde hameronderbreker te
vervangen. Deze laatste was namelijk niet in staat om stromen van een 10
ampère (waar het hier om ging) te onderbreken. Deze onderbreker nu
bestond uit een ijzeren pot, waarin zich een weinig kwik bevond dat van de
lucht afgesloten was door een laagje alcohol. Boven op het deksel was een
elektromotor aangebracht, die een schroef aandreef, welke tot in het kwik
reikte.
Ging nu het motortje draaien, dan werd het kwik opgezogen en door de
middelpuntvliegende kracht naar buiten gespoten waardoor het beurtelings
contact en geen contact maakte. Daar het kwik dus dienst deed om de
elektrische stroom te geleiden, werd het verhit. Hierdoor verdampte het
laagje alcohol en moest op geregelde tijden aangevuld worden. Of het nu
kwam door de plotselinge stroom van telegrammen, of om een andere
reden weet ik niet, doch soms verdween de alcohol wonderlijk snel met het
gevolg, dat het kwik troebel werd en een storing ontstond.
Met de kristaldetector – de volgende storingsbron – was het uiteraard weer
geheel anders gesteld. Hiervoor werd gewoonlijk silicon gebruikt, een
gevoelige kristalsoort, doch ook zeer kwetsbaar. Het zoeken naar een
“gevoelig” plekje kostte vaak veel geduld en aangezien hiervoor niet altijd
tijd beschikbaar was, werden meerdere complete houders in reserve
gehouden.
Wanneer de telegrafisten meenden, dat een station wat te zwak door kwam
of wanneer zij zich verveelden, hadden zij vaak de gewoonte even aan het
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contact van het kristal te morrelen. Zolang zij met de vingers van het
kristal afbleven, was hier niet zoveel op tegen, maar het gebeurde heel
gemakkelijk, dat zij dit even aanraakten en dan was het mis, althans
wanneer zulks geregeld plaatsvond. Het was dan met de goede werking
gedaan en dan moesten wij er aan te pas komen. Het kristal reinigen ging
niet, zodat het los genomen en opnieuw ingesmolten moest worden,
waarvoor een licht vloeibaar metaal werd gebruikt.
Een goede detectorhouder te maken, was in die dagen een aangename
bezigheid en er zijn in de loop der tijd heel wat types ontstaan, het ene al
vernuftiger dan het andere. Hierbij ging het er in hoofdzaak om een verend
draadje zo aan te brengen, dat van het kristal een hele reeks puntjes bereikt
konden worden, zonder dat men het kristal behoefde te verdraaien en
zonder dat de druk veel varieerde.
Met de ontvanger zelf hadden we nimmer last. Het apparaat was afkomstig
van Telefunken en bijzonder robuust. In plaats van met glijcontacten (die
nogal eens moeilijkheden gaven), werd afstemming verkregen door het
verwisselen van spoelen en het bijregelen met een variabele condensator.
Tot slot nog een paar woorden over de antenne. Zo even werd reeds
opgemerkt, dat deze bij harde wind wel eens capriolen maakte en de
hoepels onderling gingen draaien, waardoor de draden in elkaar raakten.
Soms gelukte het ze weer vrij te maken door aan het ondereind te trekken,
doch meestal moest het hele geval naar beneden. Deed zich niets
bijzonders voor, dan was het euvel spoedig verholpen, ook al omdat wij
hierin een zekere routine hadden verkregen. Op een keer echter geraakten
de draden bij het neerlaten in één der kantelen verward, iets dergelijks dus
zoals wij in Den Bosch hadden meegemaakt. Met geen mogelijkheid
konden wij ze van beneden uit los krijgen, wat we ook deden en van
binnen uit konden wij er ook niet bijkomen. Goede raad was duur, want
voldoende reserve hadden wij niet om een nieuwe antenne te kunnen
maken. Trouwens wij konden het geval zo ook niet laten hangen. Er zat
dus niets anders op, dan dat iemand van ons zich langs een touw naar
beneden liet zakken en probeerde met één hand de draad te ontwarren, of
er een stuk tussenuit te knippen, een werkje, dat grote handigheid vereiste
en niet zonder gevaar was. Maar, wie zou dit moeten doen? Ik zelf durfde
het niet aan en mijn makker de milicien-timmerman ook niet. Doch
tenslotte trok de laatste de stoute schoenen aan en waagde het er op.
Gelukkig wist hij er het goed af te brengen, doch ik heb zelden zulke
angstige momenten uitgestaan als toen.
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6: Het opsporen van verboden radiostations
We hadden geluk: het hoofdkwartier bleef in Oosterhout, zodat wij ons
geen zorgen behoefden te maken over het opnieuw afstellen van de zender.
Een voordeel hiervan was tevens, dat de onderdelen van de installatie niet
te lijden hadden van het transport. Wat dit laatste betreft hadden zij best
het einde van de oorlog kunnen halen, ook nog, indien deze nog een hele
tijd zou aanhouden.
Maar, het lot beschikte anders en zo gebeurde het, dat de diensten van ons
station op een gegeven ogenblik niet meer nodig waren, zoals zo meteen
zal blijken.
Intussen duurde de oorlog voort, maand in maand uit, jaar in, jaar uit. Het
leek alsof er geen eind aan zou komen. Naarmate de jaren verstreken, werd
ons leger meer en meer geperfectioneerd. Liepen we aanvankelijk in oude
versleten blauwe uniformen en was er aan alles gebrek, na verloop van tijd
kregen we geleidelijk aan nieuwe grijsgroene kleding en kwam er van alles
volop. Ook op ander gebied (vooral op technisch), zag men telkens
vernieuwing en verbetering.
Geen wonder, dat op den duur ook de Radio aan de beurt kwam. Onze
stationaire zend-ontvanginstallatie schoot ten enenmale tekort, om aan de
eisen van een behoorlijke berichtgeving bij een leger te velde te voldoen.
Sedert geruime tijd had het gerucht de ronde gedaan, dat Delftse studenten
bezig waren een transportabele radio-installatie te bouwen, welke
ondergebracht zou worden in een vrachtwagen. Na gereedkomst zou dit
radiostation bij het veldleger worden ingedeeld, heette het. En inderdaad
verscheen op een gegeven moment een radiowagen in Oosterhout, welke
door onze kapitein werd geïnspecteerd.
De installatie zag er keurig uit en wij koesterden de stille hoop, deze
wagen tot onze beschikking te krijgen. Doch mis hoor, nog diezelfde dag
vetrok hij weer, teneinde dienst te doen bij één der divisies, vertelde men.
Naderhand bleek, dat nog meerdere van deze radiowagens in aanbouw
waren en geheel compleet met bemanning en al afgeleverd zouden
worden. Ook hier grepen wij dus naast. Het was duidelijk, dat – als dit zo
door ging – ons station in de toekomst niet alleen zou komen te vervallen,
maar dat wij voor de tweede maal terug zouden moeten naar de Telegraaf
afdeling van het leger.
Welnu, tot dit laatste is het niet gekomen, want er gebeurde intussen iets
heel anders. In plaats van dat het personeel van onze groep werd
ingekrompen, breidde dit zich steeds meer uit en wel vooral met aspirant
telegrafisten. Naar wij vernamen zouden zij een cursus volgen in seinen en
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opnemen. Ook waren er een paar sergeanten bij en zelfs een tweede
luitenant, die tevens op de hoogte bleken te zijn met de radiotechniek.
Spoedig bleek waarvoor dit alles moest dienen: men was van plan een
speciale ontvangafdeling op te richten, voor het uitluisteren naar radio
berichten en het eventueel opsporen van verboden zenders en ontvangers.
Voorlopig zou onze bemoeienis met het radiostation blijven gehandhaafd,
tot de tijd gekomen was, dat het aan de Marine terug gegeven kon worden.
Opnieuw was dus onze positie bij de radio gewaarborgd, al zouden wij ook
niet meer te maken hebben met het directe radioverkeer.
Kort hierop kregen wij van kapitein Kniphorst opdracht voor het bouwen
van een paar ontvangtoestellen, waarvan er één na gereedkomst werd
opgesteld in een woning aan het Marktplein tegenover de kerk en één in
het klooster Catharinedal, even buiten Oosterhout.
Voor het ophangen van de antennes werd ook hier weer gebruik gemaakt
van torens. En zo kreeg dus de Oosterhoutse kerktoren twee antennes in
plaats van één, zie foto 1.
Zodra de eerste “nieuwbakken” telegrafisten klaar waren, werden zij los
gelaten op het ontvangen van alles, wat er maar te horen viel. Iedere dag
werden lange lijsten met codetelegrammen naar het Departement van
Oorlog in den Haag gezonden, om ontcijferd te worden.
Daar de diverse buitenlandse stations (behalve dus in code) met een
behoorlijk hoog tempo seinden, hadden de nieuwelingen vaak de grootste
moeite de telegrammen op te nemen. En zonder aan hun prestaties te kort
te doen, hadden wij (technici) zo’n idee, dat er wel eens een lettertje of
cijfertje verkeerd werd opgetekend. Doch het papier was gewillig en ik
herinner mij niet, dat van het Departement klachten binnen kwamen. Zelfs
niet, toen één van hen het sterke staaltje uithaalde, een hele reeks codes te
fantaseren.
Toen wij hoorden, dat onze afdeling omgeschakeld zou worden in een
luisterdienst, werd het ons meteen duidelijk, waarom kapitein Kniphorst zo
vaak op reis was en over zijn bevindingen van die reizen nog al
geheimzinnig deed; hij was natuurlijk reeds geruime tijd bezig geweest
met het opsporen van verboden stations, en teneinde deze taak beter tot
zijn recht te doen komen, werd het blijkbaar nodig gevonden, hieraan een
luisterafdeling toe te voegen.
Onze nieuwe taak beviel ons best. De aanmaak van ontvangertjes
(waarmede we thans te doen kregen en waarvan al spoedig vele nodig
waren) was over het algemeen een prettig werkje. Het vervaardigen van
een goede ontvangspoel met glijcontacten (al of niet met rolletjes of
kogeltjes) eiste heel wat vaardigheid. Nog groter toer was het, een
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behoorlijke draaicondensator te maken en daarom werden deze meestal
besteld bij de één of andere instrumentenfabriek.
Maar het was niet altijd rozengeur en maneschijn, zoals uit het volgende
zal blijken.
Wanneer het vermoeden bestond, dat ergens een verboden zender aan het
werk was, gebeurde het wel, dat een ontvangploeg met een
ontvanginrichting naar buiten ging en wanneer op een gegeven moment
een defect optrad en men wist de fout niet te vinden, moest één van ons er
heen, om het toestel weer op gang te brengen.
Zo waren op een keer een korporaal met een paar manschappen naar het
plaatsje Mook gezonden, omdat de aldaar gestationeerde infanterieofficier
in de omgeving geheimzinnige tekens meende gehoord te hebben. Na een
paar dagen kwam er een telegram, dat de ontvanger het niet deed en of er
direct één van de technici wilde komen, met het gevolg dat ik er heen
gestuurd werd, om de fout op te sporen. Deze fout was spoedig gevonden,
want bij de eenvoudige toestellen van toen kon het defect nergens anders
aan liggen dan aan het kristalletje, of aan een losse verbinding. Even
daarna – het was ’s avonds – kwamen dan ook de tekens van POZ (Nauen,
golflengte 6000 meter) keihard door, een bewijs, dat de zaak in orde was.
De zo even genoemde luitenant, die blijkbaar de supervisie had over de
luisterpost, stond perplex over het snelle resultaat en toen ik plannen
maakte, de volgende ochtend weer te vertrekken, stond hem dit maar matig
aan. Blijkbaar was hij bang, dat de ontvanger het opnieuw zou afleggen en
had dan graag iemand bij de hand om de reparatie uit te voeren. Hoe dit
echter zij, hij kwam met een werkje aandragen, dat ik best nog even klaar
kon maken, vond hij, namelijk het ophangen van een gecamoufleerde
antenne onder de bestaande telegraafdraden boven op de, enige meters
hoger gelegen, spoordijk. Ik had hier weinig zin in, want het was midden
in de winter, bar koud en het karweitje zou bij donker moeten gebeuren,
om geen argwaan te wekken. Daarbij was het zeer de vraag, of het
aanbrengen van een nieuwe antenne enige zin had, want de oude
telefoonlijn, die men thans gebruikte, was voor het doel lang niet kwaad.
Zij was een beetje aan de lage kant, maar overigens weinig opvallend,
minder misschien, dan de nieuwe zou worden. Hoe ik ook probeerde er af
te komen, door te beweren dat ik in Oosterhout nodig was, het hielp niet en
er zat niets anders op, dan maar te blijven en te trachten er iets van terecht
te brengen.
En zo gebeurde het dan, dat ik enige avonden bij donker en strenge vorst
in de palen kon klimmen op een hoge spoordijk. Als ik er nog aan denk,
voel ik de koude wind door mijn kleren blazen en het verwondert mij nog
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steeds dat ik er zonder ongelukken ben afgekomen. Want na enige minuten
boven in de paal gezeten te hebben, waren mijn vingers volkomen
verkleumd en had ik de grootste moeite mij vast te houden, laat staan
werken.
Na ze op de ontvangpost gewarmd te hebben, kon ik weer enkele minuten
verder gaan. Enfin, het werkje kwam klaar, zij het dan, dat het – onder
deze omstandigheden – vrij lang heeft geduurd. Daarna mocht ik naar mijn
standplaats terug keren, want de ontvanger had het gedurende die dagen
goed gedaan en er bestond blijkbaar geen reden meer mij langer vast te
houden.

7: De luisterdienst krijgt peilstations
Het bleek al spoedig, dat de gewone ontvangtoestellen weinig geschikt
waren om verboden stations op te sporen. Hiermede toch is het niet
mogelijk de richting aan te wijzen waaruit de golven kwamen en het zou
erg prettig zijn dit wél te kunnen doen. Nu was kort geleden door een paar
Italianen (Bellini en Tosi) een ontvangsysteem ontwikkeld, waarbij dit
mogelijk was. Hoewel wij niet over de volledige gegevens beschikten,
moest het systeem bestaan uit een paar onderling geïsoleerde antennes, die
loodrecht op elkaar stonden en de vorm hadden van een paar gelijkbenige
driehoeken. De basis van deze driehoeken, die evenwijdig aan de aarde
liepen, waren in het midden onderbroken en van hieruit gingen twee
leidingen naar een toestelletje dat goniometer heette.
De goniometer zelf was een betrekkelijk eenvoudig, doch zeer nauwkeurig
uitgevoerd instrumentje. Het bestond uit een rechthoekig kooitje van
geïsoleerd materiaal, waar omheen twee spoelen gewikkeld waren, die
onderling een loodrechte stand hadden en waarvan de einden met de zo
even genoemde vier draden verbonden waren. Precies in het centrum van
de beide spoelen bevond zich een draaibare spoel, waarvan de uiteinden
naar de ontvangkring gingen, zie afbeelding 4.
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Afb. 4: Schema van een goniometer
Teneinde op dit gebied ervaring op te doen, werd omstreeks Augustus
1915 begonnen met de aanmaak van een proefinstallatie, welke spoedig
gereed kwam. Mocht deze proef gelukken, dan lag het in de bedoeling,
meerdere van deze installaties op te bouwen en op verschillende plaatsen
in Nederland op te stellen. De eerste proeven hadden plaats in de
omgeving van onze standplaats Oosterhout, zie foto 2.
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Foto 2: De ontvangproeven met een goniometer te Oosterhout.
Op deze foto ziet men de eerste goniometer geheel rechts op het tafeltje
staan. Daar naast staat een draaibare condensator en verderop een koffertje
met een kristalontvanger. De houten paal in het midden dient, om de
antennedraden op te hangen, waarvan men een paar kan zien. De zittende
persoon is sergeant Veder, die de proeven leidde. Vele radioamateurs uit
die tijd (en later) zullen in hem de bekende medeoprichter herkennen van
de “Nederlandsche Vereniging voor Radiotelegrafie”, van welke
vereniging hij jarenlang voorzitter en ten slotte erevoorzitter is geweest.
Zoals te verwachten was, waren de eerste ontvangproeven weinig
succesvol en geen wonder, want het aantal windingen van de binnen- en
buitenspoel hadden wij geschat en ook bleek later, dat wij enkele fouten in
de antenneconstructie hadden gemaakt. Van de ontvangst van een zender
was dan ook geen sprake, laat staan er één te kunnen peilen.
Na enige veranderingen te hebben aangebracht, ging het beter en kwam er
wat meer leven in de brouwerij. Zelfs lukte het, een paar schepen op de
Noordzee te peilen, waarvan er één noodseinen gaf.
Maar laat ik eerst iets naders omtrent de werking van de installatie
vertellen alvorens verder te gaan. Een aankomend golffront van een zender
zal in de beide antennes A en B (zie afb.4) een elektromotorische kracht
opwekken (afgekort e.m.k.) welke in de onderling loodrechte spoelen van
de goniometer S’en S” een h.f.-stroom doet ontstaan, waarvan de velden
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zich zullen samenstellen. Dit resulterend veld induceert in spoel S (die met
de spoelen S’en S” is gekoppeld) een overeenkomstige e.m.k., welke in de
ontvangketen een h.f.-stroom doet ontstaan en die op de bekende manier in
een l.f. stroom wordt omgezet en door de telefoon hoorbaar wordt
gemaakt. Het maximale geluid zal worden verkregen, wanneer spoel S
loodrecht staat op de richting van het resulterende veld, hetgeen dan
meteen de richting is van het aankomend golffront.
Dit laatste is niet zo moeilijk in te zien.
Veronderstel bijvoorbeeld, dat het vlak van antenne A toevallig precies de
richting is waarvan het golffront komt (hetgeen dan ook de richting is,
waarin de zender ligt). In de antenne A zal dan een e.m.k. worden
opgewekt, terwijl antenne B, die hier loodrecht op staat, spanningloos
blijft. De richting van het resulterend veld zal dan loodrecht op het vlak
van de wikkelrichting van S’ staan, met het gevolg, dat spoel S juist wél in
deze wikkelrichting gedraaid moet worden om het maximaal geluid te
krijgen, hetgeen – zoals we zien – ook weer de richting van de zender is.
Was het station in de richting van het vlak van antenne B gelegen, dan zou
spoel S een stand hebben ingenomen die met de vorige een hoek van 90°
verschilt.
Het zal duidelijk zijn – en daar komt het ook op aan – dat voor
zenderrichtingen gelegen binnen de hoek AB, standen zullen worden
gevonden die met deze richtingen overeen komen. De resultante van de
velden draait met deze richtingen mee en dus ook de stand van spoel S
voor maximaal geluid.
Teneinde de gevonden peilhoek af te kunnen lezen, is op de goniometer
een gradenboog aangebracht. Hiervan komen de hoeken 0° en 180° en 90°
en 270° resp. overeen met de stand der antennevlakken A en B. De
antennes zelf dienen in een vastgestelde richting te staan. Hiervoor werden
in ons geval de richtingen Noord-Zuid en Oost-West gekozen.
Werd nu bijvoorbeeld een hoek van 45° gepeild, dan zal de richting van de
zender op de kaart gevonden kunnen worden door een lijn te trekken door
het punt waar de ontvangpost staat, die een hoek van 45° maakt met de
Noord-Zuidrichting.
Voor het verkrijgen van min of meer betrouwbare peilingen is het nodig,
dat de antennes zo zuiver mogelijk worden uitgezet en dat deze
nauwkeurig een hoek van 90° onderling maken. Dit laatste dient natuurlijk
ook het geval te zijn met de beide spoelen S’en S”, terwijl spoel S precies
in het midden hiervan geplaatst moet zijn.
Verder moet ervoor gezorgd worden, dat de spoelen S’en S” niet op elkaar
kunnen induceren, terwijl ook geen koppeling met de detectorkring mag
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ontstaan. Een kleine onnauwkeurigheid in de constructie en in de
opstelling, kan een grote miswijzing tot gevolg hebben.
Zoals men vermoedelijk begrepen zal hebben, is het met het bovenstaande
systeem niet mogelijk te bepalen, aan welke zijde de gepeilde zender ten
opzicht van het station ligt. Bij een gepeilde richting van bijvoorbeeld 45
graden zal men deze ook vinden bij 135 graden. De betreffende zender kan
zich dus zowel in de Noord-Zuid als in de Oost-West richting bevinden.
Het gevolg is, dat men er met één peilstation niet komt en er minstens twee
moet hebben, die enige tientallen kilometers uit elkaar liggen. Zet men de
gepeilde richtingen van beide peilposten op een kaart uit, dan zal het
snijpunt van beide lijnen de plaats zijn, waar de zender zich moet
bevinden.
Aangezien het praktisch uitgesloten is dat de installatie mechanisch en
technisch volkomen zuiver is, is het nodig vooraf een proefpeiling te
verrichten van een bekend station. Aan de hand van het verkregen
resultaat, is het mogelijk een correctiefactor te vinden, waarmede de
andere peilrichtingen gecorrigeerd moeten worden. Op die manier kunnen
met een niet-precisie apparaat toch nog redelijk goede uitkomsten worden
verkregen.
Daar het niet handig is, de aether af te zoeken met de goniometer zelf, is
het nodig, dat naast deze nog een aparte ontvanger wordt opgesteld. Hoort
men hierop een zender, dan wordt overgegaan op de goniometer voor het
uitvoeren van de peiling. Er dient echter voor gezorgd te worden, dat de
gewone antenne zo opgehangen wordt, dat deze niet storend kan werken
op de onderling loodrechte antennes van de peilinstallatie.
Tot zover één en ander over de werking van een peilstation.
Toen de proefinstallatie naar behoren werkte, werd besloten een aantal
peilstations te bouwen. De moeilijkheid was echter, hoe aan de benodigde
onderdelen en goed afgewerkte toestellen te komen. Zelf alles maken ging
niet, eerstens zou dit te lang duren en we bezaten ook niet de nodige
instrumenten.
Als redder uit de nood kwam op een goede dag een mijnheer op het
ontvangstation Catharinedal binnen stappen, die zich bekend maakte als
ingenieur Steringa à Idzerda, directeur van het Technisch Bureau
“Wireless” te Den Haag, een instelling, waarvan we nog nimmer gehoord
hadden.
Hij bood aan, een complete goniometerinstallatie te leveren (zonder
masten en gebouwtje), hetgeen blijkbaar aangenomen werd, want na
betrekkelijk korte tijd kwam zij in ons bezit.
Nadat ook de andere benodigde onderdelen gereed waren, vertrokken we
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naar het plaatsje Herten bij Roermond, om aldaar de eerste peilpost op te
stellen. Het oprichten van het station ging vlot, dankzij de medewerking –
en vooral de autoriteit – van sergeant Veder. Zonder veel moeite wist hij
een stukje grond los te krijgen en ons aan alles te helpen, wat wij nodig
hadden, hetgeen grotendeels uit eigen zak werd betaald.
Het enige waar wij last mee hadden was, de antennes in de zuivere richting
op te stellen. Toevallig bevond zich bij onze ploeg een stuurman van de
grote vaart, die er raad op wist. Hij stelde voor een heldere nacht af te
wachten en dan de Noord-Zuid antenne op de poolster te richten. De OostWest richting volgde dan vanzelf. Zo geschiedde en dit eenvoudige middel
bleek de oplossing te zijn.
Als tweede post kwam Rolde bij Assen in aanmerking.
Daar de door het T.B. “Wireless” geleverde goniometers wel goed, doch
wat te duur werden gevonden, werd de mogelijkheid onder de ogen gezien,
de verder benodigde toestellen toch maar zelf te bouwen.
Het lag in de bedoeling, de derde post te Rotterdam op te richten en daar
sergeant Veder intussen gedemobiliseerd was, bood hij zijn
amateurwerkplaatsje in zijn woning op het Westplein aan, voor het
vervaardigen der apparaten. Het gevolg was, dat ik van Oosterhout naar
Rotterdam verhuisde, teneinde met deze aanmaak belast te worden. Het
gelukte inderdaad, enige van deze toestellen te vervaardigen, welke er
weliswaar niet zo fraai uitzagen als de gekochte apparaten, doch goed
bruikbaar bleken te zijn en – wat blijkbaar een grote rol speelde – veel
goedkoper waren.
Door deze zelfbouw werden naderhand ook nog enige verbeteringen
aangebracht, die het zoeken naar de peilhoek belangrijk
vergemakkelijkten. Bij het peilen van een station is het namelijk de
gewoonte, niet op het maximum geluid in te stellen, doch de beide minima
op te zoeken. Het midden van deze beide standen moet dan overeenkomen
met de stand van het maximum geluid en dus van het te peilen station.
Deze werkwijze blijkt nauwkeuriger te zijn, dan het rechtstreeks zoeken
naar het maximum geluid, mits natuurlijk bij het berekenen van de hoek
geen vergissing wordt gemaakt, hetgeen nogal eens scheen voor te komen.
Men gaat hierbij als volgt te werk: eerst wordt de draaibare spoel in de ene
richting gedraaid tot een minimum geluid wordt gehoord, waarna – door
het terugdraaien van de spoel – het andere minimum wordt opgezocht. In
die oorlogsdagen moest zulks vrij snel gebeuren, daar de zenders vaak
maar even werkten, zodat er geen gelegenheid bestond de eerste stand op
te schijven, alvorens met het zoeken naar de tweede stand werd begonnen.
Vergiste de telegrafist zich hierbij een paar graden, dan werd een foutieve
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peiling verkregen.
Gemakkelijker zou het daarom zijn – zo werd gedacht – dat de eerst
gevonden stand op de een of andere manier automatisch vastgehouden kon
worden. Dit nu bleek mogelijk te zijn, door het aanbrengen van een losse
wijzer, die meedraaide tijdens het zoeken naar het eerste minimum, doch
op zijn plaats bleef staan, wanneer de knop teruggedraaid werd voor het
zoeken naar het tweede punt.
De moeilijkheid was, hiervoor een constructie te vinden waarbij de losse
wijzer precies ònder de vaste wijzer bleef staan, zowel bij het draaien naar
links als naar rechts. Na enig zoeken gelukte het inderdaad hiervoor een
oplossing te vinden, die goed voldeed.
Later werd nog een tweede verbetering aangebracht, waardoor ook het
berekenen van het midden van de gevonden hoek overbodig werd. Deze
verbetering bestond hierin, dat op de losse en de vaste wijzer een
scharnierend parallellogram werd aangebracht met een diagonaal als derde
wijzer. Deze wijzer gaf automatisch de middenstand aan, zodra de beide
minima gevonden waren. Daar nu de beide andere wijzers overbodig
geworden waren, konden deze tot korte stompjes ingekort worden.
Behalve deze verbeteringen, werd er nog iets op gevonden om de
koppeling tussen de draaibare en de beide vaste spoelen te kunnen
variëren. Het voordeel hiervan was, om bij een te sterk geluid de koppeling
te kunnen verzwakken, zodat scherpere minima werden verkregen.
Was omgekeerd het geluid te zwak, dan kon sterker gekoppeld worden.
Dit alles was mogelijk door het verdraaien van een schakelaar, die op de
knop zat gemonteerd. De laatste goniometer, waarbij al deze verbeteringen
waren aangebracht, bezorgde mij een persoonlijk waarderend schrijven
van kapt. Kniphorst (naar ik meen iets zeldzaams in het militaire) en een
verzoek een korte beschrijving te maken voor het aanvragen van een
patent, iets waartegen ik natuurlijk geen bezwaar had, zij het dan, dat ik
het nut hiervan niet zo direct inzag. Hoe het hier verder mee gegaan is
weet ik niet, daar ik enkele maanden daarna gedemobiliseerd werd,
waardoor ik het geval uit het oog verloor.
Toen alle benodigde peilstations gereed waren (er waren een zestal
geprojecteerd), werd de verdere fabricatie van goniometers stop gezet en
werden wij zo’n beetje reizend reparateur. Naarmate de toestellen ouder
werden, nam de slijtage toe. Er ging praktisch geen week voorbij, of er
was ergens wel een storing, met het gevolg, dat wij het gehele land
doorkruisten van het Noorden naar het Zuiden en van het Oosten maar het
Westen. Deze defecten varieerden tussen een los contactje en een algehele
revisie. De kleine defecten konden ter plaatse hersteld worden, doch voor
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de grotere hadden we de hulp nodig van de een of andere
instrumentenfabriek.
Eén van de storingen die telkens terug kwam, was het weigeren van het
overgangscontact tussen de draaibare assen en de lagertjes en het is ons
nimmer gelukt, hiervoor een afdoende oplossing te vinden. De stroompjes,
die via deze contacten gingen waren zo klein en de spanningen zo laag, dat
de geringste afzetting van vuil of oxidatie, isolatie veroorzaakte.
Verder hadden we veel last van het loslaten van de windingen op de
draaibare spoel.
Het lichaam van deze spoel had namelijk de vorm van een bol met twee
platte kanten. En men behoeft geen deskundige te zijn om in te zien, dat
het bewikkelen van een bolvormig lichaam niet zo eenvoudig is. Zodra de
draad maar even rekt, gaan de windingen los zitten en schuiven over elkaar
heen. Dit heeft niet alleen plaats bij de aanmaak, doch ook nog later, nadat
het toestel een tijdje in bedrijf is geweest. Het vervelende hiervan was
echter, dat bij het optreden van een dergelijk defect het gehele toestel
gedemonteerd moest worden, waarmede veel tijd heen ging.
Toen eens een bekende instrumentenfabriek een goniometer van ons te
repareren kreeg, waarvan o.a. ook een wikkeling los zat, moest één van
onze mensen er heen om hierbij assistentie te verlenen. Blijkbaar zag men
er zelf geen kans toe.

8: Korte nabetrachting en enkele persoonlijke indrukken
In hoeverre onze Radiocontroledienst er in geslaagd is verboden stations
op te sporen, is mij niet bekend. Ik behoorde bij de technische afdeling en
had dus uiteraard geen bemoeienis met het recherchewerk. Trouwens, de
peilingen werden stationsgewijs naar een centraal punt gezonden, om
nader uitgewerkt te worden. Begrijpelijkerwijs werden de resultaten
geheim gehouden en alleen aan kapitein Kniphorst verstrekt, die er
persoonlijk steeds op uittrok om de gepeilde zenders op te sporen.
Hoewel ik hier dus niets positiefs over kan vertellen, herinner ik mij, dat
wij allen zo’n gevoel hadden, dat het nuttig effect niet zo groot kon zijn.
En wel om de volgende redenen.
In de eerste plaats waren er waarschijnlijk maar weinig verboden zenders
in ons land en die er waren, werkten vermoedelijk met een zeer kleine
energie, net voldoende, om vanuit een plaats dicht aan de grens het
buitenland te kunnen halen. Ging men dan met deze zendertjes op een
voldoend grote afstand van onze controleposten zitten (die natuurlijk
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bekend waren), dan was de kans gering, dat zij door onze kristalontvangers
genomen werden. Dit te meer, omdat de controleposten vrij ver uit elkaar
lagen. Zes stuks over het gehele land en dan met de ongevoelige
kristalontvangers van toen, was niet veel.
Verder was de kans groot, dat de clandestiene zenders met de nieuw
uitgekomen drie-elektrodenlampen uitgerust waren en dientengevolge
ongedempt werkten. Deze ongedempte golven konden door onze
ontvangers niet hoorbaar gemaakt worden, omdat deze laatsten alleen maar
geschikt waren voor de ontvangst van gedempte golven afkomstig van
vonkzenders.
De veronderstelling, dat eventueel zendertjes gebruikt werden met drieelektrodenlampen werd daarom gemaakt, omdat wij verwachtten, dat men
in het buitenland – zoals later ook bleek – zulke grote vorderingen op
radiogebied maakte. Door onze geïsoleerde positie en het gemis aan een
zekere stimulans moesten wij wel achterop raken en werkten – misschien
onbewust – met zeer verouderde middelen.
Ten slotte was het zeer de vraag (doch dit blijft onder ons) of onze kapitein
wel de aangewezen persoon is geweest, om clandestiene zenders op te
sporen. In onze ogen had hij meer van een geleerde, dan van een
rechercheur en op dit laatste kwam het toch in hoofdzaak aan. Want men
moet niet vergeten, dat de peilingen nimmer voor honderd procent
nauwkeurig waren en de verwachte zender op zijn gunstigst in een rayon
met een straal van een kilometer van het gepeilde punt kon liggen. Zo’n
rayon geheel af te zoeken ging niet, vooral niet in een dicht bevolkte
streek. Wilde men dus enige kans van slagen hebben, dan waren andere
eigenschappen nodig, dan alleen de beheersing van de radiotechniek.
Over het algemeen liet kapitein Kniphorst zich nooit uit over de resultaten
van zijn speurtochten. Voor zover mij bekend heeft hij zich éénmaal
beklaagd bij één der telegrafisten, dat hij van hen gaarne eens een enkel
draadje wilde hebben, waaraan hij enig houvast had. Het schijnt, dat de
telegrafist (die belast was met het uitzetten van de peilingen op de kaart)
hierop geantwoord heeft, dat hij in de loop der jaren wel een kluwen garen
had verstrekt, doch dat hij het ook niet kon helpen, dat de verboden radio
installaties zo goed verstopt waren.
In verband met zijn geregelde afwezigheid, kon de kapitein zich maar
weinig bemoeien met de algemene gang van zaken. Zo nu en dan en op
ongeregelde tijden, kwam hij onverwachts een peilstation binnenstappen.
Op deze stations verwachtte hij een verregaande correctheid en een
nauwgezette plichtsbetrachting. Tijdens de wacht mocht o.a. niet gerookt
worden en was het niet geoorloofd een boek of een courant te lezen. Zelfs
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mochten deze voorwerpen zich niet op het station bevinden. Nergens waar
hij meer het land aan had, dan aan een asbakje met sigarettepeukjes,
detectiveromans, geïllustreerde tijdschriften en dergelijke. Natuurlijk was
ook onnodig bezoek niet geoorloofd, zelfs niet van het eigen personeel.
Als men geen dienst had, diende men van de luisterpost vandaan te blijven.
Daar een dergelijke regeling wel wat al te streng was, ligt het voor de
hand, dat hiertegen wel eens gezondigd werd. Vooral op de uren, dat er
gewoonlijk toch niet veel te horen was.
Hoewel de kapitein helemaal niet het type was van een streng militair, die
direct klaar stond met het geven van straf, zag hij er – indien hiertoe
aanleiding bestond – niet tegen op de dienstdoende telegrafist de les te
lezen. En daar men hier niet van terug had, probeerde men – in
voorkomende gevallen – op zijn hoede te zijn. Doch gemakkelijk was
zulks niet, want de kapitein had de gewoonte (blijkbaar als gevolg van zijn
speurdersbaantje) de ontvangpost langs een omweg, dwars door de velden
aan de achterzijde te benaderen, kennelijk met de bedoeling, dat men hem
niet zag aankomen. Plotseling stapte hij dan binnen en de onthutste
telegrafist wist niet zo gauw wat te beginnen.
Nadat hij een paar maal dit trucje had uitgehaald, raakte men hierop
bedacht en hield in het vervolg niet de directe omgeving, maar meer de
weg in de verte in de gaten. Het was namelijk meestal de laatste paar
honderd meter, dat de kapitein een zijpaadje insloeg. Om hem uit de
voetgangers te herkennen had men het voordeel: dat hij altijd in “burger”
reisde, grote passen nam, een bolhoed droeg en een paraplu bij zich had.
Zag men dus iemand naderen, die dergelijke eigenschappen bezat en
dusdanig was uitgerust, dan kon men er zeker van zijn, dat de chef in
aantocht was. Daar het dan nog vele minuten duurde, voordat hij aanwezig
kon zijn, had men alle tijd, orde op zaken te stellen.
Meestal één dag in de week was de kapitein in Oosterhout. Zodra hij op
zijn kantoor was, kreeg de milicien timmerman (die ook zo’n beetje de
administratie deed) een telefoontje, om bij hem op zijn kamer te komen.
Moest er ook iets besproken worden omtrent het technische gedeelte, dan
werd ook ik opgetrommeld.
Deze bezoeken bij hem aan huis waren overigens wel interessant, want als
hij tijd had en op zijn praatstoel zat, kon hij urenlang uitweiden over
politiek, godsdienst, oorlog, legerorganisatie, enz. Zijn manier van spreken
was ietwat zangerig en langzaam. En hij had de typische gewoonte,
plotseling midden in het gesprek te stoppen en een paar minuten voor zich
uit te staren, zodat wij er min of meer verlegen onder werden en beter
wisten te doen dan ons te excuseren en te vertrekken.
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Gingen zijn theorieën een beetje al te hoog en boven ons
bevattingsvermogen (hetgeen nogal eens het geval was), dan vroeg hij
telkens, of wij hem wel begrepen. Beleefdheidshalve (of om ons groot te
houden, ik weet het niet meer), knikten wij dan maar van “ja”, tot hij in de
gaten kreeg dat wij er werkelijk niets van begrepen, waarna hij geen
verdere moeite deed en eindigde met de woorden “Ik begrijp dat jullie er
niets van begrijpen, begrijp je wel?”, waarna we konden gaan.
Een geheel ander type was sergeant Veder.
De heer Veder was een bekend bankier uit Rotterdam en een zeer verwoed
radioamateur, die er zelfs in die tijd bij hem thuis een sterke vonkzender
op nahield.
Hij kwam pas bij onze afdeling, toen wij met de eerste proeven zouden
beginnen voor de gerichte ontvangst. Daar zijn lichting spoedig daarna in
aanmerking kwam, om naar huis te gaan, is hij slechts enkele maanden
gebleven. Maar ook al was zijn verblijf van betrekkelijk korte duur, er is in
die korte tijd zeer veel gepresteerd, hetgeen grotendeels aan zijn
bezielende leiding te danken is geweest.
Zijn joviale omgang met de minderen genoot aller waardering en zijn grote
belangstelling voor het radiovak leidde er toe, dat iedereen zich voor deze
“sport” ging interesseren. Met een lach en een kwinkslag wist hij vele
moeilijkheden te overwinnen en zijn initiatief en doorzettingsvermogen
werkten aanstekelijk. Het is dan ook in hoofdzaak hieraan te danken, dat
de proeven met de richtingontvanger zo snel tot een goed resultaat hebben
geleid.
De heer Veder liep steeds gekleed in een keurig buitenmodel uniform,
logeerde in de duurste hotels, reisde steeds eerste klas of in zijn eigen luxe
auto, alles op eigen kosten natuurlijk. Waren we ergens op montage en
kwamen we materiaal tekort, dan schafte hij dit aan uit eigen beurs, zodat
wij niet behoefden te wachten op toestemming tot aankoop van het kantoor
te Oosterhout. Geen wonder, dat wij met hem wegliepen en het ons speet,
dat hij ons zo spoedig verliet.
Maar ook na het verlaten van de dienst bleef hij nog van zijn
belangstelling blijk geven door geregeld de controlepost te Rotterdam te
bezoeken. Verder stelde hij – zoals reeds werd vermeld – zijn
amateurwerkplaatsje in zijn woning aan het Westplein ter beschikking
voor de vervaardiging van goniometers en dergelijke.
In 1916 richtte hij met nog enkele andere vooraanstaande radioliefhebbers
en P.T.T.-autoriteiten de “Nederlandsche Vereeniging voor
Radiotelegrafie” op, van welke vereniging hij jarenlang voorzitter en later
erevoorzitter was. Nog steeds is zijn naam verbonden aan het Vederfonds,
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dat ten doel heeft aan hem of haar, die zich verdienstelijk maakt door een
vinding of werkwijze, ter bevordering van de ontwikkeling van de
radiowetenschap, een prijs toe te kennen. Ik kom hier later op terug.
De onderlinge verhouding der manschappen en ook tot de meerderen is
steeds uitstekend geweest, hetgeen misschien moge blijken uit het
volgende.
Op een keer kreeg ik voor een simpel geval en volkomen buiten mijn
schuld een paar dagen kwartierarrest (niet van kapt. Kniphorst doch van
een buitenstaander). Deze straf bestond hierin, dat men ’s avonds na afloop
van de dienst thuis moet blijven. Niemand die er iets van begreep, ook al
omdat straffen bij onze afdeling tot de zeldzaamheden behoorden. Maar
enfin, het vonnis was gevallen en er viel niets meer tegen te doen.
Op de dag, waarop de straf in zou gaan, kwam ik – zoals gewoonlijk – op
het zendstation voor de dagelijkse controle. De dienstdoende telegrafist
hoorde van het geval en bood spontaan aan in de loop van de avond een
storing te kweken, met de bedoeling mij vrij te krijgen. (Ik was namelijk
op dat moment – naar wij meenden – de enige technicus, die met de
installatie op de hoogte was)
Hoewel het weinig zin had een ogenblikje het logies te kunnen verlaten,
lokte het idee mij wel aan, meer bij wijze van protest of misschien als
grap, dan om een andere reden.
Inderdaad werd op het afgesproken uur een storing gemeld. Maar… ik
kwam niet vrij. Wij hadden niet gerekend op de aanwezigheid van de pas
aangekomen luitenant, die voldoende met de installatie op de hoogte bleek
te zijn om de “storing” te verhelpen. Hoewel disciplinair de handeling niet
door de beugel kon (waar wij toen niet zo’n erg in hadden), was de
bedoeling van mijn makker goed en ik heb het altijd jammer gevonden dat
deze vlieger niet op is gegaan.
Bij ons reizen en trekken kwamen we met allerlei mensen in aanraking.
We werden nu eens hier en dan weer daar ingekwartierd. Vrijwel zonder
uitzondering werden wij overal vriendelijk ontvangen en men behandelde
ons uitstekend. Niettemin deden zich wel eens typische gevallen voor, die
misschien wel interessant waren te vermelden, doch te veel ruimte zouden
vragen. Met één enkele wil ik echter een uitzondering maken en als slot
aan deze paragraaf toevoegen.
Op een keer werd ik ingekwartierd in het stadje Hulst bij de familie X,
bestaande uit man en vrouw op leeftijd. Zij waren vermoedelijk uit de
boerenstand afkomstig en leefden van de renten van een door hard werken
verdiend kapitaaltje. Zoals gewoonlijk, ontving men mij vriendelijk, zij het
dan misschien een beetje achterdochtig. Nog diezelfde dag kwam een
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onderwijzer op bezoek, die mij van alles en nog wat vroeg: waar ik
vandaan kwam, wat ik vroeger deed, welk geloof ik had, enz.
Aanvankelijk had ik hier geen erg in, doch later begreep ik, dat het er om
begonnen moet zijn geweest, wat voor heerschap de oudjes bij zich in huis
hadden gekregen. Ik had echter niets te verbergen en schepte er – geloof ik
– wel behagen in een beetje “dik” te doen.
Enfin, toen ik ’s avonds na boterham eten nog even mijn kornuiten wilde
opzoeken, kreeg ik de boodschap mee, dat ik voor negen uur thuis moest
zijn, omdat men gewoon was vroeg naar bed te gaan. Daar het midden in
de zomer was en lang licht, had ik er weinig mee op, zo vroeg thuis te
moeten zijn, dit te meer, omdat mijn kameraden de volle vrijheid genoten
en thuis konden komen wanneer zij wilden. Toch schikte ik mij – hoewel
ongaarne – in het geval, teneinde de oude mensjes ter wille te zijn en
bovendien, mijn verblijf zou niet van lange duur zijn.
’s Avonds op de slaapkamer, hoorde ik een zacht gerammel aan de deur.
Het leek wel, dat deze op slot werd gedaan, hetgeen bij controle
(mijnerzijds) inderdaad het geval bleek te zijn. Hoewel ik ook dit verre van
prettig vond, maakte ik geen aanmerkingen en liet hen stil begaan. Het
enige wat ik deed, was de omgeving te verkennen, om na te gaan, hoe ik er
in geval van brand uit kon komen.
Het voorval was echter te mooi om niet te vertellen aan mijn kornuiten, die
er natuurlijk de grootste schik mee hadden. Eerst al: het vroege thuis zijn
en nu dit nog, eenvoudig om je dood te lachen.
De één vertelde het aan de ander en zo wilde het geval, dat een clubje de
gebeurtenis op de markt stond te bekritiseren, toen zij plotseling een oud
heertje zich zagen omdraaien, die…..mijn “kostbaas” bleek te zijn. Hij
kreeg een hoofd als vuur – vertelde men mij later – en ging er onmiddellijk
van door.
Ik wist van dit voorval niets af, doch het verwonderde mij, dat plotseling
de deur ’s avonds niet meer op slot ging. De volgende ochtend hoorde ik
wat er zich afgespeeld had, hetgeen het voorval van de vorige avond
verduidelijkte.
Blijkbaar hadden de oudjes achteraf een beetje spijt van het gebeurde met
de slaapkamerdeur en waren tot het besef gekomen, een grote blunder te
hebben begaan. Vandaar dat zij zich niet goed een houding wisten te
geven.
Na een paar dagen (en waarschijnlijk in overleg met onze onderwijzer)
kwam het hoge woord eruit: men maakte nog wel zijn excuses, ik moest
het hun maar niet kwalijk nemen, want zij waren bang geweest met een
slaapwandelaar te doen te hebben gehad.....
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9: De drie-elektrodenlamp doet haar intrede
Eind 1917 kwam mijn lichting aan de beurt om gedemobiliseerd te
worden, waardoor ik mijn studie aan de M.T.S. voort kon zetten. Intussen
was ik lid geworden van de in 1916 opgerichte “Nederlandsche
Vereeniging voor Radiotelegrafie” en ontving ik na 1 Januari maandelijks
het op die datum uitgegeven tijdschrift “Radio Nieuws”. Wat hier in stond
was voor mij, na mijn ervaringen bij de Militaire Radiodienst, een
openbaring: speciaal het vermelde omtrent de nieuwe drie-elektrodenlamp.
De vordering, die de radiotechniek maakte was enorm. Hadden wij op de
controleposten van deze lampen gebruik kunnen maken, dan zouden wij
een heel wat sterkere ontvangst hebben gekregen en heel wat meer zenders
hebben gehoord. Maar in die dagen kenden wij deze lamp nog niet en deze
werd toen in Nederland ook nog niet vervaardigd. Als neutrale staat te
midden van de oorlogvoerenden waren wij wetenschappelijk en technisch
min of meer geïsoleerd geraakt ten aanzien van de ontwikkeling van de
radiotechniek in het buitenland en kwamen een eind achterop.
Pas in begin 1918 verscheen de firma “BAL” uit Breda op de eerste
Radiotentoonstelling te Den Haag met een in ons land vervaardigde drieelektrodenlamp, welke tentoonstelling door de Ned. Ver. voor
Radiotelegrafie was georganiseerd.
Kort na deze tentoonstelling (April 1918) brachten de Philips
Gloeilampenfabrieken te Eindhoven samen met “Idzerda’s Nederlandse
Radio-Industrie” (het vroegere T.B. “Wireless”) te Den Haag als
verkooporganisatie, radiolampen van dezelfde constructie in de handel.
Deze eerste exemplaren hadden een zeer onhandige vorm en bestonden uit
een langwerpig glazen buisje, met aan de uiteinden twee lamphulzen, een
vorm, die belangrijk afweek van de in latere jaren ontwikkelde modellen,
en ook van die in het buitenland.
Maar laat ik – alvorens verder te gaan – , eerst iets vertellen over de
ontwikkelingsgeschiedenis van de radiolamp.
Gaan wij de jaartallen na, waarop de verschillende vindingen omtrent de
radiolamp zijn gedaan, dan blijkt, dat het merkwaardig lang heeft geduurd,
voordat deze lamp ingang heeft gevonden. En het is juist de oorlog
geweest, die hieraan de grote stoot heeft gegeven, anders had het
misschien nog langer geduurd. Voor een groot gedeelte is de trage
ontwikkeling een gevolg geweest van constructiemoeilijkheden, doch ook,
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omdat men de grote mogelijkheden, die de drie-elektrodenlamp (kortweg
triode genoemd) bood, niet dadelijk heeft ingezien.
Reeds in 1904 werd door Marconi’s vroegere medewerker Fleming octrooi
aangevraagd voor een als detector uitgevoerde twee-elektrodenlamp (de
diode)
De werking hiervan berust op een verschijnsel, dat twintig jaar eerder
reeds door Edison en anderen werd ontdekt, namelijk de eigenschap, dat
zowel een gloeidraad van metaal, als van kool, in een elektrische lamp bij
verhitting stroom door het luchtledige doet gaan, als men in de ballon een
geïsoleerde, op positieve spanning gehouden, elektrode aanbrengt.
Een jaar later – dus in 1885 – werd door professor Lorentz dit verschijnsel
verklaard door zijn theorie, dat elektrische geleiding berust op de
beweging van enkel uit negatieve lading bestaande deeltjes, de
“elektronen”. Deze theorie werd twee jaar later bevestigd door Thomson,
die aantoonde, dat het bovenvermelde z.g. Edisoneffect niet werd
veroorzaakt door metaal- of kooldeeltjes uit de gloeidraden (zoals men
aanvankelijk meende), maar door onstoffelijke deeltjes, de genoemde
elektronen.
Hoewel de diode een volmaakte gelijkrichter is, die niet slechts de stroom
in de ene richting beter geleidt dan in de andere, maar in één richting
geheel niet, is zij niet gevoeliger dan een kristaldetector en heeft als
vervanger van deze laatste geen wezenlijk voordeel opgeleverd. Het
gebruik van de diode als detector is dan ook niet algemeen geworden. Een
stap in de goede richting had plaats, toen Lee de Forest in 1906 in de
Verenigde Staten octrooi verkreeg op het aanbrengen van een derde
elektrode in de als ventiel aangeduide Flemingbuis. De Forest noemde zijn
nieuwe buis “audion” hetgeen “hoorbaar” betekent en dus wijst op
detectie.
Dat de derde elektrode als “rooster” was uit te voeren kwam voor in een
octrooi van 1907 en het gebruik als versterker werd ook toen pas
gepubliceerd. Voor de elektronen emitterende gloeidraad werd “Wolfram”
gebruikt. De grondgedachte ener gloeikathodebuis als versterker was
intussen reeds in een Duits octrooi van maart 1906 neergelegd door de
Oostenrijker von Lieben. Naar deze werd de zg. Liebenbuis genoemd, die
een aantal jaren in gebruik is geweest.
Toch zou het nog tot 1913 duren, alvorens door het Lieben-consortium –
onder deelneming van Telefunken – de eerste laagfrequentversterker ten
behoeve van radio-ontvangers werd gebouwd.
In datzelfde jaar verkreeg Meissner octrooi op zijn populair geworden
terugkoppelingsschakeling. Hierdoor werd het tevens mogelijk, de
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versterkerlamp h.f.-trillingen op te laten wekken, waarna de eerste
lampzenders ontstonden voor ongedempte trillingen. Tot zover in het kort
de ontwikkelingsgeschiedenis van de triode, die voor de voortgang van de
radiotechniek zo belangrijk is geworden en zonder welke de radio nimmer
die populariteit zou hebben verkregen, als thans het geval is geweest. Doch
ook thans zouden er nog jaren overheen gaan, voordat men er in slaagde
behoorlijke lampen te construeren, zowel op ontvang-, als op zendgebied.
Alvorens tot de verklaring van de werking van een eenvoudige radioontvanger uit die eerste tijd te komen, is het wenselijk, eerst het één en
ander te vertellen omtrent de gedragingen van de lamp zelf, en te beginnen
bij die van de diode.
Hoe het komt, dat een radiolamp, bestaande uit een gloeidraad en een
plaat, een stroom doorlaat, is het best te verklaren aan de hand van een
weinig elektronentheorie.
Zoals bekend, zijn alle chemische elementen opgebouwd uit atomen. Zo’n
atoom kan men zich voorstellen als een zonnestelsel in het klein. In het
centrum bevindt zich een positief geladen kern bestaande uit protonen
(positief geladen waterstofkernen) en neutronen (neutrale
waterstofkernen). In kringen rondom die kern bewegen zich elektronen
(negatief geladen oerdeeltjes), in aantal even groot als de resulterende
lading van de kern. De buitenste laag bepaalt het chemisch karakter van
het element.
Verder is bekend, dat de ene stof de elektriciteit beter geleidt, dan de
andere. Men kan zich dit zo voorstellen, alsof in de atomen van enkele
stoffen sommige der elektronen losser met de kern verbonden zijn, dan bij
andere. Een stof waarvan de atomen los verbonden elektronen bevatten, is
geschikt om elektriciteit te geleiden. Deze geleiding geschiedt, door een
elektrische spanning met een geleider te verbinden, waardoor uit de eerste
groep atomen elektronen worden verdreven, die in een volgende laag
atomen terecht komen. Deze verstoren hier het evenwicht en worden de
oorzaak, dat ook daar elektronen verdreven worden, enz. Hieruit volgt, dat
de losse elektronen van de atomen de dragers worden van hetgeen wij
onder elektrische stroom verstaan.
Stellen wij ons thans een luchtledig glazen ballonnetje voor, waarin zich
een gloeidraad bevindt (de kathode) en een plaatelektrode (de anode).
Leggen we nu tussen deze kathode en de anode een gelijkspanning aan en
wel zodanig, dat de anode met de positieve en de kathode met de negatieve
pool verbonden is, en nemen we tevens voor de controle in de geleiding
een milliampèremeter op, dan slaat deze niet uit, zolang de gloeidraad niet
wordt verhit. Zodra brengen we echter de gloeidraad niet aan het gloeien,
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of we zien de milliampèremeter plotseling wél uitslaan.
De vraag is nu: hoe komt dit?
Wel, in het luchtledige van de glazen ballon bevinden zich geen
elektronen, want dan zou ook bij koude gloeidraad stroomdoorgang
hebben plaatsgevonden. Er moet dus iets anders voorgevallen zijn tijdens
het verhitten van de gloeidraad. En de enige verklaring hiervoor is, dat
door verhitting de elektronen in deze gloeidraad in een extra heftige
beweging zijn geraakt, zo heftig, dat een zeker aantal van deze elektronen
in de luchtledige ruimte zijn geslingerd. Hierdoor vormt zich rondom de
gloeidraad een wolk negatieve elektronen, die de ruimtelading wordt
genoemd. Gaan we nu de anode positief en de kathode negatief maken,
dan zal de anode elektronen aantrekken en zal een voortdurende
elektronenstroom door de lamp gaan vloeien.
Dit laatste kan men zich nog zo voorstellen, dat de naar de anode
getrokken elektronen een deel van de positieve lading neutraliseren, doch
dat deze door de stroombron (bijvoorbeeld een elementenbatterij) wordt
aangevuld. De milli-ampèremeter zal dus een naar de plaat gerichte
elektronenstroom aanwijzen.
Hiermede is ook verklaard, dat de stroom slechts in één richting kan
vloeien. En wel hierdoor, omdat de elektronen uitsluitend aan de
gloeidraad uittreden. Nemen we de proef op de som en draaien we de
klemmen van de batterij om, dan blijft de wijzer van de milli-ampèremeter
op nul staan.
Hiermede is in het kort de werking van de diode verklaard en kunnen we
met de triode beginnen. Vooraf echter nog een paar opmerkingen over het
gebruik van de diode.
Reeds werd medegedeeld, dat de diode als detector geen voordelen biedt
boven een gewoon kristal. Als zodanig heeft deze lamp dan ook geen
toepassing gevonden. Echter wel voor andere doeleinden, namelijk als
gelijkrichter voor het opladen van accu’s en in de zgn.
plaatspanningsapparaten voor het voeden van de anoden van
ontvangtoestellen ter vervanging van de gelijkstroombatterijen.
In tegenstelling met de kristallen, welke alleen maar geschikt zijn voor het
gelijkrichten van uiterst zwakke stroompjes, kan men met dioden veel
verder gaan en stroomsterkten verkrijgen van meerdere ampères, mits de
gloeidraad maar voldoende zwaar wordt gemaakt. Ook verdragen zij
spanningen van duizenden volts bij doelmatige constructie en zijn derhalve
geschikt voor het gelijkrichten van wisselstromen voor zenders.
Noteert men voor verschillende plaatspanningen de anodestromen, en zet
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men de eersten uit op een X-as en de andere op de Y-as van een
rechthoekig assenstelsel, dan wordt een kromme verkregen, welke de
karakteristiek van de diode wordt genoemd. Deze karakteristiek is van
belang, om na te gaan wat men met de diode als gelijkrichter kan doen. Hij
begint in het nulpunt, loopt dan eerst flauw omhoog, om daarna een
grotere steilheid te verkrijgen en ten slotte naar rechts om de buigen en
vrijwel evenwijdig aan de horizontale as verder te lopen.
Dit laatste komt, omdat bij de hogere plaatspanning alle door de gloeidraad
uitgestoten elektronen door de anode worden aangetrokken. Daardoor is de
maximale stroom, die door een bepaalde lamp kan gaan, beperkt. Men
spreekt hier van de verzadigingsstroom.
Laten we thans overgaan tot de beschouwing van de triode. Deze triode
wordt verkregen door tussen de kathode en de anode een rooster aan te
brengen. Door aan dit rooster verschillende spanningen aan te brengen,
heeft men het in de hand de grootte van de anodestroom te wijzigen.
Maakt men het rooster negatief, dan zal dit de uit de gloeidraad tredende
elektronen, die naar de anode worden getrokken, terugstoten, zodat een
kleiner aantal de anode bereikt. Maakt men omgekeerd het rooster positief,
dan gaat het elektronen aantrekken, zij krijgen een grotere snelheid en de
elektronen die niet op het rooster terechtkomen, vliegen er met een grote
vaart doorheen. Thans neemt de anodestroom toe.
Ook bij de triode is sprake van een karakteristiek, waaruit verschillende
belangrijke gegevens omtrent de werkingsmogelijkheden zijn af te leiden.
Hoewel deze karakteristieken veel gelijkenis vertonen met die van de
dioden, zijn ze toch ook weer geheel anders. Trouwens ook de werking is
een geheel andere. In plaats van met twee, hebben we thans met drie
functies te maken, namelijk de anodespanning, de anodestroom en de
roosterspanning. In de regel wordt de eerste constant gehouden, zodat een
betrekking ontstaat tussen anodestroom en de roosterspanning. Hierbij
wordt de eerste op de ordinaat en de tweede op de apsis van een
assenstelsel uitgezet.
Neemt men deze betrekkingen op bij verschillende plaatspanningen die
bijvoorbeeld 10 volt uit elkaar liggen, dan ontstaat een aantal – nagenoeg –
evenwijdig liggende krommen.
Het zou te ver voeren, hierop dieper in te gaan. Genoeg zij op te merken,
dat bij een triode als detector in een punt van de karakteristiek wordt
gewerkt, dat op het onderste gebogen gedeelte ligt. Doet zij dienst als
versterker, dan wordt een punt van het rechte middengedeelte gekozen.
Hoewel het niet gemakkelijk is een inzicht te krijgen in de werking van de
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triode als detector, wil ik proberen hiervan aan de hand van afb. 5 een
bevattelijke verklaring te geven.

Afb. 5: Schema van een eenvoudige lampontvanger
Van de beide soorten van detectie, welke gewoonlijk toegepast worden,
wil ik het alleen hebben over de roosterdetectie, de meest gebruikelijke.
Het in afb. 5 afgebeelde schema is de eenvoudigst denkbare vorm van een
ontvanger met één lamp. Hierin zijn Rc de roostercondensator, Rw de
roosterweerstand, A de anode, R het rooster en K de kathode. De drie
laatsten behoren dus tot de triode. We gaan weer van de veronderstelling
uit, te doen te hebben met de ontvangst van golftreinen, afkomstig van een
vonkzender. Via de antenne worden in de afgestemde roosterkring h.f.trillingen opgewekt, welke een maximumwaarde zullen verkrijgen,
wanneer deze keten op de frequentie der trillingen is afgestemd.
Via de roostercondensator Rc zullen deze trillingen spanningsvariaties
geven tussen het rooster en de kathode. De negatieve fase van de
aankomende trilling maakt het rooster negatief. Daardoor zal dit
elektronen tegen houden, zodat de plaatstroom daalt. De grote
opeenhoping van elektronen vóór het rooster (in de lamp dus) betekent
tevens een verhoging van de ruimtelading ter plaatse, zodat na voorbijgang
der negatieve fase het rooster een negatieve lading houdt. Bij de volgende
halve positieve periode wordt het rooster een ogenblik minder sterk
negatief, doch de verhoogde ruimtelading vult de vermindering der
negatieve lading direct aan, zodat die invloed maar kort duurt. Bij het
verdwijnen van de positieve fase aan de buitenzijde van de roosterzijde
van de condensator, zal aan de roosterzijde de door de positieve
buitenlading vastgehouden lading naar het rooster vloeien, waardoor het
rooster een nog hogere negatieve lading krijgt, zodat de plaatstroom
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opnieuw daalt. Dit gaat zo door, tot de eerste aangekomen golftrein
uitgetrild is.
Evenals dit bij de kristalontvanger het geval was, zal de aangekomen
golftrein een accumulerende negatieve lading tot gevolg hebben, welke nu
niet aan de telefooncondensator, doch aan de roostercondensator wordt
medegedeeld. Het verschil is echter, dat nu niet de ene helft van de trilling,
doch beider fasen meehelpen, waardoor een groter nuttig effect wordt
verkregen. De opgehoopte roosterlading van één golftrein doet de
plaatstroom sterk dalen, omdat in het gebogen gedeelte van de
karakteristiek wordt gewerkt waar het effect het grootst is. Om bij de
volgende golftrein weer werkzaam te kunnen zijn, dient het rooster in de
tussentijd zijn negatieve lading op de een of andere manier kwijt te raken.
Hiervoor is nu de lekweerstand Rw aangebracht. In de pauzen, die tussen
twee golftreinen liggen, krijgt de negatieve roosterlading ruimschoots de
gelegenheid door deze weerstand af te vloeien, mits men aan deze een
passende waarde geeft. Maakt men de weerstand te klein, dan geschiedt de
ontlading te snel en gaat veel van het effect verloren, terwijl een al te grote
waarde te traag zou werken.
Waarden gelegen tussen 2 en 5 millioen ohm zijn in de praktijk het meest
geschikt gebleken.
Resumerend krijgen we dus, dat iedere golftrein in de plaatketen een korte
daling van de plaatstroom tot gevolg heeft. En daar in serie met de
plaatketen de telefoon is aangebracht, zal deze op de stroomveranderingen
aanspreken en een geluid geven. Het grote verschil met de kristaldetector
is, dat nu niet de gelijkgerichte aankomende trillingen zelf het geluid
geven, doch dat de hiervoor benodigde energie door de anodebatterij wordt
geleverd. Als gevolg hiervan zullen in de roosterkring geen stromen van
betekenis behoeven op te treden, omdat het hier alleen maar te doen is om
de spanningen. Hierdoor zal de lamp op een veel geringere ontvangenergie
aanspreken dan nodig is voor ontvangst met een kristaldetector.
Opgemerkt zij nog, dat het schema van afb. 5 betrekking heeft op het
gebruik van een hoogvacuümlamp. De eerste detectorlampen, die in ons
land werden vervaardigd, waren namelijk laagvacuümlampen. Het verschil
tussen de toepassing van deze lampen is, dat de laatste geen lekweerstand
nodig hebben, omdat door de aanwezigheid van positieve gasresten, de
lading van het rooster uit zichzelf opgeheven wordt. De laagvacuümlamp
heeft zich enige jaren kunnen handhaven en had bepaalde voordelen, zoals
o.a. een minder hoge anodespanning. Tenslotte is zij door de
hoogvacuümlamp van de markt verdreven.
Hoewel de triode een betere detector was dan de kristaldetector, heeft zij
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pas als zodanig betekenis gekregen na de uitvinding van de terugkoppeling
door Meissner.

Afb. 6: Schema van een eenlampsontvanger met terugkoppeling
In afbeelding 6 is het schema van afb. 5 uitgebreid met de
terugkoppelspoel, welke gekoppeld wordt met de roosterspoel en
beweegbaar moet zijn opgesteld, teneinde de koppeling te kunnen
variëren. Laten we thans eens zien hoe deze terugkoppeling werkt. Uit het
voorgaande is gebleken, dat zich bij de ontvangst van gedempte golven l.f
stroomveranderingen in de anodeketen voordoen die de telefoon
aanspreken. Ook is uit het voorgaande gebleken, dat deze
stroomveranderingen een gevolg zijn van de accumulerende werking van
de roostercondensator en ontstaan zijn uit de gemiddelde waarde van de
gelijkgerichte h.f.-trillingen. Een gevolg hiervan is nu, dat behalve l.f.
trillingen ook nog h.f.-trillingen in de anodeketen zullen voorkomen.
Aan dit laatste is echter één voorwaarde verbonden, namelijk dat parallel
aan de telefoon een condensatortje is aangebracht. Laten we dit weg, dan
zullen de h.f.-variaties een zo hoge weerstand ondervinden dat zij sterk
worden gedempt. Maken we geen gebruik van een terugkoppelspoel, dan
is dit niet erg omdat het ons dan alleen maar te doen is om l.f.
stroomveranderingen. Brengen we echter wél een terugkoppelspoel aan en
koppelen we deze met de roosterketen, dan zijn de h.f.-trillingen nodig en
moet dus een telefooncondensatortje aanwezig zijn. Deze h.f.-trillingen
zullen (nadat zij door de lamp een weinig zijn versterkt), opnieuw
trillingen in de roosterkring opwekken. Hierdoor zullen de aankomende
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gedempte trillingen – waarvan elke volgende zwakker is dan de vorige –
minder snel uitdempen, zodat het effect wordt verkregen van een langere
golftrein, die meer energie aanvoert. Er heeft als het ware een
vermindering van de demping plaats, die door de aankomende golftrein
zelf wordt opgewekt. In verband hiermede wordt de terugkoppeling ook
wel gekarakteriseerd als orgaan voor de dempingsreductie.
Hoe intensief deze dempingsreductie wel kan zijn blijkt uit het volgende.
Hoe sterker wordt teruggekoppeld, des te langer zullen de trillingen op de
roosterkring aanhouden. Hiermede doorgaan kan men niet, want op een
gegeven ogenblik doet zich opnieuw een merkwaardig verschijnsel voor.
Dit bestaat hierin, dat de demping tenslotte zo klein wordt, dat de trillingen
blijven aanhouden. Het resultaat is dan, dat in de roosterkring ongedempte
trillingen optreden. Of zoals men dit noemt: het stelsel genereert. Dit is dus
wel iets heel merkwaardigs en men zal zich afvragen welk effect dit
genereren heeft op de ontvangst van gedempte zenders (op de ongedempte
kom ik straks wel). Wel, eigenlijk niet zoveel als men misschien denkt.
Behalve een nog iets grotere versterking, krijgt de karakteristieke
vonktoon een min of meer sissend geluid. Gaat men nog verder
terugkoppelen, dan begint de lamp te gillen. En het kan zelfs gebeuren, dat
de lamp na een korte periode – wat men noemt – dichtslaat en een
ogenblik geen geluid geeft. Tot zover mag men niet gaan en zelfs is het
beter de gedempte zenders helemaal niet genererend te ontvangen, doch
met een stand van terugkoppeling, waarbij de lamp nog net geen trillingen
opwekt. Tenzij de ontvangen signalen te zwak zijn en men deze anders
niet kan nemen.
Het instellen van de ontvanger “op de rand van genereren” – zoals men dit
noemt – was bij de vroegere ontvangers niet altijd mogelijk als gevolg van
fouten in de constructie en de toepassing van ongeschikte onderdelen. Bij
een goed toestel moet het overgaan van niet-genereren op genereren soepel
zijn. Hoe dichter men op de rand van genereren kan komen, een des te
sterkere ontvangst zal men krijgen.
Teneinde uit het voorgaande geen verkeerde conclusie te trekken wordt
nog opgemerkt, dat het – voor het opwekken van aanhoudende trillingen –
niet nodig is dat eerst een golftrein wordt ontvangen. Ook zonder
ontvangst van een gedempte zender, kunnen de trillingen bij voldoende
vaste terugkoppeling worden opgewekt. Een kleine variatie van de
anodestroom is reeds voldoende het verschijnsel in te leiden. Verder zij
nog opgemerkt, dat een genererende ontvanger eigenlijk een kleine
ongedempte zender is geworden en dus trillingen uitzendt. Hierdoor
kunnen andere ontvangers, welke zich in de naaste omgeving bevinden,
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gestoord worden.
Tot slot nog een paar woorden over de triode als versterker. Aanvankelijk
werd dus slechts één ontvanglamp gebezigd, die dienst deed als detector.
Hoewel deze lamp, bij gebruik van een terugkoppeling, een zekere
geluidsversterking gaf, is het, voor het verkrijgen van een groter
geluidsvolume nodig gebleken, hieraan extra lampen toe te voegen.
De lampen die achter de detector werden geschakeld en die ten doel
hadden de l.f. trillingen te versterken, noemt men de l.f. versterkerlampen.
Later is men er ook toe overgegaan één of meer lampen vóór de
detectorlamp aan te brengen, waardoor dus de aankomende h.f.-trillingen
werden versterkt, alvorens gedetecteerd te worden. Dit waren dus de h.f.
versterkerlampen.
Zo even werd reeds vermeld, dat bij de triode als versterker in het steile
gedeelte van de karakteristiek wordt gewerkt. De bedoeling hiervan is te
voorkomen, dat de wisselspanningen van een radiosignaal gelijkgericht
worden. Tevens is het nodig, ervoor te zorgen, dat het rooster geen
positieve waarde krijgt. In verband hiermede wordt aan het rooster een
negatieve hulpspanning aangelegd. De grootte van deze hulpspanning
hangt af van de te versterken wisselspanning en van het soort lamp, dat
men bezigt. Afhankelijk van het doel van de gebezigde triode, zal de
karakteristiek van de lamp meer of minder naar links moeten liggen.
Teneinde enig idee te krijgen omtrent de versterkerwerking van de triode,
diene het volgende rekensommetje: Laten we bijvoorbeeld het rooster 1
volt variëren, dan is het mogelijk dat hierbij een plaatstroomverandering
van 0,75 mA optreedt. Laten we thans de roosterspanning constant en
variëren de plaatspanning, dan blijkt bijvoorbeeld dat deze 12 volt
veranderd moet worden om dezelfde plaatspanning van 0,75 mA te
verkrijgen. Hieruit volgt, dat één volt roosterspanningsverandering
hetzelfde effect heeft als twaalf volt plaatspanningsverandering. Men drukt
dit uit door te zeggen, dat de lamp een 12-voudige
plaatspanningsversterking oplevert.

10: De eerste lampontvangers
Het spreekt vanzelf, dat, toen de eerste radiolampen in gebruik kwamen,
men zich aanvankelijk hield aan de oude constructievormen, namelijk een
kartonnen koker met een diameter van 10 – 12 cm, bewikkeld met
geëmailleerd draad van 0,8 – 1 mm en voorzien van twee glijcontacten,
met of zonder draaibare condensator. Deze toestelvorm had voor, dat hij
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goedkoop was en dus vrij gemakkelijk te construeren. Veel opgang maakte
het door de heer Corver geconstrueerde toestel, dat in het
Augustusnummer 1918 van Radio Nieuws werd gepubliceerd, waardoor
het onder de radio-amateurs in ons land bekend geworden is als het
“Augustusschema”, zie afb. 7.

Afb. 7: Het “Augustusschema”
Met dit toestel was het mogelijk met één spoel en zonder draaicondensator
krachtige versterkte ontvangst te verkrijgen van gedempte zenders en van
de (nog nader te bespreken) interferentie-ontvangst van ongedempte
zenders. Daar het toestel één lamp bevatte, verrichtte deze lamp de functie
van detector, terwijl door de aanwezigheid van de terugkoppeling tevens
een zekere versterkerwerking werd verkregen.
Bekijken we het schema, dan vallen drie kringen te onderscheiden, t.w. de
antennekring, de detectorkring en de terugkoppeling. De afstemming van
de antennekring geschiedt door het glijcontact a) te verschuiven; de
detectorkring bezit geen afstemming (hetgeen men uitdrukt door te zeggen,
dat zij aperiodisch is); terwijl het variëren van de terugkoppeling
plaatsvindt door het verschuiven van het glijcontact d). Staat dit contact bij
b), dan is er geen terugkoppeling aanwezig. De lamp werkt dan alleen als
detector.
Wordt een gedempte zender ontvangen, en is de antennekring door middel
van het glijcontact a) hiermede in afstemming gebracht, dan ontstaan h.f.wisselspanningen tussen het rooster en de gloeidraad van de detectorlamp.
Na de detectie hebben stroomstootjes plaats in de anodeketen, waardoor
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een geluidssignaal hoorbaar wordt.
Gaan we thans d) naar rechts verschuiven, dan zullen de op de
gelijkstroomstootjes gesuperponeerde h.f.-trillingen het spoelgedeelte b) –
d) doorlopen en spanningen induceren in het gedeelte c) – d). Deze
spanningen beïnvloeden opnieuw het rooster, met het gevolg, dat elke
trilling van de aankomende golftrein wordt versterkt.
Deze golftrein trilt nu minder snel uit, d.w.z. er heeft dempingsreductie
plaats. Het resultaat hiervan is, dat meer ontvangenergie beschikbaar komt
en een versterkt geluid wordt ontvangen. Verschuiven we het glijcontact d)
nog verder naar rechts, dan wordt tenslotte een punt gevonden waarbij het
toestel gaat genereren. Men hoort dit in de telefoon door een plotselinge
klik en overgang van de karakteristieke vonktoon in het sissende geluid.
Dit alles is ons reeds min of meer bekend. Thans iets anders.
Wanneer men de lamp laat genereren en daarna het glijcontact van de
antennekring verschuift, kan het gebeuren, dat plotseling een geheel ander
soort zender hoorbaar wordt, die met het kristal en een niet genererende
lamp nooit zijn waargenomen. Dit zijn de zenders die ongedempte golven
uitzenden en waarover we terloops al even hebben gesproken. Deze
ongedempte zenders komen pas tevoorschijn, wanneer ontvangen wordt
met een genererende lamp. Hoe dit komt blijkt uit het volgende. Bij het
verschuiven van het glijcontact zal men misschien gemerkt hebben, dat
zich iets heel eigenaardigs voordeed met de toon. Deze varieerde namelijk
van hoog tot laag en wanneer men het glijcontact nog verder verschoof,
weer van laag naar hoog om tenslotte te verdwijnen. De oorzaak hiervan is
gelegen in het interfereren van twee golven, namelijk van de inkomende
golf en van de golf, die door de detectorlamp wordt opgewekt. Dit
betekent, dat wanneer twee trillingen gelijktijdig in het ontvangtoestel
optreden, zich zwevingsverschijnselen voordoen. Dit zijn toe- en
afnemende trillingsverschijnselen, waarvan elke op- en neergang een
zweving wordt genoemd. Hebben de beide golven resp. frequenties van N
en N’ hertz, dan zullen N – N’ zwevingen per seconde optreden.
Als gevolg van de gelijkrichterwerking van de detectorlamp, zullen in de
anodekring stroomvariaties ontstaan in de frequentie van de zweving.
Vallen deze binnen het hoorbare gebied, dan zal de telefoon het
ongedempte signaal zuiver muzikaal weergeven; vallen zij er buiten, dan
hoort men niets.
Thans zal het ook duidelijk zijn, waarom de toonhoogte van het signaal
varieerde, wanneer de afstemming van de antennekring werd veranderd.
Naarmate namelijk de frequentie van de generende lamp meer buiten
afstemming kwam, werd de zwevingsfrequentie hoger, tot deze tenslotte
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buiten het hoorbare gebied kwam te liggen.
Teneinde de antennekring niet te ver buiten afstemming te brengen met de
golflengte van de ongedempte zender, is het gewenst, dat de toon van het
ontvangen geluid zo laag mogelijk wordt gehouden. Hoe hoger de toon is,
des te verder is men buiten afstemming en des te zwakker wordt het
geluid.
Hoewel het “Augustusschema” vanwege de eenvoud lange tijd zeer
populair is geweest, vertoonde het vele gebreken. Een nadeel van het
toestel was, dat bij het verzetten van het terugkoppelcontact een sterk
gekraak in de telefoon ontstond. Verder veroorzaakte het niet in gebruik
zijnde spoelgedeelte bij ontvangst van kortere golven een verzwakking van
het geluid. Dit laatste was het gevolg van de demping. En tenslotte kwam
het voor, dat meerdere zenders door elkaar werden ontvangen vanwege de
geringe selectiviteit. Nadien zijn verschillende verbeteringen aangebracht,
teneinde deze gebreken op te heffen, zoals inductieve koppeling,
doodeindschakelaars, draaibare condensatoren, enz.
Een grote verbetering in de ontvangtechniek had plaats, toen De Forest
kwam met zijn zgn honingraatspoelen. Dit waren spoelen die op een
bijzondere wijze waren gewikkeld en die bestonden uit afzonderlijke
eenheden van 25, 35, 50, 75 enz. windingen per spoel, tot 1500 aan toe.
Al naar gelang de golf, die men ontvangen wilde, werd een spoel gekozen,
en met de draaibare afstemcondensator in afstemming gebracht. Meestal
werden in iedere ontvanger drie van deze spoelen gebruikt, die naast elkaar
in een scharnierende houder werden gemonteerd, met de bedoeling, dat
sterker en zwakker kon worden gekoppeld. Van deze drie spoelen deed de
middelste dienst voor het afstemmen van de roosterketen; de rechtse voor
de terugkoppeling en de linkse voor de antenneketen.
Het gaf vaak enige moeite het juiste stel spoelen te vinden. Althans voor
de terugkoppeling en de antenne. De spoel voor de roosterketen leverde
geen moeilijkheden op, omdat gewoonlijk hier de golflengte op stond
aangegeven.
Het grote voordeel van de honingraatspoelen was gelegen in hun handig
formaat en hun speciale capaciteitsvrije wikkeling. Deze laatste werd
verkregen door de draad met een kleine onderlinge tussenruimte en schuin
over elkaar te wikkelen. Hierdoor ontstonden raatvormige openingen en
vandaar dan ook de naam honingraatspoelen. Zij waren uit de hand, doch
beter met een eenvoudig machientje, te maken. Als steun diende een
kartonnen ring met een diameter van ongeveer vijf en een breedte van 2,5
centimeter. Op deze ring nu werden zoveel windingen gelegd, als voor een
spoel nodig waren. Voor het afmonteren werd een celluloid band gebruikt,
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die meteen diende om het ebonieten blokje vast te zetten, waarin zich de
beide stekerpennen bevonden. De ontvangtoestellen met
honingraatspoelen hebben zich heel lang kunnen handhaven en hebben
uitstekend voldaan. Wegens de geringe demping der spoelen waren zij ook
geschikt voor ontvangst der kortere golven.
Tot slot nog een opmerking over het schema van afb. 7. Dit is bedoeld
voor het gebruik van een laagvacuümlamp, zodat zich hierin geen
lekweerstand bevindt. Bij toepassing van een hoogvacuümlamp was deze
natuurlijk wel nodig.

11: Het begin van de omroep
Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken, is het mogelijk met een drieelektrodenlamp ongedempte trillingen voort te brengen. Hierdoor werd
zelfs iedere gewone lampontvanger in genererende toestand – tot op zekere
hoogte – een kleine ongedempte zender. Tijdens het genereren toch
worden aan de ontvangantenne zwakke h.f.-trillingen meegedeeld en
uitgestraald en vele van de vroegere luisteraars zullen zich maar al te goed
de storende invloed herinneren, die de eenvoudige ontvangschema’s van
toen bezaten.
Hoewel het dus in principe mogelijk was, met een generende ontvanger uit
te zenden, is het duidelijk, dat op deze manier nimmer voldoende
trillingsenergie opgewekt kon worden, om hiermede afstanden van enige
betekenis te halen. Hiervoor toch zijn minstens enige tientallen watts
nodig, terwijl een ontvanglamp niet meer dan een fractie van één watt kan
leveren.
Doch om lampen te maken, welke in staat bleken een voldoend grote
trillingsenergie af te geven met een redelijk rendement, schijnt niet
eenvoudig geweest te zijn. Want het heeft, na de invoering van de
ontvanglamp, vrij lang geduurd, voordat men er in slaagde betrouwbare
lampen voor zenddoeleinden te maken. Daar men echter spoedig inzag, dat
de drie-elektrodenlamp de algehele oplossing moest brengen voor het
opwekken van h.f.-trillingen van elke verlangde frequentie, hebben de
betreffende lampenfabrikaten niet stilgezeten en kosten noch moeite
gespaard, alvorens een bruikbare zendlamp voor ieder doeleinde te hebben
ontwikkeld.
Hierbij kwam nog, dat de zendlamp ineens de deur opende voor het
verwezenlijken van radiotelefonie, waardoor de mogelijkheden voor de
radiotechniek enorm werden vergroot. Tot die tijd waren de vooruitzichten
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voor radiotelefonie niet zo groot geweest. De toenmalige zenders voor
ongedempte trillingen, zoals de h.f.-machine en de booglamp, leenden zich
hiervoor allerminst. Door de toepassing van de drie-elektrodenlamp, werd
het dus niet alleen mogelijk, om met betrekkelijk eenvoudige installaties
ongedempte trillingen voort te brengen van vrijwel elke gewenste
frequentie, doch ook werd het vraagstuk van het zg. moduleren der
trillingen door middel van de microfoon tot een bevredigende oplossing
gebracht.
Was het bij de andere ongedempte zenders nodig de microfoon in de
antenne-, of in een andere trillingskring aan te brengen, zodat zij aan zware
stroombelastingen bloot stond, thans kon op betrekkelijk eenvoudige wijze
de rooster- en anodespanning van de zendlamp beïnvloed worden. Het ligt
dan ook voor de hand, dat na de toepassing van de drie-elektrodenlamp als
verwekker van ongedempte trillingen, met telefonieproeven werd
begonnen.
Reeds in Maart 1919 maakte ons land, naar ik meen voor het eerst, kennis
met een demonstratie voor radiotelefonie, welke werd gehouden op de
Jaarbeurs in Utrecht tussen de stands van de “N.V.
Philips’Gloeilampenfabrieken” en van de “Nederlandsche RadioIndustrie”. Voor deze demonstratie bestond een grote belangstelling en
spoedig kwamen ook van buiten berichten over goede ontvangst, tot op
afstanden van 60 tot 70 km. (In de stad zelf en de directe omgeving
werden de uitzendingen al dadelijk goed gehoord)
De zendlampen welke voor dit doel werden gebruikt, waren afkomstig uit
het laboratorium van Philips en door deze fabriek vervaardigd. Zij konden
een h.f.-trillingsenergie leveren van ongeveer 10 watt, doch bij
overbelasting tot ongeveer het viervoudige opgevoerd worden.
Toen eenmaal het begin er was, werden spoedig daarna grotere glazen
zendlampen vervaardigd, die een energie van 100 tot 250 watt konden
leveren. Vermoedelijk aangewakkerd door het succes op de Jaarbeurs,
werd door de “Nederlandsche Radio-Industrie” in de Beukstraat te Den
Haag een telefoniezender geïnstalleerd, die in het najaar van 1919 met haar
geregelde wekelijkse proefuitzendingen begon. Hiermede was de
grondslag gelegd voor de Radio-omroep in ons land. Spoedig daarop
kwam er – naast de telefoniezender van de “Ned. Radio-Industrie” – een
aantal kleinere zenders bij, welke tenslotte alle werden overvleugeld door
de zender van de “Nederlandsche Seintoestellenfabriek” (NSF) te
Hilversum, waaruit in 1924 de “Hilversumsche Draadlooze Omroep”
ontstond (HDO).
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Hoe werkt nu zo’n telefoniezender en hoe kan men deze horen? Heel in ’t
kort gaat dit als volgt.
Zo even werd reeds opgemerkt, dat voor radiotelefonie ongedempte
trillingen nodig zijn en wel, omdat de door deze voortgebrachte
elektromagnetische trillingen de dragers moeten zijn van de
geluidstrillingen. Vandaar dan ook, dat men bij een telefoniezender spreekt
van een draaggolf, die continue wordt uitgezonden, ook tijdens nietspreken, zie afb. 8a.

Afb. 8.
Het bespreken – of wat men dus noemt – het moduleren van een
telefoniezender wordt verkregen door de h.f.-trillingen te beïnvloeden door
l.f. trillingen en wel zodanig, dat de daarin ontstane veranderingen
kenmerkend zijn voor het geluid, dat deze l.f. trillingen opwekte.
Hoewel we hier dus te maken hebben met l.f. veranderingen, mag hieruit
niet de conclusie getrokken worden, dat l.f. trillingen worden uitgezonden
in de vorm van elektromagnetische trillingen van zeer grote golflengte. Dit
laatste is niet het geval. Na het moduleren zijn de l.f. trillingen als het ware
in de draaggolf gedrukt (afb. 8c) en zijn deze ook in het h.f. trillingsgebied
gekomen. Wat echter wel bestaan blijft, is het karakter van de l.f.
trillingen, want als dit niet het geval was, zouden zij bij ontvangst ook niet
tevoorschijn gebracht kunnen worden.
Voor het omzetten van de geluidstrillingen in l.f. wisselstroompjes, wordt
(evenals bij de gewone telefonie) een microfoon gebruikt. Gewoonlijk is
deze laatste van een betere uitvoering. Deze l.f. wisselstroompjes, worden,
na versterkt te zijn, aan de rooster- of aan de plaatketen van de lampzender
toegevoerd. Hiervoor bestaan verschillende methoden, welke hier niet
kunnen worden besproken. De bedoeling van al deze methoden is, de h.f.72

trillingen in de anodeketen samen te drukken en uit te doen zetten. Of
anders gezegd: de amplitude van de trilling te veranderen.
Hoe groter deze verandering is, des te dieper is gemoduleerd en des te
sterker zal – in verhouding tot de draaggolf – de geluidssterkte bij
ontvangst zijn. Het reproduceren van het geluid, het zg. demoduleren,
geschiedt door de detector en wel op overeenkomstige wijze als bij het
hoorbaar maken van een vonkzender. Immers, de golftreinen van een
vonkzender bestonden ook uit een complex h.f.-trillingen, waarvan de
amplituden veranderlijk waren, namelijk eerst toenamen om daarna kleiner
te worden en na een zeer korte tijd tot nul af te zakken. Iedere gewone
ontvanger voor telegrafie van gedempte zenders is dus ook zonder meer
geschikt voor telefonie-ontvangst.
Bij de gemoduleerde draaggolf nu zijn eveneens rimpelingen aanwezig en
de detector is in staat deze in l.f. trillingen om te zetten. In plaats van een
vonktoon, hoort men dan een geluid, dat een getrouw evenbeeld is (of
behoort te zijn) van hetgeen op het zendstation aan de modulatie-inrichting
werd medegedeeld.
Gebruikt men een lampontvanger, dan is het duidelijk dat telefonieontvangst niet mag plaats vinden met een genererende detector. Hoogstens
mag hiermede eerst de draaggolf opgezocht worden. Vooral, wanneer de
zender ter plaatse zwak doorkomt. Men hoort dan de interferentietoon, die
naar beide zijden in hoogte varieert. Direct na ontvangst van de
interferentietoon dient de terugkoppeling teruggedraaid te worden, daar
men anders andere luisteraars stoort, terwijl men zelf geen goede
ontvangst krijgt.
Daar de omroepzenders in de begintijd erg zwak door kwamen, moest de
terugkoppeling vaak op de rand van genereren staan, zodat nog net geen
trillingen werden voortgebracht. Dit op de rand van genereren plaatsen
leverde – zoals zo even ook reeds werd beweerd – met de
ontvangtoestellen van toen grote moeilijkheden op vanwege het zg.
handeffect. Had men met moeite eindelijk een beetje muziek uit de
telefoon en wilde men de hand van de instelknop of glijcontact wegnemen,
dan verdween in eens alles weer. Er zat vaak niets anders op, dan met de
hand aan het instelorgaan te blijven zitten, totdat men moe werd van de
stijve houding of enig lichaamsdeel was gaan slapen. Aanvankelijk was in
het noorden van de telefonie uitzendingen van de PCG zender (Ned. Radio
Ind.) niets te horen. Eerst in 1920 toen deze zender sterker werd gemaakt
door de toepassing van een 75 watt Philips Ideezetlamp met 1000 volt
anodespanning en 75 mA plaatstroom, golflengte 800 meter, ging het
beter. Doch ook alleen nog maar dan, wanneer men beschikte over een
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flinke antenne.
Het maken van zo’n grote – en liefst hoge – antenne viel vaak niet mee. Zo
herinner ik mij, dat een vriend en ik er in geslaagd waren een
prachtantenne op te hangen aan een schoorsteen van een hoog gebouw. Zij
liep dwars over een drukke straat en langs een hele bundel telefoondraden.
Voor het ophangen hadden wij geen toestemming gevraagd en nauwelijks
waren wij er mee klaar, of we kregen een technisch ambtenaar van de
telefoondienst op bezoek met de mededeling, dat we binnen de kortst
mogelijk tijd moesten zorgen, dat die draden (waarmede onze antenne
bedoeld werd) verdwenen, op straffe van boete.
Gelukkig wisten wij hem duidelijk te maken waar die “draden” voor
dienden en wij niet zouden gaan uitzenden, zodat de telefoondienst er geen
hinder van zou ondervinden. Nadat wij beloofden de antenne een beetje te
zullen verhangen, verder van de telefoondraden, mocht zij daar voorlopig
blijven.
In Augustus 1920 maakte ik voor de eerste keer kennis met een kleine
telefoniezender en wel van heel dicht bij. Ter gelegenheid van de
Internationale Tentoonstelling te Leeuwarden van 14 Augustus tot 15
September van dat jaar, werd door de firma Radio Bal te Breda een
telefoniezender opgesteld in het gebouw waar wij onze ontvangproeven
hielden. Hoewel wij beloofd hadden de antenne niet voor zenddoeleinden
te zullen gebruiken, was de verleiding te groot om haar niet in bruikleen af
te staan aan deze firma, die er om gevraagd had. Tevens konden wij haar
helpen aan een kwikdampgelijkrichter voor de gelijkstroomvoeding van de
zender, daar haar eigen apparaat niet goed werkte.
De bedoeling van de opstelling van de zender was, in een stand op het
tentoonstellingsterrein ontvangtoestellen te demonstreren en radiomuziek
ten gehore te brengen, speciaal ten behoeve van de verkoop van deze
toestellen. Telkens na het spelen van een grammofoonplaat, of het geven
van “levende muziek” werd met luide stem aangekondigd: “Hier Radio
Bal te Breda, wij geven U…….” waarna het één of andere muziekstuk
volgde.
Door deze aankondiging verkeerde het publiek in de veronderstelling, dat
de uitzending vanuit Breda plaatshad, een stad in het Zuiden van ons land.
Voor zover ik mij herinner, was de weergave niet slecht, het publiek
enthousiast en de zaken gingen goed.
Totdat men er achter kwam, dat niet vanuit het verre Zuiden, doch vanuit
Leeuwarden zelf werd uitgezonden. Als een lopend vuurtje ging het
“bedrog” rond (want zo beschouwde men het) en met de belangstelling
voor de radiodemonstratie was het afgelopen. En dit is zo gebleven
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gedurende de gehele verdere duur van de tentoonstelling, met als gevolg:
een grote financiële strop.
Met zijn technische krachttoer in het Noorden had de firma Bal buiten de
waard – in dit geval buiten de mentaliteit van de Friezen gerekend. Men
voelde zich een beetje voor de gek gehouden en dat liet men zich in
Friesland niet aanleunen. Dit te meer, omdat men toch al sceptisch stond
tegenover deze nieuwigheid. In zeker opzicht was dit jammer, want, ook al
was de te overbruggen afstand klein, de firma had zich moeite getroost
naar Leeuwarden te komen, om radiomuziek en spraak ten gehore te
brengen. Met de toenmalige middelen zou het toch niet mogelijk geweest
zijn de afstand van het Zuiden tot Leeuwarden te halen, althans niet de
gehele dag.
Maar de omroeper had met zijn explicatie wat eerlijker moeten zijn en een
kleine toelichting moeten geven, bijvoorbeeld deze, dat het opstellen van
een sterke zender in het Zuiden te grote kosten met zich mede zou brengen
en dat men daarom met een kleinere in Leeuwarden had volstaan.
Weliswaar had de firma dan geen toestellen verkocht, want men had nu
eenmaal niets aan een ontvanger, waarmede niets te horen viel, maar men
had in ieder geval publiek getrokken en de verplichte entree (want men
moest voor de stand betalen) had de kosten goed gemaakt.
Hoe wantrouwend men in die jaren tegenover de radio stond moge blijken
uit het volgende.
Een kennis van mij zou ergens in de provincie een radiodemonstratie
geven. Gewoonlijk werden overdag de voorbereidingen getroffen, waarna
’s avonds de demonstratie plaats had. Dit met het voordeel, dat de
ontvangst beter door kwam en tevens, dat de avond zich meer leende om
publiek te trekken.
Zoals gewoonlijk, de demonstratie gelukte uitstekend. Op het afgesproken
uur werd de ontvanger op de zender van Hilversum afgestemd en kort
daarna kwam het geluid door.
Na gedurende een paar uur muziek gegeven te hebben, wilde men sluiten.
Alles wees er op, dat het publiek tevreden was.
Plotseling stond een nog jong persoon in de zaal op, met de woorden;
“Minsken jimme moatte jim der net tusken nimme litten, die kaepman hold
jim foar de gek, ik hew it la lang troch, der sit in man ien die kiste en die
makket musiek. Fenmiddei wienen se mei hjar treien en nou binne der mar
twa.”
(Mensen jullie moeten jullie er niet tussen laten nemen, die koopman
houdt jullie voor de gek. Ik heb het al lang door, er zit een man in die kist
en die maakt muziek. Vanmiddag waren zij met z’n drieën en nu zijn er
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maar twee)
De jongeman, die zijn zonderlinge theorie verkocht had geruime tijd in het
buitenland vertoefd en had dus meer van de wereld gezien dan de meesten
van het dorp. Geen wonder, dat de aanwezigen argwaan begonnen te
koesteren en zulks duidelijk lieten blijken.
Mijn kennis bleef kalm en ging rustig door met nog wat muziek te geven.
Zodra het goede moment gekomen was, zou hij de jongeman wel even op
zijn plaats zetten.
Zo geschiedde. Toen het publiek wat al te rumoerig begon te worden liet
hij een paar uit de zaal naar voren komen om de bedoelde kist, welke als
tafel voor het ontvangtoestel diende, te openen. Deze was natuurlijk leeg,
want hierin hadden de demonstratietoestellen gezeten. De open kant werd
naar de zaal gedraaid, zodat iedereen zich kon overtuigen, dat er niemand
inzat. Intussen speelde de radio lustig door. Een hoongelach ging op en
onder grote hilariteit liep de betweter de zaal uit. Vermoedelijk zal de
blunder van die avond hem nog lang geheugd hebben.

12: Mijn uitzending naar Indië
Toen in December 1917 in de Tweede kamer de door de minister van
Waterstaat toegevoegde post van vijf millioen gulden werd aangenomen
voor de oprichting van een draadloos station in Nederland, bestemd voor
de directe verbinding met Indië, vatte ik het plan op te gelegenertijd te
solliciteren naar een betrekking bij de radiodienst hier te lande.
Door omstandigheden kwam hier niets van, tot onverwachts in het
Decembernummer 1919 van Radio Nieuws een advertentie voorkwam van
het Departement van Koloniën, waarin gegadigden werden gevraagd voor
de betrekking van Radiotechnisch Ambtenaar bij de P.T.T. Dienst in
Nederlands Oost Indië. Ik voldeed mijns inziens volkomen en ik bedacht
mij geen ogenblik en besloot naar de betrekking te solliciteren. De
berichten die geregeld in Radio Nieuws verschenen over de proeven, die
daar genomen werden en over de ontvangst van de Bandoengse zender in
Nederland, fascineerden mij blijkbaar zodanig, dat de onbekendheid met
het tropische klimaat en de eventuele gevolgen daarvan geen rol speelden.
Indië had toen in het Noorden niet zo’n goede naam en vrijwel iedereen
ried mij af naar dat "apenland" te gaan, waar zovele ziekten heersten en het
zo verschrikkelijk warm was.
Kort na mijn sollicitatie kreeg ik bericht, dat ik mij moest melden bij de
Directeur van de opleiding voor monteurs bij de Marine te Amsterdam. Ik
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had er geen idee van wat ik daar moest doen en ik koesterde de stille hoop,
hier de heer Kniphorst te ontmoeten, U weet wel, mijn kapitein uit de
mobilisatietijd. Eventueel zou deze wel genegen zijn mij te helpen, dacht
ik.
In plaats van door de heer Kniphorst werd ik ontvangen door de luitenant
ter zee J.A. Brouwer, die mij vertelde opdracht te hebben ontvangen, de
sollicitanten een soort examen af te nemen. In totaal hadden zich slechts
twee kandidaten gemeld en daar er drie plaatsen vacant waren, behoefden
we voor concurrentie niet bang te zijn, volgens hem.
Tijdens dit examen, dat drie dagen duurde, deelde de heer Brouwer mede,
dat hij geruime tijd medewerker was geweest van de bekende radiopionier
in Indië, de heer Dr. de Groot. Bij de afnameproeven van de pas gebouwde
radiostations te Sitoebondo, Ambon en Koepang had hij de leiding gehad
op het Ambonstation. De heer Brouwer ontpopte zich dus als iemand, die
Indië en in het bijzonder de radiodienst aldaar goed kende en ik liet
daarom niet na hem van alles en nog wat te vragen. Het gevolg was, dat ik
een beetje kijk kreeg op de toestanden aldaar, die zo grondig verschillen
met die van hier. En hoewel deze niet onverdeeld gunstig waren, kon mij
dit toch niet weerhouden mijn plannen door te zetten. Volgens mijn
zegsman kreeg je in Indië vaak het gevoel, alsof je op een andere planeet
geplaatst bent, waar een andere zon en een andere dampkring andere en
moeilijke verhoudingen scheppen.
Ook waren de eisen, die men daar aan het personeel stelt zwaarder dan
hier. Zelfs op een radiostation van bescheiden omvang, kon men niet
zonder goed geschoold personeel. “Men is in Holland", ging hij verder,
"gewend aan het gemakkelijke werken met alle mogelijke hulpmiddelen.
Men heeft er hier geen idee van, hoe de gang van zaken is in afgelegen
oorden, waar je mijlen ver af bent van de bewoonde wereld. Op die
afgelegen plaatsen moet men zich met alles en nog wat weten te behelpen.
Bij het optreden van een defect, kun je maar niet zo naar een fabriek lopen
en het duurt maanden, voordat een nieuw onderdeel aanwezig kan zijn.
Wanneer bijvoorbeeld een lager van de motor uitloopt, moet men dat zelf
kunnen ingieten. En zo gaat het met alles.”
De bedoeling was dan ook een examen af te nemen, waaruit de praktische
geschiktheid moest blijken. En daar ik pas van de M.T.S. kwam, zou de
theorie er nog wel goed in zitten, dacht hij. Het bleek mij, dat de inrichting
op een hoog peil stond en ik keek mijn ogen uit naar al die machines en
instrumenten. Blijkbaar werd niets nagelaten om de monteurs voor hun
taak op de oorlogsschepen geschikt te maken. De eerste dag werd mij
opgedragen een wisselstroom-gelijkstroom aggregaat te koppelen en
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daarna aan het draaien te brengen. Een werkje, dat mij niet zo moeilijk
leek en ik dacht hiermede in een paar uur klaar te zijn. Maar dit viel erg
tegen. Ik ondervond zoveel tegenslagen, waar ik niet op gerekend had,
zodat het ene uur na het andere verstreek zonder het eind in zicht te
hebben. Wat ik op de M.T.S. nimmer meegemaakt had gebeurde hier; op
de meest geraffineerde manier had men overal gecamoufleerde storingen
aangebracht, blijkbaar met de bedoeling de kandidaat in de war te brengen
en te kijken of hij voldoende praktisch inzicht had. Hoewel het vele jaren
geleden is, dat dit examen plaats had, weet ik mij alles nog precies te
herinneren, als was het de dag van gisteren.
Het begon met het aansluiten van de motor met de mij aangewezen bundel
kabel. Ik maakte de einden blank en verbond deze enerzijds met de
klemmen van een schakelbord en anderzijds met de motor. Na ook de
aanloopweerstand aangesloten te hebben, wilde ik de motor laten
proefdraaien. Doch al wat gebeurde, de motor vertikte het.
Met behulp van een voltmeter kwam ik tot de ontdekking, dat zich in een
der aders een onderbreking moest bevinden, hetgeen bij nader onderzoek
inderdaad het geval bleek te zijn. Tevens kwam ik tot de ontdekking, dat
deze fout opzettelijk gemaakt moest zijn en dat ik mij dus op meerdere van
dit soort klaar kon maken.
Toen de motor na een grote vertraging liep, kwam de dynamo aan de
beurt. Het aansluiten van de regelweerstand en de meter voor de
spanningscontrole verliep vlot. Doch van spanning geven was geen sprake.
De wijzer van de voltmeter bleef hardnekkig in de nulstand staan en
maakte niet de geringste neiging dit punt te verlaten.
Er zat weer niets anders op, dan alles (ook het inwendige voor zover
mogelijk) aan een onderzoek te onderwerpen. Na lang, heel lang zoeken
werd eindelijk de fout gevonden en ik geraakte danig uit mijn humeur, dat
men mij er zo tussen genomen had. Voor mijn gevoel had het maken van
dergelijke storingen, die zich in de praktijk zo goed als nooit voordeden,
weinig zin. En ik kon mij daarom niet van de gedachte vrij maken, dat het
er om begonnen was, het werk nodeloos moeilijk te maken.
Wat had men namelijk gedaan? Wel, op volkomen onzichtbare wijze was
in één der verbindingen van de wikkelingen der magneetpolen een stukje
isolatieband gestopt. En kom hier nu maar eens achter. Alleen door alle
onderdelen stuk voor stuk door te meten, vind je het ten slotte. Maar je
moet niet vragen, hoeveel tijd hierin gaat zitten. Hierna werd opnieuw de
motor aangezet en de regelweerstand van de dynamo ingedraaid, en jawel,
de voltmeter sloeg thans uit. Er was spanning, alleen…….. veel te weinig.
Volgens het merkplaatje moest de dynamo 110 volt geven en ik had nog
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niet de helft. Weer dus aan het zoeken. Het enige, wat er thans nog aan
haperen kon was een verkeerde borstelstand.
Zo ging het door, het ene na het andere. Want ten slotte bleek ook nog de
compoundwikkeling verkeerd verbonden te zijn. Nauwelijks was ik
hiermede klaar, of de heer Brouwer kwam zeggen dat de tijd om was.
De tweede en derde dag hadden we theorie en het afleggen van praktische
bekwaamheid in smeden en draaien. Hoewel ik meende dit laatste er nogal
goed afgebracht te hebben, kreeg ik zo’n idee dat de betreffende leraar
maar matig tevreden was. Ik gaf dan ook te kennen, dat men van mij
moeilijk kon verwachten evenveel routine te hebben als bijvoorbeeld
iemand van de ambachtsschool.
Hoe dit echter zij, ik slaagde met glans en kreeg het maximum aantal jaren
mee (voor verhoging), dat in het uitzicht was gesteld. Van de tweede
kandidaat heb ik niets meer vernomen en daar ik hem later in Indië niet
tegen gekomen ben, heb ik zo'n idee, dat hij afgewezen is. Zonderling is,
dat zich voor de betrekking zo weinig kandidaten hadden aangemeld.
Blijkbaar was in die dagen het aantal radiotechnici nog niet bijster groot.
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HOOFDSTUK 2
Een stukje voorgeschiedenis van het ontstaan
van de Radioverbinding Nederland – Ned. O.
Indië
Alvorens mijn verdere herinneringen te vervolgen, welke eind 1920
aanvangen, en die in hoofdzaak betrekking hebben op de rechtstreekse
radioverbinding Nederland – Ned. O. Indië, is het – voor een beter begrip
– wenselijk, eerst iets te vertellen omtrent de voorgeschiedenis van het
ontstaan van deze verbinding. Dit te meer, omdat deze voorgeschiedenis
zo uiterst belangrijk is geweest. De gedachte van de verwezenlijking van
een rechtstreekse verbinding (zonder tussenstations dus) is namelijk
voortgekomen uit een serie proefnemingen, welke in Indië werden
gehouden tussen enkele eilanden, teneinde na te gaan in hoeverre de radio
dienstbaar gemaakt kon worden voor het interinsulaire verkeer. Deze
proefnemingen hadden dus aanvankelijk niets te maken met de
voorbereiding van de verbinding met het moederland.
Het is in verband hiermede, dat ik mijn beschouwing aanvang bij de eerste
pogingen van het ontstaan van het interinsulaire verkeer en teneinde hierin
een volledig historisch inzicht te krijgen, wil ik – hoewel dit minder
belangrijk is – beginnen bij het allereerste begin.

1: Het begin van het interinsulaire radioverkeer.
Het is typerend, dat men reeds heel vroeg het belang van het radioverkeer
tussen de vele eilanden van de Indische Archipel heeft ingezien, want
hiervoor moet men zelfs terug gaan tot het jaar 1902, dus nauwelijks
enkele jaren nadat Marconi de praktische mogelijkheid van het verkeer per
radio had aangetoond.
Zonder ook maar bij benadering te hebben kunnen nagaan, wat aan een
radioverbinding in die tijd vast zat, waren op initiatief van een zekere
mijnheer A. Weisz, die vele jaren in Indië had doorgebracht, stemmen
opgegaan, die aandrongen op een ruime toepassing der radiotelegrafie in
onze Koloniën. De bedoeling hiervan was een volledige radiotelegrafische
dienst in Ned. O. Indië te scheppen, door de oprichting van een aantal
radiostations op verschillende eilanden van de Archipel. Niet alleen diende
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hierbij gestreefd te worden naar een communicatie van de talrijke in de
Archipel varende schepen met de wal, maar ook van kust tot kust. Wegens
de geringere kosten zouden deze stations de kabel moeten vervangen op
die plaatsen, waar de kabel niet voldoende productief zou zijn, of het
breken er van door vulkanische uitbarstingen ware te vrezen. Aldus deze
stemmen.
Na tal van conferenties met de Gouverneur Generaal, de betrokken
autoriteiten in Nederlands-Oost-Indië en de hoofdagent der Koninklijke
Paketvaartmaatschappij, werd toen een plan uitgewerkt, waarbij door het
oprichten van 38 kuststations over geheel Ned. Indië verspreid, niet alleen
de schepen bijna op elk punt gemeenschap met de wal zouden kunnen
krijgen, maar ook tal van plaatsen op deze wijze aan het bestaande
gouvernementele telegraafnet zouden worden aangesloten.
Dit geschiedde in December 1903 en daarop werd in Nederland een
syndicaat gevormd onder leiding van de heren L.H.F. Wackers en Th.
Delprat, om tot uitvoering van de daartoe te verlenen concessie te komen.
De daarna opgerichte “Nederlandsch Indische Telegraaf Mij.” is echter
nimmer aan het werk kunnen gaan, omdat de Marconi Maatschappij zich
aan de verplichtingen onttrok.
Nadat de poging, om op andere wijze het nodige kapitaal te verkrijgen,
binnen de door minister Fock zeer kort gestelde termijn was mislukt, werd
de concessie in 1907 ingetrokken onder het motief, dat een bewijs van
voldoende levensvatbaarheid van het doel van de op te richten
maatschappij werd gemist.
Achteraf moet een plan om 38 radiostations op te richten in die tijd en met
die middelen als zeer fantastisch worden beschouwd. Was men tot
uitvoering overgegaan, dan staat vast dat een financieel debacle niet had
kunnen uitblijven. Geen wonder dan ook, dat er stemmen waren opgegaan,
die de concessie bestreden en haar een doodgeboren kindje noemden.
Onder de vele plaatsen en plaatsjes waren er van zo weinig betekenis (zo
luidde het verweer), dat er niet de minste behoefte bestond aan enig
radioverkeer met schepen op zee. Ja, er waren er die slechts eens in de
veertien dagen, of eens in de maand werden aangelopen door een boot van
de K.P.M., die er toen nog niet aan dacht haar schepen van een radioinstallatie te voorzien.
Verder werd terecht opgemerkt, dat aan de instandhouding van een
radiostation van zelfs bescheiden afmetingen veel meer vastzat dan aan
een eenvoudige kabelverbinding. Het eerste toch vraagt veel meer
personeel, dat behoorlijk geschoold moet zijn ook nog.
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Zoals de heer Brouwer ook al opmerkte, kon op de zeer afgelegen
plaatsen, waar men zich met alles moet weten te behelpen, niet worden
volstaan met eenvoudige krachten. Hier toch waren goed opgeleide
vakmensen nodig, die goed moesten worden betaald, alleen al omdat het
leven op die afgelegen plaatsen niet aanlokkelijk was.
De resultaten van de nadien op zeer bescheiden schaal opgerichte
radiostations van het oorspronkelijke type, hebben de hier aangehaalde
bezwaren maar al te zeer bewaarheid, waarmede niet gezegd wil worden,
dat deze niet hun nut hebben gehad. Integendeel, alleen reeds als
proefobject hebben zij onschatbare diensten bewezen, zoals uit de verdere
beschouwing wel zal blijken.
Terwijl over de concessie en de uitvoering van het grote plan werd
geconfereerd en gedelibereerd (hetwelk dus op niets uitliep) klonk
inmiddels het eerste vonkgeknetter over de Javazee en via de aetherweg in
de oren van een telegrafist op een eenzame post.
Op 9 November 1904 was namelijk Hr. Ms."Hertog Hendrik" de haven
van Amsterdam uitgevaren met bestemming Ned. O. Indië. Dit schip was
de eerste Nederlandse oorlogsbodem (en misschien ook wel het eerste
Nederlandse schip), dat de reis naar de Overzeese Gewesten ondernam,
met een inrichting voor radiotelegrafie aan boord.
Eind December van hetzelfde jaar kwam men in Tandjong Priok aan,
waarna oefeningen werden gehouden met een te Anjer (Bantam, WestJava) opgericht radiostation. De bedoeling hiervan was o.a. gegevens te
verzamelen omtrent de neembaarheid in verband met het bergland,
atmosferische storingen en andere klimaatsinvloeden.
Inmiddels werden langzamerhand ook de andere in Indië aanwezige
grotere gevechtseenheden met radio-installaties uitgerust.
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Foto 3: Het Radio-proefstation van de Marine in de omgeving van
Weltevreden.
Van het nieuwe verkeersmiddel werd een praktisch gebruik gemaaktdoor
tijdens de Boni- en Bali-expeditie in de jaren 1905 en 1906, radiostations
aan de wal op te richten te Makassar en Ampenan ten behoeve van de
verbinding met de expeditionaire Marine- en andere eenheden.
Verder werd door onze voortvarende Marine een tweetal radiostations
opgericht te Weltevreden en te Cheribon, welke ook door Marinepersoneel
werden bediend. Het hiervoor gebruikte materiaal was ondergebracht in
twee radiowagens en afkomstig van het Duitse leger. De ene wagen
bevatte de benzinemotor met dynamo en de andere de zender en
ontvanger. Ook in latere jaren heeft de Radiodienst van de Marine, in
samenwerking met de Telegraafdienst in Ned. Indië, vele proeven
gehouden ter verkrijging van de benodigde gegevens en ervaring ten
behoeve van het radioverkeer.
Keren we thans, na dit uitstapje bij de Marine, weer terug naar de
eventuele verdere plannen bij de Telegraafdienst inzake het radioverkeer
in de Archipel. De snelle ontwikkeling van het interinsulaire verkeer en de
onmogelijkheid om alle eilanden met kabels te verbinden, maakte het
noodzakelijk het radiomiddel opnieuw in beschouwing te nemen. Tevens
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zou onder de ogen moeten worden gezien, of in de toekomst de oudere
kabels door nieuwe moesten worden vervangen of niet.
Het geval deed zich namelijk voor, dat de kabels op verschillende trajecten
veel te lijden hadden van het scherpe koraalgesteente, hevige stromingen
en vulkanische bevingen. In verband hiermede werd bij
Gouvernementsbesluit van 2 Juli 1909 een Nederlands Indische
Telegraafcommissie benoemd, welke de volgende vragen had te
onderzoeken:
1. Welke plaatsen in Ned. Indië behoren aan het bestaande Telegraafnet
te worden aangesloten en in welke volgorde komen zij daarvoor in
aanmerking?
2. Op welke plaatsen in Ned. Indië behoren stations voor draadloze
telegrafie te worden opgericht ten dienste van het verkeer met
schepen op zee en in welke volgorde?
Het verslag dezer commissie verscheen begin 1910. Met betrekking tot
vraag 1 kwam de commissie tot het vormen van twee groepen, waarvan de
eerste die plaatsen omvatte, waarvan de aansluiting dringend noodzakelijk
werd geoordeeld. Zij bestond uit tien namen, waaronder Ambonia, Ternate
en Timor Koepang waarvan getuigd werd, dat hare aansluiting absoluut
geen uitstel kon lijden. De tweede groep omvatte de namen van 40
plaatsen, waarvan de aansluiting wenselijk werd geacht.
De wijze, waarop al deze plaatsen zouden worden aangesloten, liet de
Commissie in het midden.
Ten aanzien van vraag twee concludeerde de commissie, dat in verband
met de uitrusting van draadloze installaties op de schepen van de
maatschappijen “Nederland” en de “Rotterdamsche Lloyd”, Sabang in
aanmerking kwam voor de oprichting van een draadloos kuststation.
Hoewel Sabang niet tot de eerste categorie (dus de voornaamste)
behoorde, besloot het Gouvernement tot oprichting van een radiostation
aldaar, ten behoeve van de communicatie met schepen. (Sabang is de
meest westelijke Ned. Indische post op de mailroute naar Europa).
Vervolgens werd op een daarna uitgebracht rapport overgegaan tot de
vestiging van nog een drietal andere stations, “met het doel”, aldus het
motief “de nodige ervaring op dit punt in de tropen op te doen, teneinde
haar (van de commissie) verder standpunt tegenover dit nieuwe
verkeersmiddel op goede gronden te kunnen vaststellen”.
Hiervoor kwamen in aanmerking: Sitoebondo (Oosten van Java), Ambon
en Timor Koepang.
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Evenals voor Sabang het geval was geweest, werden voor de levering en
opstelling van deze stations contracten afgesloten met de “Gesellschaft fur
Drahtlose Telegrafie” (Telefunken) te Berlijn. Met enig optimisme
garandeerde Telefunken voor de drie proefstations, te allen tijde, behalve
indien zich buitengewone elektrische storingen in de atmosfeer voordeden,
een woordsnelheid van 120 letters per minuut!
Als men weet, dat de rechtstreekse afstand tussen Sitoebondo en Ambon
1000 km, Koepang - Ambon 890 en Ambon – Sitoebondo 1620 km
bedraagt en de zenders slechts 5 kW antenne-energie leverden, dan zal het
misschien niemand verwonderen, dat hiervan niet veel terecht kon komen,
dit te meer, omdat de installaties van het type (weliswaar verbeterde)
vonkzender was, die golftreinen uitzonden.

Foto 4: Interieur van het radiostation Aier Mèlèk op Sabang.
De montage van het radiostation te Sabang stond onder supervisie van de
ingenieur bij de P.T.T. dienst C.J. de Groot, terwijl de hoofdleiding van de
drie proefstations berustte bij de Hoofdingenieur van de P.T.T. dienst T.
van der Goot.
In de tweede helft van 1911 kwam het radiostation te Sabang gereed, doch
daar het niet geheel en al aan de verwachtingen voldeed, moest met de
opening gewacht worden tot 8 September van dat jaar. Sindsdien is het
station, dat het eerste radiotelegrafische kuststation in Ned. Indië was, dag
en nacht in bedrijf geweest. Het was ook op dit station, waar het eerst in de
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gehele Archipel het Europese radiostation Nauen bij Berlijn werd gehoord,
waarover straks meerdere bijzonderheden.
Met de bouw van het station te Sitoebondo werd begonnen op 1 October
1911 en met die van Koepang en Ambon respectievelijk in Mei en
September 1912.
Reeds op 10 Mei van het volgend jaar berichtte Telefunken, dat de drie
stations voor het bedrijf gereed waren, waarna op 1 Juni met de proeven
kon worden begonnen, welke een vol jaar zouden duren. Tevoren waren de
overnameproeven verricht, waarbij in hoofdzaak gecontroleerd werd, of de
verschillende toestellen, motoren, enz. geleverd waren overeenkomstig de
bestekken. Daar de P.T.T. Dienst niet veel personeel kon missen, werd
door de Minister van Marine ten behoeve van deze proeven de luitenants
ter Zee de heren G.C. Holtzappel en J.A. Brouwer (welke laatste we al
eerder tegengekomen zijn) ter beschikking van dezelfde dienst gesteld,
benevens een tweetal radiotechnische ambtenaren en enkele telegrafisten.
De ingenieur C.J. de Groot van de P.T.T. dienst kreeg de leiding op het
station te Sitoebondo, de andere heren respectievelijk op de stations te
Koepang en Ambon.
De bedoeling van de proefuitzendingen was een onderzoek in te stellen
naar de verkeersmogelijkheden, zowel op de verschillende uren van de
dag, als op de dagen van het jaar. Vandaar, dat deze proeven een vol jaar
zouden moeten duren, wilde men een juist beeld krijgen van de zeer
uiteenlopende invloeden van de Oost- en Westmoesson. De hierbij
gebezigde golflengte bedroeg 1600 meter, de meest geschikte naar men
vermoedde.
De resultaten der proefnemingen zijn echter noch uit een oogpunt van
bedrijfszekerheid noch uit een oogpunt van rentabiliteit gunstig uitgevallen
ten opzichte van die der kabelverbindingen. Hier staat echter tegenover,
dat gedurende het proefjaar een schat van ervaring is opgedaan en wel
zelden in de radiohistorie zal zo intensief gewerkt zijn als toen. Deze
proeven hebben dan ook zeer zegenrijke gevolgen gehad, want het zijn
deze proeven, die, zo niet alles, dan toch veel hebben bijgedragen tot het
ontstaan van de rechtstreekse verbinding tussen het Moederland en de
Koloniën.
Na het beëindigen van de proeven schreef de heer C.J. de Groot zijn
bekende proefschrift "Radio Telegrafie in de Tropen", waarop hij op 5 Juni
werd gepromoveerd tot doctor in de Technische Wetenschappen, welke
promotie cum laude geschiedde. Verder werden de resultaten vastgelegd in
een lijvig driedelig verslag, hetwelk eveneens in 1916 werd gepubliceerd.
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Foto 5: Interieur van het radiostation Landangan bij Sitoebondo; v.l.n.r.
de heren Schokman, ir. C.J. de Groot, C. de Haas en D.C. Noppen.
Hierin komt o.a. van de hand van de Sitoebondo leider (de heer de Groot)
een theorie voor over de energieoverdracht door de aether, die van
fundamenteel belang zou blijken voor de zo even genoemde rechtstreekse
verbinding Nederland - Indië.
Bij de proefnemingen tussen de drie proefstations onderling en met de
schepen was toen gebleken, dat het 's nachts bijzonder gemakkelijk was
om zelfs met kleine stations afstanden te overbruggen, die gehele
veelvouden waren van circa 3000 km. Op tussenliggende kleinere
afstanden was de verbinding veel slechter, gewoonlijk zelfs onmogelijk.
Zo werkte het Sabangstation (met normale nachtwerkingssfeer van 1000
tot 1500 km) vrij geregeld uitstekend op de afstanden 3000 en 6000 km.
Dit eigenaardige verschijnsel werd door de heer de Groot verklaard door
een reflectiewerking tegen een hoog gelegen luchtlaag en hierop werd zijn
theorie gebouwd, welke, indien juist, zoude medebrengen, dat dit
verschijnsel regelmatig circa elke 3000 km moest optreden. Daar nu de
afstand tussen het Moederland en Ned. Indië ongeveer 12000 km is (een
veelvoud van 3000 km dus) kwam de gedachte bij de heer de Groot op, dat
bij juistheid zijner hypothese het, met stations van de toenmalige grootte,
ja zelfs met kleiner middelen mogelijk moest zijn, Nederland met Indië
draadloos te verbinden, zij het misschien gedurende enkele gunstige uren
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per nacht. Weliswaar was de opgestelde theorie op dat ogenblik nog niet
bewezen voor afstanden groter dan 6000 km, doch de belangrijkheid der
aangelegenheid en het grote nut voor het Rijk schonken hem het, in dit
geval nodige, optimisme om in de hypothese een waarheid te zien.
Hierbij diene men niet de grote belangrijkheid van een rechtstreekse
communicatie met Nederland uit het oog te verliezen, omdat de Eerste
Wereld Oorlog toen woedde en onder drang van de Engelse kabelpolitiek
de vrije gedachtewisseling tussen de Regering in het Moederland en Zijne
Excellentie de Gouverneur Generaal in Ned. Indië niet mogelijk was. Geen
wonder, dat deze rechtstreekse radioverbinding tussen Nederland en Indië
heel sterk op de verbeelding van iemand als de heer de Groot (energiek als
hij was) moet hebben gewerkt.
Of deze 3000 km-theorie nu wel geheel juist is geweest, doet er weinig
toe. Zeker is, dat de radiogolven inderdaad tegen een hogere atmosferische
laag reflecteren en dat onder gunstige omstandigheden zeer grote
afstanden konden worden overbrugd. Hiermede zijn we dan gekomen op
het chapiter van de radioverbinding Nederland - Indië en stappen we af
van het interinsulaire verkeer. Aan dit laatste zou trouwens in de eerste
jaren na de oprichting van de vermelde vier stations, geen uitbreiding
worden gegeven.

2: De plannen: “van der Bilt”, “Moens” en “Dr. de Groot”
Om de geschiedenis van het ontstaan van de verbinding Nederland –
Nederlands Indië te leren kennen, moeten we weer enige jaren teruggaan.
De gedachte van een radioverbinding tussen Nederland en zijne Koloniën
bestond reeds lang voordat de heer de Groot met zijn hypothese kwam.
Geruime tijd vóór het uitbreken van de eerste wereldoorlog was een
dergelijk plan gerijpt. Een comité waarin verschillende vooraanstaande
mannen uit alle kringen der Moederlandse samenleving plaats namen,
werd gevormd, om in samenwerking met de Marconi Mij een
radiotelegrafische gemeenschap tussen Nederland en Ned. O. Indië tot
stand te brengen. In Februari 1913 vroeg ten slotte dit comité concessie
aan voor zulk een verbinding. Het bedoelde plan staat gewoonlijk bekend
onder de naam "Plan van der Bilt", naar het technisch comitélid prof. G.L.
v.d. Bilt e.i., die, door verdediging der technische zijde van dit vraagstuk,
het meest naar voren is gekomen.
Dit plan was een afspiegeling van de Britse "Imperial Chain”, een juist
tevoren geprojecteerde ring van stations rond de wereld, welke alle
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Engelse bezittingen op de aardbol als een strategisch onverbreekbare
ketting zou samenbinden. De stand der techniek liet toentertijd nog niet
toe, in een dergelijk schema groter afstanden te overbruggen, dan ongeveer
4000 km (afstand Ierland - Amerika).
Het gevolg was, dat zowel het onze, als het Engelse plan tussenstations
behoefde. Voor het plan v.d. Bilt had men deze geprojecteerd in Tripoli,
Italiaans Somaliland en op Ceylon, welk laatste station men echter hoopte
later te kunnen ontberen.
Mochten voor het Britse plan dergelijke tussenstations uit een strategisch
oogpunt aanvaardbaar zijn, daar het Britse Rijk over de gehele wereld een
groot aantal militair onaantastbare punten bezat, voor Nederland was dit
geheel anders. Dergelijke verzekerde punten bezat Nederland op de weg
naar Oost Indië niet en daarom is het misschien niet toevallig, dat de keuze
van twee opstellingsplaatsen op Italiaans gebied vielen, terwijl men
hoopte, de derde te kunnen omzeilen.
Stond het plan om strategische redenen dus reeds zwak, ook economisch
stond het niet zo sterk. Daar voor de verbinding vijf (in 't gunstigste geval
vier) stations nodig waren, moesten de exploitatiekosten ener dergelijke
verbinding wel hoog zijn en het liet zich aanzien, dat een geweldig aantal
telegrammen per dag nodig zou zijn, om op de basis van de bestaande
tarieven tegen de kabels te kunnen concurreren. Van verschillende zijden
vreesde men dan ook, dat dit grote aantal telegrammen niet zou worden
aangeboden.
Geen wonder, dat op het verzoek om concessie in April 1913 door de
Minister van Koloniën afwijzend werd beschikt, “aangezien de overtuiging
werd gemist, dat de uitvoering van het plan in ’s lands belang zou zijn.”
Daarna volgde in Juni 1913 ook de afwijzende beschikking van de
Minister van Waterstaat, waarbij de reden werd aangevoerd, dat in verband
met de afwijzende beschikking van het Departement van Koloniën verdere
overwegingen door het Ministerie van Waterstaat geen doel konden
treffen.
Hoe weinig geschikt een plan was, waarbij men afhankelijk is van andere
landen, zou maar al te spoedig blijken. Toen ruim een jaar later de oorlog
in Europa uitbrak, werd onmiddellijk de kabelverbinding van de kort
daarvoor opgerichte en als vrij safe beschouwde “Duits-Nederlandse
Telegraaf Mij” afgesneden. Weliswaar stond het plan v.d. Bilt sterker,
omdat een draadloze verbinding in volle zee niet is af te snijden zoals een
kabel, doch het feit bleef bestaan, dat de steunpunten op andermans gebied
stonden.
Leek het aanvankelijk, dat de gebieden, waarop de geprojecteerde
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steunpunten voor tweederde stonden, neutraal gebied zouden blijven, de
loop der zaken heeft geleerd, hoe weinig men op politieke constellaties
kon bouwen. Italië toch koos, na een kort tijdperk van neutraliteit, partij
tegen zijn oude bondgenoten. Was het plan v.d. Bilt doorgegaan, dan
hadden dus de tussenstations alle onverwacht op geallieerd terrein gestaan
en dus even weinig een wapen gevormd tegen het Britse kabelmonopolie,
als de Duits-Nederlandse kabel. Hoe weinig overtuigd het comité v.d. Bilt
was van de bezwaren welke aan het plan kleefden, moge blijken uit het in
October 1913 herhaalde verzoek aan de nieuw opgetreden Minister van
Koloniën.
En was de oorlog niet tussenbeide gekomen, dan zou vermoedelijk de
concessie nog verleend zijn ook. Deze maakte het natuurlijk onmogelijk
om met vreemde mogendheden over installaties van radiostations op haar
grondgebied te onderhandelen, nog daargelaten de overkroptheid der
Marconi-werkplaatsen met oorlogswerk, zodat de uitvoeringsmogelijkheid
ook technisch dubieus werd. Ook de Imperial Chain kwam niet tot stand
en deze is ten slotte ook heel anders geworden dan oorspronkelijk
geprojecteerd.
Eerst in Maart 1916, dus na de bekende hypothese van de heer de Groot,
hebben de toenmalige Ministers van Koloniën en Waterstaat op het
verzoek geantwoord, dat de behandeling van de concessieaanvraag werd
opgeschort in verband met de tijdsomstandigheden, waarbij de verdere
mededeling werd gedaan, dat de Regering het vraagstuk van de
radiotelegrafische verbinding Nederland met Nederlands Oost Indië zelf in
studie had genomen. Kort voor het antwoord op de tweede aanvraag van
het comité had de Minister van Koloniën aan de heer C.J. de Groot, in
verband met zijn opzienbarende verklaringen, opdracht verstrekt een
studie te maken van de draadloze telegrafie in Europa en Amerika.
Alvorens hierop door te gaan, is het – uit historisch oogpunt – van belang
nog te vermelden, dat er een tweede plan is geweest.
Dit aan de buitenwereld minder bekende plan wordt gewoonlijk het plan
“Moens" genoemd, naar de Nederlandse Telegraafingenieur van die naam,
die als promotor voor dit plan optrad, daarbij ondersteund door de directie
der Duits-Ned. Telegraaf Mij. Bij dit plan werd de gebruikmaking beoogd
van de bestaande verbinding Nauen-Sayville (bij New York) welke zou
worden verlengd over Curaçao, de Duitse Süden eilanden en Java.
Hiermede zou dus Duitsland zijne Koloniën evenzeer bereiken als
Nederland, zowel West- als Oost Indië.
Het is duidelijk, dat dit plan geen verheldering bracht, omdat het aan
precies dezelfde fouten mank ging als het plan v.d. Bilt, namelijk: het bood
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noch politiek onafhankelijke, noch commerciële waarborgen.
Geen wonder, dat het derhalve verdween, gelijktijdig met het
concurrerende plan, om plaats te maken voor iets beters.
Dit "iets beters" zou geleverd worden door de heer C.J. de Groot en zijn
Indische medewerkers. Niet alleen in theorie, doch ook – wat misschien
meer zegt – in praktijk. Het eerste gedeelte, "de theorie" was reeds door de
eminente Sitoebondoleider gegeven. Weliswaar niet officieel, doch wel zo
aannemelijk, dat de bekende hypothese van de rechtstreekse verbinding op
aanraden van professor van der Bilt, de promotor van de heer de Groot, in
1916 tot stelling werd verheven met de gevleugelde woorden: "Een
radioverbinding van Nederland met hare Koloniën, zonder gebruik te
maken van tussenstations, is een politieke noodzakelijkheid en technisch
uitvoerbaar." Deze hoffelijke geste van prof. v.d. Bilt valt te meer op, daar
hij hiermede zijn eigen theorie, als technisch adviseur van het comité v.d.
Bilt, verloochende,waarmede de plannen van dit comité zelfs voorgoed in
de doofpot werden gestopt.
Hoe het tweede gedeelte, het in de praktijk brengen der rechtstreekse
radioverbinding, verliep, moge blijken uit het verdere overzicht. Dat deze
taak een zeer moeilijke zou worden, mede in verband met de heersende
oorlogsomstandigheden, ligt voor de hand. Of men het zich aan de
Indische kant niet wat al te moeilijk heeft gemaakt, laat ik in het midden.
Hoe dit zij, toegegeven moet worden, dat een bewonderingswaardige durf
en een buitengewone volharding aan de dag is gelegd, hetgeen zij ten volle
kunnen getuigen, die het ontzaggelijke werk van dichtbij hebben
meegemaakt.

3: Het bewijs van de mogelijkheid van een rechtstreekse
radioverbinding wordt geleverd
Bij zijn studiereizen tijdens zijn verlof (1915-1916) bracht Dr. de Groot
(hij was inmiddels gepromoveerd) ook een bezoek aan Nauen, waarna hij
nog meer dan tot dusverre tot de overtuiging kwam, dat de zendtechniek
reeds ver genoeg gevorderd was, om het plan ener politiek betrouwbare
verbinding technisch uitvoerbaar te maken.
Toen diens reisrapport over de mogelijkheid ener directe verbinding was
ontplooid, werd Dr. de Groot ontboden bij Zijne Excellentie de Minister
van Marine (ad interim Koloniën), die de theorie en plannen met groot
enthousiasme ontving en de nodige fondsen voor een onmiddellijke
verwezenlijking der bedoelde plannen aanbood. Begrijpelijkerwijs schrok
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Dr. de Groot enigermate terug voor een dergelijk miljoenenwerk, dat nog
altijd gebaseerd was op een hypothese, die nog onvoldoende bewezen was.
Hij verzocht toen door weinig kostbare ontvangproeven in Indië eerst de
mogelijkheid te mogen aantonen, alvorens de verantwoordelijkheid der
grote bouwkosten voor zodanige zendstations op zich te nemen.
Het verzoek werd ingewilligd, waarop men zich met Telefunken in
verbinding stelde, tot het verkrijgen der vereiste ontvangtoestellen.
Deze maatschappij verklaarde zich onmiddellijk bereid een complete
ontvanginrichting gratis ter beschikking te stellen van de Indische
Telegraafdienst, teneinde door proefnemingen te kunnen uitmaken, of een
rechtstreekse verbinding zonder tussenstations tot de technische
mogelijkheden zou behoren. Tevens zou Nauen medewerking verlenen,
door op bepaalde tijden uit te zenden. Voorzichtigheidshalve werd
schriftelijk overeengekomen, dat een gunstig resultaat der proeven niet
zonder meer behoefde te leiden tot de keuze van haar systeem: de
machinezender. (Telefunken voerde namelijk dit systeem voor het
overbruggen van grote afstanden.)
Men stelde het op prijs, de volle vrijheid te behouden, om voor dit
belangrijke project, werkende over nog nooit overbrugde afstanden, het
beste te kiezen, wat er op de wereld bestond. Dit klemde temeer, daar Dr.
de Groot op zijn terugreis naar Java over Amerika wilde reizen, teneinde
het lange-afstandsverkeer aldaar te bestuderen. Weliswaar was Dr. de
Groot op zijn reizen door Europa niets tegengekomen, dat de prestaties van
Telefunken ook maar enigszins kon benaderen, maar dit nam niet weg, dat
in Amerika nog wel iets gevonden zou kunnen worden, dat hem nog beter
leek.
Na hier vijf verschillende systemen in commercieel bedrijf bezocht te
hebben, meende hij inderdaad iets gevonden te hebben, dat verre te
prefereren was boven het door Telefunken gevoerde systeem.
Inmiddels gebeurde er gedurende zijn reis door Amerika in Indië iets heel
bijzonders, waardoor zijn reflectie theorie onverwachts nog belangrijk
werd geruggesteund, namelijk door een paar onvoorziene
ontvangresultaten.
Het Sabangstation, op een 9000 km van Nauen gelegen, ontving met
gewone ontvangmiddelen (contactdetector zonder versterker) 's nachts
seinen van de vonkzender van Nauen, welk station met slechts 100 kW
antenne-energie en ruim 5000 meter golf werkte. Zelfs konden ten bewijze
brokstukken code worden overgelegd.
Gezien de primitieve hulpmiddelen die ten dienste stonden, was dit een
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enorm succes en te danken aan de handige en kundige experimenteur, de
radiotelegrafist C. de Haas (zie foto 5). Het was deze heer de Haas, die de
eer toekomt op Indische bodem de Europese roepstem het eerst te hebben
gehoord. Wegens het bijzondere van de prestatie, welke in 1916 plaats
vond, wil ik hier nog even stil bij staan.
De ontvanginstallatie, waarmede het resultaat verkregen werd, was niet
alleen niet ingericht voor het ontvangen van ongedempte golven, maar ook
niet speciaal ingericht voor ontvangst over zulke enorme afstanden van zo
lange golven als waarom het ging. Dat wil hier zeggen, dat niet alleen de
antenne te Sabang niet de gunstige afmetingen en de gunstige vorm had,
maar dat ook de ontvangapparaten niet de gunstige waren om met de
eenmaal aanwezige scheepsantenne het beste resultaat te bereiken. De
afsteminrichting was voor ontvangst van zeer lange golven niet
geconstrueerd. Hij moest daardoor vliegwielschakeling toepassen, d.w.z.
met condensator parallel aan de te kleine antennezelfinductie en wel met
een abnormaal grote parallelcondensator. Dit levert altijd verlies aan
geluidssterkte op.
Ook werd gebruik gemaakt van een eigengemaakte verlengspoel (later
aangeduid als de "historische spoel"), die nadien in het P.T.T.-museum te
Bandoeng een plaatsje kreeg. De Indische radiomensen hebben het succes
van de heer de Haas steeds als één der grootste gebeurtenissen bij onze
Dienst beschouwd, welke vele jaren bij hen in herinnering is gebleven. Dit
is misschien mede het gevolg geweest van het zonderlinge feit, dat hij voor
zijn bijzondere prestatie geen dank, maar een…. ontevredenheidsbetuiging
kreeg, welke later weer werd ingetrokken. Wat was namelijk het geval? De
heer de Haas experimenteerde ’s nachts op eigen houtje en in ’t geheim,
waarover men – het afmattende klimaat en de correctheid van de
toenmalige chef van het station in acht nemende – niet te licht moet
denken. Er bestond namelijk een strenge order, dat niemand iets aan de
apparatuur mocht veranderen en daardoor liep hij de kans, bij ontdekking
een strenge berisping te krijgen. Zolang hij geen resultaat boekte lekte er
niets uit, doch toen hij op een zekere nacht het geluk had Nauen te
ontvangen, kon hij dit succes niet voor zichzelf houden en moest het wel
aan anderen mededelen.
Het onmiddellijke gevolg hiervan was, dat hij – in plaats van een bedankje
voor zijn prachtig werk – van het Hoofdbestuur van de P.T.T. Dienst de
even genoemde administratieve correctie ontving, zijnde de gebruikelijke
straf voor dit soort overtredingen. Toen echter Dr. de Groot van het geval
hoorde en die onmiddellijk de waarde van het verkregen resultaat begreep,
gaf hij niet alleen opdracht de straf ongedaan te maken, doch ook om de
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ontevredenheidsbetuiging om te zetten in een tevredenheidsbetuiging.
Verder liet hij na zijn terugkeer op Java, de heer de Haas naar Bandoeng
komen, om hem bij de verdere ontvangproeven met de
Telefunkenontvanger ter zijde te staan. Kort daarna meldde ook Honolulu,
op ruim 12000 km van Nauen gelegen, ontvangst, echter met meer
moderne middelen en van de sterkere ongedempte zender POZ golflengte
6 km, werkende met 200kW antenne energie.
Deze berichten hadden het effect, dat ook Telefunken, die tot die tijd vrij
sceptisch tegenover enige kans van slagen had gestaan, hoop begon te
koesteren op een mogelijk resultaat, zoals uit de correspondentie uit die
dagen blijkt.
Van zijn reis door Amerika arriveerde Dr. de Groot medio December 1916
in Indië, alwaar de Telefunken ontvanger inmiddels was aangekomen,
terwijl kort daarop ook de in Amerika gekochte en geleende apparaten
arriveerden.
Begin Januari vertrok Dr. de Groot naar Bandoeng, waarna onmiddellijk
met de montage der apparaten en de aanleg van een grote ontvangantenne
werd begonnen. Deze laatste werd verzorgd door de heer Liebert,
ingenieur bij de P.P.T. Dienst. Reeds eind Februari werden de eerste
tekens uit Europa ontvangen, waarmede de overbruggingsmogelijkheid
definitief was aangetoond. Verstaanbare taal kon echter eerst worden
opgenomen 14 dagen later, nadat de Telefunkenschakeling was vervangen
door een eenvoudigere Amerikaanse schakeling, welke door Dr. de Groot
nog in details was verbeterd, door aanbrenging van een door hemzelf
gevonden toonversterker.
Hoewel het toestel met één lampdetector, een h.f.- en een l.f.- versterker
werkte, werden de laatsten gewoonlijk buiten werking gesteld, daar de
resultaten met een enkele lampdetector reeds bevredigend waren. Vanaf
dat ogenblik konden de oorlogsberichten van grote Europese stations
regelmatig worden opgenomen. Weliswaar varieerden de
opnameresultaten met het jaargetijde en de toevallige golflengtekeuze van
de Europese stations, welke laatste natuurlijk geen rekening hielden met de
Indische proeven, zodat op nachten van een paar duizend woorden er
volgden van enkele woorden of helemaal geen. Doch over het algemeen
kon men zeggen, dat de resultaten voldoende waren, om met de bestaande
middelen een wederzijdse rechtstreekse verbinding van gemiddeld enkele
uren per dag te waarborgen, welke verbinding voldoende geacht kon
worden voor het overbrengen van korte regeringstelegrammen.
Hoewel de proeven nog geen vol jaar geduurd hadden en men zeker nog
voor verrassingen zou komen te staan, wat betreft de geluidssterkte en de
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hevigheid van luchtstoringen in de verschillende jaargetijden, achtte men –
wegens de urgentie van het geval – de verbindingsmogelijkheid voor
politieke doeleinden voldoende aangetoond, waarna kort daarop (in Maart
1917) de Indische voorstellen tot verwezenlijking dier mogelijkheid via de
Gouverneur Generaal aan het Departement van Koloniën werden
doorgezonden. Hiermede was dus eigenlijk de eerste proefperiode
afgelopen.
Wel werden sindsdien nog systematisch de geluidssterktewaarnemingen
voortgezet, teneinde na te gaan, in hoeverre door alle jaargetijden heen het
resultaat gelijkblijvend was en in hoeverre het mogelijk zou zijn, in de
toekomst niet alleen regerings-, doch ook handelstelegrammen te kunnen
overbrengen.

4: Dr. de Groot probeert de telegraafblokkade te breken.
Met het uitluisteren naar de Europese radiostations was men in Indië nog
lang niet aan het eind van de mogelijkheden. Integendeel, er stond nog
heel wat meer op het programma. Zelfs zou dit uitluisteren al spoedig een
betrekkelijk klein onderdeel vormen van de verdere verrichtingen. En waar
deze verrichtingen de grondslag hebben gevormd, waarop het gehele latere
project is gebouwd, zullen we hieraan de nodige aandacht wijden.
Indië bezat niet alleen vanaf begin Maart 1917 een ontvanginrichting
waarmede Nauen kon worden genomen, doch was ook door toevallige
omstandigheden in het bezit geraakt van een krachtige zender.
Hoe dit mogelijk is geweest, blijkt uit het volgende. Hiertoe moeten we
weer even teruggaan naar de studiereis, die Dr. de Groot eind 1916 door
Amerika maakte, op zijn doorreis naar Java. Toentertijd waren de
ontvangresultaten op het Sabangstation nog niet bekend en daar de
oorlogsomstandigheden een definitieve verbinding zouden bemoeilijken,
kwam Dr. de Groot op de gedachte om een tijdelijke verbinding via
Honolulu en Amerika tot stand te brengen.
Deze verbinding werd door hem op zijn doorreis in Amerika voorbereid
met de Marine-autoriteiten, waaronder de radiotelegrafie daar te lande en
ook het station te Honolulu ressorteerde.
In verband hiermede, werd kort na Dr. de Groot's aankomst in Indië, nog
vóór de Europese zenders te Bandoeng werden ontvangen, door
tussenkomst van het Departement van Koloniën in Amerika, een zender
aangekocht voor evenvermeld doel. (Alle buitenlandse aankopen gingen
via Den Haag; Indië miste de bevoegdheid zelf iets in Amerika of elders te
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bestellen. Ik kom hierop nog wel nader terug.)
Deze bestelling had oorspronkelijk niets te maken met de rechtstreekse
verbinding Nederland - Indië. Toen kort daarop, voor de aankomst in Indië
van de Amerikaanse zender, bleek, dat met betrekkelijk weinig energie ’s
nachts de afstand Nederland - Indië was te overbruggen, mits men gebruik
maakte van voldoend korte golven (6 tot 7 km), kwam Dr. de Groot op de
gedachte, de Amerikaanse zender te bezigen voor de rechtstreekse
overbrugging met Nederland en het andere plan via Honolulu te laten
vervallen.
Reeds in Augustus 1917 kwam de zender, die van het booglamptype was
en afkomstig van de “Federal Telegraph Cy”, op Java aan, evenwel zonder
krachtbron en zonder torens.
De eerste was door de Amerikaanse regering aangehouden, terwijl de
torens niet waren medebesteld, omdat men het plan had van een
ballonantenne gebruik te maken, teneinde een zo groot mogelijke
stralingshoogte te kunnen bereiken. In het tijdvak vallende tussen
bestelling en aflevering werd echter het ballonidee verlaten, daar Dr. de
Groot op het ingenieuze idee was gekomen een bergkloofantenne te
bouwen. Bij een dergelijke constructie waren torens overbodig, daar de
antenne als een vangnet van kabels kon worden opgehangen, die in het
randgebergte dienden te worden verankerd. Het station zelf zou dan op de
bodem van de kloof moeten worden opgesteld.
Zonder deze buitengewoon gelukkige greep, zou een verbinding met
Holland gedurende de oorlogstijd niet mogelijk zijn geweest, daar met
geen enkele torenconstructie en ook niet met ballons een hoogte kon
worden bereikt, als thans het geval is geweest. Toen het bergkloofidee
enige vaste vorm had aangenomen, liet men er verder geen gras over
groeien en schakelde de Topografische Dienst in voor het opzoeken van
een geschikte kloof. Welnu, aan bergen ontbrak het in de omgeving van
Bandoeng niet en deze waren ook wel van voldoende hoogte. Maar er
moest ook nog met een andere factor rekening worden gehouden en dat
was de richting Holland. Het hoofddoel was immers, een verbinding met
het Moederland tot stand te brengen en daarom moest de antenne niet
alleen een grote stralingshoogte bezitten, doch ook de meest gunstige
stralingsrichting.
Bergkloven, die aan het beoogde doel beantwoordden, waren er zeker niet
veel en zonder meer ook niet te vinden in het ontoegankelijke met
oerwoud begroeide gebied. Na een intensief zoeken werd tenslotte een
alleszins geschikte kloof gevonden in het sindsdien wereldbekend
geworden Malabar-gebergte.
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De kloof lag echter geheel buiten de bewoonde wereld 34,5 km van
Bandoeng verwijderd (hemelsbreed 21 km.). De dichtstbijzijnde weg
bevond zich op 9 km afstand (hemelsbreed). Een smal voetpad leidde een
eind weegs naar dit, met oerwoud bedekte, gebied van oude kraterwanden,
alwaar panters en wilde zwijnen nog ongestoord voortleefden.
De stijging van het voetpad tot in de kloof bedroeg ongeveer 700 meter,
terwijl de kloof zelf 1250 meter boven zee lag. Van Bandoeng uit kon men
het Malabarcomplex in Zuidelijke richting goed zien liggen, het was echter
niet mogelijk in de kloof zelf te zien daar deze meer in Zuid-Oostelijke
richting gelegen was.
Toen eenmaal de plek gekozen was, werd met grote energie en
voortvarendheid aangepakt. Het voetpad werd verlengd en verbreed, het
dichte oerwoud in de kloof gekapt, geweldige gesteenten opgeruimd,
kortweg alles werd gedaan om de omgeving begaanbaar en betrouwbaar te
maken. Sommige gedeelten waren zo steil, dat zij alleen op handen en
voeten te beklimmen waren. Doch de technische voordelen van de
omgeving leken dermate gunstig, dat voor geen enkele hindernis werd
teruggedeinsd.
Daar men in Indië dergelijke werkjes wel gewend is en de hiervoor
geschikte personen gevonden konden worden, werd in betrekkelijk korte
tijd een massa opruimingswerk verricht. Binnen een paar maanden verrees
daar in het open gekapte terrein een soort kermistent, waarin de zender zou
worden ondergebracht, die spoedig daarna de radioseinen de wereldaether
in zou zenden tot aan de antipode toe.
Niet alleen was het nodig de bodem van de kloof begaanbaar te maken,
ook zou men de berghellingen op moeten voor het vestigen der
steunpunten voor de ophangkabels. Naar ik zelf later persoonlijk heb
ondervonden, toen ik belast werd met het aanbrengen van nog twee van
deze steunpunten, moet dit wel één van de moeilijkste karweien zijn
geweest. Want in die begintijd waren nog niet die voorzieningen getroffen,
zoals later het geval was.
Het lag in de bedoeling, in de toekomst waterturbines te gebruiken voor
het opwekken van de benodigde elektrische energie. Daar het echter nog
geruime tijd zou duren, voordat deze turbines gereed waren, werd
voorlopig naar een andere energiebron omgezien. Toevallig beschikte de
afdeling luchtvaart over een vliegtuigmotor, die overtollig was en geleend
mocht worden. Verder werd van de “Bataviasche Tramweg Mij” een
dynamo betrokken. Beide machines werden naar de kloof getransporteerd,
hetgeen niet zonder enige moeite ging. De combinatie vliegtuigmotordynamo was natuurlijk verre van ideaal, maar men was al lang blij iets te
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hebben en het moest al heel gek lopen, wilde men het geval niet aan het
draaien krijgen. Welnu, aan het draaien heeft men het inderdaad dan ook
wel gekregen en gebruikt heeft men het ook, doch volgens de verhalen, die
later rond gingen, moeten de moeilijkheden zeer groot geweest zijn.
Zo'n vliegtuigmotor loopt namelijk zeer snel en is voor het doel als
aandrijfmachine van een dynamo allerminst geschikt. Met moeite was een
riemschijf aangebracht, doch wegens de snelle gang liep de riem er telkens
af, raakte herhaaldelijk stuk en slipte onophoudelijk. Daarbij maakte de
motor zo'n hels lawaai dat horen en zien je verging. Maar, men zette door!
Wegens de steeds dreigender wordende telegraafblokkade, werd in een
koortsachtig tempo gewerkt en reeds in November 1917 (dus een maand of
drie na aankomst van de zender), was men zover gevorderd, dat met het
uitzenden kon worden begonnen. Toch zou het nog tot Februari van het
volgend jaar duren alvorens voldoende bedrijfszekerheid werd verkregen.
Gezegd kan dan ook worden, dat vanaf die tijd een eenzijdige verbinding
mogelijk was geweest, indien men in Nederland klaar had gestaan om uit
te kunnen luisteren. Want, hoewel de energie later opgevoerd is geworden,
kon uit de later bekend geworden gegevens afgeleid worden, dat de sterkte
voldoende moet zijn geweest voor het opvangen van korte berichten.
Doch Holland was niet klaar om Indië te kunnen ontvangen en – wat erger
was – men deed blijkbaar geen moeite ook om een tijdelijke
ontvanginstallatie op te stellen; men liet het Malabarstation eenvoudig
roepen, maandenlang. En dit is buitengewoon jammer geweest, want daar
de telegraafblokkade sedert November 1917 inderdaad een feit was
geworden, had de eenzijdige verbinding gedurende de laatste maanden van
de oorlog van groot nut kunnen zijn!
Wat de reden van dit verzuim in Nederland is geweest heb ik nooit gewaar
kunnen worden. Het is natuurlijk mogelijk, dat men in Indië de
telegraafblokkade en de daaruit voortspruitende isolatie sterker duchtte en
meer aan den lijve voelde, dan in Nederland waar het niet ging om eigen
isolatie, zodat het persoonlijk enthousiasme sterker ontwikkeld was dan in
Nederland. Dit neemt niet weg, dat het zeer zonderling is, dat men in
Nederland niet een tijdelijke ontvanginstallatie heeft gebouwd, teneinde
een eenzijdig verkeer mogelijk te maken.
Dit verzuim heeft onder de Indische radiomensen kwaad bloed gezet en
terecht. Want men moet hierbij niet uit het oog verliezen, dat – zoals reeds
min of meer gebleken is – het opstellen en in bedrijf houden van de
tijdelijke zender met een vermogen van 100 kW, onder zeer moeilijke
omstandigheden is geschied en dat hieraan met een voortvarendheid is
gewerkt, die aan het ongelooflijke grenst.
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Het wachten moe geworden, werd ten slotte ten einde raad besloten een
ontvanginstallatie te bouwen en deze met H. Ms. “De Zeven Provinciën”
naar Holland te zenden, welk schip in de laatste helft van 1918 uit zou
varen. Binnen een zeer korte tijd werd deze ontvanger in de
hoofdwerkplaatsen van de P.T.T. Dienst in Weltevreden gemaakt en op de
oorlogsbodem geïnstalleerd.
Eén der radiotechnische ambtenaren van de Indische P.T.T. dienst, de heer
Noppen, werd aangewezen om tijdens het eerste gedeelte van de reis
(namelijk tot Yokohama waar hij van boord zou gaan) naar de
Malabarzender uit te luisteren. Daarna zouden de luisterproeven
voortgezet worden onder de leiding van de Lt. ter Zee Schorer. In verband
met deze proeven zou het beter geweest zijn de route Ceylon – Suez –
Gibraltar te nemen, doch aangezien de wateren daar niet voldoende veilig
waren (de oorlog was net beëindigd) werd via Amerika gevaren. Begin
November 1918 lichtte de “Zeven Provinciën” het anker. Tot Honolulu
over een afstand van 11 – 12.000 km. werd de Malabarzender goed
gehoord, daarna tot het Panamakanaal minder goed en tenslotte vrijwel
niet meer.
Na aankomst van de oorlogsbodem in Den Helder (Februari 1919) kwam
de heer Noppen (die de reis naar Nederland via een andere gelegenheid
had voortgezet) weer aan boord. Thans niet om uit te luisteren, doch om
het toestel aan wal te laten brengen teneinde het elders op te kunnen stellen
voor verdere luisterproeven. In verband met dit laatste stelde hij zich in
opdracht van Dr. de Groot in verbinding met de z.g. Permanente
Commissie voor Radiozaken, die over de nodige gelden beschikte. In deze
commissie hadden zitting de heren Lulofs, Zeeman, Bakhuis en Dubois.
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Foto 6: Interieur van het radio-ontvangstation op de Blaricummer Meent
met de Indië-ontvanger, waar de eerste radiotekens van de 100 kW-zender
van Radio Malabar werden ontvangen op de 5de Juni 1919. Links de heer
P.C. Tolk, rechts (vermoedelijk) de heer Visser.
’s Avonds na de eerste vergadering, die met een diner besloten werd,
werden allen ziek op één na. Voedselvergiftiging was de oorzaak. Geen
goed begin dus en misschien wel de voorbode van de moeilijkheden welke
spoedig zouden volgen in verband met de zenderkeuze, mastenbouw, etc.
Enfin, het resultaat van de besprekingen is geweest, dat de “Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek” te Hilversum belast werd met de bouw van een
ontvangstation op de Blaricummer Meent, waarbij de Indische ontvanger
dienst zou doen. Na gereedkomen van dit ontvangstation konden de
proeven worden voortgezet en al vrij spoedig daarna op de historische 5e
Juni 1919 werd de Malabarzender voor het eerst in Nederland gehoord.
Voorwaar geen gering succes voor Dr. de Groot. Hiermede was de
eenzijdige verbinding een feit geworden, geheel tot stand gebracht met
Indische middelen en op eigen initiatief.
Het doel ervan, de blokkade te breken, was niet gelukt, doch wel de
mogelijkheid om met betrekkelijk eenvoudige middelen de rechtstreekse
verbinding Nederland – Indië tot stand te brengen, dank zij misschien de
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enorme stralingshoogte van de bergkloofantenne van Dr. de Groot.
Volledigheidshalve volgen hier nog enkele gegevens van het
ontvangstation op de Meent. In navolging van het proefstation bij
Bandoeng, werd op aanwijzing van Dr. de Groot een laaghangende
antenne gebezigd van 2 km lengte, enkeldraads opgehangen aan 21 palen
ter lengte van 20 meter boven de grond en gericht op Java. In het midden
van de antenne was een schakelaar aangebracht zodat de lengte op één
kilometer kon worden teruggebracht. Dit verkorten en verlengen
geschiedde om de 20 – 30 minuten, weer of geen weer.
Het gebouwtje zelf was op palen gebouwd, ter hoogte van twee meter
boven het maaiveld, daar de Meent af en toe de eigenaardigheid had onder
water te lopen. Deze voorzorg bleek niet overbodig te zijn, want in de
winter 1919 – 1920 kwam de Zuiderzee over. Het water stond toen één
meter hoog, zodat het personeel met een roeibootje gehaald en gebracht
moest worden.
Het Indische ontvangtoestel, dat goed voldeed, bezat een lampdetector met
terugkoppeling en een l.f. versterker. Uit de systematisch gehouden
ontvangproeven bleek, dat de wintermaanden voor de verbinding het
gunstigst waren en de zomermaanden en het voorjaar het ongunstigst. Dit
laatste als gevolg van het optreden van luchtstoringen.
Keren we thans weer even terug naar de ontvangproeven in Indië. Deze
waren gedurende de werkzaamheden op de Malabar rustig doorgegaan.
Het indertijd door Dr. de Groot in aller haast opgerichte station was
gelegen op een heuvel, niet ver van de dessa Tjangkring, ongeveer een
kilometer of twintig van Bandoeng gelegen. Heeft de boogzender op de
Malabar als blokkadebreker weinig of zelfs helemaal geen voordeel
opgeleverd, met de ontvanginstallatie lag het geval anders.
Vanaf het moment, dat de mogelijkheid was aangetoond van het verkrijgen
van een rechtstreekse radioverbinding tussen Nederland en Indië, werden
geregeld de communiquées der verschillende grote Europese landen
opgevangen en aan de Regering en de pers verstrekt.
Het successtation was Nauen waar de grote 400 kW machinezender stond,
die onder de roepletters POZ op een golflengte van 6 km uitzond. Niet
zelden werden per nacht 2000 tot 3000 woorden gave tekst opgenomen,
direct van de telefoon op de schrijfmachine. Begin Augustus 1918
veranderde Nauen zijn golflengte voor de avondpers van 6 op 12,5 km,
waardoor de ontvangst beduidend slechter werd. Het voordeel was echter,
dat het thans af en toe gelukte de zender overdag te nemen.
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In de winter 1918 – 1919 was de ontvangst zelfs heel behoorlijk en er
ontstond onder het Indische publiek zelfs een ware geestdrift voor de
radiodienst, toen deze in de fel bewogen maanden, die aan het sluiten van
de wapenstilstand voorafgingen, in staat bleek, de grote gebeurtenissen in
Europa, zonder enige vertraging, aan de Indische pers af te leveren. Het is
misschien wel interessant hier te vermelden, dat de heer van L.W.H. van
Oosten, radiotelegrafist bij de P.T.T. Dienst, vermoedelijk de eerste in de
gehele Oriënt is geweest, die het radiotelegram over de wapenstilstand
ontving, die op 11 November in het bos van Compiègne gesloten werd.
Met een speciale opdracht van de toenmalige Gouverneur Generaal Graaf
van Limburg Stirum was de heer v. Oosten sinds 1917 gedetacheerd op het
eiland Poeloe Samboe, gelegen op ongeveer 12 mijl van Singapore. In de
nacht van die 12de November (Javatijd) zat hij op het juiste moment achter
zijn ontvangtoestel uit te luisteren, toen de bijzonderheden over de
wapenstilstand wereldkundig gemaakt werden. In de vroege ochtend
deelde hij zijn bevinding mede aan de aldaar gestationeerde controleur van
het Binnenlands Bestuur en aan de Manager van de B.P.M., welke laatste
het bericht telefonisch doorgaf aan zijn chef te Singapore. Hierdoor was
het heugelijke nieuws te Singapore 20 uur eerder bekend dan langs de
gewone weg, welke liep van Leafield via Alexandrië, Soedan, Aden en
Colombo.
Merkwaardig is, dat die nacht op Tjangkring toevallig alleen maar geseind
en niet uitgeluisterd werd.
Tot slot nog een paar woorden over enkele technische verbeteringen,
welke intussen aan de booglampzender werden aangebracht. Hoewel
onverpoosd iedere nacht met de booglampzender in de Malabarkloof werd
geseind, werd gelijktijdig getracht, de zender meer en meer te
perfectioneren.
Zo werd langzamerhand de voor een energie van 100 kW gebouwde
booglampzender dermate omgewerkt, dat hij belast kon worden op 120 tot
160 kW, afhankelijk van de gebezigde golflengte.
De combinatie vliegtuigmotor – tramdynamo, waarmede begonnen werd
kon niet meer dan 65 kW leveren en dan nog met moeite. Geen wonder,
dat naar een krachtiger en meer bedrijfszekere krachtbron werd omgezien.
Maar, nog altijd woedde in die dagen de oorlog en was het niet mogelijk,
op de Europese of Amerikaanse markt te slagen. Men diende dus te
proberen, in eigen land iets te vinden wat gebruikt kon worden, of
desnoods op zoek te gaan in Japan.
Wegens liquidatie van de Mijnbouw Mij. “Ketahoe” kwam toevallig een
waterturbine vrij van voldoend vermogen. Door de kloof liep namelijk een
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riviertje, de Tjigeureuh, hetwelk ontsproot uit een waterval, welke aan de
achterzijde van de kloof in het oerwoud verscholen lag.
Inderhaast werd nu een waterturbinewerk in elkaar gezet. De hiervoor
benodigde drukpijpen werden onder een andere naam en voor een andere
bestemming uit Australië betrokken. Onder de heersende
oorlogsomstandigheden was het alleen mogelijk, hier op deze manier aan
te komen.
Daar de 20 jaar oude turbine niet meer in een zo goede staat verkeerde,
werden de hoofdonderdelen vernieuwd en tevens een moderne
oliedrukregelaar aangebracht, welke toevallig op Java aanwezig was.
Aanvankelijk dreef de turbine nog de tramdynamo, doch deze werd later
vervangen door een uit Japan bestelde krachtiger dynamo van 165 kW bij
4100 volt gelijkspanning. Na deze verandering verdwenen de historische
vliegtuigmotor en tramdynamo, om aan de oorspronkelijke eigenaren
teruggegeven te worden.
Als tweede krachtbron werd een aansluiting aan het stadsnet van
Bandoeng gezocht en verkregen, door een 35 km lange 25.000 volt
draaistroomoverbrenging. Deze hoogspanningsleiding, die dwars door de
sawah’s liep, kwam op 28 Juli 1919 gereed.
Inmiddels was ook het 100 kW General Electric aggregaat aangekomen,
hetwelk bij de booglampzender behoorde, na eerst door de Amerikaanse
autoriteiten te zijn vastgehouden. Dit aggregaat werd nu op de leiding van
de centrale aangesloten en diende zowel als reserve als voor voedingsbron
in parallelschakeling met het turbine-aggregaat. Hierdoor werd het zelfs
mogelijk de booglampzender bij gebruik van lange golven tot 240 kW te
belasten.
Daar in de droge moesson de Tjigeureuh niet voldoende water leverde,
gebeurde het nogal eens, dat het General Electric aggregaat alleen dienst
deed.
Hiermede niet tevreden, werd nog een derde krachtbron ingericht, door
opstelling van een tweede waterturbine benedenstrooms van de eerste. De
hiervoor benodigde turbine en dynamo werden eveneens uit de boedel van
de geliquideerde Ketahoe Mij betrokken; ter onderscheiding van het eerste
turbinewerk, dat thans Tjigeureuh I heette, werd het tweede Tjigeureuh II
genoemd. Het deed in hoofdzaak dienst voor het inmiddels in aanbouw
zijnde grote station. Na de bovenstaande opsomming behoeft het geen
betoog, dat niets werd nagelaten, de energie van de booglampzender
zoveel mogelijk op te voeren en tevens blijkt hieruit de moeilijke wijze,
waarop getracht werd, zich in oorlogstijd te behelpen.
Bij het opvoeren der belasting bleek de oorspronkelijke antenne te klein te
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zijn, waarna zij belangrijk werd vergroot. Voor de kortere golven van
ongeveer 6 km lengte kon de eerste antenne belast worden tot hoogstens
120 kW en als zodanig heeft zij zeer goede diensten gedaan.
Het was namelijk met deze antenne, waarmede bij de proeven met H. Ms.
“De Zeven Provinciën” de antipode werd gehaald. Na de uitbreiding
bestond de antenne uit vijf draden, die opgehangen waren aan vier
ophangkabels. Hiermede werd op 21 Juli 1919 gereed gekomen, waarna de
booglampzender op 160 – 240 kW kon worden belast. Althans voor wat
betreft de lange golven. Deze verhoging van de energie kwam de
verbinding met Nederland zeer ten goede. Het ontvangstation op de
Blaricummer Meent reageerde hierop onmiddellijk gunstig.

5: Moeilijkheden over de zenderkeuze, dr. de Groot is het niet eens
met “Koloniën” en de “Nederlandsche Telegraafdienst”
Onmiddellijk na het ontvangen van het bericht van de Gouverneur
Generaal, dat de proefseinen van Nauen in Indië goed waren ontvangen
(dat was in Maart 1917), had het Ministerie van Koloniën, onder
bemiddeling van hare adviseur de heer J.J. le Roy, onderhandelingen
aangeknoopt met de Telefunken Maatschappij.
Deze onderhandelingen leidden ertoe, dat Telefunken zo spoedig mogelijk
op Java een tijdelijk zendstation met een antennevermogen van 100 kW
zou oprichten tot het nemen van proeven in omgekeerde richting, onder
voorbehoud, dat de Nederlandse Regering te allen tijde gerechtigd zou
zijn, onder nader overeen te komen voorwaarden, de gehele inrichting over
te nemen.
Vermoedelijk werd toen door het Ministerie van Koloniën aan Telefunken
ook toezegging gedaan voor de levering van een grotere machinezender
voor Java van het Nauentype, dus met een vermogen van 400 kW, want
deze zender lag reeds begin 1918 in Amsterdam gereed ter verzending.
De opdracht van deze levering van een machinezender van het
Telefunkensysteem is blijkbaar buiten de P.T.T. Dienst in Ned. Indië
omgegaan. Zo we ons herinneren, had Dr. de Groot op zijn studiereis door
Amerika iets gevonden, dat verre te prefereren was boven het
Telefunkensysteem en wel speciaal voor de verbinding Nederland – Ned.
O. Indië, althans naar zijn mening. De opstelling van een 400 kW
machinezender was dus geheel in strijd met hetgeen hij zich had
voorgesteld. Hieraan viel echter niets te doen, want “Koloniën” had het in
dezen te zeggen.
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Wat het uitlenen van de 100 kW proefzender betreft, zette Telefunken er
blijkbaar haast achter, want deze zender kwam reeds begin 1918 op Java
aan, dat was dus in de tijd dat Dr. de Groot nagenoeg gereed was met de
opstelling van zijn Amerikaanse booglampzender.
Daar de Telefunkenzender niet krachtiger was dan die van Dr. de Groot,
had het eigenlijk niet veel zin meer, de eerste op te stellen. De
oorspronkelijke opzet was natuurlijk goed geweest, doch toen Dr. de Groot
de Amerikaanse zender, die aanvankelijk bestemd was voor de verbinding
met Honolulu, als proefzender met Nederland toepaste, werd de
machinezender van Telefunken voor dit doel overbodig. Althans, dat was
de mening in Indië.
Daarbij kwam nog, dat de Telefunkenzender maar één toren bezat van 120
meter en slechts op één enkele golf kon werken, welke voor de
nachtverbinding veel te lang moest worden geacht. Voor de dagverbinding
zou deze golf misschien wel geschikt geweest zijn, doch voor deze
verbinding werd een vele malen grotere energie gevraagd.
Verder kleefde aan dit zendertype nog de moeilijkheid van frequentie–
inconstantheid. Had men hiervan op de meer stabiele Europese netten niet
zoveel last, op die in Indië, waar gewerkt werd met turbines, voorzien van
handregeling, zoveel te meer. Deze machinezenders zijn toch zeer
afhankelijk van de netfrequentie. Slingert deze een weinig, dan varieert
ook de opgewekte zenderfrequentie en dus ook de golflengte. De
booglampzender heeft dit niet, deze produceert een constante golflengte,
ook al slingert de netfrequentie een weinig.
Deze en nog andere bezwaren leidden er toe, dat van Indische zijde aan de
Minister van Koloniën geadviseerd werd, de Telefunken zender niet op te
stellen, zijnde slechts verlies van kostbare tijd, welke beter aan de
verbetering van de bestaande booglampzender kon worden besteed.
Dit advies heeft tot gevolg gehad, dat de zender drie maanden te Soerabaja
is blijven liggen. De Indische opvatting werd in Nederland niet gedeeld, zo
dat last kwam, de zender toch op te stellen ondanks de geopperde
bezwaren.
Met bekwame spoed en volledige medewerking van de Indische P.T.T.
Dienst werd daarna de zender opgesteld nabij de dessa Tjililin in de
omgeving van Bandoeng. In navolging van de vinding van Dr. de Groot,
werd bij deze opstelling ook gebruik gemaakt van een bergantenne,
waardoor een grotere stralingshoogte werd verkregen dan met de
meegezonden toren het geval zou zijn geweest.
Zoals door de Indische P.T.T. Dienst voorspeld was, heeft het opstellen
van de Telefunken zender, die evenals de Amerikaanse zender ongeveer
105

100 kW trillingsenergie kon leveren, niet veel succes gehad, althans niet
voor de proeven met Nederland. De zender werd op de Blaricummer
Meent gehoord, doch meer ook niet. Het geluid was niet voldoende in
verhouding tot de luchtstoringen, terwijl de frequentie varieerde als gevolg
van de inconstantheid van het Bandoengse lichtnet. Hierdoor was het
seinschrift onduidelijk.
Zelfs in Nauen, waar men begrijpelijkerwijs het uiterste deed om vooral dit
station tot zijn recht te doen komen, was het resultaat steeds negatief en
zag men er tenslotte zelfs van af, verder uit te luisteren.
Tot zover de bemoeienis van de Minister van Koloniën met de Indische
zenders. Laten we thans eens kijken, hoe het met de zenderkeuze voor het
Nederlandse station ging, welke ressorteerde onder de Minister van
Waterstaat. Deze keuze heeft heel wat meer voeten in de aarde gehad,
zoals uit het volgende zal blijken. Vond men het in Indië tenslotte niet zo
erg, een ongevraagde hoofdzender toegezonden te krijgen, omdat men hier
wel raad op wist, met de zenderkeuze in Nederland stond het iets anders.
Deze zender toch zou de partner van de Malabarzender worden en voldeed
deze niet aan de gestelde eisen, dan bestond er grote kans dat er van het
wederzijdse verkeer niet veel terecht zou komen. Geen wonder, dat men in
Indië veel belang stelde in wat de Nederlandse Telegraafdienst zou doen.
Reeds voordat de Minister van Koloniën het rapport ontving van de
Gouverneur Generaal omtrent de gunstige resultaten van de proefseinen
van Nauen in Indië in Maart 1917, werd door zijn ambtgenoot de Minister
van Waterstaat de Permanente Commissie voor de radiotelegrafie
uitgenodigd, de wenselijkheid te onderzoeken tot de oprichting van een
wereldstation in Nederland en Ned. O. Indië, zonder gebruik te maken van
tussenstations en dienaangaande bij zijn Departement een voorstel in te
dienen. Reeds in April 1917 kwam deze commissie met haar beraadslaging
gereed. In haar advies gaf zij als haar gevoelen te kennen, dat de
tijdsomstandigheden het nodig maakten, aanstonds over te gaan tot het
nemen van maatregelen, die er toe konden leiden, een wereldstation binnen
de stelling van Amsterdam op te richten. Dit station zou dan uitsluitend
bestemd zijn voor militaire en politieke doeleinden der Nederlandse
regering, doch niettemin geheel ingericht worden ten behoeve van het
internationaal openbaar verkeer.
Aan het slot van hare beschouwingen gaf de commissie te kennen, dat “de
beide stations in Nederland en in Indië in goede samenwerking met elkaar
dienden te zijn”, zodat, waar Indië (de Minister van Koloniën wel te
verstaan) reeds met Telefunken in zee was gegaan, Nederland niet geheel
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vrij meer was in de keuze van het stelsel, dat zou worden toegepast.
De Technische Dienst der Rijkstelegraaf, welke in October 1917 haar
rapport uitbracht, sloot zich bij de zienswijze van de Permanente
Commissie aan. Ook deze dienst meende, dat een rechtstreekse
radiotelegrafische gemeenschap tussen Nederland en Ned. O. Indië
mogelijk was en gaf, op dezelfde gronden als de P.C., in overweging, “met
Telefunken in zee te gaan”.
Inmiddels was in Juni 1917 reeds een commissie in het leven geroepen, die
zich had bezig te houden met het zoeken van een geschikt terrein voor het
oprichten van het zendstation. In aansluiting met de genomen beslissingen
werden drie Ingenieurs der Telegrafie door de regering aangewezen, om de
nodige besprekingen met Telefunken te voeren.
Met een volledig aanbod, met levertijd, kwamen zij terug. Bovendien
gaven zij na bezichtiging van het station Nauen en het moderne
ontvangstation te Geltow, als hun overtuiging te kennen, dat de bouw van
een dergelijk groot werk, zoals tot op dat ogenblik nog nergens ter wereld
was uitgevoerd, slechts tot stand kon komen door innige samenwerking
met en voorlichting van een grote, over veel ervaring beschikkende
maatschappij. Zij waren van mening, dat alles wat in dat opzicht in
Nederland zelfstandig zou kunnen geschieden, slechts als dilettanten werk
moest worden beschouwd, nog afgezien van de onmogelijkheid, om in de
toenmalige oorlogsomstandigheden de grote hoeveelheden materiaal ter
beschikking te krijgen, zonder hulp van het buitenland. Ook deze heren
bevalen met vertrouwen aan, “de levering door Telefunken te doen plaats
vinden”. (Aldus een artikel van Dr. Koomans in het Gedenkboek N.V.V.R.
Maart 1926)
Deze kwestie heeft heel wat pennen in beweging gebracht. Deskundigen in
Indië (en ook in Nederland) waren van mening, dat met eigen middelen
vlugger en goedkoper een station was te bouwen. Paste men daarbij het
booglamptype toe, als door Dr. de Groot geadviseerd, dan was dit te
verkiezen boven het buitenlandse. Hoe dit advies van Dr. de Groot precies
geluid heeft, is mij niet bekend, doch het kwam op het volgende neer.
Uit de gegevens van het ontvangstation te Tjangkring had Dr. de Groot
becijferd, dat de Indische zender (en ook de Nederlandse) over een
antenne-energie zou moeten beschikken van 1200 – 1800 kW, wilde men
verzekerd zijn van een enigermate behoorlijk commercieel verkeer. Dit
was dus zes maal zo veel als de 400 kW machinezender van Telefunken
kon leveren. Machinezenders van groter vermogen kon Telefunken niet
leveren, toen niet en in de toekomst niet. Met een energie van 400 kW was
men aan de grens, heette het. (Wel werd later beweerd, dat
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machinezenders van dit vermogen parallel geschakeld konden worden,
doch dit was toen nog niet mogelijk).
Behalve het te geringe vermogen, vond Dr. de Groot ook het “systeem van
Telefunken niet geschikt” voor het verkeer in oorlogstijd. Vermoedelijk
speelden hierbij de toenmalige verkeersmoeilijkheden een grote rol.
Weliswaar was te voorzien, dat het nieuwe project gedurende de lopende
wereldoorlog niet meer gereed zou komen, doch de ervaring in die tijd
opgedaan, noodzaakte, bij een volgend conflict op zijn hoede te zijn en
thans reeds de nodige voorzorgen te nemen.
Het bezwaar dat Dr. de Groot tegen het Telefunkensysteem op het oog
had, bestond hierin, dat een Indische zender in Europa door de grote
zenders uit de omringende landen heel gemakkelijk gestoord zou kunnen
worden, wanneer deze een golflengte uitzonden, die met die van de
Malabarzender overeenkwam. Wegens de veel kortere afstand zou het
geluid van een dergelijke stoorzender de andere overstemmen, zodat iedere
ontvangst onmogelijk moest worden geacht. De enige manier om zo’n
stoorzender te ontlopen, was snel van golflengte te verwisselen.
Vermoedelijk zou het storende station de golflengteverandering trachten te
volgen om de storing op de nieuwe golflengte voort te zetten.
Doch in de tussentijd was het mogelijk een serie telegrammen over te
brengen, althans wanneer de stoorder niet van tevoren met de veranderde
golflengte op de hoogte is geweest. Dit kon zo enige keren achtereen
doorgaan en het werd een spelletje van behendigheid, snel met een groot
aantal golflengten om te springen.
Bij het machinezender-systeem nu (waar het hier om ging) was het niet
mogelijk snel van golflengte te veranderen, aangezien dit vast zit aan
bepaalde frequenties. Wel was het bij de laatste typen mogelijk, door het
verdubbelen, verdrievoudigen enz. van de frequentie, verschillende
golflengten uit te zenden. Doch deze golflengten waren van tevoren
bekend, zodat men de mogelijkheid van verrassen miste.
Dat een dergelijke stoormogelijkheid niet denkbeeldig was, was tijdens de
oorlog gebleken. Niettegenstaande Nederland niet in oorlog was, kwam
het toch dikwijls voor, dat het ontvangstation te Blaricum gestoord werd
door diverse golven. Zonder veel moeite konden de stoorders ontlopen
worden, dank zij de soepelheid van het booglampsysteem op de Malabar
(de 100 kW booglamp). Deze soepelheid miste echter de machinezender
op Tjililin, want deze zender zat vast aan de eenmaal ingestelde golflengte.
Deze storingen waren toen weliswaar min of meer toevallig, doch men
bedenke, hoe het zou gaan in oorlogstijd, aldus nog altijd de mening van
Dr. de Groot.
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Het enige zendertype, waarmede én een grote trillingsenergie én een
gemakkelijk varieerbare golflengte verkregen kon worden, was de Poulsen
booglampzender. Hetzelfde systeem dus, dat Dr. de Groot in Amerika had
leren kennen en waaraan hij zo gehecht was geraakt, sedert hij er op de
Malabar dagelijks mee omging en experimenteerde.
Weliswaar was nog nimmer een booglampzender met een primair
vermogen van 2400 – 3600 kW (1200 – 1800 kW antenne energie)
geconstrueerd, doch dit scheen voor Dr. de Groot geen bezwaar geweest te
zijn. En oppervlakkig beschouwd bestond er ook geen enkel bezwaar
tegen, om de bestaande modellen in een sterk vergrote vorm uit te voeren.
De grootste tot die tijd gefabriceerde booglampzender stond op het
radiostation te Bordeaux en bezat een capaciteit van “slechts” 800 kW
primair.
Verder schijnt het voor Dr. de Groot een stimulans geweest te zijn, dat alle
grote militaire stations, zowel in Europa als in Amerika, uitsluitend met
deze zenders waren uitgerust en wel, omdat het Poulsen systeem meer
geschikt werd geacht voor strategische doeleinden, in verband met de
mogelijkheid van een snelle golflengtemanipulatie. Hier kwam nog bij, het
niet te onderschatten voordeel, dat een Poulsen booglampzender wegens
zijn grotere eenvoud, belangrijk goedkoper moest zijn dan een
machinezender, althans volgens de opvattingen in Indië.
Het waren dan ook deze redenen, die voor Dr. de Groot de aanleiding
vormden de Indische P.T.T. Dienst te adviseren over te gaan tot het
aanschaffen van een grote Poulsen booglampzender met een primair
vermogen van 2400 – 3600 kW, zijnde het enig mogelijke en bruikbare
systeem voor het draadloze verkeer tussen Indië en Nederland, en dit
ondanks de reeds door de Minister van Koloniën bestelde 400 kW
machinezender.
“Hij – Dr. de Groot – achtte het niet verantwoord met deze laatste in zee te
gaan. Wilde men van een geregeld verkeer verzekerd zijn, dat ook in tijden
van oorlog de dienst kon onderhouden, dan was het een eis om, naast de
voor het doel veel te zwakke Telefunken zender, ook een grote
booglampzender te bezitten”
Om dezelfde redenen had men in Indië gaarne gezien, dat men er in
Nederland ook nog toe overging een booglampzender van dezelfde
capaciteit aan te schaffen. En men achtte zich zelfs verplicht, de
Nederlandse telegraafdienst in deze geest te adviseren. “Daarbij bestond
tegen de aankoop van een Telefunken machinezender geen bezwaar, mits
deze ook minstens 1200 kW trillingsenergie in de antenne kon leveren”
(iets wat een onmogelijkheid was.)
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Een dergelijke hoge energie achtte men in Indië voor Nederland beslist
noodzakelijk, omdat men daar het grote voordeel van een hoge
bergantenne miste. In Indië zelf was men daarmee in het voordeel, zodat
men daar eventueel met een lagere energie zou kunnen volstaan!
“Mocht aan dit welgemeende en eerlijke advies geen gevolg worden
gegeven, dan zou in de toekomst blijken, dat de Hollandse zender in
vergelijking met die in Indië veel te zwak zou zijn, met alle gevolgen van
dien. De schuld lag dan niet bij de Indische promotors, doch bij anderen,
die van een verkeerde zienswijze hadden blijk gegeven. Aan de Indische
zijde zou men alles gedaan hebben wat mogelijk was, door behalve een
deskundige voorlichting te hebben gegeven een zenderinstallatie te
bezitten, die op verkeersgebied het meest doelmatig mocht heten.”
In deze trant sprak een artikel gepubliceerd in het Indische tijdschrift
“Indië Weerbaar” van Augustus 1921. Dit artikel, waaraan het
bovenstaande grotendeels werd ontleend, werd weliswaar niet door Dr. de
Groot zelf gepubliceerd, doch het is mij bekend dat hij hierin de hand heeft
gehad en hiermede de bedoeling heeft gehad het door hem gevoerde beleid
inzake de totstandkoming van de draadloze verbinding tussen Nederland
en Indië een grotere bekendheid te geven. Door toevallige omstandigheden
in de eerste jaren (en ook later), in zijn onmiddellijke nabijheid te hebben
vertoefd, kan ik wel zeggen, dat het bovenstaande overeenkomt met de
meermalen door hem verkondigde zienswijze.
Laten we thans eens zien, wat er verder in Nederland gebeurde.
Niettegenstaande de besprekingen met Telefunken al direct in een
vergevorderd stadium waren geraakt, heeft men in Nederland niet zonder
meer het advies van de Indische P.T.T. Dienst opzij gelegd, ook al, omdat
Indië tot die tijd zo’n groot aandeel in de totstandkoming van de
verbinding had gehad, zowel wat betreft het theoretische gedeelte, als het
nemen van het initiatief. In verband hiermede werd door de Minister van
Waterstaat opnieuw een commissie ingesteld, die had na te gaan, of het
mogelijk was, om zonder buitenlandse hulp een beperkt zendstation in
Nederland op te richten.
Verder werd aan de heren van den Berg en Dubois van de Nederlandse
Seintoestellenfabriek een crediet verleend tot het uitwerken van hun
plannen, om met eigen kracht een station te construeren, dat gedurende
enige uren per dag met Indië zou kunnen werken.
Nadat deze commissie, die de plannen ter beoordeling ontving, haar taak
had verricht en nog weer een andere commissie het werk had beoordeeld
en nadat ook weer enige tijd was verlopen om te beraadslagen, of de
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masten niet door Nederlandse firma’s konden worden geleverd, voelde de
Minister zich in staat de verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
Deze gang van zaken heeft er toe geleid, dat pas in September 1918 het
contract met Telefunken gesloten werd voor de oprichting van een
zendstation te Kootwijk op de Veluwe en een ontvangstation te Sambeek
(Noord-Brabant)
Daar reeds in December 1917 de gelden waren toegestaan voor de
oprichting van een groot radiostation, heeft deze actie, om te proberen
zonder buitenlandse hulp klaar te komen, een vertraging gehad van
ongeveer 8 maanden. Zo werd het October 1918, alvorens de eerste spade
te Kootwijk in de grond werd gestoken. Telefunken had gezegevierd en
Dr. de Groot leed zijn eerste echec.
Daar het in de bedoeling lag om zo spoedig mogelijk te komen tot een
eenzijdig verkeer met Indië, werd met de bouw van Sambeek grote haast
betracht. Met zeer veel spoed werd daar een semipermanent
ontvanggebouw opgetrokken, inclusief een directiegebouw en de
woningen voor het personeel. Eind October 1919 kwam men hiermede
gereed en begin November daaropvolgend werden de eerste seinen van de
Malabarzender te Sambeek opgevangen. Gewerkt werd op een golflengte
van 16 km, later op een van 9 km, welke beter door kwam. Hiermede
kwam een eind aan de eigenaardige situatie, dat de telegraafdienst in
Nederland de Indische zenders niet kon ontvangen.
Mede dankzij de uitstekende krachten, waarover de Nederlandse
telegraafdienst beschikte (één van deze heren kende ik nog uit de
mobilisatietijd), bleek al spoedig de superioriteit van dit ontvangstation
boven dat van Blaricum. Een nauwkeurige vergelijking der
ontvangresultaten toonde, dat van de aanvang af, het aantal verminkingen,
zowel als het aantal verloren gegane telegrammen, van het laatste
aanzienlijk groter was dan te Sambeek.
Dit valt trouwens niet te verwonderen en het zou er minder goed hebben
uitgezien, wanneer het omgekeerde het geval was geweest. De
ontvangmiddelen te Sambeek waren veel moderner, dan die te Blaricum,
terwijl ook aan de antennes meer aandacht was besteed. Een dezer had een
hoogte van 53 meter, tegen die op de Meent – zo we weten – 20 meter.
Het gemiddelde aantal woorden, dat per dag op de Blaricummer Meent
werd opgevangen is mij niet bekend, doch dat te Sambeek bedroeg de
eerste tijd 500 tot 1000, met een maximum van 1365.
Ook hier bleken de wintermaanden het gunstigst te zijn en wel op die uren,
waarbij het gehele traject in duister was gehuld. Overdag viel praktisch
niets te horen, hiervoor was de toenmaals uitgezonden energie te klein.
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De bouw van het station te Kootwijk heeft uit de aard der zaak veel meer
tijd gevorderd, we komen hier later nog wel op terug.

6: Nadere bijzonderheden over het Malabarplan
Ging de Nederlandse P.T.T. Dienst niet in op het advies van Dr. de Groot,
de Indische wel. Meteen werd geprobeerd, een grote booglampzender te
bestellen bij dezelfde leverancier die ook de 100 kW booglamp had
geleverd, welke zender in alle opzichten goed voldeed.
Deze fabriek mocht echter gedurende de toen nog altijd heersende oorlog
niet alleen niet leveren, doch zelfs geen offerte maken. En daar hulp uit
Europa evenmin te verwachten was en men niet wachten wilde tot na de
afloop van de oorlog, opperde Dr. de Groot het idee, wederom zichzelf te
helpen.
Hoewel alle beschikbare energiebronnen bij elkaar, Malabar slechts een
gelijkstroomenergie van 700 kW kon leveren, liet het idee van een 2400 –
3600 kW booglampzender Dr. de Groot niet los en zo vatte hij het stoute
plan op een dergelijke zender in Indië zelf te bouwen.
Ook hiermede ging de dienstleiding van de P.T.T. accoord en zo gebeurde
het, dat in December 1918 de toenmalige chef, de heer G.J.C.A. Pop de
bouw van het enorme stuk werk aan Dr. de Groot opdroeg. Een werk, dat
een ontzaggelijke inspanning zou kosten, zoals uit de verdere loop van de
gebeurtenissen zal blijken.
Het beleid van Dr. de Groot eigen, werd onmiddellijk en met de grootste
spoed aan de uitwerking der plannen begonnen en kort daarop stond het
meeste op papier, zodat reeds begin 1920 met de bouw van het station een
aanvang kon worden gemaakt. Dit nieuwe station kwam natuurlijk ook in
de Malabarkloof te staan en wel een paar honderd meter dieper de kloof in.
Het ontwerp van de zender werd in eigen hand gehouden, terwijl de
aanmaak der verschillende onderdelen aan diverse fabrieken werd
opgedragen.
Zo werden het magneetgestel, de vlamkamer en de kleinere onderdelen
respectievelijk in uitvoering gegeven bij de Staats Spoorwegen te
Bandoeng en Madioen, het Marine Etablissement te Soerabaja en de
Hoofdwerkplaatsen van de eigen dienst te Weltevreden. Daarna zou de
montage in haar gehele omvang door het eigen personeel geschieden.
Teneinde alvast een indruk te krijgen van het gehele werk, volgen hier
enkele bijzonderheden. Het totale gewicht van het gietijzeren gestel zou
ongeveer 260 ton komen te bedragen. Daar echter de werkplaatsen van de
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Staats Spoorwegen geen zwaardere stukken konden gieten dan slechts
twee ton, moest het geheel worden samengesteld uit een groot aantal
kleine stukken. Dit maakte de constructie zoveel te moeilijker, terwijl veel
tijd verloren ging met extra schaaf- en freeswerk. (Teneinde niet al te grote
magnetische verliezen te krijgen, was het namelijk nodig dat de stukken
zuiver op elkaar pasten.)
Evenals het magneetgestel, moest ook – en dat was heel wat erger – de
bronzen vlamkamer uit meerdere stukken worden samengesteld. Deze
zouden gegoten worden door het Marine Etablissement en ook hier
beschikte men niet over voldoende gietcapaciteit.
Verder was voor het bewikkelen van de magneetkernen 20 ton koper
nodig, welk wikkelwerk op Malabar zelf zou moeten geschieden.
De grote booglampzender, benevens nog een viertal andere zenders,
zouden worden ondergebracht in een hal van 40 meter lengte en 14 meter
breedte, terwijl de nokhoogte van het gebouw 22 meter werd bij een
overspanning van 40 meter. Dit laatste zou niets bijzonders zijn geweest,
ware het niet, dat de gehele bovenbouw in hout moest worden uitgevoerd.
Deze bouwwijze werd nodig geoordeeld om de hoogfrequent verliezen tot
een minimum te beperken. Om dezelfde redenen zouden ook de vier hoge
afspantorens van hout moeten worden. Deze houtconstructie had tevens
voor – zo werd gedacht – dat het gebouw beter bestand zou zijn tegen
aardbevingen. Om praktische redenen diende de benedenbouw van
kalkzandsteen gemaakt te worden, welk materiaal in enorme hoeveelheden
in de kloof aanwezig was.
De gehele schakelaanleg, motorgeneratoren en bedieningslessenaars, zou
worden ondergebracht op een drie meter hoge galerij aan de achterzijde
van de hal, zodat men – vanaf de bedieningslessenaars – een goed uitzicht
had op de zenders. Een voordeel hiervan was tevens, dat in het hierdoor
verkregen souterrain de transformatoren, kabels, aanloopweerstanden enz.
ondergebracht konden worden.
Zoals het een modern station betaamt, lag het in de bedoeling, de zenderen antenneschakelaars vanaf de bedieningslessenaars automatisch te
bedienen, terwijl van daar uit ook het bedienen van de zenders plaats zou
hebben. Dit laatste betekende iets nieuws, want afstandsbediening van
booglampzenders was – voor zover mij bekend – nog nergens toegepast.
Een verdere nieuwigheid betrof de waterstofvoorziening van de
vlamkamers. Normaal liet men hierin petroleum of alcohol druppelen dat
door de vlam werd ontleed. Door toediening van zuivere waterstof werd
voorkomen, dat de vlamkamer spoedig vervuilde, zodat men minder vaak
behoefde te stoppen.
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Gelijkvloers met de galerij, doch aan de voorzijde van het gebouw, zouden
de verlengspoelen en de antenneschakelaars worden ondergebracht. Hier
kwamen ook de toevoerleidingen van de vier antennes binnen.
Voorts had men zich twee koelvijvers gedacht, van welke de ene hoog
kwam te liggen en de andere gelijkvloers. Deze laatste zou aan de
voorkant van het gebouw moeten komen, teneinde aan het geheel een
“rustiek uiterlijk” te geven – zo het heette – met een juiste aanpassing aan
de beboste bergwanden, die aan beide zijden en aan de achtergrond
hemelhoog oprezen.
In geval van watergebrek zou het tevens mogelijk zijn, het water van de
benedenste vijver naar de bovenste te pompen. Hoewel de Tjigeureuh het
gehele jaar door water aanvoerde, werd deze mogelijkheid nodig
geoordeeld, omdat de bovenste vijver tevens het water moest leveren voor
de waterturbine van het benedenstation. Tenslotte zou aan de achterzijde
van het gebouw een hoogspanningsverdeelstation komen ten behoeve van
de elektrische stroomvoorziening.
Tot zover enkele gegevens. Wat op Java niet verkrijgbaar was en daar niet
aangemaakt kon worden, dat waren de benodigde gelijkstroommachines
voor de voeding van de 2400 – 3600 kW booglamp. Deze moesten van
buiten komen en blijkbaar heeft het enige moeilijkheden gekost, deze te
betrekken, want in het artikel in “Indië Weerbaar” wordt er over geklaagd,
dat eerst na een krachtig protest van de heren Pop, v.d. Goot en Dr. de
Groot (resp. Hoofd van de P.T.T. Dienst, Hoofd van de Techniek
Telegraaf en Telefoon en Hoofd van de Radiodienst) de Nederlandse
Regering bereid was gevonden, deze eenheden ter grootte van 800 – 1200
kW bij General Electric in Amerika te bestellen.
(Voor een beter begrip zij hierbij aangetekend, dat alle aankopen buiten
Indië via het Ministerie van Koloniën liepen. Hoewel dit eigenlijk nimmer
moeilijkheden opleverde, schijnen deze keer bezwaren te zijn gemaakt. De
oorzaak hiervan is vermoedelijk geweest, dat de aanmaak van de grote
booglamp buiten Nederland om is gegaan en Koloniën een machinezender
voor Indië had besteld, zodat men de aanschaffing van deze – ongetwijfeld
dure – machines niet nodig achtte)
Van deze machines waren er voorlopig twee nodig. Door
parallelschakeling werd namelijk een gelijkstroomenergie van 2400 kW
verkregen, welke in eerste instantie voldoende werd geacht.
Blijkbaar heeft men het niet aangedurfd, deze machines in Japan te
bestellen en daarom maar gewacht tot de oorlog voorbij was en Amerika
weer kon leveren. Achteraf is dit een goede gedachte geweest, want deze
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Amerikaanse machines bleken later voor het doel buitengewoon geschikt
te zijn, terwijl de veel kleinere dynamo’s welke men voordien uit Japan
had betrokken, geen succes zijn geworden.
Wanneer Dr. de Groot zich het station gereed heeft gedacht, is niet bekend,
doch ongetwijfeld heeft hij de benodigde tijd voor de bouw van het grote
werk belangrijk onderschat. Want in het artikel van “Indië Weerbaar” staat
vermeld (men was toen het artikel verscheen, reeds anderhalf jaar met de
bouw bezig), dat de zender “binnenkort gereed zou zijn”. Welnu, daarna
heeft het nog bijna twee jaar geduurd, voordat de opening plaats kon
hebben en toen was het station eigenlijk nog niet gereed !
Deze belangrijke overschrijding van de bouwtijd is eensdeels een gevolg
geweest van de moeilijkheden, welke bij de bouw werden ondervonden en
verder hiervan, dat veel onderdelen ter plaatse (op het station dus) moesten
worden aangemaakt, waarmee veel tijd heen ging. Had men, evenals dit bij
de machinezender het geval was, de onderdelen pasklaar aangekregen,
zodat men deze alleen maar in elkaar had te zetten, het station zou
maanden, ja, misschien jaren, eerder gereed zijn geweest.

7: De Telefunkenzender en het Malabarplan
In hoeverre Dr. de Groot de door de Minister van Koloniën bestelde 400
kW machinezender in het oorspronkelijke Malabarplan betrokken heeft
gehad, is mij niet bekend. Zeker is, dat het aanvankelijk niet in de
bedoeling heeft gelegen, deze zender in de Malabarkloof op te stellen,
doch in de dessa Soekabiroe in de buurt van het stadje Dajeukolot, op de
Bandoengse Hoogvlakte. Ook schijnt hij er niet op aangedrongen te
hebben, de beide grote zenders in één station onder te brengen, welke
oplossing toch veel doelmatiger zou zijn geweest. Het plan om de
machinezender tenslotte toch ook maar in de Malabarkloof onder te
brengen schijnt dan ook van Telefunken zelf te zijn uitgegaan.
Deze verandering in zienswijze is vermoedelijk pas ontstaan, toen deze
firma het grote voordeel van een hoge bergantenne had leren waarderen.
Zij het dan – wat dit laatste betreft – ook weer niet eerder, dan nadat zij
een serie metingen had verricht, waarbij kwam vast te staan – en het is wel
interessant zulks van die zijde te horen – dat de antenne een grote
stralingshoogte bezat, hoewel, – zo luidt een rapport hierover – een zekere
absorptie van de stralingsenergie door de in verhouding zeer dicht
bijzijnde berghellingen op de koop toe moest worden genomen.
Het aantrekkelijke van het bezit van een antenne met grote stralingshoogte
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moet voor Telefunken wel heel zwaar hebben gewogen, want de
werkzaamheden op Soekabiroe waren al tamelijk ver gevorderd en er was
reeds een begin gemaakt met het ingraven van het aardnet. Daar de BOW
(Dienst van Burgerlijke Openbare Werken) bij het ontwerpen van het
station op de Malabar niet op het plaatsen van de machinezender gerekend
had en in de grote zenderhal, waar de booglampen zouden komen, geen
plaats was, moest een geheel nieuw gedeelte aan het oorspronkelijke
project worden toegevoegd. En dit was niet eenvoudig, want aan de ene
zijde van het gebouw begon de berghelling en aan de andere kant lag het
dertig meter diepe ravijn van het riviertje de Tjigeureuh.
Het gevolg is geweest, dat het gebouw aan de kant van het ravijn
uitgebreid is, doch niet in de breedte- maar in de diepterichting. Deze
oplossing was niet fraai, doch er bestond geen andere uitweg, tenzij men
de berghelling voor een deel had weg gegraven, hetgeen ook niet zo
eenvoudig was geweest.
Het onderbrengen van de beide zenders in één gebouw en in de
Malabarkloof, is om meer dan één reden een goed besluit geweest. Was dit
niet gebeurd, dan zou het radiobedrijf zeer oneconomisch zijn geworden.
En zo gebeurde het, dat de beide concurrenten (de machinezender en de
2400 – 3600 kW booglampzender) in één gebouw onder werden gebracht.
In hoeverre Dr. de Groot het hiermede eens is geweest, valt ook alweer
moeilijk te beoordelen. Gezien zijn uitlatingen in “Indië Weerbaar” waren
zijn verwachtingen daaromtrent niet hoog gespannen.
Hierin staat nog vermeld, dat deze Telefunkenzender, die een spiegelbeeld
was van de in aanbouw zijnde zender in Nederland, op risico van
Telefunken was besteld, zodat officieel bij niet voldoen aan de gestelde
eisen voor een handelsverbinding, het station geweigerd kon worden. In
hoeverre – aldus het artikel – teruggave zonder meer mogelijk zou zijn,
werd aan de lezer overgelaten. Met andere woorden: dit stond te bezien.
En vergoelijkend voegde Dr. de Groot hieraan toe: een verwijt kon men
trouwens aan Telefunken niet maken over het onbruikbare systeem voor
het Malabardoel op zichzelf. Want deze onbruikbaarheid als gevolg van de
geringere golflengtesouplesse wist men vooruit, althans had men kunnen
weten door ter zake kundige adviseurs te raadplegen. Maar als gevolg van
de grote bedrijfszekerheid aan het systeem eigen, zou de zender in
vredestijd een uitstekende reserve kunnen vormen voor de
Gouvernementszender (de booglamp van Dr. de Groot), hoewel hij over
een groot gedeelte van het jaar te zwak zou blijken voor het afwikkelen
van het commerciële verkeer met Nederland. Doch op die uren, waarop
men op de krachtiger booglampzender was aangewezen, kon de
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machinezender dienstbaar worden gemaakt voor de kortere verbindingen
met bijvoorbeeld Japan, de States, Australië, enz. Maar in oorlogstijd zou
deze zender tot zwijgen gedoemd zijn, aldus het artikel.
Ik had dit laatste wel kunnen weg laten, ware het niet, dat het wel
interessant is uit de verdere loop der gebeurtenissen te vernemen, wat hier
allemaal van terecht gekomen is. Want de machinezenders van 400 kW in
Nederland en Indië kwamen er, en ook de 2400 kW booglampzender (zij
het dan misschien niet voor het volle vermogen) en zelfs brak er een
tweede grote wereldoorlog uit.
De ene partij (Telefunken) zou het mee lopen en andere partij (Dr. de
Groot) had pech. Dit laatste misschien als gevolg van het feit, dat Dr. de
Groot met zijn plan wel wat al te hoog gegrepen heeft. Althans met
betrekking tot de bescheiden middelen, die hem ter beschikking stonden en
de betrekkelijk korte tijd waarin de zender klaar moest. En wat het storen
door andere zenders betreft (in een volgende wereldoorlog), deze kwamen
er weliswaar en wel overeenkomstig de inzichten van Dr. de Groot. Alleen
zou het niet zo gemakkelijk zijn deze te ontwijken, als hij zich dat
voorgesteld had. Niet met een Poulsen booglamp, noch met een ander
systeem langegolfzender. Trouwens de grote booglamp zou van dit storen
geen last meer hebben, want deze stond toen al lang op non-actief....
Maar, laat ik niet op de loop der gebeurtenissen vooruit lopen. Maar al te
spoedig zou blijken – en dat moet in het voordeel van Dr. de Groot gezegd
worden – dat het niet alleen aan hem, doch aan geen enkele radiopionier
gegeven is geweest een blik in de toekomst te werpen. Want nauwelijks
was het rumoer over de opening van de radioverbinding Nederland – Oost
Indië (in 1923) wat gekalmeerd, of men kwam tot de ontdekking, dat de
nodig geachte antenne-energie van 1200 kW en zelfs die van 200 kW, nog
veel en veel te hoog waren en dat men met een fractie hiervan uit kon
komen! Doch hierover later meer.
Keren we tot slot nog even naar de machinezender terug. Bij deze zender
behoorde ook een stoomcentrale voor de voeding. Deze is niet meegegaan
naar Malabar, aangezien het Gouvernementsstation de elektrische energie
kreeg van “Waterkracht en Elektriciteit”, welke dienst over diverse
centrales beschikte. De Telefunken centrale, die in Dajeukolot zelf zou
komen, werd afgebouwd, doch heeft voor het beoogde doel nimmer dienst
gedaan. In zeker opzicht is dit jammer geweest, want het krachtstation was
uitgerust met snellopende turbines, speciaal voor het voeden van
machinezenders. Door dit hoge toerental namelijk, was het mogelijk de
frequentie (en daardoor ook de golf) van de zender binnen bepaalde
grenzen constant te houden. (Zo we ons herinneren was het slingeren van
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de frequentie één der bezwaren welke Dr. de Groot tegen het Telefunken
systeem had, welke inconstantheid nog werd vergroot door het
schommelen van de frequentie van het wisselstroomnet van de centrales in
Bandoeng)
Gelukkig viel later de golfconstantheid van de 400 kW machinezender erg
mee, ook al, omdat hier op een andere wijze in werd voorzien, met het
gevolg, dat het gemis van een eigen centrale tenslotte niet zo erg werd
gevoeld.
Tot zover in het kort de voorgeschiedenis van het ontstaan van de
rechtstreekse verbinding Nederland – Indië, welke geschiedenis loopt tot
ongeveer eind 1920. In de volgende paragrafen zullen we zien hoe het met
de bouw van het Indische gedeelte en het bedrijf verder is gegaan.
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HOOFDSTUK 3
De bouw van het levenswerk van Dr. de
Groot
1: Enkele indrukken van de leider van de Radiodienst en diens
rechterhand
Bij mijn aankomst te Batavia ultimo 1920, werd mij medegedeeld, dat ik
op het Hoofdkantoor van de Radiodienst te Bandoeng zou worden
geplaatst. Daar Dr. de Groot om personeel zat te springen, verzocht men
mij zo spoedig mogelijk naar de bergdessa (spotnaam te Batavia voor
Bandoeng) te reizen en mij te melden in de Frisiastraat.
In afwachting van de gereedkomst van het in aanbouw zijnde
monumentale gebouw van Gouvernementsbedrijven, waren de
administratie, de Technische Dienst en het Laboratorium van de
Radiodienst tijdelijk aldaar ondergebracht in een paar particuliere
woningen.
Hoofd van de Radiodienst was Dr. de Groot en diens directe medewerker,
hoofd van de administratie, de heer Pas.
Het personeel op het Hoofdkantoor in de Frisiastraat bestond uit een zestal
Europeanen (waaronder een paar ingenieurs) en een tiental Indonesische
tekenaars, klerken, en metaalbewerkers (toekangs).
Op het kanoor aangekomen, werd ik ontvangen door de heer Pas, een
parmantig oud heertje. Hij deed – naar het mij voorkwam – een beetje uit
de hoogte en verzocht mij even te wachten, daar Dr. de Groot spoedig wel
zou komen.
“Ja ziet U”, vertelde hij, “de baas is zeer gepresseerd en komt altijd een
paar uur later op het kantoor dan de anderen. Hij is gewoon, eerst thuis de
stukken af te doen, want als hij hier op het kantoor is, kan hij niet rustig
werken en wordt teveel in beslag genomen door bezoek, telefoon, en
dergelijke. Neemt U maar zo lang plaats op de voorgalerij. Ik kan U tot
mijn spijt geen gezelschap houden, want ook ik heb veel te doen. Dr. de
Groot is een buitengewoon knap radioman zo U weet, maar van P.T.T.
administratie heeft hij weinig verstand en daarom heeft men mij, als
gewezen Inspecteur bij deze Dienst, verzocht hem bij te staan”.
Zo praatte hij nog even door, tot een telefoon rinkelde, waarna hij met een:
“U wilt mij wel excuseren”, verdween in een kamer naast de vestibule.
Tot mijn verwondering hoorde ik hem, na het van de haak nemen van de
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telefoon zeggen: “Hier Dr. de Groot, met wie heb ik het genoegen?”
waarna een gesprek begon. Blijkbaar gebruikte hij dus de naam van zijn
chef bij diens afwezigheid, een gewoonte, die ik later nog meermalen heb
geconstateerd en welke wel eens aanleiding gaf tot misverstanden.
In “Radio Nieuws” en ook wel elders, had ik reeds veel over het
pionierswerk van Dr. de Groot gelezen en ik was erg benieuwd hoe hij er
uit zou zien. Zoals het gewoonlijk gaat, heb je van iemand die je nooit
eerder hebt gezien, doch waarvan je veel gehoord hebt, vaak een heel
verkeerde voorstelling. Althans zo ging het mij. Onwillekeurig tracht je het
uiterlijk van zo iemand uit te meten naar zijn prestaties.
Daar Dr. de Groot over een grote dosis durf en een bewonderenswaardige
volharding moest beschikken en daarbij een geleerde was, had ik hem mij
voorgesteld als een groot persoon met een flink postuur, een ietwat streng
gezicht, een hoog voorhoofd, etc.
Hoe geheel anders kwam dit uit. Toen hij uit de auto stapte, schrok ik –
eerlijk gezegd – wel een beetje. Was dit nu die grote man, waar zo’n roep
van uit ging, die het initiatief had genomen tot een rechtstreekse
verbinding met Nederland, een hoge bergantenne had gebouwd en nu
bezig was een 2400 kW booglamp te maken? Hoe was het mogelijk! In
plaats van de mij ingebeelde figuur zag ik een betrekkelijk klein persoon,
een beetje gedrongen en nogal corpulent.
In plaats van een hoog had hij juist een zeer laag voorhoofd, terwijl zijn
gezicht eerder vriendelijk stond, dan streng. Wat mij echter opviel – en
veel goed maakte – waren zijn heldere doordringende ogen, die mij
vanachter een paar dikke brilleglazen aankeken en waarin ik tevens een
gevoel van humor meende waar te nemen. Dit laatste bleek goed gezien
geweest te zijn, want hij kwam op mij toe met de woorden: “Zo is U de
meneer, die door mijn vriend Brouwer aan de tand is gevoeld? U is een
Fries nietwaar? Juist, daarom heb ik gedacht U maar in de Frisiastraat te
plaatsen”. Hij was blijkbaar met deze woordspeling nogal ingenomen,
want na deze opmerking begon hij goedmoedig te grinniken. Van dichtbij
bekeken zag zijn tropenpak er tamelijk groezelig uit; het zal vol vlekken en
de onderkanten van de mouwen waren geheel versleten, zodat de rafels
erbij hingen. Blijkbaar kreeg hij in de gaten dat ik hier naar keek, want hij
merkte op, dat ik maar niet op zijn kleding moest letten, want hij had zijn
werkpakje aan, waarmee hij naar Malabar ging.
Hoewel ik nog geen verstand van tropenkleding had, viel mij de
eigenaardige snit van zijn jasje op. In plaats van de gewone toetoep met
hoge staande boord, welke in die tijd vrij algemeen gedragen werd, had de
zijne een platte kraag. Hieronder zat een zwart dasje, dat blijkbaar bedoeld
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was om aan het geheel een beetje cachet te geven.
Ik kan niet zeggen, dat ik deze dracht erg flatteus kon vinden, doch hij was
er zelf blijkbaar nogal mee ingenomen, want later bleek mij, dat hij
praktisch nooit anders gekleed ging. (zie figuur rechts op foto 7)
Na mij aan de andere heren op het kantoor te hebben voorgesteld, bracht
hij mij naar de tekenkamer, mijn toekomstig domein. Hier bevond zich
niemand anders dan een Inheemse tekenaar. En na mij gezegd te hebben,
wat ik voorlopig te doen had, namelijk het bestuderen van de tekeningen
van de grote booglamp, verwijderde hij zich.
Was het aanvankelijk vrij rustig in het gebouw, na de komst van Dr. de
Groot veranderde dit direct. Er werd veel gepraat en boven alles uit
meende ik de stem van Dr. de Groot te herkennen en vooral zijn
doordringende schaterlach. Dit lawaai duurde zo voort, totdat hij na een
uurtje het gebouw verliet, waarna de rust weer terug keerde.
Ook de volgende dagen herhaalde zich hetzelfde: de heer Pas had dus wel
gelijk, toen hij beweerde, dat Dr. de Groot op het kantoor niet rustig kon
werken. Maar ook op de stations gebeurde hetzelfde zoals ik later
bemerkte. Overal waar hij kwam, klonk al spoedig zijn geweldige lach en
ofschoon het reeds jaren geleden is, dat ik hem voor het laatst hoorde, is
het net alsof mij deze soms nog in mijn oren klinkt.
Vaak ging het om een kleinigheid, want hij vatte alles van de
humoristische kant op en zelfs tegenslagen (die er in de loop der tijd zo
vele zouden komen), konden zijn humeur niet bederven. En dit is
misschien wel goed geweest ook, want de bouw van het grote werk, dat hij
op zijn schouders had genomen, zou niet over rozen gaan, zoals naderhand
wel zal blijken.
Een van de vele dingen, die mij ook al direct opvielen, was, dat hij er van
hield zijn ondergeschikten schertsend te bekritiseren, waarbij hij het vooral
gemunt scheen te hebben op de hogeren in rang.
Zo herinner ik mij, dat hij er een behagen in schepte, één dezer technici te
imiteren, hoe deze een booglamp aanstak. Bij het aanzetten van zo’n
booglamp moet namelijk de vonkelektrode even ingeduwd worden,
teneinde een vonk te trekken. Hierdoor wordt de voedingsketen een
moment kortgesloten, hetgeen gepaard gaat met een sissend geluid, net als
het blazen van een kwade kater.
Deze technicus nu was een beetje nerveus, en telkens wanneer hij de kool
induwde, schrok hij en trok zijn hand iets te snel terug. Hierdoor brak de
vonk weer af en moest hij opnieuw beginnen, welk spelletje zich zo vaak
herhaalde, tot hij eindelijk succes had en de boog bleef branden. Op
prachtige wijze wist Dr. de Groot dit na te doen, waarbij het geblaas van
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de kater niet werd vergeten, tot grote hilariteit van de omstanders.

Foto 7: De permanente radiocommissie op bezoek bij de grote
booglamp in aanbouw. Geheel rechts het hoofd van de Radiodienst
Dr. de Groot.
Een heel wonderlijk persoon bleek de heer Pas te zijn, die we zo even
reeds zijn tegengekomen. Zoals gezegd, was de heer Pas vroeger
Inspecteur geweest bij de P.T.T. Dienst en reeds enige jaren
gepensioneerd. Ongetwijfeld moet hij in zijn tijd een zeer goede kracht
zijn geweest, anders had hij het in de dienst niet zover gebracht. Bij het
bekleden van zijn laatste rang en met het klimmen der jaren, had hij echter
een groot gevoel van eigenwaarde gekregen. Zo zelfs, dat hij meende
vandaag of morgen benoemd te worden als Hoofd van de P.T.T. Dienst!
Met deze gedachte en zich een belangrijk persoon voelende had hij de
dienst verlaten.
Hoe het gekomen is, dat hij administratief leider bij de heer de Groot
geworden is, weet ik niet. Waarschijnlijk heeft hij dit als een bijzondere
eer gevoeld, want anders kan ik mij niet indenken, dat hij zich voor deze
functie geleend zou hebben. Immers, hij was nu niet meer Inspecteur, doch
gewoon maandgelder en op een veel lager salaris dan vroeger. En waar het
aanzien in Indië vaak afgemeten werd naar salaris, is het duidelijk, dat de
heer Pas onder het personeel ook niet meer met die voorkomendheid
behandeld werd als voorheen. Dit nu bleek voor hem zeer moeilijk te
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verdragen te zijn en hij nam iedere gelegenheid te baat, zich te doen
gelden. Het gevolg was, dat hij bij het personeel niet erg gezien was
vanwege zijn autoritaire houding.
In het bijzonder moesten de telefoonjuffrouwen het ontgelden. Deze
meisjes konden eenvoudig bij hem geen goed doen en hij spoog de grofste
beledigingen door de telefoon. Of deze meisjes de heer Pas opzettelijk
plaagden weet ik niet, doch het wonderlijke was, dat hij van de tien keer
negen keer een verkeerde aansluiting kreeg en dan had je de poppen aan
het dansen. Het hele kantoor weerklonk van het kabaal en het was maar
goed, dat de dames zich niet in de onmiddellijke nabijheid bevonden. Het
aantal klachten, dat hij doorgaf, was dan ook legio.
Bij welke gelegenheid het was, herinner ik mij niet meer, doch toen er op
een keer op het telefoonkantoor een feestje gegeven werd en de dames een
revue opvoerden, werd ook de heer Pas ten tonele gevoerd als de abonnee
met het grootste aantal klachten en de schrik van de telefoonjuffrouwen!
Zijn houding ten opzicht van de oppassers (dat zijn de loopjongens op het
kantoor, dus de laagsten in rang), was al heel zonderling. In zijn ogen
waren dit vermoedelijk je reinste slaven.
De heer Pas had zijn kantoor beneden en ik werkte op de eerste verdieping.
Tientallen keren per dag hoorde ik een schreeuw, zoiets van “moord”.
Aanvankelijk wist ik niet wat dit betekende, doch bij informatie vertelde
men mij, dat der heer Pas deze uitdrukking gebruikte om een oppasser te
roepen. Natuurlijk bezigde hij niet precies dit woord, maar iets wat er op
leek. De juiste uitdrukking ben ik nooit te weten gekomen. Doet er
trouwens ook niet veel toe. Waar het echter om gaat, is het volgende.
Zelden kwam ik bij hem op het kantoor, omdat ik hier niets te maken had.
Op een keer was ik beneden om mijn salaris in ontvangst te nemen, toen
de heer Pas zijn bekende schreeuw gaf. Onwillekeurig keek ik in zijn
richting. Met een vaart kwam de oppasser uit een deuropening snellen en
toen hij halverwege het schrijfbureau van zijn chef genaderd was,
gebeurde er iets vermakelijks. De heer Pas raapte een bundel papieren op
en slingerde deze het kantoor in. De oppasser was hier blijkbaar op
bedacht, want met grote behendigheid ving hij de stukken op, zonder ook
maar één velletje te missen. Een dergelijk merkwaardige vertoning heb ik
nimmer elders ontmoet en deze handelswijze typeerde helemaal de heer
Pas.
Daar het geschreeuw de andere heren op het kantoor hinderde, kwam
iemand op de gedachte de heer Pas op zijn verjaardag een grote sadobel te
geven. Deze bellen werden door de koetsiers in Indië gebruikt voor het
geven van signalen en worden met de voeten bediend. In een bijgevoegd
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toepasselijk gedicht werd hem verzocht in het vervolg dit instrument te
gebruiken, teneinde zijn stem een beetje te sparen. Of hij de mop begrepen
heeft, is mij niet bekend; zeker is dat hij de bel nooit gebruikte en deze
maandenlang onder zijn schrijfbureau heeft gestaan.
Heel lang is de heer Pas niet meer bij de Radiodienst gebleven. Naar ik
meen werd hij in de bezuinigingsjaren 1923-1924, met vele andere dag- en
maandgelders, ontslagen. Hiermee verdween een van de typische figuren
uit de eerste jaren na de oprichting van de Radiodienst. Hoewel de heer
Pas een merkwaardig persoon was, die zich misschien moeilijk kon
aanpassen aan de meer democratische opvattingen van de na-oorlogse tijd,
heeft hij ongetwijfeld veel voor de dienst gedaan en is hij een grote steun
voor Dr. de Groot geweest. Hierna heeft hij nog enkele jaren geleefd. Af
en toe kwamen we hem nog wel eens tegen. Zijn wens nog eens Hoofd
P.T.T. te worden, is niet in vervulling gegaan.
2: Mijn eerste bezoek aan Radio Malabar
Reeds de eerste week na mijn aankomst nam Dr. de Groot mij mee naar
zijn levenswerk: Radio Malabar.
Dit was een evenement. De vele indrukken van de laatste weken beloofden
weer met enige vermeerderd te worden. Het zou de eerste maal zijn, dat ik
van nabij met het hooggebergte, het oerwoud en niet te vergeten met de
wonderen in de Malabarkloof kennis ging maken. Zo’n eerste tijd kreeg je
wel ontzettend veel te verwerken. Het was allemaal zo geheel anders dan
in Holland.
Tegen een uur of acht moest ik Dr. de Groot afhalen. Ik was prompt op tijd
en het duurde niet lang of de djongos kwam aandragen met een grote
rieten mand. Naderhand, tijdens het schaftuur, bleek deze een complete
rijsttafel te bevatten, die door de djongos, die mee was gegaan, werd
opgediend. Naar mij toen voorkwam, schrok zijn baas niet terug voor een
flinke maaltijd, weggespoeld met een grote fles bronwater.
We verlieten Bandoeng per auto in zuidelijke richting en volgden de
hoofdweg naar Pengalengan, het bekende oord waar veel thee vandaan
komt (zie kaart van de Bandoengse Hoogvlakte). Het massieve
Malabarcomplex lag in de verte voor ons. Het was nog vroeg in de ochtend
en een lichte nevel hing aan de voet van het omringende gebergte. Op de
weg was het druk. Honderden kooplieden droegen hun koopwaar in een
sukkeldrafje naar de stad. De zware manden hingen aan een zwiepende
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bamboelat, die zij nu op de ene, dan op de andere schouder wipten. Van
deze zwiepende beweging maakten zij een handig gebruik, door in
hetzelfde ritme hun benen te blijven verplaatsen, hetgeen blijkbaar de last
verlichtte. Tientallen grobaks, beladen met allerlei cultuurproducten en
bespannen met karbouwen of kleine paardjes, rolden langzaam voort, dan
weer aan de ene en een volgend moment aan de andere kant van de weg,
hetgeen het snelverkeer in hoge mate belemmerde. De koetsiers trokken
zich blijkbaar van de regels van het verkeer niet veel aan en het had er
soms veel van, dat ze op de bok zaten te dutten. Een verkeerde weg inslaan
deden hun trouwe viervoeters nooit, zij kenden de route. Volgens Dr. de
Groot had men wel eens de aardigheid uitgehaald de wagen te draaien,
zodat het stelletje naar huis terug sukkelde zonder dat de koetsier er erg in
had.
Na een kwartier rijden kwamen we in de oude stad Dajeukolot, waar men
bezig was de Telefunken stoomcentrale te bouwen. Hier sneed de
Tjitaroem de weg. Een bruine watermassa verplaatste zich gestadig in
noordelijke richting. Aan de andere zijde van de veel te smalle ijzeren brug
splitste de weg zich in tweeën. De linker tak leidde naar het ontvangstation
Tjangkring en de rechter, die wij moesten volgen, naar Bandjaran en
vervolgens naar Radio Malabar.

Foto 8: De bergweg naar Radio Malabar. In de verte de toppen van
het Malabar complex. Links de Poentang en rechts de Haroeman,
daartussen de kloof.
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Een uitgestrekte heuvelrij waarop, volgens Dr. de Groot – het
ontvangstation gelegen was, spreidde zich links van ons uit. De beboste en
beplante hellingen stegen zonder overgang uit de sawah’s omhoog en
weerspiegelden zich in het stilstaande water. Zelden zag ik een mooier
panorama.
Met een scherpe bocht slingerde de weg om het einde van de heuvel heen.
Hier kwamen we op meer vlak terrein. Even voorbij de dessa Bandjaran
hadden we vanaf een open plek een prachtig gezicht op de Malabarkloof.
We stonden er hier ongeveer recht tegenover. Naar schatting bedroeg de
afstand niet meer dan een kilometer of tien. Duidelijk tekenden zich de
met gegalvaniseerd plaatijzer afgedekte daken der loodsen tegen het
donkere groen van het geboomte af.
Nu we het hooggebergte naderden, begon de weg allengs te stijgen. Ook
nam het aantal bochten toe. Spoedig hierna verlieten we de hoofdweg en
sloegen de tien kilometer lange bergweg in, die naar de kloof leidde en die
speciaal voor het radiostation was aangelegd. Hier begon vroeger het
voetpad. Thans lag er een mooie grindweg, geschikt voor autoverkeer. Met
honderden bochten kronkelde hij tussen de sawah’s omhoog. We hadden
over dit traject ongeveer 700 meter te klimmen. Enkele stukken waren vrij
steil, andere weer wat vlakker, doch overal ging het bergopwaarts. Van de
trekkracht der auto werd veel gevraagd. Met grote behendigheid nam de
Inheemse chauffeur de steile scherpe bochten. Blijkbaar kende hij de weg
goed, want hij wist er de gang in te houden.
Af en toe passeerden we een kampong. Een troepje schapen, dat langs de
weg graasde, vluchtte voor de auto uit om ergens door een hek te glippen
en te verdwijnen. De weinige dessamensen, die we ontmoetten, hurkten
neer en namen uit eerbied voor de Blanda de grote puntige bamboehoeden
af. Wanneer we gepasseerd waren vervolgden zij hun weg.
Hier en daar waren de tanies bezig, de sawah’s te ploegen. Traag plonsden
de karbouwen door het water, een houten ploeg voorttrekkend. Blijkbaar
hadden deze logge dieren hiermee niet de minste moeite. Het leek wel
alsof ze voor hun plezier aan het pootjebaden waren. Duidelijk hoorden we
zangerige commando’s geven, die wij niet, doch de beesten wel
verstonden. Dan weer zwenkten ze naar links en dan naar rechts, om bij
een volgend teken te stoppen.
Een groepje van deze dieren bevond zich langs de weg. Zij schenen zich
van ons niets aan te trekken, doch de chauffeur was op zijn qui vive, want
het scheen nogal eens voor te komen, dat zo’n beest plotseling opzij
sprong, vlak voor de auto. Een jongetje zat op de rug van één dezer dieren.
Hij was blijkbaar de hoeder, want er was verder niemand bij.
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Naarmate we de kloof naderden, des te duidelijker tekenden zich de steile
hellingen af. Hier en daar waren lichtere strepen zichtbaar. Op deze
plaatsen was het geboomte gekapt, voor het aanbrengen van de
draagkabels voor de antenne en het opvoeren van het materiaal, deelde Dr.
de Groot mede.
Na onderweg de radiator met koud water te hebben bijgevuld, dat uit een
bamboegootje stroomde, kwamen we aan het bruggetje, dat toegang gaf tot
het terrein van het radiostation. Hier moesten we even stoppen, want een
neergelaten boom verhinderde ons het verder rijden. Een Inheemse wacht
kwam op ons af, voor het controleren der toegangsbewijzen. Op een wenk
van Dr. de Groot verdween hij weer en liet ons passeren. Volgens Dr. de
Groot was deze controle ingesteld om te voorkomen dat onbevoegden het
terrein betraden. Bezoekers werden alleen op bepaalde dagen toegelaten na
eerst een stuk te hebben ondertekend. In dit stuk moet hebben gestaan, dat
de ondertekenaar bij het eventueel oplopen van letsel geen aanspraak kon
maken op vergoeding en verder, dat men geen aangifte mocht doen van het
ontdekken van vermeende inbreuken op patentrechten.
Aan de linkerzijde van het bruggetje passeerden we het benedenste
waterkrachtwerkje Tjigeureuh II. Dit was toen nog in aanbouw. De zwart
geteerde pijpleiding, welke was voorzien van talloze ijzeren banden,
kronkelde als een grote slang omhoog.
Nog een kort steil stukje met vele bochten hadden we te rijden, waarna de
auto stopte voor een onaanzienlijk houten gebouwtje. Even daarvoor
waren we een grote loods voorbijgereden, waar het Inheemse personeel
woonde. Ook stonden hier een paar fraaie stenen woningen, ten behoeve
van het Europese personeel.
In dit onaanzienlijke gebouwtje bleek de 100 kW booglampzender te zijn
opgesteld en van hieruit waren de eerste radiogolven uitgezonden met
bestemming Nederland. Hierin hadden dus ook de historische
vliegtuigmotor en de tramdynamo gedraaid. Thans stond er de 160 kW
Japanse dynamo, aangedreven door een waterturbine. Verder was er nog
een 100 kW Amerikaans motor-dynamo-aggregaat aanwezig.
De 100 kW booglamp stond in een apart gedeelte, geheel gescheiden van
de overige machinerieën. Dit was nodig, vanwege het vele roet dat als
residu in de vlamkamer achterbleef en geregeld verwijderd moest worden.
Af en toe had ook wel een kleine explosie plaats, vertelde men mij en dan
werden grote roetwolken de ruimte in geslingerd. De wanden en alles
droeg hiervan de sporen. Het was allemaal even zwart. Zelfs het
aanwezige Inheemse personeel zag eruit als schoorsteenvegers.
Bij de nieuwe in aanbouw zijnde grote booglamp zou dit niet meer
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voorkomen, lichtte Dr. de Groot mij in. Deze booglamp zou zuiver
waterstof toegevoerd krijgen, terwijl de oude nog met petroleum werkte
hetgeen een geweldige hoop vuil gaf. Door al dit roet maakte de
zenderruimte geen prettige indruk en een echte Hollandse machinist zou
zich hier niet erg op zijn gemak hebben gevoeld, dacht ik. Maar de
zenderinstallatie werkte thans prima, volgens Dr. de Groot. Iedere nacht
was de zender enige uren in bedrijf voor het verzenden van
Regeringstelegrammen naar Holland en overdag werd enkele uren gewerkt
met Cavite en Honolulu, welke dienst kort geleden was geopend. Spoedig
hoopte men ook een geregelde dienst te hebben op Amerika.

Foto 9: De 100 kW booglampzender waarmede de eerste
zendproeven naar Nederland plaats hadden, welke het eerst op de 5e
Juni 1919 werden ontvangen in het ontvanggebouwtje op de
Blaricummer Meent.
Vervolgens legde hij uit, op welke wijze men de energie van de booglamp
had kunnen opvoeren van 100 kW tot 165 kW en hoger. Aanvankelijk was
het ijzeren gestel lager geweest, doch voor het aanbrengen van een extra
magnetisatiewikkeling moesten de benen van het magnetisch circuit
verlengd worden, hetgeen op foto 9 duidelijk zichtbaar is. Bij het uitleggen
van nog enkele bijzonderheden kwam de dienstdoende bedrijfsambtenaar
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waarschuwen, dat de booglamp aangezet moest worden. Dr. de Groot
vroeg mij, of ik een horloge bij mij had, want dan was het beter een eindje
achteruit te gaan, vanwege het sterke magnetische veld.
“Laatst heb ik hier nog een lelijke bak mee beleefd” vertelde hij, “bij het
bezoek van de Gouverneur Generaal van Limburg Stirum met zijn gevolg.
De heren hadden vermoedelijk dure uurwerken bij zich, dat begrijpt U, en
ik maakte hen er op attent, dat het beter was deze in veiligheid te brengen,
aangezien anders de kans gelopen werd, dat ze magnetisch zouden worden.
Ik nam de horloges in beslag en zonder er verder bij stil te staan stopte ik
ze in mijn zak…. en vergat ze weg te brengen. Het gevolg was, dat ze
thans dichter bij het magnetisch circuit kwamen, dan wanneer ze in de
zakken van het hoge gezelschap waren gebleven. Eerst toen het te laat was,
werd de vergissing ontdekt en er zat weinig anders op, dan mijn
verontschuldigingen aan te bieden, hopende dat de uurwerkjes niet al te
veel geleden hadden”.
Vervolgens werd een blik geworpen op de geweldige antenne. Als een
grote waaier liepen vijf dikke koperen kabels omhoog naar de eerste
dwarskabel en van hieruit verder hemelwaarts naar de tweede, derde,
enzovoorts, tot zij onzichtbaar werden. Alleen de trossen isolatoren, die in
de zon glinsterden, bleven zichtbaar en hieraan kon men zien waar het
eindpunt zicht moest bevinden.
Naarmate je langer naar dit enorm hoge dradenstelsel keek, des te meer
geraakte je onder de indruk. Wat een enorm werk moest het geweest zijn,
om die dwarskabels op hun plaats te krijgen. Het was bijna
adembenemend. Later toen ik bijna dagelijks de steunpunten hoog in het
gebergte moest bezoeken, heb ik het hier verrichte werk nog meer leren
waarderen.
Van Dr. de Groot vernam ik nog enkele bijzonderheden, welke ons
gedeeltelijk ook al bekend waren uit het historisch overzicht. Aanvankelijk
was de antenne kleiner geweest en werd er één ophangkabel gebruikt in
plaats van vier. Bij de opvoering van de energie bleek zij te klein te zijn en
moest vergroot worden. Wat we thans zagen, was ongeveer een jaar
geleden gereed gekomen.
Het punt waarop we ons bevonden, lag 1250 meter boven zee. De laagste
punten van de ophangkabels lagen respectievelijk 246, 452, 771 en 715
meter hierboven. Het lag in de bedoeling nog een vijfde kabel toe te
voegen, teneinde de doorhang tussen de tweede en derde kabel te
verkleinen, waardoor nog een weinig aan hoogte werd gewonnen. De
lengte der antenne bedroeg ongeveer 2 kilometer en die der ophangkabels
1 kilometer. Op ieder van deze laatste stond een trek van 8000 kg. Speciale
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inrichtingen zorgden ervoor dat deze belasting niet hoger kon worden,
terwijl tussen de ophangpunten en de kabels grote isolatoren (glaslichamen
noemde men die) waren aangebracht, teneinde deze van de aarde te
isoleren.
Na de bezichtiging van het kleine station werd nog een eindje dieper de
kloof in gereden, naar de plaats waar men bezig was met de bouw van het
grote station voor de 2400 – 3600 kW booglamp en de 400 kW
machinezender. Ongeveer een klein jaar geleden werd met de bouw
begonnen. De muren waren, voor zover zij uit steen bestonden, reeds
opgetrokken en met de houten bovenbouw was men bezig. Voor deze
muren werd in hoofdzaak kalkzandsteen gebruikt, welk materiaal zich in
enorme hoeveelheden ter plaatse bevond. Behalve geringere
transportkosten had deze steen het voordeel beter bestand te zijn tegen
aardbevingen. Niettemin was zekerheidshalve nog een gesloten gordel om
het gebouw aangebracht van 30 x 50 cm doorsnede.
Bij de constructie van de bovenbouw werd het gebruik van ijzer zoveel
mogelijk vermeden. Op die plaatsen waar metalen bouten onvermijdelijk
waren, werd koper gebruikt.
Hoewel het metselwerk nog betrekkelijk nieuw was, maakte het de indruk
reeds tientallen jaren oud te zijn. Alles zat dik onder de mos en was groen
uitgeslagen. Dit kwam – vertelde men mij – door de geweldige
vochtigheid van de kloof. Vaak hing er een dikke ondoordringbare mist en
in de regentijd kon het gebeuren, dat men de zon in geen weken zag.
Tijdens ons bezoek was het toevallig een heldere dag, doch het gebeurde
in deze tijd van het jaar ook vaak dat het ’s middags onweerde en regende.
Het gevolg van één en ander was, dat het er erg kil kon zijn.
In de grote zenderhal was men bezig met het monteren van het ijzeren
gestel van de 2400 kW booglamp, niettegenstaande er nog overal
gemetseld en getimmerd werd. Hieruit blijkt wel de geweldige haast die
Dr. de Groot met de bouw had.
De grote blokken ijzer werden met lorries aangevoerd. Gezien de grootte
van het fundament, moest de totale afmeting van deze zender wel enorm
worden.
Ook op het drie meter hoge platform achter de zenderhal was men bezig
met het opstellen van machines en de schakelaanleg. Het marmer voor het
40 meter lange schakelbord stond reeds overeind. De aanwezige
dynamo’s, motoren, enz. droegen uiteenlopende merken en kwamen uit
allerlei landen. Wegens de oorlogsomstandigheden had men praktisch
niets in het buitenland kunnen kopen en maar genomen, wat er op Java en
omliggende landen te krijgen was. Enkele van deze machines had men
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kunnen betrekken uit gestrande schepen, die vanwege de oorlog niet meer
weg konden. Nieuwe machines waren er niet bij. De meeste waren zelfs
erg oud en antiek, waardoor het geheel meer weg had van een museum,
dan van een nieuw radiostation. Zodra het mogelijk was, zouden de meeste
dezer machines door nieuwe worden vervangen, wist men mij te vertellen.
Ook Telefunken scheen haast te hebben, want ook deze firma was bezig,
de onderdelen voor de machinezender op hun plaats te brengen,
niettegenstaande de kap nog moest worden aangebracht.
Vanwege de vele regens was het nodig de opgestelde machines en andere
kwetsbare onderdelen met zeilen af te dekken. Hier en daar waren tentjes
opgesteld waaronder gewerkt werd. Dit was mede gedaan, om te
voorkomen, dat de onderhanden zijnde apparaten beschadigd werden door
neervallende stukken hout, afkomstig van de werklieden, die aan de kap
werkten.
Dat deze maatregel niet overbodig was, had onlangs één der technici
ondervonden, die bijna getroffen was door een neervallende beitel, aldus
mijn zegsman.
Vanaf het terras aan de voorkant van het gebouw had men een prachtig
gezicht op de Bandoengse hoogvlakte en het omringende gebergte.
Bandoeng zelf kon men niet zien, vanwege de rechtse uitloper van de
bergrug.
Geheel op de achtergrond lagen de machtige Tangkoeban Prahoe
(omgekeerde prauw) en de Boerangrang, beide meer dan 2000 meter hoog.
Heel in de verte was de Gedeh nog even zichtbaar.
Aan de linkerkant van het station, geheel in de diepte baande de
Tjigeureuh zich een weg door het gesteente. Aan de andere zijde van deze
rivier rees de bergwand steil omhoog. De rechterzijde van het station lag
tegen de bergwand aan. Deze was meer glooiend. De achterzijde van het
station gaf uitzicht op de kloof. De paden ten behoeve van de
werkzaamheden aan de antenne waren thans duidelijk zichtbaar. Het
terrein daarnaast leek mij praktisch onbegaanbaar vanwege het gesteente
en de enorme vegetatie. Hier en daar vertoonden zich grote kale plekken
als gevolg van geweldige aardstortingen. Deze hadden zich voorgedaan na
het afkappen van het geboomte. Het was daarom, dat men hiermede niet
verder ging dan hoogst noodzakelijk. Een der aardstortingen had plaats
gehad precies onder een ophangpunt van een der kabels. Het was niet
denkbeeldig, dat op een gegeven moment zo’n ophangpunt met kabel en al
naar beneden kwam….
Om twaalf uur werd een uur gepauzeerd. Op het voorterrein was het
intussen heel wat drukker geworden. Talrijke stalletjes met allerlei
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etenswaren stonden langs de weg. De werklieden die van buiten kwamen –
en ook velen die boven woonden – gingen niet naar huis, doch gebruikten
hier hun maaltijd. Een portie rijst met sajoer kostte slechts enkele centen,
vernam ik.
De Europese ambtenaren, die met de auto van Bandoeng waren gekomen
en iedere dag op en neer reisden, gebruikten de lunch in de pasangrahan,
een groot houten gebouw op palen.
Over het algemeen waren het jonge mensen, niet veel ouder dan een jaar of
twintig – vijfentwintig, enkelen uitgezonderd. Ook waren er veel
buitenlanders onder, vooral Duitsers. Vandaar, dat er meer Duits dan
Nederlands werd gesproken.
Wat mij tijdens de bezichtiging van het station opgevallen was, was het
zeer verantwoordelijke werk dat vaak aan deze jeugdige technici
opgedragen werd. Zo was één dezer technici van – naar schatting – niet
ouder dan twintig jaar, belast met de montage van de gehele machineinstallatie, inclusief het 40 meter lange schakelbord, de
hoogspanningscellen, transformatoren, enz.
Behoorlijke tekeningen van de aanleg waren er niet, omdat men voor het
maken hiervan geen tijd had. Dr. de Groot gaf de hoofdlijnen aan en
verder werd gewerkt naar eigen goeddunken. Toch is later alles goed in
orde gekomen. Bij het proefdraaien deden zich praktisch geen fouten voor.
’s Middags om 4 uur werd de dagploeg afgelost door de avondploeg,
welke aan één stuk doorwerkte tot twaalf uur. Een enkele maal werd ook ’s
nachts doorgewerkt, namelijk in die gevallen, wanneer er een speciaal
werk onderhanden was, zoals het wikkelen van een grote spoel.
De avondploeg bestond in hoofdzaak uit Inheemse toekangs. De Europese
technici, die op Malabar woonden kwamen in de avonduren een paar maal
binnen om toezicht te houden en aanwijzingen te geven.
Kort na vieren gingen ook wij weer naar Bandoeng terug en hiermede
eindigde deze voor mij zo interessante dag, waarvan de bijzonderheden
mij nog lang in herinnering zijn gebleven. Het meest verwonderde mij
misschien nog wel, hoe men deze – ik zou haast zeggen – ideale plek voor
het ophangen van een bergantenne heeft kunnen vinden. Niet alleen, dat de
kloof de juiste richting moest hebben, ook moest hij behoorlijk diep en
breed zijn, alle eigenschappen, die de Malabarkloof bezat. In de hele
omtrek zou beslist geen betere plaats te vinden zijn geweest.
3: Mijn eerste werk
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De radiotechnische ambtenaar, die onder supervisie van Dr. de Groot
belast was met de constructie van de grote booglamp, was enkele maanden
geleden met Europees verlof gegaan. Deze betrekking was nog steeds
vacant en nu vond Dr. de Groot dat ik haar maar zolang moest waarnemen,
tot hij terug kwam. Het meeste tekenwerk van deze zender was reeds
gereed en de onderdelen – voor zover zij niet op Radio Malabar lagen –
waren in bewerking bij diverse werkplaatsen en fabrieken. Alleen resten
nog de grote bekrachtigingsspoel, de uitlaat met veiligheidsklep en nog
enkele andere benodigdheden van minder belang.
Daar aan de bekrachtigingsspoel de meeste behoefte bestond, vond Dr. de
Groot, dat ik hier maar het eerste aan moest beginnen. Volgens hem zou ik
wel nimmer een spoel als deze, welke een diameter van drie meter en een
gewicht van tien ton zou krijgen, hebben gezien, laat staan geconstrueerd.
Maar dat zou wel wennen dacht hij en daar ik pas van de M.T.S. kwam
zou de benodigde theorie van de elektrotechniek en de mechanica er nog
wel goed inzitten.
Hoewel ik niet weinig schrok van deze moeilijke opgaaf, liet ik hiervan –
geloof ik – niets blijken. Misschien was het in Indië wel de gewoonte, om
moeilijke opdrachten aan nog jeugdige personen op te dragen. Had ik niet
enkele dagen geleden op Radio Malabar hiervan enkele voorbeelden
gezien? Ik maakte dan ook geen bezwaren, hoewel ik niet goed wist wat
mij overkwam. Dr. de Groot deed echter net of het de gewoonste zaak van
de wereld was en ging rustig door met het geven van aanwijzingen, aan de
hand van bestaande constructietekeningen van het magneetgestel en de
vlamkamer.
Vroeger had ik tientallen spoelen gemaakt voor ontvangdoeleinden,
waaronder ook wel zeer lastige. Maar zij vielen in het niet bij deze kanjer.
Hoe men de constructie van zo’n reus aan moest pakken en hoe hij
gewikkeld en gemonteerd moest worden, was mij voorlopig nog een
raadsel.
Na het magneetgestel en de voor de spoel beschikbare ruimte even
bekeken te hebben, wilde ik nog een paar vragen stellen over de koeling,
de hoogst toelaatbare temperatuur, enz., doch toen ik van de tekeningen
opkeek, bleek Dr. de Groot reeds vertrokken te zijn. Ik had hiervan niets
gemerkt, blijkbaar was ik met mijn gedachten te diep bij de opgaaf
geweest. Dit was jammer, want ook de volgende dagen verscheen hij niet
op de tekenkamer, zodat van het vragen naar meerdere gegevens niets
terecht kwam en ik mijzelf maar moest zien te behelpen.
Pas na ongeveer een dag of tien, toen de spoel reeds op tekening stond en
ik enkele doorsneden met kleuren bijwerkte, kwam hij even kijken. Ik
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wilde hem uitleggen, hoe ik mij de constructie gedacht had, doch hij stelde
hier ogenschijnlijk weinig belang in en vond dat, wanneer ik
uitgeschilderd was, hij een ander werkje voor mij had.
Ik vond dit zeer merkwaardig, doch kreeg achteraf zo’n idee dat hij wel
degelijk met de stand van zaken op de hoogte moet zijn geweest.
Vermoedelijk had hij ’s middags na diensttijd wel eens een kijkje in de
tekenkamer genomen. Ik kan mij anders niet indenken, dat een chef maar
zonder meer een constructie kon accepteren, zonder deze gezien en
bestudeerd te hebben. Dit te meer, omdat van dit onderdeel – naar mij later
bleek – zo ontzaglijk veel afhing. Op dat moment heb ik hierin niet zo’n
erg gehad, ook al misschien omdat Dr. de Groot er zo gemakkelijk
overheen liep en niet op de grote verantwoordelijkheid van de opdracht
heeft gewezen. En misschien maar gelukkig ook, want als ik van tevoren
geweten had, wat de gevolgen van een eventuele mislukking zouden zijn
geweest, dan zou ik mij niet zo op mijn gemak hebben gevoeld. In ieder
geval zou het probleem mij maandenlang in mijn hoofd zijn blijven
spoken, net zo lang tot de dag kwam, waarop de vuurproef genomen werd.
Eerst veel later, toen de grote booglamp in bedrijf kwam en ook nog lang
daarna, drong de geweldige verantwoordelijkheid pas goed tot mij door.
En nog steeds – als ik er aan denk – kan ik er niet goed bij, dat Dr. de
Groot een dergelijk riskant werk op de schouders kon laden van iemand,
die nog zo jong was en over zo weinig ervaring beschikte. Zelfs voor
Indië, waar men op dit gebied wel wat aandurft, was dit wel iets
bijzonders.
Het grote probleem, waar het hier om ging, betrof de koeling. Het was
namelijk niet mogelijk, na te gaan hoe groot deze moest zijn, om te
voorkomen, dat het binnenste van de spoel te heet werd. Behalve de
verhitting van de spoel door de eigen stroom, (welke gemakkelijk
berekend kon worden) diende rekening te worden gehouden met de
warmteafgifte van de vlamkamer, die vlak onder de spoel kwam te zitten.
En het was juist deze laatste, die van te voren onmogelijk bepaald kon
worden.
Liep de temperatuur, als gevolg van deze en nog andere invloeden te hoog
op, dan bestond de mogelijkheid, dat de isolatie op den duur ging branden,
met het gevolg, dat het geheel gedemonteerd en over gewikkeld had
moeten worden, waarmede weken zouden zijn heengegaan. Tezamen met
de andere moeilijkheden, die naderhand met de grote booglamp werden
ondervonden, zou een dergelijke stagnatie funest zijn geweest. Maar…we
hadden geluk, al was het ook op het nippertje af; de spoel hield het uit en
behoefde nimmer uitgewisseld te worden.
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Aanvankelijk, toen de zender slechts enkele uren achtereen werkte en op
betrekkelijk lage energie, was er zelfs helemaal niets aan de hand, doch
later, toen bedrijfstijden van meerdere uren werden gemaakt, werd de
spoel behoorlijk warm. Zo zelfs, dat op een gegeven moment de rook er uit
sloeg. Gelukkig werd dit direct ontdekt en kon erger worden voorkomen
door de stroombelasting iets te drukken. Door deze in het vervolg niet
boven een bepaalde waarde te doen uitgaan, werd geen last meer
ondervonden.
Een van de vele dingen, waarmede men in Indië met het construeren van
onderdelen terdege rekening moest houden, was de materiaalvoorziening.
Het ging natuurlijk niet aan, constructies toe te passen, waarvoor
materialen uit Europa of elders zouden moeten komen, tenzij natuurlijk
geen andere oplossing mogelijk was. Materiaalvoorziening toch uit deze
landen zou het werk te lang ophouden en diende zoveel mogelijk
voorkomen te worden.
Zo had ik voor de constructie van de spoel porseleinen isolatoren nodig,
om de windingen op afstand te houden. Deze isolatoren waren op Java niet
verkrijgbaar en konden daar ook niet gemaakt worden.
Nu verkeerden wij in de gelukkige omstandigheid, dat in Bandoeng sedert
kort een bandenfabriek opgericht was. Het maken van banden scheen niet
erg te vlotten en daarom legde men zich ook toe op allerlei voorwerpen
van eboniet. Men behoefde maar een tekening in te dienen en deze fabriek
zorgde voor de rest. Voor Radio Malabar was dit een uitkomst en tal van
voorwerpen, waarvoor in normale omstandigheden porselein nodig is,
werden vervangen door eboniet. Weliswaar was dit materiaal vaak niet zo
deugdelijk als porselein en hadden later nogal eens overslagen plaats, doch
voor noodhulp ging het best.
Geen wonder, dat ook ik op het idee kwam, om in plaats van porselein
eboniet toe te passen, al had men liever het eerste gehad. Behalve
leverbaar op korte termijn, had eboniet het voordeel, dat het zich
gemakkelijk liet bewerken en van schroefgaten kon worden voorzien,
eigenschappen die het porselein miste.
Daar verder niet zo heel veel materiaal meer nodig was en de benodigde
draad reeds op Radio Malabar aanwezig was, kon spoedig met de aanmaak
van de onderdelen en daarna met het wikkelen begonnen worden.
Hoewel mij oorspronkelijk alleen het maken van de constructietekeningen
was opgedragen, werd het naderhand nodig gevonden, dat de aanmaak
dezer onderdelen ook onder mijn toezicht geschiedde. In verband hiermede
reisde ik een tijdlang bijna dagelijks naar boven. (Radio Malabar) en kreeg
hier voor de eerste keer te maken met Inheems personeel, waaraan ik heel
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erg moest wennen.
Zodra de voorbereidingen gereed waren, kwam het moeilijkste gedeelte
namelijk het wikkelen en daarna het monteren van de spoel in het
magneetgestel. De spoel is opgebouwd uit een aantal ringen, welke van
elkaar gescheiden zijn door de ebonieten latten. Tussen deze ringen zijn
grote ruimten gelaten, waar de lucht doorheen kan circuleren. Hierdoor
ontstaat een vrij intense koeling.
De ebonieten latten werden door fiber bouten vastgeklemd en rustten,
zowel boven als beneden, in U-vormige koperen rails. Zo men verder ziet,
is het geheel gemonteerd op een carrousel, welke door een elektromotor in
beweging werd gebracht. Door de draad een weinig te remmen en te
geleiden, werd een mooi regelmatige wikkeling verkregen.
Toen de buitenste en tevens de laatste ring gereed was, werd het geheel
weer uit elkaar genomen, teneinde ring voor ring naar het magneetgestel te
transporteren. Dit laatste moest met de grootste voorzichtigheid en het
nodige overleg gebeuren, om te voorkomen, dat de zware ringen uit hun
verband raakten. In verband hiermede werd een hoge stelling gebouwd van
de wikkelplaats naar de zender. Met behulp van een paar loopkatten, die
aan balken werden opgehangen, was het mogelijk de ringen naar de plaats
van bestemming te rijden.
Dergelijke werken, als het wikkelen en monteren van de spoelen gingen
gewoonlijk dag en nacht door. Dit kwam, omdat hiervoor het hele
personeel in actie moest komen, waardoor het andere werk stil kwam te
liggen, hetgeen natuurlijk niet te lang mocht duren. Heel effectief was het
nachtwerk meestal niet, omdat het moeite kostte de gang er in te houden.
Wanneer men de Inheemse werklieden een tijdje aan zichzelf overliet,
gebeurde het vaak, dat zij indommelden. Als nieuweling had je dit niet
altijd in de gaten, omdat deze mensen blijkbaar in alle mogelijke
houdingen en op de gekste plaatsen een dutje konden nemen.
Zo vertelde één mijner collega’s mij, dat hij het had meegemaakt, dat één
van zijn helpers in slaap was gevallen boven op een dwarsbalk. Deze
helper had tot taak de loopkatten voort te duwen, hetgeen bij korte en
langere tussenpozen geschiedde. Op een gegeven moment reageerde hij
niet meer op het commando en naar boven ziende, zag men hem in
gehurkte houding zitten een dutje te doen, net als kippen op de stok. De
balk was slechts een twintig centimeter breed en om hem heen gaapte de
afgrond. Een ieder van ons zou er af getuimeld zijn, doch niet aldus
Tarsoeki (zo heette de man), hij scheen zich daar best op zijn gemak te
voelen.
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Foto 10: De heer Lazarus Potcognak bezig met het lassen van de
benedenspoel van de grote booglampzender, geconstrueerd door de
radiotechnisch ambtenaar Otten. Opname 8-11-1921.
De corpulente persoon links op foto 10 is een Tsjechoslowaak, luisterende
naar de naam Lazarus Potcognak (ik weet niet of de schrijfwijze goed is,
fonetisch is het juist). Hij was instrumentmaker van beroep en een zeer
serieus werker. Vandaar, dat men hem had opgedragen, de lassen van de
spoel te solderen. Ook die der benedenspoel had hij gemaakt. Aan deze
waren nog hogere eisen gesteld, dan aan de bovenspoel, omdat hier een
stroomsterkte van 800 ampère door moest. Een kleine onnauwkeurigheid
zou de lasplaats kunnen doen verhitten en verbranden.
De heer Potcognac verrichte het soldeerwerk zeer minutieus en hij was
zeer trots op z’n werk. Iedereen, die boven kwam, moest en kon hem geen
groter deugd doen, dan hier hoog van op te geven. Steevast kreeg je dan te
horen, dat Dr. de Groot hem speciaal voor dit werk had aangesteld, geen
van allen werd hiervoor geschikt geacht. Dit was natuurlijk een idee fixe,
doch men liet hem in de waan en daar Dr. de Groot dergelijke
buitenissigheden wel interessant vond, dikte hij het zelfs nog een beetje
aan, door er aan toe te voegen, dat hij de heer Potcognac speciaal uit het
buitenland had laten komen.
Telkens wanneer een rol draad op was en het begin van een nieuwe
aangelast moest worden, werd de heer P. opgetrommeld, ook al was het
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middernacht. Hoewel de andere Europese technici dit werk natuurlijk ook
wel zouden hebben kunnen doen, was het hun niet geraden, er een vinger
naar uit te steken. De heer Potcognac zou het als een grote belediging
hebben gevoeld en zeer kwaad geworden zijn.
Vermoedelijk was hij in die tijd al niet meer geheel normaal, want kort
daarna begon hij vreemd te doen. Hij verkocht zijn prachtige collectie
gereedschap, waar hij altijd zeer trots op was geweest, aan het
Gouvernement en verliet op een goede dag Radio Malabar, in de ene hand
een vogelkooitje en in de andere hand een bundeltje kleren, zijnde zijn
gehele bezit. Achter hem aan liep zijn baboe… Waar hij heen ging
vertelde hij aan niemand. Vermoedelijk is hij in de één of andere kampong
neergestreken om ver van zijn vaderland langzaam ten onder te gaan.
4: De werking van de 100 kW booglamp en een nachtdienst
Daar men op Radio Malabar een beetje krap zat in Westers personeel,
moesten de ingenieurs en technici van het hoofdkantoor in de Frisiastraat
dikwijls invallen voor het verrichten van nachtdiensten bij de 100 kW
booglampzender. Men vertrok dan ’s avonds om een uur of elf uit
Bandoeng en kwam de volgende ochtend tegen een uur of negen terug.
Aanvankelijk schijnt men deze diensten wel interessant gevonden te
hebben, doch tegen de tijd dat ik kwam, was het nieuws er al lang af.
Althans die indruk kreeg ik, want ik was nog maar een paar dagen op
kantoor, of men deelde mij mede, dat ik spoedig ook wel voor deze dienst
in aanmerking zou komen. Het duurde dan ook niet zo lang meer, of ik
was het haasje voor minstens één wacht per week.
Deze wachtdienst bestond hierin, dat de booglamp op bepaalde tijden
aangezet en gedurende het bedrijf bijgeregeld moest worden. Ter
assistentie waren een machinewachter en een paar helpers aanwezig. De
eerste was belast met het bedienen van de waterturbine en de helpers
reinigden de vlamkamer in de pauzen. Het bedienen van de zender was
niet moeilijk, vereiste alleen wat routine. Na een keer of drie meegelopen
te hebben, werd men in staat geacht, het bedrijf alleen op te kunnen
knappen.
Mijn bedoeling is mijn eerste wacht alleen, welke niet geheel zonder
avonturen verliep, in de volgende bladzijden te beschrijven. Alvorens
hiertoe over te gaan is het wenselijk eerst het één en ander te vertellen over
de constructie en werking van een booglampzender, vooraf gegaan door
een paar regels geschiedenis.
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Zo we reeds weten, brengt de booglamp ongedempte elektrische trillingen
voort. De uitvinder van het opwekken van h.f.-trillingen langs deze weg is
de Deen Valdemar Poulsen. Vandaar, dat men meestal spreekt van de
Poulsen booglamp.
Vóór hem had Duddell ontdekt, dat een gewone koolspitsen-booglamp
muzikale trillingen kon opwekken. Hij faalde echter, om deze vinding,
welke in 1900 werd gedaan bruikbaar te maken voor het verkrijgen van
h.f.-trillingen te behoeve van het draadloze verkeer.
Het was Poulsen, die in 1902 de middelen vond om de vinding van
Duddell voor het praktisch gebruik als opwekker van hoge frequenties
geschikt te maken.
De heren Pedersen, Elwell en niet te vergeten Dr. de Groot, hebben na hem
nog verschillende verbeteringen aangebracht.
Hoewel een booglamp als opwekker van hoogfrequente trillingen een vrij
eenvoudig apparaat is, is een zuivere analyse van hetgeen er eigenlijk
gebeurt, niet te geven. Laat ik beginnen, met eerste enkele onderdelen op
te sommen, waaruit een booglamp bestaat. Verschillende hiervan hebben
wij in het voorgaande reeds leren kennen, zoals het magnetisch circuit, de
vlamkamer en de bekrachtigingsspoelen. Verder hebben wij nog de beide
polen, twee elektroden en de trillingskring, die parallel met deze
elektroden en met de antenne gekoppeld wordt, zie afb. 9.
De vorm van het magnetisch circuit is betrekkelijk willekeurig. Bij de 100
kW booglamp bestond deze uit vier verticale stijlen, een onderstel en een
juk (zie foto 9). Tussen het onderstel en het juk bevonden zich de beide
polen, welke een onderlinge afstand hadden van een centimeter of tien.
De beide bekrachtigingsspoelen dienen om een sterk magnetisch veld op te
wekken in de open ruimte tussen het magnetisch circuit. Van deze beide
spoelen is de onderste opgenomen in de voeding en verbonden met het
h.f.-circuit. In verband hiermede moet zij hoog geïsoleerd zijn en bevindt
zich daarom meestal in een tank met olie, welke olie tevens dient voor de
koeling. De bovenspoel wordt afzonderlijk bekrachtigd en is daardoor
regelbaar.
Vlak onder het juk ziet men de vlamkamer. Hierin bevinden zich de beide
polen en de elektroden. Deze laatsten reiken tot het midden van
evenvermelde open ruimte en tussen deze brandt de boog. Eén dezer
elektroden (de kathode) bestaat uit kool en de ander (de anode, ook wel tip
genoemd) uit rood koper. Om het afbranden van de koolelektrode
gelijkmatig te doen plaats vinden, laat men deze tijdens het branden
roteren. De anode wordt inwendig met water gekoeld. Het doel hiervan is
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tweeledig, namelijk om het verbranden te voorkomen en om een betere
werking te verkrijgen.
Daar een groot gedeelte van de toegevoerde energie in warmte wordt
omgezet, is het duidelijk, dat de vlamkamer intensief gekoeld moet
worden. In verband hiermede wordt zij dubbelwandig uitgevoerd, teneinde
koelwater door te laten.
De koolhouder, die dus dient om de kool vast te houden, is een vrij
ingewikkeld onderdeel. Behalve, dat de kool – zoals zo even reeds
vermeld werd – moet kunnen roteren, dient hij door middel van een
schroef uit- en ingedraaid te kunnen worden. Verder moet de mogelijkheid
bestaan, hem bij het trekken van de boog even in te kunnen duwen en
terug te laten veren. Deze laatste verrichtingen geschieden van buitenaf en
met de hand. Hierdoor mag op de kathode, ten opzichte van “aarde” geen
spanning staan. Dit laatste is ook niet nodig, want zij kan met de massa
van het gestel verbonden worden, evenals met de negatieve pool van de
gelijkstroomvoeding.
De anodehouder daarentegen, die met de positieve pool van de voeding
verbonden wordt, dient hoog geïsoleerd te zijn. Behalve de gelijkspanning
van 1500 volt (bij de 100 kW booglamp), staat hierop ook nog de
gesuperponeerde h.f.-spanning, die een veel hogere waarde bereikt. In
verband hiermede moet deze isolatie zeer deugdelijk zijn, hetgeen ook
geldt voor de koelwater toe- en afvoer van deze anodehouder.
Daar het nodig is, dat de vlam in een waterstofatmosfeer brandt, laat men
alcohol of petroleum in de vlamkamer druppelen. Deze druppelaar staat
boven op het juk van de booglamp en is op de foto nog net even zichtbaar.
Teneinde de vlamkamer te kunnen reinigen en de elektroden te kunnen
inspecteren, moet de vlamkamer toegankelijk zijn. Hiervoor is een goed
sluitende deur met een veiligheidsgrendel aangebracht, welke op de foto 9
goed zichtbaar is.
Tot zover in het kort een overzicht van de voornaamste onderdelen van een
booglampzender. Laten we thans eens kijken, hoe het met het opwekken
van de hoogfrequente trillingen staat. Veel valt hiervan niet te vertellen,
omdat – zoals zo even reeds werd medegedeeld – alles theoretisch niet te
verklaren is en ook is niet te verklaren, waarom bepaalde onderdelen zó
moeten zijn en niet anders.
Beschouwen we hiertoe het principeschema op afbeelding 9
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Afb. 9
Het principe schema van de Poulsen booglamp
Veronderstel, dat aan de elektroden K en A een beginspanning van
bijvoorbeeld 200 volt wordt toegevoerd, welke spanning een boog B doet
ontstaan. De spanning, waarop de boog brandt, zal nu lager zijn dan 200
volt, omdat in de voorschakelweerstand W een spanningsval plaatsvindt.
Parallel aan de elektroden bevindt zich de trillingskring CL. De hierin
opgenomen condensator zal door de aangelegde spanning opgeladen
worden, met het gevolg, dat de elektrodenstroom daalt. Daar echter de
geleiding van de stroom van de ene elektrode naar de andere op ionisatie
berust, zal een vermindering van de stroomsterkte gepaard gaan met een
geringere ionenvorming. Hierdoor neemt de weerstand van de luchtweg
toe en zal de spanning aan de elektroden stijgen. Dientengevolge zal de
condensator op een nog hogere spanning worden opgeladen. Dit gaat zo
door, tot de volle gelijkspanning op de elektroden komt te staan. Doch bij
deze hogere spanning neemt de stroom via de elektroden weer toe, waarbij
gelijktijdig de weerstand van de luchtweg afneemt, de spanning opnieuw
daalt en de condensator zich ontlaadt. Dit laatste werkt verhoging van de
stroomsterkte en de verlaging van de weerstand nog meer in de hand en
dus ook de verlaging van de spanning, die er op staat. De spanning zal
tenslotte zover dalen, tot de boog niet langer kan bestaan en uitdooft.
Hierdoor neemt de stroom weer af, terwijl de spanning stijgt en de
condensator geladen wordt, waarna het spelletje zich opnieuw zal
herhalen.
Uit het bovenstaande volgt, dat tussen de anode en de kathode een soort
wisselwerking van spanningsverhoging en – daling ontstaat. De frequentie
van deze wisselspanning is, evenals bij de vonkzender, afhankelijk van de
grootte van de capaciteit van de condensator en de zelfinductie van de
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spoel. Maar, nu zijn wij er nog niet, want waren geen bijzondere
voorzieningen getroffen, dan zouden de op deze wijze ontstane trillingen
weinig effectief zijn, althans voor het verkrijgen van h.f.-trillingen. Het
zijn deze voorzieningen, welke door de Deen Poulsen in 1902 werden
gevonden, teneinde met succes trillingen op te kunnen wekken zoals die
bij de radio van toepassing zijn.
De oorzaak van het geringe effect voor het verkrijgen van h.f.-trillingen is
namelijk gelegen in het feit, dat de ionisatietoestand, als gevolg van de
ontstane hitte, te weinig varieert, zodat ook de stroomveranderingen een te
geringe sterkte krijgen.
Men diende er dus iets op te vinden, waardoor bij snelle trillingen ook de
ionisatie vlugger toe- en afnam en wel zodanig, dat telkens bij elke trilling
de vlam nagenoeg tot blussing werd gebracht. De middelen die hiervoor
gevonden werden zijn ten eerste, de vlam te laten branden in een
waterstofatmosfeer, ten tweede de anode te koelen en ten derde, een sterk
magnetisch veld te bezigen.
Door de aanwezigheid van waterstof krijgt het gas een grotere
moleculairsnelheid, hetgeen de koeling in de hand werkt, terwijl het koelen
van de anode hierop eveneens van grote invloed is (zoals we gezien
hebben wordt dit laatste verkregen door de anode hol uit te voeren en hier
water door te persen).
De functie van het magnetisch veld is een zeer interessante en wel deze:
om de vlam weg te blazen en daardoor te blussen. Het verschijnsel berust
op de invloed, welke de magnetische krachtlijnen van het circuit en die
van de stroom door de boogruimte op elkaar uitoefenen. Hierdoor wordt
aan de ene kant een verdunning en aan de andere kant een verdichting van
het aantal krachtlijnen verkregen, met het gevolg, dat de vlam naar één
richting getrokken wordt en wel met zo’n kracht, dat hij op de diepste
punten – dit is bij de minimale boogspanning – nagenoeg uitdooft. Bekijkt
men een gebruikte anode, dan is aan de brandplekken, die zich hierop
bevinden duidelijk te zien, dat de vlam geheel op de rand heeft gestaan.
Door het zijdelings uitbuigen van de vlam neemt hij een grotere lengte
aan, hetgeen de koeling ook weer ten goede komt.
Daar de voedingsstroom voor de boog door één der magneetspoelen gaat,
zal de sterkte van het veld min of meer automatisch geregeld worden. Met
de vreemdbekrachtiging van de tweede spoel is het mogelijk, het veld naar
behoefte te versterken, of te verzwakken.
Het bezigen van de in het principeschema staande condensator C is niet
noodzakelijk. Gewoonlijk wordt hiervoor de capaciteit van de antenne zelf
gebruikt.
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Na deze oppervlakkige beschouwing over de werking van de booglamp,
wil ik nu in het kort nog iets vertellen over het bedienen van de zender.
Welnu, begonnen wordt met de koolelektrode zo in te stellen, dat zij de
anode nog net niet raakt, doch hiermede contact maakt wanneer de kool
even ingeduwd wordt. Hierna wordt een weinig spanning gezet op de
bovenste bekrachtigingsspoel, waardoor een zwak magnetisch veld
ontstaat tussen de beide polen.
Na de petroleumdruppelaar te hebben opengezet, wordt aan de zender een
weinig spanning gegeven, bijvoorbeeld een 200 volt. Thans drukt men de
kool even in, zodat een boog ontstaat. Het gevolg hiervan is dat er een
stroom gaat vloeien, die ten eerste het magnetisch veld versterkt en ten
tweede het uiteinde van de kool zodanig verhit, dat deze in gloeiende
toestand negatief geladen deeltjes uitstoot, welke door de anode worden
aangetrokken. Deze deeltjes komen in botsing met de moleculen van het
gas, dat gevormd wordt door het indruppelen van de petroleum. Hierdoor
worden de gasmoleculen geïoniseerd, zodat het gas in de ruimte tussen de
beide elektroden geleidend wordt en de elektrische stroom gemakkelijk
doorlaat. Dit is het moment, waarop de spanning een weinig opgevoerd
kan worden, waarbij gelijktijdig de koolelektrode teruggedraaid moet
worden er voor zorg dragend dat de vlam tussen anode en kathode
gelijkmatig en zonder te veel “gesputter” blijft branden. Draait men
namelijk de kool te snel terug dan knapt de boog af, voert men omgekeerd
de spanning te snel op, dan is de kans groot, dat kortsluiting ontstaat en de
automatische schakelaar uitvalt. Het opvoeren van de spanning en het
terugdraaien van de koolelektrode gaat zolang door, totdat de maximaal
toelaatbare waarden zijn bereikt.
Tijdens deze manoeuvre wordt tevens een grote weerstand in trappen
uitgeschakeld. Verder dient gelet te worden op diverse meters, waarvan
men er enkele aan de linkerkant op foto 9 ziet. Hier staat het
bedieningstafeltje en van hieruit had de bediening van de zender plaats.
Zodra de zender in bedrijf is, zijn het in hoofdzaak de ampèremeters van
de antenne en de gelijkstroomvoeding, die goed in de gaten gehouden
moeten worden. Tussen de waarden van deze meters bestaat een zekere
verhouding, welke zoveel mogelijk gelijk moet blijven. Wijzigt zich deze
verhouding, of gaat de boog onrustig branden, dan is er iets aan de hand en
moet bijvoorbeeld de kool bijgeregeld worden. Deze brandt tijdens het
bedrijf langzaam af, zodat de afstand tussen de elektroden groter wordt.
Beter is het natuurlijk, dat men het zover niet laat komen en de kool
regelmatig een beetje indraait. Dit is niet gemakkelijk, omdat het
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afbranden vaak vrij onregelmatig geschiedt en afhankelijk is van
verschillende factoren. Ook kan het onrustig branden een gevolg zijn van
een te overvloedige of een te geringe toevoer van petroleum, enz.
Behalve de goede werking van de zender te controleren op de meters, kan
ook het geoefende oor horen, of de boog goed brandt. Het bedienen van de
booglampzender is daarom – zoals reeds vermeld – een kwestie van
routine. Veel meer dan bij andere zenders, komt het bij de Poulsen
booglamp aan op persoonlijke interesse. Letterlijk en figuurlijk heeft men
het in de hand de zender goed te laten werken.
Tot slot nog een kort woord over de seingeving.
Het seinen met een booglamp brengt de eigenaardigheid mee, dat de
energietoevoer niet onderbroken mag worden. Verdwijnt namelijk de
stroom dan zou de boog afknappen en uit zichzelf niet meer aansteken. Het
seinen moet dus op een andere wijze geschieden en wel in het h.f-gedeelte.
Nu hebben we zo even reeds gezien, dat de frequentie van de
voortgebrachte trillingen afhankelijk is van de capaciteit en de zelfinductie
van de trillingskring. Gaan we deze iets verstemmen, dan verandert de
frequentie en dus ook de golflengte van de zender. Aan de ontvangzijde
demonstreert zich dit door het plotseling wegvallen van het geluid,
aangenomen natuurlijk, dat de verstemming groot genoeg is.
Hiervan nu wordt gebruik gemaakt om met een booglampzender
seintekens over te brengen. De toestand is dus zo, dat bij het neerdrukken
van de seinsleutel een andere golf wordt uitgezonden, dan bij de
seinsleutel in rust. Op deze wijze wordt een werkgolf en een rustgolf
verkregen.
Het verstemmen van de trillingskring kan op verschillende wijzen
geschieden. Op Radio Malabar werd dit opgelost door een spoel te
koppelen met de zelfinductie van de trillingskring en hiervan een aantal
windingen kort te sluiten door middel van een serierelais. Aangezien bij
het openen en sluiten van de contacten vonken optreden, die bij toepassing
van grote energieën zeer behoorlijk kunnen zijn, is het nodig, extra
voorzieningen te treffen, om deze vonken te blussen. Het eenvoudigst
geschiedt dit, door bij ieder relais een ventilator te plaatsen. Het bedienen
van de seinsleutel van de 100 kW booglamp had plaats vanuit het
ontvangstation te Tjangkring. Van hieruit liep een 12 km lange
telegraaflijn door de sawahs. Ons werk bestond hierin, dat wij op verzoek
van de telegrafist te Tjangkring de booglamp aan- en afzetten en verder er
natuurlijk voor zorgden, dat de zender goed werkte.
Bij de uitzendingen naar Nederland, waar in die tijd nog geen tegenzender
aanwezig was die antwoord kon geven, wist men natuurlijk nooit, of de
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telegrammen al of niet overgekomen waren. Dit werd men pas de volgende
dag gewaar via de kabel.
Deze wijze van werken was niet prettig en weinig animerend. Vaak
gebeurde het, dat dezelfde telegrammen nacht op nacht herhaald moesten
worden, voor ze goed en wel over waren. Daar het eigenlijke proefbedrijf
reeds lang achter de rug was en hiermee het sportieve element verdwenen
was, kan ik mij achteraf best indenken, dat de heren uit Bandoeng er niet
veel meer voor voelden hun nachtrust op te offeren, door achter de
booglamp te gaan zitten en aan een knopje te draaien. Door het eenzijdige
verkeer had het bedienen van de zender iets saais gekregen. Althans zo
voelde ik het en misschien anderen met mij. Wat mij persoonlijk aangaat,
kwam hier nog bij, dat ik als nieuweling in de tropen, aan zovele dingen
moest wennen, hetgeen uit het volgende moge blijken:
Nog vaak zie ik mij in mijn gedachten in mijn eentje achter de 100 kW
booglamp zitten. Het is de eerste nacht dat ik de zender alleen mag
bedienen. In het toch al ongezellige gebouwtje brandt spaarzaam één
elektrische lamp. De zwart beroete wanden slorpen het beetje licht gretig
op, hetgeen de omgeving nog triester doet schijnen.
In één der hoeken hurken de beide helpers, die straks in actie zullen
komen, wanneer de vlamkamer gereinigd moet worden. Zij schijnen te
slapen, want hun hoofden zijn weggedoken onder een sarong, welke zij om
zich heen geslagen hebben vanwege de kou. In de ruimte naast de zender
houdt de Inheemse machinist de wacht bij de waterturbine. Verder is er
niemand.
Tegen de linkerwand, in het donker, klapperen de seinrelais, in beweging
gebracht door een onzichtbare hand. Bij het openen der contacten ontstaan
“vette” vonken, die de omtrek even vaag oplichten gelijk verre
bliksemflitsen.
Tussen het geklapper door hoor je het geblaas van de boog, het gezoem
van de waterturbine en het geruis van de Tjigeureuh, welke laatste zich
diep onder mij een weg baant door het gesteente.
Mijn ogen zijn gericht op de beide ampèremeters. Telkens, wanneer de
antennestroom iets zakt, draai ik de kool een weinig in. Erg rustig brandt
de boog niet, hetgeen misschien komt door een iets te grote, of een te
kleine petroleumtoevoer. Ik heb de juiste maat van het druppelen nog niet
zo goed te pakken. Een iets geringere toevoer geeft geen verbetering en
een grotere ook niet, dus zal het wel ergens anders aan liggen. Aan de
magnetiseringsstroom misschien? Maar hieraan durf ik niets te veranderen.
Dan zo maar verder draaien.
Met kleine tussenpozen, gaat het geklepper onafgebroken door, soms een
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uur, maar ook wel eens twee uur achtereen. Dit hangt af van het aantal en
de grootte van de telegrammen. Wat zou de inhoud hiervan zijn? Er wordt
slechts langzaam geseind, doch het gelukt mij niet de tekens te ontcijferen.
Het opnemen op het gehoor aan de hand van het getik van de relais, vereist
een zekere routine, die ik niet machtig ben.
Opeens houdt het geklepper op en kort daarop klinkt het belletje voor de
pauze. De boog wordt afgezet en de turbine gestopt. Alleen de kleine
turbine voor het licht draait door. Het ophouden van het lawaai geeft een
weldadige rust.
Ik wek de helpers, die half slapend nog opstaan en naar de zender
waggelen. Wanneer zij aanstalten maken de vlamkamerdeur te openen, ga
ik een beetje uit de buurt en begeef mij naar het kleine kantoortje aan de
voorkant van het gebouw.
Nauwelijks ben ik daar, of ik hoor een luide knal. Daar heb je het ged…
dus al. Mij naar de deur begevend, zie ik een zwarte roetkolom op mij
afkomen. Nog net heb ik de tijd, de deur weer te sluiten, voor hij genaderd
is.
Vervelend, dat zoiets nu moet gebeuren, nu ik alleen de wacht heb. Wat is
hiervan de oorzaak? Misschien hebben de helpers de vlamkamerdeur te
snel geopend. Men heeft mij er op gewezen, dat deze eerst een tijdje op
een kier gezet moet worden en daarna pas mag hij vol open. Maar het kan
ook zijn, dat ik teveel petroleum heb gegeven, schiet mij opeens te binnen.
Ik ga er voorlopig niet heen en blijf nog wat in het kantoortje, tot de
roetvlokken neergedaald zijn. Ik voel er weinig voor om onder het zwartsel
te komen. Ook de helpers hebben hier blijkbaar niet van terug en zijn naar
buiten gesneld. Zij keren pas terug, als de atmosfeer wat gezuiverd is. Zij
lachen en hebben blijkbaar schik in het geval, wetende, dat bij zo’n
ontploffing geen direct gevaar is, mits zij bij het openen van de
vlamkamerdeur maar voldoende op zij zijn gaan staan.
Dit is de eerste keer, dat ik zo’n explosie mee maak. Men heeft mij er wel
het een en ander van verteld. Zij treedt namelijk op, wanneer te kort na het
stoppen van de boog, een hoeveelheid lucht toegelaten wordt. Er bevinden
zich vaak nog gloeiende kooldeeltjes in de vlamkamer en daar altijd ook
nog waterstofresten rondzwerven, vormt zich knalgas. Zet men de deur op
een kier en zorgt men ervoor dat de grendel niet geheel weggeschoven
wordt, dan gebeurt er meestal niets. De kooldeeltjes hebben dan
gelegenheid uit te doven, waarna men de deur zonder gevaar helemaal kan
openen.
Vermoedelijk heeft men deze voorzorgsmaatregelen nagelaten en wilde
men mij als nieuweling, aan het schrikken brengen. Deze vlieger ging
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echter slechts ten dele op, dank zij de instructies die men mij gegeven had.
Hoewel het geval dus weinig te betekenen heeft, vind ik het niet prettig,
ook al, omdat ik straks in een nog triestere ruimte moet zitten, vanwege het
vele roet dat zich overal verspreid heeft. Mijn stemming, die toch al niet zo
bijzonder was, is er nu niet beter op geworden.
Blijkbaar zijn er die nacht niet veel telegrammen, want het duurt vrij lang,
voordat het sein komt, om de zender weer aan te zetten.
Lust om een boek te lezen, heb ik niet. Ik ga voor het raam staan, dat
uitzicht geeft op de Bandoengse Hoogvlakte. Heel in de verte flonkeren de
lichtjes van het westelijke gedeelte van de stad. Op de achtergrond tekenen
zich de donkere silhouetten van de geweldige Boerangrang en de
Tangkoeban Prahoe zich scherp tegen de noordelijke nachthemel af.
Mijn gedachten gaan naar huis. Hoe zou het daar zijn? Zou mijn vrouw de
deuren en ramen wel goed hebben gesloten? Er ging bijna geen nacht
voorbij of er werd in de buurt van het Radiopark ingebroken. Misschien
komt dit wel omdat we aan de rand van de stad wonen. De meest verfijnde
trucjes halen deze heren uit, waar je in Holland niet aan denkt. Eén hiervan
is het blazen van een bedwelmend* poeder door de jaloezieën naar binnen.
Gelukkig maar dat onze vensters goed afgesloten kunnen worden en
dubbele deuren en blinden hebben.
*Noot: Stuifmeel afkomstig van een soort kelklelie. Behalve, dat een
verdovende slaap zich van de bewoners meester maakt, worden ook hun
spieren verlamd.
Het is nu rustig geworden in het gebouwtje. De helpers zijn blijkbaar klaar
en hebben hun plaatsje in de hoek weer ingenomen. Ergens in een
kampong ver weg, maar toch duidelijk hoorbaar, slaat een dorpswacht op
de tongtong. De eerste slagen klinken luid en langzaam, daarna worden ze
zachter en volgen elkaar steeds sneller op, totdat ze onhoorbaar worden.
Andere kampongs nemen het sein over en plotseling klinken ook op het
terrein van Radio Malabar enkele harde slagen, welke op een stuk ijzeren
balk gegeven worden. Wat doet dit geluid prozaïsch aan in vergelijking
met de melodieuze klanken van de tongtong. Het doet echt denken aan iets
fabrieksachtigs, dat weinig harmonieert met deze omgeving. Daarna is het
weer stil.
De stilte van de tropennacht en het nabije oerwoud drukken zwaar op mij
en ik begin aan Holland te denken; aan de familie en de kennissen die we
achter lieten en in zes jaren niet terug zullen zien; aan de veelbelovende
betrekking die ik vaarwel heb gezegd, om bij de Radio te gaan.
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Hier had ik nu eenmaal mijn zinnen op gezet. Wat was dit alles nog maar
kort geleden en wat was er in die tijd al niet gebeurd. De eerste indrukken
van het naderende Oosten, opgedaan in het griezelige Port Saïd, waren
weinig aanlokkelijk en nog minder hoopvol geweest. Daarna die
ontzettende hitte in de Rode Zee en – niet te vergeten – die afschuwelijke
nacht op de Arabische Zee, toen onze boot in een cycloon terecht kwam.
Het had maar weinig gescheeld, of we waren verongelukt. Wat lag dit alles
nog vers in het geheugen, als was het gister gebeurd. Daarna de aankomst
in Tandjong Priok, waar we in een oud vehikel van een taxi terecht
kwamen en als een gek naar Welgelegen vlogen, ondanks onze pogingen
de chauffeur tot kalmer rijden te bewegen. Kennelijk was het zijn
bedoeling, meerdere vrachtjes op te halen.
Vervolgens het vergeefse zoeken naar een hotel, tot we eindelijk, dankzij
de welwillendheid van een reisgenoot, onderdak kregen.
De volgende dag de beëdiging en toen meteen door naar Bandoeng. Hier
opnieuw zoeken naar een geschikt en niet te duur onderkomen, tot we
tenslotte terecht kwamen in een Chinese inrichting, waar het wel goed
was, doch we echt moesten wennen aan het Indische eten met al die
scherpe bijgerechten.
Gelukkig behoefden we hier niet te lang te blijven. Dank zij de
vooruitziende blik van Dr. de Groot, was voor het personeel van de
Radiodienst een aantal huizen gebouwd, waarvan een paar leeg stonden.
Na een paar dagen het teleurstellende bericht, dat ons een verkeerde
woning was aangewezen, zodat we wéér moesten verhuizen en tot
overmaat van ramp die windhoos die de helft van de pannen van het dak
blies, gevolgd door een ontzettende regenbui, zodat in een minimum van
tijd het gehele huis dreef. Wat een land dat Indië toch!
Verder de moeilijkheden met de taal, met de bedienden en met de
Inheemse leveranciers. Deze laatsten probeerden je, als nieuweling, aan
alle kanten af te zetten, iets wat je natuurlijk, met het betrekkelijk kleine
salaris en de na-oorlogse duurte, al heel slecht gelegen kwam. Allerlei
dingen dus, die je de eerste tijd niet prettig stemmen en die je blijkbaar
hebt door te worstelen. Geen wonder, dat het verlangen wel eens bij ons
opkwam, zo spoedig mogelijk naar Holland terug te gaan. En dan deze
nachtdiensten op de Malabar; achter een booglamp te zitten in een
ongezellig gebouw en aan een knop te draaien zonder te weten, of de
zender gehoord wordt en we niet voor niemendal bij staan. Was ik
hiervoor naar Indië gekomen? Dan had ik mij de radio toch anders
voorgesteld!
Maar, had ik mij er wel een voorstelling van gemaakt van wat wij hier
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zouden vinden? Neen immers? Goed beschouwd was zulks ook niet
mogelijk. Wat weet men in Holland van de Indische toestanden af, hoe
daar geleefd en gewerkt wordt? Daar kan men zich geen voorstelling van
maken, dit moet men beleven. Indië is een heel andere wereld, met andere
levensverhoudingen en gewoonten.
Voor je weg gaat, steek je hier en daar je licht op bij mensen die er
geweest zijn en die niets dan goeds van het land weten te vertellen. Nu ja,
je moet oppassen voor ziekten, geen rauwe groenten eten en geen
ongekookt water drinken. Verder oppassen voor allerlei gedierte en ‘s
nachts onder een klamboe slapen tegen de muskieten. Wanneer je dit alles
maar goed in acht neemt kan er niet veel gebeuren. Krijg je toch
dysenterie, typhus of malaria (wat iedereen in de tropen wel eens een keer
overkomt) welnu, dan zijn er genoeg geneesmiddelen, om je er binnen een
korte tijd vanaf te helpen. Je zult zien dat het best meevalt, aldus deze
verhalen.
Inderdaad, tot nu toe ging het ook nog niet zo kwaad. Maar we waren hier
nog maar zo kort en wie weet, wat ons nog boven het hoofd hing? In deze
eerste zes jaren kon er nog zo veel gebeuren. Was niet mijn instructeur van
de 100 kW booglamp pas uit Koepang terug gekomen en op Radio
Malabar geplaatst, omdat hij niet tegen het ongezonde klimaat aldaar kon?
Hij zou toch ook wel voorzichtig geweest zijn en onder een klamboe
geslapen hebben? Maar toch had hij malaria gekregen. En hoe! Doodziek
was hij geweest, vertelde hij mij. Kinine hielp helemaal niet meer en
daarna had men hem injecties gegeven. Het slapen onder een klamboe
alleen bleek dus ook geen algehele remedie te zijn tegen deze ziekte.
Ook ik loop de kans, op zo’n ongezonde plaats te komen en hetzelfde lot te
ondergaan. De gedachte alleen al doet mij rillen zonder de ziekte onder de
leden te hebben. Zeker, het kan meevallen, want anderen die er ook jaren
gezeten hadden, waren toch ook gezond gebleven?
Vreemd toch, dat de één er zo veel beter tegen kan, dan de ander. Wanneer
ik ’s avonds ga zitten lezen komen die nare beesten meteen op mij af. Mijn
vrouw heeft er veel minder last van. Komt dit door het verschil in
bloedgroep? Ik weet het niet, doch ik heb zo het gevoel, dat ik heel gauw
een infectie zal oplopen...
Neen, dan maar liever in Bandoeng blijven en af en toe nachtdiensten
opknappen op Radio Malabar. Naar men mij verteld heeft, komt malaria in
Preanger niet voor. Eigenlijk mocht ik dus van geluk spreken, in zo’n
gezond oord te zijn geplaatst.
Werden jonge ambtenaren meestal niet de eerste tijd naar de
Buitengewesten gestuurd? Van alle stations, waar ik als radiotechnisch
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ambtenaar heen gezonden had kunnen worden, was Radio Malabar
ongetwijfeld het gezondst. Dit had de heer Vogt mij ook al geschreven,
toen ik hem, tijdens zijn verlof, om inlichtingen vroeg.
Neen, dan had ik werkelijk geen klagen, want het werk op de tekenkamer
was buitengewoon interessant en leerzaam. Zeker, het constructiewerk was
verre van gemakkelijk en zeer verantwoordelijk. Maar daar hield ik wel
van. Moeilijkheden uit de weg gaan, was zeker niet mijn gewoonte en ik
zou het ook nu niet doen.
Na het eerste jaar gaat het veel beter, had men mij verteld; de eerste tijd is
altijd het moeilijkst. Misschien heb ik wel een beetje heimwee en komt het
daarvan, dat ik wat somber ben gesteld. Doch dit zal ook wel weer over
gaan. Wanneer Bandoeng niet zo’n goed oord was, zouden er niet zoveel
gepensioneerden blijven hangen. Het is waar; iedere ochtend is het
stralend weer. ’s Middags regent het meestal, doch dat is maar tijdelijk en
komt, omdat we momenteel in de regentijd zitten. Over enkele maanden
schijnt hele dagen de zon, zegt men. En last van de hitte heb je in
Bandoeng ook niet. ’s Avonds kan het zelfs kil zijn en hier op Malabar is
het bepaald fris. Als je tegen het Indische klimaat kunt, is Bandoeng
misschien nog niet eens zo’n kwaad oord, om je er in de toekomst te
vestigen. Wie weet, misschien blijven we er op de duur ook nog wel
hangen....
Al deze gedachten dwarrelden door mijn hoofd. Plotseling voelde ik een
gekriebel aan mijn been beneden de knie. Met mijn hoofd nog helemaal bij
het Indische probleem, steek ik automatisch mijn hand naar beneden....om
hem met een vaart weer terug te trekken.. Wat is dat? Onder de broekspijp,
ter hoogte van de knie, zit een dikte en als ik er aan kom, krijg ik een
hevige prik. Mijn eerste gedachte is een.....slang. En van schrik spring ik
boven op een stoel. (men had mij verteld, dat je dat in zo’n geval moet
doen). Maar ik zie aan de onderkant niets en toch zit het beest er nog. Het
enige, wat ik kon doen, is, de broek te laten zakken en zo nodig uit te
trekken. Gedachte en doen is één en tot mijn verwondering zie ik een groot
zwart beest op mijn been zitten. Ik heb nog nooit zo’n dier gezien, doch ik
ben al lang blij, niet met een slang te doen te hebben. Het heeft de grootte
van een flink ei en een paar geweldige kaken in de vorm van een
ouderwetse klontjestang. Ik moet er niet aan denken, dat het dier deze in
het vlees zet. Met enige moeite weet ik het beest los te werken en van mij
af te werpen. Op de plek zit geen bloed, dus het valt misschien wel wat
mee. Na de kleren weer in orde gebracht te hebben, roep ik de machinist
en wijs hem het dier. Hij mompelt iets, pakt het bij het bovenlijf en slingert
het naar buiten. (Later verneem ik met een soort klappertor te doen te
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hebben gehad. Deze beesten zijn niet gevaarlijk, doch schijnen behoorlijk
te kunnen bijten.)
Het geval heeft mij geheel uit mijn overpeinzingen gewekt en ik ben nu
geheel bij mijn positieven. Intussen is het reeds vroeg in de ochtend en het
begint al een beetje licht te worden. Nog steeds heeft Tjangkring niets van
zich laten horen. Misschien is er wel iets niet in orde met de lijn. Dit
schijnt wel meer te gebeuren, want deze loopt dwars door de sawah’s en de
karbouwen schijnen wel eens de aardigheid te hebben, tegen de palen te
wrijven, waar zij (de palen wel te verstaan) niet tegen kunnen en omvallen.
Op het moment, dat ik naar de telefoon wil lopen om te informeren, komt
het sein, de boog aan te zetten, voor de laatste periode. Het zal de vraag
zijn, of de tekens nog wel doorkomen, meent de telegrafist, maar hij wil
het toch maar proberen. Het traject ligt nu niet meer geheel in het donker
en dan is het resultaat altijd zeer twijfelachtig. Een voordeel is, dat het in
Holland naar de kortste dag loopt, hetgeen de verbinding ten goede komt.
Na een half uur draaien, komt reeds het sein, om te stoppen. Het is nu
ongeveer half zes. De auto, die mij naar Bandoeng zal brengen komt pas
over een uur. Ik heb dus even de tijd wat rond te lopen en de zon te zien
opkomen.
Het is nog schemerig en een koude wind blaast door de kloof. Aan de
oostkant tekent zich een lichte streep tegen het gebergte af. Ook de
wolkjes, die de zon wat eerder te zien krijgen, vertonen aan de onderkant
zo’n heldere rand, hetgeen een prachtig gezicht oplevert.
Over de hoogvlakte hangt een nevel, die steeds dichter wordt, naarmate de
zon hoger komt. Zo even kon men er nog doorheen kijken, doch thans is
dit niet meer mogelijk. Het lijkt net, alsof de hoogvlakte één groot meer is
geworden, omringd door hooggebergte. De heuvelrug van Tjangkring
steekt er als een eiland boven uit.
Langzaam komt er beweging in de massa. Was deze eerst vlak, thans
beginnen zich witte wolken te vormen. Het lijkt wel, alsof de nevelmassa
gaat koken. Hier en daar worden donkere plekken zichtbaar, welke zich
allengs uitbreiden. Nog even en dan is de nevelmassa opgelost en blinken
de sawahs in de ochtendzon. Het zal echter nog geruime tijd duren,
voordat de stralen ook tot achter in de kloof doordringen.
De vroegsten onder de werklieden komen reeds het terrein op. Zij komen
uit veraf gelegen kampongs. Blijkbaar hebben zij het koud, want zij zijn
geheel gehuld in hun sarongs. Enkelen dragen een ijsmuts, die hen tot over
de oren zit, en slechts een klein gedeelte van hun gezicht vrij laat. Hoe
deze mensen aan die ijsmutsen komen mag Joost weten. Bijna allen op
Malabar hebben er een. Enkelen hebben een fiets bij zich. De tien
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kilometer steile weg kunnen ze niet rijden, noch naar boven, noch naar
beneden. Zij wonen dus nog verder weg, misschien wel in Bandoeng of
Tjangkring. Een hele prestatie, iedere dag tweemaal deze afstand af te
leggen. In de verte hoor ik de auto aankomen. Het rijden op de tweede of
eerste versnelling maakt veel geraas. Langzaam kruipt hij de steile
slingerende berghelling op. Precies om half zeven is hij boven. Deze
wacht, met al zijn wederwaardigheden en emoties, is achter de rug. Wat
zullen de volgende opleveren?
5: Een bezoek aan het radiostation Sitoebondo
Vaak wordt beweerd, dat de wereld klein is. Blijkbaar is dit inderdaad het
geval. Ik had een kennis in Batavia, die ik de dag van mijn aankomst tegen
het lijf liep en een neef in Soerabaja, die ik enige weken daarna ontmoette.
Deze ontmoeting in Soerabaja, waar ik helemaal niet op gerekend had,
kwam zo: Een van de ingenieurs van het kantoor in de Frisiastraat kreeg
opdracht zich naar het radiostation van Sitoebondo te begeven voor het
verrichten van enkele werkzaamheden. Naar aanleiding hiervan kwam Dr.
de Groot op een gegeven ogenblik op de gedachte, mij te vragen of ik zin
had mee te gaan. Veel hadden we daar niet te doen, volgens hem. Wat dit
betreft hoefden er geen twee man heen te gaan, doch het was misschien
voor mij wel interessant met dit radiostation kennis te maken.
Enerzijds voelde ik er inderdaad veel voor, dit station te bezoeken, waar
Dr. de Groot zulk belangrijk werk had verricht, doch aan de andere kant
zag ik wel een beetje tegen de vermoeiende reis op, daar ik in de afgelopen
weken reeds zoveel had moeten verwerken. (Zo we weten, ligt Sitoebondo
geheel in het oosten van Java)
Van dit laatste liet ik echter niets blijken en nam het voorstel van Dr. de
Groot met beide handen aan. Zo gebeurde het, dat we op een vroege
ochtend in de sneltrein naar Soerabaja stapten.
Heel veel weet ik mij van deze treinreis niet meer te herinneren, alleen dit,
dat er bijna geen eind aan de lange rit kwam. Het eerste gedeelte door de
Preanger is altijd weer het mooiste moment, hoe vaak men deze reis ook
maakt. Het nabije gebergte bedekt met zwaar geboomte, de talloze diepe
ravijnen die je passeert, de bergen waar je omheen draait, het is alles even
mooi.
Met een kalm gangetje ging het naar beneden. Zo lang we in het
bergterrein zaten, was het nog lekker koel. Na een tijdje begon het
oerwoud te minderen. Hier en daar passeerden we djatie- en kinabossen en
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nog verderop begonnen de rubber tuinen. Daarna kwamen we op vlak
terrein en wordt het warm. Het mooie was er nu af. Eindeloos rolde de
trein verder, sawahs en nog eens sawahs, afgewisseld door suikerriet. Hier
en daar doemde een groepje palmbomen op, waar kamponghuisjes in
schuil gingen.
Af en toe stopte de trein even en dan ging het verder. Eindelijk ‘s avonds
bij zonsondergang waren we in Soerabaja, het eindpunt van de eerste dag.
We stapten uit en zochten een hotel op. Na ons verfrist te hebben, werd
gerijsttafeld. Inmiddels had ik mijn neef opgebeld die even een praatje
kwam maken. Spoedig daarna zochten we de klamboe op, want we waren
moe en de volgende morgen vroeg ging de reis verder.
Ook de tweede dag was het beeld vrij eentonig, hoewel meer gevarieerd
dan de eerste dag. Voor zover ik mij herinner, kwamen we nu meer in het
gedeelte van de koffie. Een gedeelte van de spoorbaan liep langs de zee,
hetgeen een aardige afwisseling gaf.
Tegen de avond, nog voor zonsondergang, bereikten we de plaats van
bestemming. ’s Avonds na de rijsttafel zaten we nog een tijdje buiten.
Binnen was het te warm. Talloze vuurvliegjes glansden in de donkere
tropennacht om ons heen en verspreidden een zwak lichtschijnsel. Dan
weer draaiden ze hun “lantaarntje” aan en dan weer uit. Wonderlijk toch.
Het was de eerste keer in mijn leven, dat ik deze beestjes zag.
Hoe is het mogelijk, dat dergelijke kleine diertjes nog zoveel licht kunnen
verspreiden, dacht ik. En waarop berust het verschijnsel? Is het een
fluorescerende of een scheikundige werking? Ik wist het niet en mijn
metgezel ook niet. Wel wist hij mij te vertellen, dat de dieven deze diertjes
gebruiken, bij hun nachtelijk “beroep”, teneinde de omgeving een weinig
te verlichten.
De volgende dag werden we met de auto naar het station gebracht. Het lag
een eind buiten Sitoebondo, vlak aan zee, nabij de dessa Langandan.
Vanuit de verte was de 85 meter hoge mast reeds te zien. Op het terrein
stond hoog alang alang. Het geheel was omringd door klapperbomen, met
uitzondering van het gedeelte dat aan zee lag. Na het station bezichtigd te
hebben, werden enkele metingen verricht. De klacht was, dat de toon bij
het seinen varieerde.
De oorzaak hiervan was spoedig gevonden en het was vreemd, dat het
personeel dit zelf niet had ontdekt. Wat was namelijk het geval? Door de
tropenhitte was de riem, die de wisselstroomgenerator dreef, in de loop der
jaren hard geworden en had de riemschijf als een spiegel zo glad gepolijst.
Hierdoor slipte hij, zodra de dynamo belast werd, d.w.z. zodra op de
seinsleutel gedrukt werd. Geen wonder dus, dat de toon varieerde. Op onze
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vraag of men wel eens riemvet gebruikte, bleek, dat men hiervan nog
nimmer had gehoord. Al die jaren had men dus blijkbaar gedraaid, zonder
iets aan de riem gedaan te hebben! De moeilijkheid was nu, hoe aan dit
materiaal te komen. Gelukkig bevond zich in de buurt een grote
suikerfabriek en toevallig was mijn reisgenoot bevriend met de
administrateur. Deze bleek een ruime voorraad van dit goedje te hebben,
zodat we een blik mochten lenen en we het euvel enigszins konden
verhelpen.
De vonkzenders van het trio: Sitoebondo, Ambon en Koepang waren –
zoals we weten – indertijd door Telefunken geleverd. Zij waren voorzien
van een z.g. Wiensche vonkenbrug en het was de eerste maal, dat ik
hiermede kennis maakte. Het voordeel van deze vinding is, dat een
primaire wisselstroom van hoge frequentie kan worden gebezigd, zodat
een fluittoon ontstaat. Ook dempt de opgewekte trilling minder snel uit,
waardoor – zoals reeds eerder werd opgemerkt – de golftrein langer
aanhoudt, hetgeen het nuttig effect ten goede komt.
De frequentie van de gebezigde wisselstroomdynamo bedroeg 500
perioden per seconde en daar bij iedere halve periode een golftrein wordt
opgewekt, werd dus een toon duizend verkregen. Deze dynamo, die een
energie van 10 kW kon leveren, werd aangedreven door een liggende
benzinemotor van 28 PK. Van deze 10 kW werd een trillingsenergie van 4
– 6 kW aan de antenne afgeleverd.
De golflengte, waarop het onderling verkeer werd afgewikkeld, bedroeg
1600 meter. Aan de 85 meter hoge toren hingen twee antennes, namelijk
een grote van het paraplutype en een kleine waaiervormige, voor een
golflengte van 600 meter, ten behoeve van het scheepvaartverkeer.
Voor de ontvangst werd nog steeds gebruik gemaakt van een
kristaldetector. De drie-elektrodenlamp had hier dus nog geen ingang
gevonden.
Van het begin af aan was gebleken, dat de zenders, voor de te overbruggen
afstanden, veel te zwak waren. De afstanden bedroegen respectievelijk:
Landangan – Oiba (nabij Koepang) 1090 km.
Oiba – Noesanivé (nabij Ambon) 890 km en
Landangan – Noesanivé 1620 km
Volgens mijn zegsman was het jammer, dat het Gouvernement niet de
voorkeur had gegeven aan een krachtiger type zender. Deze zouden
weliswaar in aanschaffing wat duurder zijn geweest, doch de totaalkosten
waren misschien zelfs lager gebleven, dan thans het geval is geweest.
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Door de bestelling van deze – betrekkelijk zwakke – zenders, had
Telefunken op haar beurt zware voorwaarden gesteld omtrent de plaats van
oprichting van de stations. Deze moesten nu onmiddellijk aan zee zijn
gelegen en wel zodanig, dat de uit te zenden golven een vrije aanloop
hadden met de corresponderende stations. Had men sterkere stations
gekozen, dan hadden terreinen kunnen worden uitgezocht die veel
gerieflijker lagen en veel minder gekost zouden hebben, zowel wat betreft
de aanschaffing als de exploitatie.
De terreinen, welke aan de zware, door Telefunken gestelde eisen
voldeden, waren slechts te vinden op grote afstand van de plaatsen
Sitoebondo, Koepang en Ambon. Het gevolg hiervan was, dat bijvoorbeeld
te Sitoebondo het personeel niet bij het station kon wonen, daar de
omgeving veel te drassig werd geacht. Dientengevolge moest een
dienstauto worden aangeschaft, die het personeel steeds heen en weer
bracht.
Op Ambon kon daarentegen het personeel wel weer bij het station wonen,
doch hier moest een 18 km lange weg aangelegd worden, van de
hoofdplaats naar Noesanivé. Ook op Oiba, nabij Koepang, moesten voor
het personeel huizen worden gebouwd. Deze en andere kosten moeten zeer
hoog geweest zijn, bijna even hoog als de aanschaffingskosten van de
stations zelf, nog afgezien van het ongerief, dat het personeel van deze
afgelegen plaatsen iedere dag opnieuw ondervond.
Aan de andere kant diende niet uit het oog te worden verloren – aldus mijn
zegsman – dat het hier slechts een proef betrof en nog wel een zeer
kostbare. Het was dus een verblijdend teken, dat de Nederlands Indische
Regering het had aangedurfd, bij de toenmalige stand van de techniek, de
stations op te richten.
De bedoeling van deze proeven was een inzicht te verkrijgen van de
mogelijkheid, om in de toekomst de kabelverbindingen te vervangen door
radioverbindingen. Deze eerste toch waren in het onderhoud buitengewoon
kostbaar, daar hiervoor een zeewaardig kabelschip, met alles wat hierbij
behoort in de vaart moest worden gehouden.
Daar echter de proefnemingen – zoals reeds eerder gezegd – , noch uit een
oogpunt van bedrijfszekerheid, noch uit een oogpunt van kosten, gunstig
zijn uitgevallen in vergelijking met kabelverbindingen, zou van een
algehele mislukking kunnen worden gesproken, ware het niet, dat zij in
een ander opzicht – voorshands niet voorzien – zegenrijke gevolgen
hebben gehad en de directe aanleiding zijn geworden van het ontstaan der
rechtstreekse verbinding tussen Indië en Nederland.
Tot zover de mening van mijn zegsman. De rest is ons bekend uit
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Hoofdstuk 2 van de voorgeschiedenis.
Na het beëindigen van de proeven in Juni 1914 schreef Dr. de Groot zijn
bekende proefschrift “Radiotelegrafie in de Tropen” waarop hij op 5 Juni
1916 promoveerde tot Doctor in de Technische Wetenschappen aan de
Technische Hogeschool te Delft. Het belangrijkst hierin was de stelling (en
daarom herhalen we deze nog even): “Een radioverbinding van Nederland
met hare Koloniën, zonder gebruik te maken van tussenstations, is een
politieke noodzakelijkheid en technisch uitvoerbaar”. Het was immers
deze stelling, welke hij bezig was in de praktijk te brengen, zodra de
sterkere middelen (de grote booglamp) gereed waren. Het is dus wel een
toevallige samenloop van omstandigheden geweest, dat de Ned. Indische
Regering tot de oprichting van deze proefstations besloten heeft en iemand
als Dr. de Groot heeft benoemd voor het leiden van deze proeven.
Omtrent het gedrag van de radio in de tropen, was toen nog niet veel
bekend. Vast stond evenwel, dat de absorptie en de luchtelektrische
storingen in de Tropen een veel grote rol speelden, dan dit in de gematigde
luchtstreken het geval is. Het was dan ook misschien daarom, dat de
proeven door hem zo intensief zijn uitgevoerd.
Het is niet doenlijk, hier verder op in te gaan. Volledigheidshalve wil ik
alleen aangeven welke die principiële verschillen zijn, tussen een
radioverbinding in de Tropen en met die in de gematigde luchtstreken,
zoals Dr. de Groot deze in zijn werk vermeldt:
1. Grote variatie daags in geluidssterkte, niet alleen als functie van het
uur van de dag, maar tevens, als functie van de dag van het jaar.
2. Grote variatie in veelvuldigheid en sterkte der storingen, eveneens als
functie van de dag.
3. In de slechte jaargetijden werken deze storende invloeden samen en
wel in zo sterke mate, dat dagelijks enkele uren voor de verbinding
moeten uitvallen. Onder deze omstandigheden moet met een 4 tot 8
maal grotere energie gewerkt worden, dan in het goede jaargetijde.
Het is in verband met de moeilijkheden, welke in de Tropen op
radiogebied werden ondervonden, dat ik deze punten nog even aanhaalde.
Vele dingen herinnerden nog aan het verblijf en aan de experimenten van
Dr. de Groot op dit station. In de goedang stonden nog altijd tal van
spoelen, schakelaars, variometers, etc. die hij gebruikt had. Vrijwel alle
metingen, waar zijn proefschrift vol van staat, werden hier verricht. Het is
misschien jammer, dat de lampontvangers die zoveel betere resultaten
geven, toen nog niet werden toegepast. Ongetwijfeld had hiermede de
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geluidsterkte opgevoerd kunnen worden, hetgeen het verkregen inzicht
nog meer zou hebben verfijnd.
Hier staat tegenover, dat met het versterken van de ontvangtekens, ook de
luchtstoringen in hevigheid zouden zijn toegenomen, zodat het relatieve
verschil met kristalontvangers misschien niet veel beter zou zijn geweest.
Aan het elimineren der luchtstoringen, welke in de Tropen (het betreft hier
de lange golf) zo buitengewoon hevig kunnen zijn, heeft Dr. de Groot ook
veel aandacht besteed. Deze beheersten soms het gehele verkeer zodanig,
dat iedere andere ontvangst onmogelijk werd.
Evenals aan zo vele andere onderzoekers, was het ook aan Dr. de Groot
niet gegeven, hiervoor een afdoende oplossing te vinden.
Eén van de interessantste onderdelen van het gehele station was de 85
meter hoge mast. Deze stond in het midden van het terrein en beheerste de
hele omgeving. Het gehele gevaarte stond op een kogelgewricht met
ingelegd glas, teneinde het ijzerwerk van aarde te isoleren. Ook de tuien,
die op hoogten van 32 en 64 meter waren aangebracht, moesten om
dezelfde reden geïsoleerd worden. In verband hiermede waren, zowel
beneden als boven, glaslichamen aangebracht. Deze glaslichamen gaven af
en toe moeilijkheden, doordat er nog al eens een defect raakte. Het
uitwisselen hiervan was een moeizaam en gevaarlijk werkje.
Veel steun ondervond men hierbij van de Inheemse werklieden. Deze
hebben praktisch geen hoogtevrees en zijn uitstekende klimmers. Ook in
de latere jaren heb ik hen voor het antennewerk zeer leren waarderen.
Toen we in Sitoebondo waren, werd juist zo’n glaslichaam op 64 meter
hoogte uitgewisseld. Tijdens deze reparatie kon niet uitgezonden worden.
Het was dus van belang dat deze zo snel mogelijk plaats had. Inderdaad
zag men kans het werkje in een paar uur tijds klaar te spelen.
Het voordeel van een geïsoleerde mast met tuien ligt hierin, dat deze geen
uitgestraalde energie absorbeert, mits de eigenslingering van het geheel
belangrijk verschilt met de bedrijfsgolven.
Behalve op Noesanivé – waar men veel last had van aardbevingen – waren
alle masten op deze wijze uitgevoerd.
Daar het station vlak aan zee lag en wij wel over enige tijd beschikten,
gingen we geregeld een kijkje nemen aan het strand. Het gerucht ging, dat
in een kreek, die verbinding met de zee had, krokodillen zaten. Tot onze
spijt hebben we er echter geen gezien.
Wat mij als nieuweling in de tropen, bijzonder opviel, was, dat de
Inheemse bevolking, zonder dat zij enige vrees voor deze ongure beesten
koesterde, de kreek doorwaadde, als was het de gewoonste zaak van de
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wereld. Het water reikte hen hierbij tot het middel, terwijl de smalste
breedte toch minstens 50 meter bedroeg. Wanneer zij onderweg
aangevallen waren, zouden zij reddeloos verloren zijn geweest.
Na ongeveer een week op Sitoebondo verbleven te hebben, keerden we
naar Bandoeng terug. Enige dagen daarna kreeg ik koorts en hoofdpijn. De
dokter constateerde .... malaria, welke ziekte ik dus in die paar dagen te
Sitoebondo moet hebben opgelopen.

6: De vernieuwing van het radio-ontvangstation Tjangkring
Het lag in de bedoeling, het ontvangstation, dat op de helling van de
heuvel nabij de kampong Tjangkring lag, naar beneden te verplaatsen, op
meer vlak terrein. Bij mijn komst in Indië was het nieuwe gebouw reeds
klaar. Het ontvanggedeelte, met alles wat hierbij behoort, moest nog
aangebracht worden. Veel hiervan was zelfs nog niet aangemaakt, en het
geval wil, dat ik hierin een groot aandeel zou krijgen.
Toen namelijk alle benodigde onderdelen voor de grote booglamp gereed
waren, werd mij opgedragen, een begin te maken met het ontwerp van een
draaibare raamantenne, voor het nieuwe ontvanggebouw. Raamantennes
waren in die tijd erg in de mode. Niet vele zullen echter zo’n grote
afmeting hebben gehad, als dit, voor Tjangkring bestemde raam.
Dr. de Groot nu had blijkbaar een grote voorliefde voor alles wat grote
afmetingen had, gezien de hoge bergantenne op Malabar – en niet te
vergeten – de 2400 - 3600 kW booglamp. Geen wonder dus, dat het voor
Tjangkring bestemde raam, wat afmetingen betreft, niet achter mocht
blijven, en een oppervlakte van maar even 10 x 10 meter in het vierkant
zou krijgen. Deze afmetingen zouden nog niet zo geweldig zijn geweest,
ware het niet, dat het raam tevens draaibaar moest zijn en dit maakte de
constructie zo ontzaglijk veel moeilijker.
Ook op Geltow (het ontvangstation van Nauen) en op Sambeek werden
ontvangramen gebezigd, welke nog veel grotere afmetingen hadden, doch
deze waren niet draaibaar. Opnieuw stond ik dus voor een probleem, dat
opgelost moest worden. Eerst de constructie van de grote bovenspoel en nu
dit draaibare raam.
Teneinde mij een idee te geven van het inwendige van het nieuwe
ontvanggebouw, nam Dr. de Groot mij mee daar heen. Van deze
gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om het oude ontvanggebouw te
bezoeken. Tot dusver was ik daar nog niet geweest.
Tot Dajeukolot volgden we dezelfde weg als naar het radiostation
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Malabar. Voorbij de brug over de Tjitaroem splitsten zich de wegen. Van
hieruit was het niet ver meer, misschien een kilometer of vijf. Het laatste
gedeelte van de weg volgde de rand van de heuvelrug. Deze bevond zich
aan de rechterkant. Aan de linkerzijde lagen sawahs, hier en daar
onderbroken door kegelvormige heuveltoppen, deze gaven aan het
landschap een idyllisch aanzien. Op één dezer heuvels bevond zich een
oud buiten. Volgens Dr. de Groot behoorde dit toe aan de regentenfamilie
te Bandoeng.
Nu en dan doemde vanuit de verte het silhouet van het nieuwe
ontvanggebouw op. Dichterbij gekomen, had het veel van een grote
hooischelf, weinig passend bij deze omgeving. Het gebouw lag midden
tussen de sawahs, een vijftig meter opzij naast de hoofdweg en een paar
honderd meter van de heuvelrug verwijderd. Een smal voetpad leidde
erheen. (foto 11)
Van de beide verdiepingen was de onderste bestemd voor het
ontvanggedeelte, op de tweede zou het draaibare raam moeten komen.

159

Foto 11: De nieuwe ontvangtoren in Tjangkring, gezien vanaf de
weg. De hele bovenverdieping wordt ingenomen door het draaibare
raam van 10 x 10 meter. Opname 14-6-1921.
Het was nog geheel leeg, zodat talloze vleermuizen vrij spel hadden en bij
trossen aan de balken hingen. Het oude ontvanggebouw lag een eind tegen
de heuvel op, aan de andere kant van de weg.
Van beneden uit was het niet te zien. Langs een schoongekapt gedeelte van
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de begroeide rug liep de ontvangantenne. Deze begon aan de voet van de
heuvel en eindigde ongeveer een kilometer hogerop. Op deze plaats moest
dus het gebouwtje staan.
Om er te komen, was een smal voetpad aangelegd, dat een eindje verderop
in de kampong Tjangkring begon. Het kronkelde langs kamponghuisjes,
bamboestelen, heggen, tuinen, etc.
Daar de klim op den duur te bezwaarlijk werd, had de dienst een paar
paardjes aangeschaft, die verzorgd werden door een toekang koeda
(paardenjongen). Zij waren dus in hoofdzaak bestemd om de wacht af te
lossen, doch in de tussenliggende perioden mochten ook anderen van onze
dienst er gebruik van maken als het zo uitkwam.
Deze rit langs het bergpad, maakte dat een tochtje naar het ontvangstation
een ontspanning betekende, en het verwonderde mij eigenlijk, dat het
kantoorpersoneel niet vaker voor “dienst” naar boven ging. Het was mij
opgevallen, dat Radio Malabar veel meer in trek was, dan Tjangkring. Men
hoorde het ontvangstation slechts zelden noemen.
Tijdens de rit te paard ging altijd de toekang koeda mee. Hij liep voorop
met Kees (het grootste paard) en Piet (het kleinste) volgde voetstoots, al of
niet voorzien van een ruiter.
Piet was zeer gehecht aan Kees. Bleef Kees staan, dan stopte ook Piet.
Keerde Kees naar huis terug, dan wilde Piet mee en was zelfs met geen
stok tegen te houden. Omgekeerd wilde Piet niet alleen naar boven en ook
niet alleen op stal blijven. Was dus slechts één paard nodig, dan moesten
beiden dienst doen. Kortom: waar Kees was, wilde ook Piet zijn.
Toen ik dit later aan één der ingenieurs (prof. Kann) op het kantoor
vertelde, die een goed paardrijder heette te zijn, wilde hij mij niet geloven.
Volgens hem moest een goed berijder ieder paard in beweging kunnen
brengen en het zou hem sterk verwonderen, als het hem niet gelukte. Maar,
hij wilde wel eens de proef nemen, en de eerste de beste gelegenheid, die
zich voordeed, ging hij mee. Doch hoe hij ook zijn best deed, hij kreeg het
dier geen stap vooruit. Nauwelijks werd Kees tevoorschijn gehaald, of Piet
was één en al gewilligheid.
Het ontvanggebouw was niet groot en geheel van hout opgetrokken, met
een zinken dak. Om het gebouwtje heen liep prikkeldraad en men vertelde
mij, dat er in de begintijd soldaten op wacht hadden gestaan.
Naast het ontvanggebouw stond een eenvoudig bamboehuisje en hier had
aanvankelijk de chef in zijn eentje gewoond. Sinds geruime tijd was het
echter niet meer in gebruik. Het gehele personeel was thans ondergebracht
in het Radiopark te Bandoeng.
Van het inwendige van het station kan ik mij niet meer zo veel herinneren.
161

Alleen, dat het er, evenals op het tijdelijke zendstation te Malabar, vrij
ongezellig was. Op een ruw houten tafel stond de bekende Telefunken
ontvanger en in een hoek was een veldbed opgesteld, teneinde de
telegrafisten tijdens de rustpauzen gelegenheid te geven, een tukje te doen.
De ontvanger was nog dezelfde als die, welke indertijd door Telefunken in
bruikleen was afgestaan. Alleen waren in de loop der jaren enkele
veranderingen aangebracht. Zo was bijvoorbeeld de vroegere “Lieben”
buis vervangen door een modernere ontvanglamp. Tevens was een
toonversterker aangebracht, een speciale vinding van Dr. de Groot.
Zoals toentertijd gebruikelijk was, werd in de ontvanger het zgn.
Überlagerersysteem toegepast. Dit systeem berust hierop, dat door middel
van een drie-elektrodenlamp, naast de trilling der aankomende golven, nog
eens een locale trilling wordt opgewekt, van een iets grotere, of kleinere,
frequentie. Deze tweede locale trilling moet zoveel van de eerste
verschillen, dat hun verschil een frequentie oplevert, die in het gebied van
de hoorbare geluidsfrequentie ligt.
Gewoonlijk wordt hiervoor een afzonderlijke generatorlamp aangebracht,
doch nodig is dit niet. Het is namelijk ook mogelijk, de detectorlamp te
laten genereren. Het nadeel van deze laatste methode is, dat de
ontvangkring te veel buiten afstemming gebracht moet worden, hetgeen
een verzwakking van de ontvangen trillingsenergie betekent. (Men diene
hierbij niet uit het oog te verliezen, dat het hier ging, om de toenmalige
ontvangst van zéér lange golven van enige duizenden meters. Bij de
kortere golven heeft men hiervan minder last en is een afzonderlijke
generatorlamp niet nodig). Past men een Überlagerer toe, dan kan de
ontvangstkring op de aankomende golf afgestemd blijven, waardoor een
sterkere ontvangst wordt verkregen.
Hoe het in die tijd met de ontvangresultaten stond, is mij niet bekend.
Blijkbaar was het hiermee niet erg gunstig gesteld, want ik hoor Dr. de
Groot nog aan de dienstdoende chef zeggen: “Als het zo doorgaat, gaan we
op de flacon”. Vermoedelijk waren de minder goede resultaten te wijten
aan de éénzijdige verbinding, hetgeen de interesse deed verslappen.
Na de situatie in het nieuwe ontvanggebouw opgenomen te hebben, werd
besloten, voorlopig een vast raam aan te brengen, teneinde in het bezit te
komen van enkele gegevens. Dit was een werkje van een paar dagen en na
verloop van een week was het benodigde aantal windingen vastgesteld,
benevens de onderlinge afstand der draden, enz. Hierna kon met de
constructie van het draaibare raam worden begonnen. Het spreekt vanzelf,
dat het raam geheel uit hout moest worden vervaardigd. Alleen een stukje
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as beneden en boven, buiten het vlak van het raam, mochten van metaal
zijn.
De moeilijkheid bestond nu hierin, een houten vakwerkmast te construeren
van een 14 meter lengte, die voldoende sterk en niet te zwaar werd. Deze
vakwerkmast zou moeten dienen om hieraan de vier armen
diagonaalsgewijs te bevestigen. Langs de uiteinden van deze armen
zouden de draden gehangen moeten worden. Was het berekenen van een
metalen vakwerkmast een kleinigheid, met één van hout ging het zoveel te
moeilijker. Althans mij ontbraken hiervoor alle benodigde gegevens en het
was niet mogelijk, deze elders te bemachtigen. Er zat dus niets anders op,
dan maar een greep te doen, in de hoop, dat deze er niet te veel naast zou
zijn.
Toen eenmaal de afmetingen van de vier verticale palen waren vastgesteld,
volgde de rest vanzelf. Het duurde dan ook niet lang, of het ontwerp stond
op papier en werd als gewoonlijk, zonder commentaar geaccepteerd en bij
verschillende instanties in bewerking gegeven.
Hoewel ik over het eindresultaat niet ontevreden was, had ik achteraf zo’n
gevoel, dat de dimensies wel wat aan de grote kant waren geweest.
Evengoed hadden de palen – en daardoor ook de rest – best wat lichter
kunnen zijn. Het geheel was dan veel minder zwaar geworden en veel
beter hanteerbaar, zoals straks zal blijken. Trouwens, wanneer ik geweten
had, dat het raam gedoemd was na een paar jaar te verdwijnen, had ik veel
beter bamboe kunnen nemen dan het zware djatihout. Bamboe is goedkoop
en laat zich heel makkelijk bewerken. Het nadeel is, dat het niet zo lang
mee kan en het gevaar bestaat, dat de witte mieren er aan gaan knabbelen.
Doch die twee of drie jaar had het ’t zeker uitgehouden. Enfin, ook
hierover straks meer.
Na gereedkomst van de onderdelen, werd onmiddellijk een begin gemaakt
met de opstelling. Daar, in tegenstelling met Malabar, geen technisch
personeel aanwezig was, werd ik ook met de montage belast. Mij werden
ter beschikking gesteld een paar handlangers van het ontvangstation, een
aantal Chinese timmerlieden van de B.O.W. (die ook het houtwerk hadden
gemaakt) en een aantal losse koelies
De montage verliep vlot en het duurde dan ook niet lang, of we konden
met het raam (zonder ontvangst) proefdraaien, hetgeen van beneden uit
met behulp van een handwiel geschiedde (zie foto 12)
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Foto 12: Het interieur van het nieuwe ontvanggebouw te Tjangkring.
Rechts de aandrijfinrichting van de raamantenne. Links de metalen
ontvangkooi.
Thans kwam de gemaakte fout in het licht: het raam was weliswaar zonder
veel moeite aan het draaien te brengen, doch als het eenmaal in beweging
was, was het niet meer te stoppen. Dit kwam door de geweldige zwaarte
van het geheel, waardoor het een groot behoud van arbeidsvermogen van
beweging had gekregen. Probeerde men desondanks het raam plotseling te
stoppen, dan begonnen de vier “wieken” vervaarlijk te zwiepen. Wilde
men het raam in een bepaalde stand brengen, dan moest men deze stand
van te voren goed in het oog houden en vroegtijdig vaart verminderen.
Aan dit euvel viel niets meer te doen. Er zat weinig anders op dan het raam
zo in gebruik te nemen, in de hoop, dat de telegrafisten er niet te ruw mee
zouden omspringen. Niet, dat ik bang was, dat er anders ongelukken
zouden gebeuren, doch het al te sterk afremmen kwam er voor het
houtwerk en de aandrijfinrichting toch wel heel erg op aan.
Toen het raam gereed was, werd een begin gemaakt met de rest in orde te
brengen. Veel kon hier nog niet aan gedaan worden, omdat de nieuwe
ontvangapparaten er nog niet waren. De verdere werkzaamheden
bestonden in het aanbrengen van een metalen kooi, het monteren van de
sein- en ontvangtafels, het opstellen van de accubatterij met motordynamoaggregaat enz.
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De bedoeling van de metalen kooi was, hierin de ontvangers onder te
brengen, teneinde het geheel elektrisch van de rest af te schermen, een
methode die in latere jaren handiger is opgelost, door de toestellen zelf van
een metalen scherm te voorzien.
Tot zover één en ander over de inrichting van het ontvangstation. Na
afloop van de werkzaamheden, deed zich een niet onvermakelijk incident
voor, hetgeen wel interessant is te vertellen. Ik had aan een paar koelies
opgedragen, de vloer van de bovenverdieping schoon te maken. In de
afgelopen maanden hadden talloze vleermuizen en ander gedierte – dat
door de open ramen vrije toegang had – hun uitwerpselen ongestoord
kunnen deponeren. Verder lagen er grote plassen gesmolten asphalt, dat
naar beneden gelekt was. Ik behoef dus niet te vertellen, hoe deze
bovenverdieping er uit zag.
Met behulp van boenders en veel water werd geprobeerd er enige “grond”
in te krijgen. Het vuil werd in een emmer geschept en gemakshalve door
een openstaande deur van boven af in de sawah geleegd. Dit vond men
blijkbaar makkelijker dan telkens van boven naar beneden te lopen. Veel
hinderde dit trouwens ook niet, mits men maar uitgekeken had of er
toevallig mensen onder stonden. Doch aan dit uitkijken heeft het blijkbaar
ontbroken, want op een gegeven moment hoorde ik een hevig kabaal. Wat
was het geval? Een paar heren van het kantoor in Bandoeng waren eens
komen kijken hoe het er mee stond. Niemand had hen zien aankomen en
op het moment, dat ze voor het gebouw stonden, leegde toevallig een der
koelies zijn emmer met vuil, met het gevolg, dat de heren de hele lading
over zich heen kregen.
Onder het vuil en stampend van woede, kwamen ze naar mij toe. Met
moeite kon ik mijn lachen bedwingen, het gezicht was meer dan
vermakelijk. De heren konden echter hun plezier wel op en vonden een
dergelijke ontvangst “bij de beesten” af. Maar ja, het speet mij natuurlijk
verschrikkelijk, doch ik kon er ook niet veel aan doen.
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Foto 13: De bedrijfscentrale van Tjangkring bevindt zich in het
inwendige van een metalen kooi. Op de tafel staat een eenvoudige
lampontvanger met honingraatspoelen. Links de seinautomaat.
Zo goed en zo kwaad als het ging probeerde ik de witte pakjes af te vegen,
doch er viel niet veel van te maken. Het asphalt veroorzaakte vuile bruine
plekken, die er beslist niet af wilden. Zonder verder naar de
werkzaamheden te hebben gekeken, zijn ze maar gauw weer in hun auto
gestapt en weggereden.
Wanneer men pas in Indië is en voor het eerst met Inheems personeel
omgaat, schijnt men leergeld te moeten betalen. Althans, zo is het mij
gegaan. Blijkbaar was dit een gevolg van een totaal gemis aan bekendheid
met de Indische toestanden en gewoonten. Hoewel ik aanvankelijk het
voorval met de Bandoengse heren niet onvermakelijk vond, had ik achteraf
toch wel enige spijt van het gebeurde en ik nam mij voor in het vervolg
beter op mijn ondergeschikten te letten. Dit te meer, omdat ik mijzelf niet
geheel vrij van schuld voelde.
Niettegenstaande dit voornemen deed zich in die dagen een tweede geval
voor, dat weliswaar onschuldiger was dan het eerste, doch dat aan dezelfde
onbekendheid met de Oosterse toestanden toegeschreven kan worden. Dit
zat zo:
Op een ochtend werd ik gewaarschuwd, dat Astari (zo heette de man)
hevige buikpijn had en of ik even wilde komen kijken. De man zag er
inderdaad slecht uit, vertrok zijn gezicht krampachtig en kreunde hevig.
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Mijn eerste gedachte was, dat hij zou sterven en ik wist niet beter te doen,
dan zijn metgezellen te verzoeken, hem zo snel mogelijk op een draagbaar
naar zijn kampong te brengen. Zo geschiedde. Astari werd weggedragen
en ik was blij, dat zij uit het gezicht waren en ik van de verdere
verantwoordelijkheid af was.
In de veronderstelling verkerende, dat ik hem wel nimmer terug zou zien,
verbaasde ik mij er over, dat hij de volgende dag weer op het werk
verscheen, alsof er niets had plaats gevonden.
Ik verheugde mij er over en vroeg hem, of hij werkelijk weer helemaal
genezen was, want anders mocht hij gerust nog een dagje thuis blijven;
niet vermoedende dat hij gesimuleerd kon hebben.
Een paar dagen later deelde één zijner kornuiten mij in vertrouwen mede,
dat Astari toch wel erg pienter was geweest. Hij had maar gedaan, alsof hij
ziek was, om zodoende een dag vrij te krijgen. Waarom deze man zijn
landgenoot ging verraden, was mij niet duidelijk. Kort daarna kwam de
aap uit de mouw. Als tegenprestatie verlangde ook hij een dag verlof, waar
ik echter niet op in ging.
Ook toen nog had ik het niet door, dat Astari mij er wel eens tussen
genomen kon hebben. Eerst veel later, toen ik de heren beter had leren
kennen, kwam ik tot andere gedachten.
Toen alles zover gereed was, brak eindelijk de dag aan, waarop de
verhuizing van het oude naar het nieuwe station plaats zou hebben.
Hoewel nog geen wederzijds verkeer met Nederland bestond, lag het in de
bedoeling, deze verhuizing binnen de kortst mogelijk tijd te doen
geschieden. Het verkeer met Cavite en Honolulu sprak hierbij natuurlijk
een woordje mee. Dankzij de goede voorbereiding van de toenmalige chef
van het ontvangstation, de heer L.W.H. van Oosten, kon zelfs het verkeer
na een dag weer hervat worden.
Nu eist het volksgeloof in Indië, dat bij het betrekken van een nieuw
gebouw, of het in gebruik nemen van een belangrijke installatie, een
slamatan (soort offerfeest) wordt gegeven, welke door de eigenaar wordt
bekostigd.
Hierbij wordt dan het een of ander dier geslacht en de kop in de nabijheid
van het gebouw begraven. Al naar gelang van de omvang van het
betreffende gebouw of bedrijf, varieert de grootte van het te slachten
offerdier tussen een kip en een karbouw.
De bedoeling van zo’n slamatan is, om de geesten gunstig te stemmen, en
zodoende het bedrijf voor ongemak, of ongelukken te vrijwaren.
Blijft zo’n slamatan achterwege, dan rust (aldus het volksgeloof) op de
onderneming geen geluk en zo er dan iets ernstigs gebeurt, wordt dit aan
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het verzuim geweten. Zelfs kan het gebeuren, dat het Inheemse personeel
in een dergelijk geval weigert in het gebouw of fabriek te werken.
Het is daarom de gewoonte geworden, dat met dit stukje volksgeloof (adat)
rekening wordt gehouden. Gedurende de jaren, die ik bij de radiodienst
heb doorgebracht, zijn er dan ook talrijke van deze slamatans geweest,
waarop ik later nog wel eens een enkele keer terug kom.
Het wonderlijke is nu, dat bij het betrekken van het nieuwe
ontvangstgebouw van dienstwege geen slamatan werd gegeven. Zelfs was
er geen enkel officieel persoon aanwezig. En men zou haast geneigd zijn te
veronderstellen, dat de grote moeilijkheden, die het ontvangstation te
wachten stonden, aan dit verzuim geweten moesten worden. Vanuit een
Inheems standpunt bekeken zou dit zeker het geval zijn.
Wat was hiervan de oorzaak? Had de leiding van de radiodienst het geval
vergeten, of werd het feit van te gering belang geacht? Dit is natuurlijk
achteraf moeilijk te zeggen. Zeker is, dat in latere jaren voor heel wat
geringere gebeurtenissen de slamatan wél in acht werd genomen.
Op het moment van opening van het nieuwe ontvanggebouw, had ik hier
zelf nog niet zo’n erg in, omdat ik nog te kort in het land was en nog niet
met de gebruiken en gewoonten op de hoogte kon zijn. Pas later, toen over
het ontvangstation te Tjangkring zo veel te doen kwam, drong de diepere
betekenis van het “verzuim” beter tot mij door en moest ik vaak aan deze
merkwaardige gebeurtenis denken.
Zonder al te veel op de loop der gebeurtenissen vooruit te lopen, zij vast
vermeld, dat de ontvangresultaten ter plaatse niet gunstig bleken te zijn,
terwijl tevens veel hinder werd ondervonden van de grote
booglampzender.
Het gevolg van een en ander is zelfs geweest, dat men die omgeving heeft
moeten verlaten, om elders op de Bandoengse hoogvlakte een ander
ontvangstation op te richten.
Dat de oorzaak van het mislukken van Tjangkring te wijten zou zijn aan de
kwestie van de slamatan, is natuurlijk moeilijk aan te nemen. Althans niet
direct, maar misschien wel indirect. Want alle bijgeloof achterwege
gelaten, had de radiodienst – volgens mijn bescheiden mening – bij het
betrekken van het nieuwe station, dat een belangrijke schakel zou vormen
in het internationale radioverkeer, wel wat meer belangstelling kunnen
tonen.
Nu deze uit bleef, zou men hieruit kunnen afleiden, dat het
ontvanggedeelte niet die aandacht had, die het rechtens verdiende. Een
tekortkoming, die in later jaren wel eens meer is geuit.
Het is misschien deze kwestie, waarin de kern opgesloten ligt van de
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gehele lijdensgeschiedenis van het nieuwe ontvangstation.
Keren we thans terug naar de verhuizing van het boven- naar het
benedenstation en dan moet ik eerlijkheidshalve bekennen, dat deze toen
ook weer niet geheel zonder vertoon heeft plaatsgehad, zij het dan, dat dit
niet officieel geschiedde en op zeer bescheiden wijze. Wat was namelijk
het geval?
De toenmalige chef van het oude ontvangstation – de heer van Oosten –
was een actief man met vele dienstjaren achter de rug en een goed kenner
van land en volk. Hij had er geen vrede mee, dat de verhuizing ongemerkt
zou voorbijgaan en liet daarom, op eigen verantwoording, een ankloeng*
orkestje aanrukken, dat de verhuisstoet moest opluisteren.
In processie daalde men de heuvel af. Het orkestje voorop en een groot
aantal dragers er achter. Bij het nieuwe ontvanggebouw aangekomen,
werden nog enige stukjes ten beste gegeven. Door deze kleine geste
gebeurde er dus toch nog iets, maar of deze kleine plechtigheid (zonder
dus de organisator te kort te doen) een echte slamatan kon vervangen, staat
te bezien. Gezien de uiteindelijke resultaten zou men geneigd zijn hieraan
te twijfelen.
* Noot: Een ankloeng bestaat uit bamboekokertjes, welke op een bepaalde
manier in trilling worden gebracht. De bamboe hiervoor moet in een
bepaald jaargetijde geplukt worden, wil ze later niet door vocht en beestjes
worden aangetast. De ankloeng is één der oudste muziekinstrumenten uit
het Soendaland, waarschijnlijk reeds uit het Bronzen Tijdperk op Java.

7: De bouw van ontvangapparaten
De aanmaak van ontvangapparaten is vele jaren niet de sterkste zijde van
de radiodienst geweest. Pas na afloop van de langegolfperiode – of liever
gezegd – bij het begin van de kortegolfperiode kwam hierin enige
verandering.
De eerste lampontvanger voor de lange golf met terugkoppeling is
vermoedelijk de ontvanger geweest, die in November 1918 met de “Zeven
Provinciën” mee naar Nederland is gegaan en die een tijd lang op de
Blaricummer Meent dienst heeft gedaan.
Daarna heeft de aanmaak weer een jaar stop gestaan, tot Dr. de Groot mij
begin 1921 opdroeg, een eenvoudige lampontvanger te maken, voor het
radiostation te Sitoebondo. De zelfbouw van ontvangtoestellen was in die
tijd nog niet zo eenvoudig, althans niet in Indië. Vrijwel alle onderdelen
169

moesten we zelf aanmaken, omdat zij niet te koop waren. Hoewel hier veel
tijd in ging zitten, was het fabriceren van draaibare condensatoren nog wel
te doen, doch het maken van hoogohmige weerstandjes en
papiercondensatoren ging heel wat lastiger.
Was een dergelijk werk in de gematigde luchtstreken al niet zo eenvoudig,
in de tropen ging het nog moeilijker, vanwege de veel hogere eisen, die
men daar, vanwege het vochtige klimaat, aan de onderdelen moest stellen.
De eerste lekweerstanden werden gemaakt, door een stukje ruw geslepen
glas of porselein net zolang met potlood te bestrijken, tot de gewenste
hoge weerstand werd verkregen. Teneinde het potloodlaagje te
beschermen tegen invloeden van buiten, werd er een laagje schellak
overheen gesmeerd. Wanneer na deze behandeling de weerstand weer
opgemeten werd, was deze meestal intussen heel anders geworden en kon
men opnieuw beginnen. Trouwens, ook na het bestrijken van de
weerstandjes met schellak, waren ze weinig stabiel. Beter voldeden de
later gebruikte staafjes kool, hoewel ook deze zeer hygroscopisch en
daardoor weinig stabiel waren.
Het maken van papiercondensatoren lijkt vrij eenvoudig. Je neemt maar
wat paraffinepapier en wat bladtin, leg dit om en om op elkaar en klaar is
Kees. Maar zo eenvoudig is het toch ook weer niet. Zeker, met een beetje
geduld is het mogelijk, een condensator in elkaar te zetten van elke
gewenste capaciteit, zelfs tot 2 microfarad en hoger toe en zonder te
vervallen in al te grote afmetingen. Doch deze verdragen slechts een
betrekkelijk lage spanning en de inwendige weerstand is gewoonlijk veel
te laag. Nu zijn papiercondensatoren in de tropen nooit erg bedrijfszeker
geweest, ook niet de latere handelscondensatoren. Maar ze waren nog
altijd veel beter dan de eigen gefabriceerde. Waarom onze eigen
condensatoren zoveel slechter waren dan de gekochte, hebben we nooit
goed kunnen verklaren, doch was vermoedelijk gelegen in het feit, dat het
papier met de vingers werd aangeraakt. Daardoor nam dit een beetje
transpiratie op en ontstond na zekere tijd een zwakke plek. In de tropen
zijn de vingers in de regel vochtiger, dan in de gematigde luchtstreken,
hetgeen misschien het proces verergerde. Na verloop van tijd sloeg de
condensator op zo’n zwakke plek door en was dan verder onbruikbaar. Het
enige middel hiertegen zou misschien geweest zijn, de condensatoren
machinaal te fabriceren, zodat men er in het geheel niet aan hoefde te
komen. Maar een dergelijk apparaat was vermoedelijk niet in de handel en
zouden wij dus zelf hebben moeten maken, waarmede teveel tijd
heengegaan zou zijn. Trouwens, erg lang duurde het toen niet meer, of er
verschenen handelscondensatoren op de markt.
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Het toeval wilde echter, dat we een kleine vijfentwintig jaar later weer
voor hetzelfde probleem zouden komen te staan. In de bezettingstijd
namelijk waren geen condensatoren verkrijgbaar, zodat de Jappen ons
opdroegen, de fabricatie zelf ter hand te nemen. Hoewel de middelen toen
veel beter waren, dan in 1921, gelukte de aanmaak ook toen niet,
vermoedelijk om dezelfde redenen.
Maar laat ik terugkeren tot de aanmaak van de ontvanger voor Sitoebondo:
deze kwam tenslotte gereed en werd naar de plaats van bestemming
gezonden. Het succes was echter maar matig, want na enkele dagen kregen
wij het apparaat terug, met de mededeling, dat men het daar niet gebruiken
kon!
Na het toestel nogmaals grondig nagekeken te hebben, werd het opnieuw
verzonden, waarna ik er nimmer meer iets van heb gehoord. Het tweede te
bouwen apparaat was bestemd voor het nieuwe station te Tjangkring,
teneinde gebruikt te worden voor de ontvangst van de buitenlandse
langegolfzenders. De opstelling der onderdelen zou ongeveer gelijk
moeten zijn als die van de ontvanger van de “Zeven Provinciën”. Hoe dit
toestel er precies had uitgezien, was mij niet bekend en waar niemand mij
voldoende in kon lichten, moest ik mijn fantasie de vrije loop laten.
Gelukkig waren indertijd dubbele stellen spoellichamen aangemaakt, zodat
deze geen moeilijkheden opleverden.
Daar het al zo lang geleden is, weet ik mij de verschillende bijzonderheden
niet meer zo goed te herinneren. Alleen deze, dat de trillingskring enorme
afmetingen moest hebben, om golflengten van 20 kilometer en nog meer te
kunnen ontvangen en tevens, dat veel aandacht werd geschonken aan het
gelijkstroomgedeelte, te weten het opladen en controleren van de
accubatterijen voor de gloeistroom en de anodespanning. Voor dit laatste
werd het gehele middenpaneel ingericht, met talrijke omschakelaars,
ampère- volt- en kWu-meters, automaten, etc. Alles werd dubbel
uitgevoerd, zodat tijdens het bedrijf van het ene stel, het andere geladen
kon worden. Het apparaat had dan ook meer weg van een schakellessenaar
dan van een toestel om radiotekens te ontvangen. Rechts van dit
schakelpaneel kwam de detector met de afstembare kringen en aan de
linkerkant het laagfrequentgedeelte.
Teneinde de wikkelingen tegen het indringen van vocht te beschermen
(hetgeen wel nodig was in de nabijheid van de vochtige sawahs), werden
zij met schellak bestreken. Deze schellak werd niet eerst opgelost in
alcohol, (zoals meestal geschiedde) doch met behulp van een heet
strijkijzer gesmolten en over de draad uitgestreken. Deze methode had
voor, dat de katoenomspinning volkomen vochtvrij bleef, hetgeen bij
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schellak opgelost in alcohol niet het geval was. Een nadeel was misschien,
dat de eigencapaciteit der windingen wat groter werd dan normaal, doch
dit kwam er voor de langegolfontvangst niet zo erg op aan.
Voor de afstemming van de afstemspoel was een groot aantal aftakkingen
aangebracht, welke met behulp van een schakelaar bij- of afgeschakeld
konden worden. Hierin bevonden zich tevens zgn. doodeindschakelaars,
welke dienden, om niet in gebruik zijnde spoelgedeelten af te schakelen,
teneinde te voorkomen, dat deze meeslingerden en daardoor verliezen
veroorzaakten.
Evenals alle andere metalen onderdelen – zoals assen, lagertjes,
schakelaars etc., waren ook deze afkomstig van de hoofdwerkplaats van de
P.T.T. Dienst te Weltevreden. Zij zagen er bijzonder fraai uit en waren
solide uitgevoerd. Het werk, uit deze werkplaats afkomstig, heb ik later op
Radio Malabar nog vele malen leren waarderen. Het deed niet onder voor
het echte instrumentmakerswerk zoals men dat van eersteklas
instrumentmakerijen in Nederland gewend was.
Naar ik mij verder meen te herinneren, werd slechts één detector met een
enkele versterkerlamp toegepast, beide van het Moorheadtype. Volgens de
ervaringen op Tjangkring, had het niet veel zin, meerdere lampen te
gebruiken, aangezien hierdoor de luchtstoringen te veel versterkt zouden
worden en het bijna ondragelijk werd ze aan te horen.
Teneinde de geluidsterkte te kunnen controleren, werd gebruik gemaakt
van een parallel Ohmmeter. Deze werd parallel aan de telefoon
bijgeschakeld. De werking hiervan berust op het uitdraaien van zoveel
weerstand, tot het geluid verdwijnt. Het getal, dat met deze stand
overeenkomt, is dan een maat voor de geluidsterkte.
Na gereedkomst scheen Dr. de Groot nogal over het resultaat tevreden te
zijn en daar het zijn gewoonte was, dat de radiodienst ieder jaar een stand
kreeg op de Jaarbeurs te Bandoeng, gaf hij opdracht het toestel daar op te
stellen en de ontvangst te demonstreren. Daarna werd het toestel op het
nieuwe ontvangstation te Tjangkring geplaatst. Volgens de telegrafisten,
die er mee gewerkt hebben, voldeed het redelijk goed. Alle grote langegolf
stations over de gehele wereld werden er mee, in combinatie met het raam,
gehoord. Ter onderscheid met de Telefunken ontvanger, werd het de
“oorlogsontvanger” genoemd, welke benaming vermoedelijk verband
hield met het toestel van de “Zeven Provinciën”, waarvan het min of meer
een copie was.
Na deze beide apparaten, werden nog een paar eenvoudige toestelletjes
gebouwd, voor de topografische dienst. De bedoeling hiervan was, in de
rimboe de tijdseinen van de 100 kW booglampzender op te nemen. Daarna
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heeft de bouw weer een paar jaar stil gestaan, om pas weer te beginnen na
het verhuizen van het kantoor naar een afdeling van
Gouvernementsbedrijven, waar het laboratorium huisvesting vond in één
der kelders van het souterrain. Ik kom hier later nog wel op terug.
Tijdens de bouw van de “oorlogsontvanger”, had een grappig voorvalletje
plaats, hetgeen misschien wel interessant is, hier nog even te vertellen.
Op een keer wilde Dr. de Groot een bepaalde schakeling met behulp van
een schets verduidelijken. Ik kon niet zo gauw een stukje papier en een
potlood vinden. Gelukkig kwam de oppas aanlopen met een leitje en een
griffel. Dr. de Groot nam het aan en maakte hierop de schets, waarna hij
het aan de oppas teruggaf, zonder gelezen te hebben wat er op stond.
(Deze leitjes werden in die dagen veel gebruikt om berichtjes door te
geven, speciaal ten dienste van bezoekers. Men schreef hierop de reden
van het bezoek, naam, beroep, enz., waarna men het aan de oppas
overhandigde, die het bij de chef bracht.)
Zo ook hier. Dr. de Groot bleef nog een tijdje in de afdeling rondneuzen,
toen na een half uurtje de heer Pas geheel onthutst kwam binnenstappen,
waar toch de “baas” bleef (zo noemden velen Dr. de Groot). Er waren een
paar hoge gasten en die kon men toch niet zo lang laten wachten, vond hij,
en of de oppas niet geweest was om het bezoek aan te kondigen. Plotseling
herinnerde Dr. de Groot zich het bewuste leitje en toen pas drong het tot
hem door, dat hij in zijn verstrooidheid vergeten had, het te lezen!

8: De invasie van buitenlandse technici
Omstreeks medio 1921 verscheen plotseling een groot aantal buitenlandse
technici op het radiotoneel. De meesten kwamen uit Rusland, doch er
waren ook Duitsers, Oostenrijkers, enz. bij. Wat deze mensen allen
kwamen doen en waarom er zoveel waren, is mij steeds een raadsel
gebleven. Er was weliswaar veel te doen, doch om al deze mensen aan het
werk te zetten, die vaak moeite met de taal hadden en ook niet allen
vaklieden bleken te zijn, viel niet mee. Geen wonder, dat velen kort na hun
komst weer verdwenen, enkelen zelfs voordat hun “kortverbandtijd” om
was. Deze technici werden, na hun komst, over de verschillende
onderdelen verdeeld. Een paar gingen naar Radio Malabar, anderen voor
montagewerkzaamheden naar de Buitengewesten en een vijftal bleef op
het kantoor in de Frisiastraat.
Onder deze laatsten bevonden zich twee professoren, een Russische (de
heer Skritzky) en een Oostenrijker (de heer Kann). Beiden waren
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ongetwijfeld zeer bekwame technici en, naar men mij vertelde, de laatste
zelfs een beroemdheid (volgens beweren van Dr. de Groot “iemand die
zijn gewicht in goud waard was” en dat wil nogal iets zeggen). Beiden
hadden echter een zeer groot gebrek. Zo leed de eerste min of meer aan
zwaarmoedigheid en had de tweede een zeer lastig karakter. Vermoedelijk
waren deze gebreken een gevolg van de oorlog, welke beiden hadden
meegemaakt, doch het kan ook zijn, dat zij heimwee hadden naar hun
geboorteland, dat zij, vanwege de naoorlogse toestand hadden (moeten)
verlaten. Hoe dit echter zij, ik heb het altijd zeer jammer gevonden, dat zij
niet aan hun nieuwe omgeving hebben kunnen wennen, zodat ook hun
verblijf in Indië slechts van korte duur is geweest.
De Russische professor arriveerde het eerste en daarom droeg Dr. de Groot
vermoedelijk aan hem het ontwerp op van een 50 kW booglampzender,
bestemd voor de stations te Sitoebondo, Ambon en Koepang. Zijn
assistent, de heer Ramm (eveneens een Rus) , maakte de benodigde
tekeningen. Beide heren hadden weinig ervaring op het gebied van
booglampzenders (de laatste was zelfs geen radioman) en het was hierom,
dat zij dikwijls hun licht op kwamen steken bij de andere (Nederlandse)
technici. Hier was natuurlijk niets op tegen, alleen duurde het werk
hierdoor wat langer. Ja, zo lang zelfs, dat toen de booglampzenders na
verloop van tijd eindelijk gereed kwamen, zij nog wel opgesteld zijn
geworden, doch praktisch geen dienst meer hebben gedaan, omdat zij
verdrongen werden door de intussen opgekomen drie-elektroden
lampzenders, hetgeen in zeker opzicht jammer was van alle werk en
moeite.
Érg fortuinlijk is professor Skritzky trouwens nimmer met zijn werk
geweest. Zo ook niet met het tweede.
Deze opgaaf betrof het maken van een grote variometer voor de 2400 –
3600 kW booglampzender. Blijkbaar had Dr. de Groot hiermede de
bedoeling, om snel de golflengte te kunnen veranderen, hetgeen in tijden
van oorlog van groot belang was. (Dit was immers één der grote voordelen
van de booglampzender boven de machinezender, zie Hoofdstuk 2 van de
Voorgeschiedenis)
Zo’n variometer nu in het algemeen bestond uit een binnen- en een
buitenspoel, waarvan de ene vast en de andere draaibaar was. Door de
losse spoel te draaien, konden zelfinducties verkregen worden, die
varieerden van nagenoeg nul tot het viervoud van één der spoelen. Het
regelbereik was dus zeer groot. Zij werden daarom vroeger veel gebruikt
voor ontvangdoeleinden, doch zijn later vervangen door meer verliesvrije
spoelen.
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Teneinde het variometerprincipe bruikbaar te maken voor de grote
booglamp, diende een bijzondere constructie te worden toegepast, omdat
rekening moest worden gehouden met de enorme spanningen, welke
tussen de windingen ontstonden. De constructie nu, welke door prof.
Skritzky werd toegepast, bestond uit twee plat gewikkelde spoelen,
waarvan de ene vast en de andere draaibaar was. De windingen, die uit
zwaar koperband bestonden, werden op hun plaats gehouden door zware
hoogspanningsisolatoren. Het gevaarte kreeg na gereedkomst een hoogte
van ongeveer twee meter en een breedte van veertig centimeter en zag er
vrij solide uit, zowel mechanisch als elektrisch. Toch schijnen de
dimensies, betreffende de onderlinge afstand en isolatie, nog veel te klein
gekozen te zijn, want toen na verloop van een paar jaar proefgedraaid
werd, sloegen de vlammen er aan alle kanten uit, terwijl de grote
booglamp nog niet op een kwart van zijn volle vermogen stond. Aan het
apparaat is toen nog een tijdlang gedokterd (niet door professor Skritzky,
want die was toen al lang vertrokken), doch door anderen, maar zonder
enig succes.
Zoals het in de toekomst nog met vele andere dingen zou gaan, waren we
op Malabar – voor wat de grote booginstallatie betreft – een illusie armer
en een wijsheid rijker. De variometer werd in een hoek gezet en van het
snelle veranderen van golflengte kwam niets. Dit is trouwens ook niet
nodig gebleken, in zoverre werd het variometerprobleem niet als een
gemis gevoeld. Op welke wijze dan wel van golflengte werd veranderd,
zullen we later wel zien.
Of het construeren van een bruikbare variometer voor de grote
booglampzender tot de praktische mogelijkheden heeft behoord, valt
moeilijk te zeggen. Gezien de enorm hoge spanningen die in de
trillingskring optraden (naar later bleek) wil het mij voorkomen van niet.
In zoverre treft prof. Skritzky dus geen blaam.
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Foto 14: De montage van de verlengspoelen van de grote
booglampzenderop de bovenverdieping achter de houten torens.
Opname 8-11-1921. (Men lette op de geribde ebonieten zuilen)
De derde opgaaf (het wordt misschien een beetje eentonig) was (zo
mogelijk) nog moeilijker dan de voorgaande en hiervan is nog minder
terecht gekomen, d.w.z. deze is niet aan het proefstadium toe gekomen.
Deze opgaaf betrof het construeren van een grote watergekoelde
demonteerbare drie-elektrodenlamp. Wanneer men bedenkt, dat het een
kleine twintig jaren later in de vrij goed geoutilleerde glasblazerij en
vacuümpompinrichting van het radiolaboratorium pas mogelijk was, een
glazen zendlamp van een paar kilowatt te repareren en men nog lang niet
toe was aan het herstellen van watergekoelde lampen, dan kan men zich
misschien een denkbeeld vormen, van de moeilijkheden, waar onze
professor mee te kampen heeft gehad.
Zo af en toe sprak ik hem in die dagen nog wel eens. Ik werkte toen reeds
lang op Radio Malabar. Telkens beklaagde hij zich er over, dat Dr. de
Groot hem zo’n ontzettend moeilijke opgaaf had verstrekt; hij zag er
eenvoudig geen gat in. Wat de reden is geweest, waarom Dr. de Groot – in
die dagen – met de aanmaak is begonnen van een grote drie-elektrodenzendlamp, en dan een watergekoelde nog wel, is mij niet bekend. Blijkbaar
heeft hij een proef willen nemen, toen de gelegenheid zich voordeed. Hoe
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dit zij, hieruit moge blijken, dat hij met z’n tijd heeft willen meegaan, iets
waaraan het later (en dit is het wonderlijke van ’t geval) wel eens
ontbroken heeft.
Enkele maanden later (het was toen meen ik eind 1921), vernamen wij op
Radio Malabar, dat prof. Skritzky was vertrokken. Het gerucht ging, dat de
dienstleiding hem had moeten ontslaan wegens ondergrondse
communistische actie… Wat hiervan waar is geweest, ben ik nooit te
weten gekomen. Maar ik heb mij nimmer kunnen voorstellen, dat deze
kalme enigszins teruggetrokken man, die geheel in zijn werk opging, aan
politiek heeft kunnen doen en dan nog wel ten gunste van de Sowjet Unie,
het regiem, waarmede hij zich (naar hij meermalen vertelde) niet kon
verenigen en waarom hij het land ontvlucht was.
Aan de andere kant is het echter een beetje bevreemdend, dat hij na zijn
ontslag naar Rusland is teruggekeerd. Ik voor mij geloof eerder, dat zijn
verlangen naar het vaderland de grootste drijfveer is geweest, en dat hij
misschien daarom over de politieke bezwaren heen is gestapt.
Af en toe informeerde ik nog wel eens bij zijn landgenoten, of ze ook iets
van professor Skritzky en zijn familie hadden gehoord. Op een keer wist
men mij te vertellen, dat hij een eind aan zijn leven had gemaakt. Blijkbaar
had hij daarginds niet meer gevonden, wat hij er zich van had voorgesteld
en gedesillusioneerd zijnde, dit laatste middel te baat genomen...
Een geheel ander persoon, was de Oostenrijkse professor, de heer Kann.
Was de eerste de kalmheid in persoon, de tweede was één en al beweging.
Daarbij was hij, behalve een groot geleerde, ondernemend en sportief.
De reden van zijn vertrek uit zijn vaderland, had als achtergrond het
verliezen van de oorlog. Als reserve officier van het Oostenrijkse leger en
als vurig patriot, kon hij zich over de nederlaag moeilijk heen zetten. Het
liefst had hij – evenals die Italiaanse generaal d’Annuntio – doorgevochten
tot het bittere eind. Steeds kwamen zijn gesprekken hierop terug en op de
fouten die gemaakt waren.
Hoewel hij zich hier minder over uit liet, kwam hij af en toe voor de dag
met door hem meegemaakte wapenfeiten. Deze kwamen alle neer op een
grote durf en bekwaamheid. Behalve bij de Genie, had hij ook gediend bij
de vliegdienst en hier enorme staaltjes uitgehaald.
Van de vele prestaties, die hij geleverd heeft, wil ik er slechts één noemen
en wel die, welke betrekking had op de Radio. Zeer zeker gold dit niet zijn
voornaamste verrichting in die tijd, maar ik kies deze uit om bij het
radiovak te blijven.
Dit betrof namelijk het opstellen van een paar hoge radiomasten op één der
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regeringsgebouwen in Wenen. Het was in het begin van de oorlog en zijn
eerste opdracht. De moeilijkheid schijnt geweest te zijn, om op een kleine
ruimte de masten voldoende te verankeren en tevens (en dit was geloof ik
het voornaamste) er voor te zorgen, dat er geen stukje materiaal naar
beneden kwam, zelfs geen boutje. Het gebouw stond namelijk aan een
drukke straat en wanneer er iets van boven viel, zouden er zeker
persoonlijke ongelukken voorgekomen zijn.
Welnu, hoewel mij niet bekend is, hoe de situatie aldaar geweest is, neem
ik aan, dat de opdracht geen gemakkelijke was en een grote durf en
zelfvertrouwen heeft vereist. Trouwens, van dit soort verantwoordelijke
werkjes scheen hij veel te hebben gehouden en hij ging er prat op de
opdracht tot een goed einde te hebben gebracht. Ik vertel dit dan ook alleen
maar om prof. Kann te typeren, verder niet
Behalve een geleerde, was hij dus blijkbaar (zoals we uit het voorgaande
mogen opmaken) een goed practicus en het is daarom dubbel jammer, dat
onze dienst zo weinig van zijn uitzonderlijke capaciteiten geprofiteerd
heeft. Als verdere bijzonderheid wil ik nog opmerken, dat hij bij zijn
komst in de Frisiastraat, reeds heel aardig Hollands sprak en het op prijs
stelde, dat wij onze eigen taal gebruikten.
Voor zover mij bekend, werd prof. Kann bij zijn komst belast met het
treffen van voorbereidingen voor de totstandkoming van een
radiotelefonische verbinding (op de lange golf), tussen Soerabaja en
Makassar. Het lag namelijk in de bedoeling, deze beide steden
radiotelefonisch te verbinden. De toestellen hiervoor waren reeds besteld
bij de Marconi Maatschappij.
Daar de gebouwen nog niet gereed waren, viel er voorlopig voor hem
weinig te doen. Meestal zat hij op zijn kantoor te cijferen en gaf advies aan
deze of gene, die bij hem kwam om inlichtingen. Hij deed dit (als gewezen
hoogleraar) gaarne, mits men de nodige voorkomendheid in acht nam. Wat
mij echter opviel was, dat de Russische heren nimmer bij hem aanklopten.
Vermoedelijk hadden deze een wenk gekregen zich niet bij hem te
vervoegen, daar hij in hen misschien nog teveel de vroegere vijanden van
Oostenrijk zag.
Ook heb ik hem nooit tot deze heren zien spreken. Heel lang heeft
trouwens het geven van advies aan de andere technici van ons bureau niet
geduurd. Naar ik vermoed beschouwde hij hen te veel als studenten en niet
als in rang gelijken of zelfs als zijn meerderen. Wanneer men iets niet snel
genoeg begreep, of een wat al te onhandige vraag stelde, kon hij (ik ben
hier vaak bij geweest) niet nalaten van zijn verwondering blijk te geven.
Het ligt voor de hand, dat de meesten hier niet van gediend waren, zodat
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de één na de ander wegbleef.
Wanneer het bij wegblijven alleen was gebleven, zou het niet erg geweest
zijn, maar al spoedig ontstond er ook een grote verwijdering tussen hem en
het overige personeel, zodat het werk eronder leed. Dit laatste was
misschien mede een gevolg van het feit, dat hij zich heel moeilijk los kon
maken van zijn vroegere functie, als professor aan de Technische
Hogeschool te Wenen. Hier werd hij als een zekere beroemdheid op zijn
wenken bediend, hetgeen bij ons niet het geval was, en ook niet het geval
kon zijn. Bij onze dienst was hij ingenieur, evenals de anderen, en dat
vergat hij misschien wel eens.
Hier kwam nog bij, dat het de meeste Hollanders niet ligt, overdreven
hoffelijk te zijn, ook niet wanneer men een beroemde professor voor zich
heeft, die thans weliswaar gewoon ingenieur is, doch ongetwijfeld in
kennis ver boven hen stond. Het zijn vermoedelijk deze kwesties geweest,
die grote moeilijkheden hebben doen ontstaan en het gevolg zijn geweest
van heftige scènes, waarop ik hier natuurlijk niet verder in kan gaan. Wel
wil ik nog opmerken, dat deze gang van zaken voor hem een grote
desillusie hebben betekend, waarvan hij veel verdriet heeft gehad.
De enigen, die hem nog geregeld bleven opzoeken, waren enkele
professoren van de Technische Hogeschool te Bandoeng. Daar ik in de
kamer naast zijn kantoor werkte, kon ik de heren duidelijk horen
converseren. En telkens viel het mij op, hoe resoluut hij hun vragen wist te
beantwoorden en hoe groot zijn algemene kennis geweest moest zijn.
Na de moeilijkheden op het kantoor, had hij hier niet meer zoveel te doen
en ging vaak met deze of gene mee naar Tjangkring of Malabar. Als groot
liefhebber van de natuur, deed hij – geloof ik – niets liever. Onderweg
placht hij aan één stuk door vragen te stellen naar de namen van het
omringende gebergte, Inheemse gewoonten en gebruiken, hem onbekende
planten en dieren, enz. Het gevolg was, dat hij in korte tijd alle bergen in
de omgeving kende, benevens velerlei andere bijzonderheden. Wanneer
wij eens iets niet wisten (hetgeen nogal eens het geval was), nam hij het
ons als “oud Indischgasten” erg kwalijk.
Op vrije dagen trok hij er meestal op uit, de bergen in. Op een
maandagochtend kwam hij op het kantoor met een paar pleisters in zijn
nek. Hij vertelde de Gedah op te zijn geweest en veel last te hebben gehad
van patjets. Dit is een soort bloedzuiger, die de gewoonte heeft, vanuit de
omgeving op het slachtoffer te springen en zich op de blote lichaamsdelen
vast te zuigen. Trekt men ze los, dan ontstaat een wondje, hetwelk een
lelijke infectie kan geven. Het best schijnt te zijn de beestjes met een
brandende sigaret te verwijderen. Hier hebben ze niet van terug. Blijkbaar
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wist onze professor dit niet, zodat de gevolgen niet zijn uitgebleven. Het
heeft enige weken geduurd, voordat hij zijn zweren kwijt was.
Toen ik opdracht kreeg, een werkje uit te voeren aan de ophangkabels van
de grote antenne op Radio Malabar en daardoor een paar maal per week de
berg op moest, ging professor Kann vaak mee. Deze tochtjes naar boven
waren zeer zwaar. Een geroutineerd klimmer deed er minstens een paar
uur over. Niettegenstaande de zware klim, die voor hem als man op leeftijd
vrij inspannend moet zijn geweest, toonde hij zich nimmer vermoeid. Ook
de consequenties van deze tochten nam hij gaarne op de koop toe, want het
gebeurde niet zelden, dat wij ’s middags bij het dalen door een stromende
regen werden overvallen en doornat thuis kwamen.
Als mathematicus hield hij ervan, om bij de klim uit te rekenen, hoe groot
het gemiddelde aantal paardekrachten was geweest dat we hadden verricht.
Deze aardigheid had ook een minder goede kant, want onwillekeurig
probeerden we de toch al vermoeiende klim in nog korter tijd te doen.
Deze berekening ging als volgt: de totale hoogte tot aan het hoogste punt
bedroeg ongeveer 1000 meter. Laten we zeggen, dat we hier 2,5 uur over
deden, terwijl ons gewicht rond de 75 kg bedroeg. Het aantal verrichte
kilogrammeters bedroeg dus 75000 en het gemiddelde aantal
paardekrachten (1 pk is 75 kgm per sec.) 75000 : (2,5 x 75 x 3600) = 25/36
of rond 3/4 pk. Hetgeen veel is.
Ongeveer een klein jaar na zijn komst, waren de gebouwen in Soerabaja en
Makassar gereed. Daar inmiddels ook de benodigde apparaten gearriveerd
waren, kon hij aan zijn eigenlijke opdracht beginnen en ging hij op reis.
Hierna ben ik hem uit het oog verloren. Naar ik meen, is hij niet meer in
Bandoeng terug geweest, want na de gereedkomst van de stations, verliet
hij onze dienst en keerde naar zijn vaderland terug.
De radiotelefoonverbinding tussen deze beide steden is echter geen succes
geworden. Kon dit trouwens ook niet zijn, omdat de lange golf nu eenmaal
niet geschikt was voor de tropen. Daarbij schijnen de geleverde onderdelen
niet voor de tropen geschikt te zijn geweest en had men veel last van het
doorslaan van transformatoren en condensatoren.
Het verkeer werd in 1921 geopend, doch moest kort daarop gestopt
worden, teneinde de ontstane defecten op te heffen. Daarna heeft de
verbinding een slepend bestaan geleid, dan weer was zij voor het verkeer
open en dan weer gesloten, om tenslotte op 30 Juli 1926 opgeheven te
worden.
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9: De onthulling van een gedenksteen
Op 22 April 1921 had op Radio Malabar een intieme plechtigheid plaats,
waarbij het toenmalige diensthoofd van de P.T.T. Dienst, ten overstaan
van een aantal autoriteiten van dezelfde dienst en van enkele genodigden,
een verklaring aflegde, dat het station Malabar met ingang van 1 Mei 1921
opengesteld zou worden voor het handelsverkeer met Amerika.
Dit verkeer zou plaats hebben met de 100 kW booglampzender en via één
der tussenstations op de Filippijnen, of op Honolulu.
Tevens had die dag nog een tweede plechtigheid plaats. In de vestibule van
het in aanbouw zijnde station werd namelijk een gedenksteen onthuld,
waarop een viertal namen voorkwamen van de autoriteiten, die aan de
oprichting van het radiostation een werkzaam aandeel hadden gehad.
Deze namen waren de volgende:
mr. J.P. Graaf van Limburg Stirum, Gouverneur Generaal N.I. 1916 –
1921
C.J.C.A. Pop, Chef Gouvernement P.T.T. Dienst 1913 – 1921
F. van der Goot, Chef Gouvernement Telegraaf Dienst 1906 – …
Dr. C.J. de Groot, Hoofd afdeling Draadloze Telegrafie 1908 - …
Hieronder was een grote ruimte vrij gehouden om te gelegener tijd, na
gereedkomst van het station, nog een aantal namen aan de bovenstaande
toe te voegen.
Deze plechtigheid droeg mede daarom een bijzonder karakter, omdat dit
de laatste officiële handeling zou zijn van de heer Pop in zijn functie van
Hoofd van de Dienst, daar hij begin Mei Indië en ’s Lands dienst zou
verlaten.
Hoewel het afleggen van de verklaring en de onthulling van de
gedenksteen voor de heer Pop een grote bekoring moet hebben gehad,
omdat deze handeling in zeker opzicht een bezegeling van het grote werk
mocht heten, waarvoor hij gestreden had, toch zou het hem ongetwijfeld
een nog groter voldoening hebben gegeven, wanneer hij zo lang aan had
kunnen blijven, totdat de grote booglampzender, voor welks bouw hij de
opdracht had gegeven, in dienst was gesteld.
Aanvankelijk schijnt dit ook wel de bedoeling te zijn geweest, doch het
was toen wel te voorzien, dat de bouw nog geruime tijd zou duren.
Niemand zal echter verwacht hebben, dat dit nog rond twee jaren zou
duren, zeker Dr. de Groot niet, want slechts enkele maanden na de
onthulling heette het nog, dat de “zender binnen zeer korte tijd gereed zou
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zijn”.
Zo iemand veel aan de totstandkoming van Radio Malabar heeft
bijgedragen, dan is het zeker wel de heer Pop geweest. Hij was de man, die
de radio nauw aan het hart ging en die met Dr. de Groot de schouders
onder het grote werk heeft gezet. Ook in Nederland, in zijn vroegere
functie als Directeur van de P.T.T. Dienst, heeft hij een pioniersrol op
draadloos gebied verricht. Hij is namelijk de man geweest, die het initiatief
nam tot de oprichting van het kuststation Scheveningen-Haven, in een tijd,
toen eigenlijk niemand nog recht in de toepassing van radiotelegrafie met
schepen op zee iets zag.
Gesteund door de bekende radiotechnicus de heer Nierstrasz welke laatste
vele jaren de scepter over het station Scheveningen-Haven heeft gezwaaid,
heeft de heer Pop er veel toe bijgedragen, dat dit station tot de best
georganiseerde van Europa kwam te behoren. Geen wonder dan ook, dat
de heer Pop in Indië, na zijn benoeming tot Chef van de P.T.T. Dienst
aldaar, zich voor de radio ging interesseren, temeer omdat hier
baanbrekend werk op dit gebied viel te verrichten, al was het alleen maar
om de machtspolitiek van de Engelse kabelmaatschappij te breken, die de
belangen van Ned. Indië in de oorlogsjaren terroriseerde. Hij had hierbij
het geluk, iemand als Dr. de Groot onder het P.T.T. personeel te bezitten,
die als radiodeskundige zijn sporen reeds had verdiend.
Toen deze laatste dan ook in 1918 het plan opperde, een grote booglamp te
construeren van 2400 – 3600 kW, was het weer de heer Pop, die in
December 1918 order gaf, om aan de bouw te beginnen. Sindsdien is hij de
grote stuwkracht van het grote werk gebleven.
Na afloop van de plechtigheid werd een foto van het gehele gezelschap
genomen. Daar op deze foto de meeste medewerkers voorkomen van de
Radiodienst uit die tijd, heeft zij voor mij altijd een grote waarde als
blijvende herinnering gehad.
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Foto 15: De onthulling van een gedenksteendoor de heer C.J.C.A.
Pop, Hoofd van de Ind. P.T.T. Dienst op 24-4-1921
Zittend v.l.n.r.: De heren Pas administrateur, Dr.ir. C.J. de Groot
hoofd van de Radiodienst, mevr. Pop, de heer C. Pop, mevr. de
Groot, mevr. Noppen, de heer Arnout inspect. PTT, en de heer
Holtappel ing. PTT.
Staand v.l.n.r.: prof. Skritzky, de wedana van Banjaran, de heren:
Holtappel ing PTT., Corporaal adm. Offic.mach.bij de Marine Moré,
idem Rietveld, Lazarus Potconjak instrumentmaker, mej Pop?, Luit.
ter Zee Meijer Raneff, de heer D.C. Noppen chef Radio Malabar, de
heer Winkelaar opz.antennewerk, mej. ?, de heer Courant, de heren
Moré R.T.A. id. de heer Huiskamp chef van de 100 kW. zender, de
heren Woesik R.T.A., K. Dijkstra, Nauta redacteur Preanger Bode,
en de heer Schuier R.T.A.
Zittend van links naar rechts wil ik alleen noemen: de heer Pas, Dr. de
Groot, Mevr. Pop, de heer Pop, mevr. de Groot, mevr. Noppen, de heer
Aernout en de heer Holzappel. Verder nog de Russische professor, de heer
Skritzky, die achter de heer Pas staat.
Voor zover ik mij herinner, werd bij deze gelegenheid geen slamatan
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gegeven, doch had ’s avonds wel een wajangvoorstelling plaats en werden
dansen uitgevoerd. Het was de eerste maal, dat ik een dergelijke vertoning
van dichtbij meemaakte. Het enige wat mij hiervan is bijgebleven is, dat
we er niets van verstonden en na een uurtje er schoon genoeg van hadden.
Zo verliep ook weer deze, voor Radio Malabar zo belangrijke dag, welke
nog door zovele andere zou worden gevolgd.

10: Werkzaamheden aan de grote antenne en het aardnet
We schrijven thans begin 1922. De bouw van het nieuwe station en de
montage van de grote booglamp gingen gestadig door. Het gebouw was
reeds lang onder de kap. Wat de grote booglamp betreft werden
voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van de bronzen
vlamkamer. Wanneer alles meeliep, zou de zender over een half jaar
kunnen proefdraaien. (de bladen spraken zelfs van een opening in
Augustus)
Achteraf viel dit bitter tegen, omdat de poolschoenen een iets te grote
diameter bleken te hebben, zodat zij niet in de vlamkamer pasten. Een
grote draaibank was niet aanwezig en daarom moesten zij….bijgevijld
worden. Wanneer men bedenkt, dat deze poolschoenen een diameter
hadden van bijna een meter, kan men zich indenken, wat een werk dit
moet zijn geweest. Veel kostbare tijd is hiermee verloren gegaan.
Maar deze tegenvaller was toen nog niet bekend en daarom achtte Dr. de
Groot de tijd gekomen, met het vergroten en verzwaren van de antenne te
beginnen. Het zou kunnen gebeuren, dat deze niet op tijd klaar was en dat
zou jammer zijn, vond hij.
Trouwens, ook de machinezender van Telefunken naderde zijn voltooiing
en hoewel aller ogen gericht waren op de gereedkomst van de grote
booglamp, diende men ook hier rekening mee te houden. Voor deze
machinezender was namelijk de isolatie van de bestaande antenne
eveneens onvoldoende.
De veranderingen welke aangebracht dienden te worden, waren de
volgende:
1. De antennedraden van vijf op zeven stuks brengen
2. De antennedraden, welke bestonden uit drie in elkaar gevlochten
fosforbronsdraden, te vervangen door soepele draad met een diameter
van 10 mm
3. Het aantal isolatoren vergroten, wegens de te verwachten zeer hoge
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spanningen.
4. Het aanbrengen van een vijfde kabel, teneinde de doorhang te
verminderen.
5. Het aardnet verbeteren.
Verder lag het in de bedoeling, na gereedkomst van deze verbeteringen,
een tweede antenne op te hangen. Deze zou links van de bestaande komen
en was in hoofdzaak bedoeld voor de machinezender, waarbij aan een
gelijktijdig bedrijf met de beide grote zenders werd gedacht.
Hierna zouden er nog twee harpantennes moeten komen voor de 100 kW
en 200 kW booglampen, van welke er twee in aanmaak waren, namelijk
één voor de marine en één voor het leger.
Aangezien het bedrijf met de 100 kW booglamp zo lang mogelijk moest
doorgaan, kon de antenne voorlopig niet naar beneden, zodat voorhand
weinig anders gedaan kon worden, dan het treffen van voorbereidingen.
Onder deze voorbereidingen vielen ook het aanbrengen van de
ophangpunten voor de vijfde kabel en het verbeteren van het aardnet (zie
punten 4 en 5) een werkje, waar enige maanden mee gemoeid was.
Daar in die dagen mijn werk op de tekenkamer en op Tjangkring ten einde
liep, werd ik aangewezen deze voorbereidingen uit te voeren. Eensdeels
vond ik dit nieuwe baantje wel prettig, omdat ik hierdoor iets van de
omgeving van de kloof kreeg te zien en een tijdje van de vrije natuur kon
genieten. Doch aan de andere kant zag ik er erg tegen op, want de bergen
waren hoog en ik was dit rimboe- en klimwerk niet gewend. Hoe dit zij,
deze werkzaamheden hebben tot gevolg gehad, dat ik thans in staat ben,
een beeld te geven van de situatie in de bergen en in de kloof.
En hierdoor is het mogelijk, dat men zich min of meer een beeld kan
vormen van de inspanning, welke het vroeger moet hebben gekost, de
bergantenne te bouwen. Waarbij men er echter rekening mee dient te
houden, dat de omstandigheden in mijn tijd al heel erg gunstiger waren
dan toen en dat het tevens een klein deel betrof van het hele werk.
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Afb. 10
De plaats waar de nieuwe kabel zou komen, lag tussen de bestaande kabels
twee en vier (voorheen drie, zie afb. 10). Dit punt lag slechts een 100
meter beneden de hoogste top en was dus vrij hoog.
Begonnen werd met de aanleg van het ophangpunt aan de linkerkant. Op
deze bergrug (de Goenoeng Poentang) bevonden zich de meergenoemde
wippen. Deze hadden de vorm van een grote hefboom van wel een meter
of acht lang en dienden – naar ik reeds eerder opmerkte – voor de
beveiligingskabels tegen overbelasting.
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Foto 16: Het uitwisselen van het defecte glaslichaam op de
Poentang als gevolg van de 24-uur proef.
Tussen de kabels en de bevestigingspunten waren grote glasisolatoren
aangebracht (zie foto 16). De bedoeling hiervan was, de kabels ten
opzichte van de aarde te isoleren.
Aan de rechterkant (de Goenoeng Haroeman), stonden de grote lieren
opgesteld, om de kabels op te kunnen hijsen en te laten zakken. Normaal
waren zij buiten bedrijf, want zodra de kabels op hoogte waren, werden
deze laatste van de lieren los gemaakt en via de evengenoemde
glaslichamen verankerd. De lieren bleven natuurlijk intact, om – indien
zulks nodig was – meteen weer dienst te kunnen doen.
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Foto 17: Inerieur van hut met lier voor het optrekken en laten zakken
van de ophangkabels van de antennes. Rechts een motor welke later
in gebruik is genomen.
In die tijd werden de lieren nog uit de hand bediend. Het vieren en hijsen
van de kabels duurde ongeveer een dag. Later zijn ze voorzien van
benzinemotoren, afkomstig van afgedankte vrachtauto’s. Hierdoor werd de
benodigde tijd tot meer dan de helft teruggebracht.
Zowel de wippen als de lieren stonden op zware blokken van gewapend
beton. Deze waren vrijdragend, hetgeen betekent dat de wrijving van het
blok ten opzichte van de aarde groot genoeg was om de blokken op hun
plaats te houden. Dit was nodig, omdat de bergruggen op de meeste
plaatsen zo smal waren, dat op enige steun van de grond niet gerekend
mocht worden. Precies weet ik het mij niet meer te herinneren, doch ik
meen dat de betonblokken een grootte hadden van 8 x 4 x 3 meter.
De breedte van de rug op het nieuwe punt 3a (op de Poentang) was al héél
smal. Teneinde het blok niet buiten de rug te doen uitsteken, moesten
enige kubieke meters grond weggegraven worden. Dit is misschien ook
wel de reden geweest, waarom men hier aanvankelijk geen kabel heeft
aangebracht. De kans op een flinke aardverschuiving was op deze plek dan
ook erg groot en ik moet bekennen, dat ik mij in deze omgeving nooit erg
veilig voelde. Toen ik hier een keer moest overnachten, heb ik zelfs geen
oog dichtgedaan.
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Onder dit punt en ook op 4a (waar de rug ook erg smal was) zijn later
inderdaad nog enige flinke aardschuivingen geweest. De wanden liepen
hier vrijwel loodrecht naar beneden en het gevaar was niet denkbeeldig,
dat vandaag of morgen de verankering met kabel en al naar beneden
kwam. Zelfs heeft men er nog een ogenblik over gedacht, een speciale
fundering langs de bergrug aan te brengen. Gelukkig is dit niet nodig
gebleken, want dit was een heel werk geweest.
Door de snelle vegetatie waren de beschadigde plekken spoedig weer
begroeid met jong geboomte en struikgewas, zodat langzamerhand meer
weerstand ontstond en de kans op verdere afschuivingen verminderde.
Het geregeld beklimmen van de bijna 1000 meter hoge toppen viel – zoals
ik ook al dacht – niet mee. Vooral het bestijgen van de Poentang was
zwaar. Hier kwam nog bij, dat men altijd eerst door het, ter plaatse zeer
diepe, ravijn van de Tjigeureuh moest, hetgeen de toch al moeilijke klim er
niet gemakkelijker op maakte.
Gelukkig bleek het niet nodig, de tocht iedere dag te maken. Dit zou
trouwens ook niet mogelijk zijn geweest. De Soendanse werklieden, die
uiteraard goede klimmers waren, deden dit zelfs niet. Met de Europese
opzichter bleven zij de gehele week in de bergen en maakten dus de tocht
slechts één maal heen en terug in zes dagen. Alleen de koelies, die de
materialen droegen, gingen natuurlijk vaker op en neer.
Het pad naar boven liep geheel over de bergrug. Op vele plaatsen was dit
niet breder, dan een meter. Hier en daar stonden langs de rand bomen,
doch er waren ook vele kale plekken bij. Teneinde het klimmen iets te
vergemakkelijken, waren overal treden aangebracht van wildhout. Deze
dienden tevens, om het afbrokkelen van de grond te voorkomen. Of
inderdaad het klimmen hierdoor werd vergemakkelijkt, werd vaak
betwijfeld, omdat het pad op sommige plaatsen zó steil was, dat de treden
soms meer dan een halve meter hoog waren. Niet te vragen, of het er voor
de knieën op aan kwam. Dit laatste vooral bij het dalen.
Tevens moest men terdege opletten, niet uit te glijden of te struikelen. Een
val in de diepte betekende een wisse dood. Dat dit gevaar niet denkbeeldig
was, is eens gebleken, toen een koelie naar beneden stortte. Hoe het
voorval zich heeft toegedragen, is mij niet bekend, want het geschiedde
ver voor mijn komst. Men wist mij alleen de plek aan te wijzen, waar het
gebeurd was en de familie dagen lang naar het verminkte lijk in het
oerwoud heeft gezocht.
Overigens ging het dalen deze mensen heel wat gemakkelijker af dan ons.
Zonder zich vast te houden, sprongen zij van de ene trede op de andere en
waren in een mum van tijd beneden. Het had er veel van, dat hun
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grijptenen overal steun konden vinden, waardoor uitglijden werd
voorkomen. Ik heb mij hierover altijd ten zeerste verbaasd.
Het is duidelijk, dat – wat de spierbelasting betreft – de eerste tochten het
moeilijkst waren. Zelf heb ik dit maar al te zeer ondervonden. Beneden
aangekomen, had ik moeite op mijn benen te staan. Ook bij anderen heb ik
dit vaak opgemerkt. Nog erger werd dit, wanneer men tegen vier uur ’s
middags aankwam en direct in de overvolle auto naar Bandoeng moest
stappen. Na een uur in dezelfde houding gezeten te hebben, weigerden de
knieën bij het uitstappen helemaal hun dienst. Als een dronkeman liep men
dan over straat en geneerde zich niet weinig. Gelukkig behoefden wij nooit
ver te lopen, want wij werden altijd vlak bij huis afgezet. Toch heb ik het
een keer meegemaakt, dat iemand – na de klim voor de eerste keer te
hebben gemaakt – geen kans zag alleen thuis te komen. Bij het uitstappen
zakte hij door de knieën en kon niet meer opstaan.
Met het uithoudingsvermogen was het weer anders gesteld. Had men de
klim enige keren achter elkaar gemaakt en raakten de spieren er een beetje
aan gewend, dan begonnen zich tekenen van oververmoeidheid voor te
doen. Driemaal per week de tocht naar boven makend heb ik het niet
langer dan drie maanden vol kunnen houden. En toch was ik niet een van
de zwaksten, want dan had men mij voor dit zware werk niet aangewezen.
Gelukkig was het werk toen boven klaar en kon ik in de kloof beginnen.
Ook hier bleek het lopen niet mee te vallen, doch met het zware klimmen
was het toen afgelopen.
Dat ik na drie maanden óp was, is misschien wel een gevolg van de
omstandigheden geweest. De werkzaamheden hadden plaats in de
regentijd en ik wilde – als het enigszins mogelijk was – boven zijn voordat
de toppen in een dikke mist gehuld waren, of erger nog, voordat de regen
doorbrak. Het kon daar boven op 2000 meter hoogte behoorlijk koud zijn
en het viel niet mee daar met een nat pak te zitten. Daarom had het
klimmen wel eens té geforceerd plaats, hetgeen zich achteraf wreekte.
In de namiddag, bij het naar beneden gaan, regende het bijna iedere dag.
Vaak waren de buien dan vergezeld van onweer. Dit onweer kon in de
kloof al bijzonder hevig zijn. De bliksemstralen waren niet van de lucht en
ieder ogenblik dacht je getroffen te worden. Blijkbaar viel dit laatste erg
mee en hadden de meeste ontladingen op de nabije antenne en op de
kabels plaats, want zover mij bekend, is nooit iemand getroffen. Het
opvoeren van het benodigde materiaal was een geweldig werk en wel in
het bijzonder dat van de zware ijzeren onderdelen. Als men bedenkt, dat
hier stukken bij waren, van meer dan 1000 kg en de zeer smalle weg op
enkele gedeelten zó steil was, dat men op handen en voeten moest kruipen,
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dan kan men zich voorstellen, wat een werk dit geweest moet zijn. Maar
de Soendanse koelies, die allen uit de omgeving kwamen, waren
uitstekende klimmers, die het niet gauw lieten zitten.
Weliswaar behoorden de zwaarste stukken bij de lieren, die aan de kant
van de Haroeman stonden, welke bergrug het gemakkelijkst te beklimmen
was. Doch niettemin bleef het een geweldige prestatie. Dagen gingen met
het opvoeren van die grote stukken heen en er waren tientallen dragers
voor nodig. Maar zij speelden het klaar als men hen hun gang maar liet
gaan. Met bewondering heb ik vaak hun verrichtingen gadegeslagen. Een
groot aantal bamboes werd kris kras aan de ijzeren gevaarten bevestigd.
Hun tactiek was blijkbaar zoveel mogelijk mensen te gebruiken, zodat
ieder maar weinig had te torsen.
Onder het neuriën van een bepaald wijsje, kwam er langzaam beweging in
de massa. Daarna ging het voorzichtig voorwaarts, nu eens naar links, nu
eens naar rechts zwenkend. De voorste gaf de te volgen richting aan,
hierbij gebruik maken van de vier windstreken, als “Wetan” (West),
“Timoer” (Oost) enz. De uitdrukkingen “links“ en “rechts” zoals bij ons,
kent men niet. Als echte natuurmensen, weten ze precies de windstreken,
waar ze zich ook bevinden.
Wanneer ik eens wat tijd over had en het weer was gunstig, dan klom ik
wel eens door naar het hoogste punt. Van hieruit had men een prachtig
uitzicht over de gehele hoogvlakte en het omringende gebergte. Soms,
wanneer het een heel heldere dag was, kon men in de verte de Javazee zien
glinsteren. Dit gebeurde echter maar heel zelden, want meestal hing er een
zwakke nevel, ondanks het zonnige weer.
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Foto 18: Gezicht op Radio Malabar vanaf een hoog punt van de
Poentang. Duidelijk tekent de slingerende bergweg zich af.
Heel in de diepte kon men het station met de licht gekalkte muren zien
liggen en wat verderop blonken de zinken daken van de woningen der
ambtenaren en de beddings der Inheemse werklieden in het felle zonlicht.
Hier en daar vielen witte schuimkoppen van de Tjigeureuh tussen het
groen van het geboomte te ontdekken. Heel duidelijk was het laatste
gedeelte van de weg naar het station te volgen. Als een grijs lint slingerde
hij tussen de loodsen en de woonhuizen door. Het beeld had veel weg van
de gedempte trilling van een vonkzender.
Midden in de kloof waren werklieden bezig met het bouwen van een stuw,
welke moest dienen, om een gedeelte van het water van de Tjigeureuh op
te vangen, teneinde het te kunnen gebruiken voor de koeling van de
zenders en het drijven van de turbines. Iets verderop, in de richting van het
station, was men bezig een tunnel te graven, welke het water verder moest
leiden. Zo in de verte leken de werklui, die de aarde in mandjes
wegpikelden, veel op mieren, die af en aan liepen en nu en dan in de
bodem verdwenen.
Daar boven in de grootse natuur, heerste een weldadige rust. Geen ander
geluid dan het eeuwigdurende geruis van een nabije waterval drong tot
deze plek door. Deze waterval kon men vanaf dit punt niet zien en men
kon er ook zonder meer niet bijkomen. Naar schatting moest hij een
valhoogte van wel 40 meter hebben en het was misschien deze waterval,
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waaraan de Tjigeureuh zijn water ontleende.
De enige levende wezens, die zich hier vertoonden waren de vele kadals
(een soort hagedis), die zich op de grote steenblokken in de zon lagen te
koesteren. Soms zweefden op grote hoogte een paar bruine roofvogels in
de lucht en af en toe, als men scherp keek, kon men in de verte de takken
van de bomen zien bewegen. Dit kon niet het gevolg zijn van de wind,
want die was er niet. Dus moesten het wel apen zijn. En als men goed naar
zo’n plek bleef turen, kon het gebeuren, dat men er een paar in het oog
kreeg.
Deze beesten waren erg schuw en moeilijk van hun omgeving te
onderscheiden. Het was een groot zwart soort, door de bevolking loetoeng
genoemd. Vroeger schijnen er hier meer te zijn geweest, doch door het
bouwen van het station en het beklimmen der bergen, waren zij
grotendeels verdreven en hadden een rustiger oord opgezocht. Slechts
eenmaal heb ik met zo’n loetoeng van dichtbij kennis gemaakt. Dit was op
een van mijn eerste tochten naar boven. Ik had toen nog de gewoonte, een
eind vóór de beide dragers (die mijn bagage droegen) uit te lopen.
Plotseling hoorde ik een geritsel boven mij en opkijkend, zag ik een grote
zwarte aap in een boom zitten. Eerst schrok ik even, want ik had nog nooit
zo’n groot exemplaar in de vrije natuur en van zo dichtbij gezien. Toen ik
stopte bleef ook hij zitten en keek mij met zijn donkere ogen aan, alsof hij
mij eens goed wilde opnemen. Eerst was ik van plan te blijven staan, tot
mijn helpers kwamen, doch toen ik zag, dat hij geen kwaad in de zin had,
zette ik mijn tocht voort. Tot mijn verwondering vervolgde ook de aap zijn
weg, mij volgend, van de ene op de andere tak springend. Bleef ik staan,
dan stopte ook hij. Dit ging zo door, tot ik bijna boven was en het
geboomte ophield. Toen kon hij niet verder en verloor ik hem uit het oog.
Hoewel ik de tocht naar boven langs dezelfde weg nog tientallen malen
gemaakt heb, heb ik hem nimmer teruggezien. Vermoedelijk hebben we
hier te maken gehad met een uitgestoten mannetje, want normaal leven
deze apen in kolonies. Doch ook dan nog was het iets bijzonders, want –
zoals zo even reeds opgemerkt – zijn deze loetoengs zeer schuw.
Bezat het gebergte nog meerdere bewoners? Misschien wel, maar ik heb er
nooit veel van gemerkt. Naar men mij vertelde, moeten hier in het begin
panters zijn geweest. In mijn tijd waren ze er vermoedelijk niet meer, want
ook deze dieren zijn bang voor mensen. Lange tijd ben ik nog in het bezit
geweest van het vel van een in de kloof geschoten exemplaar. Het schijnt
dus wel waar te zijn geweest, dat men ze daar oorspronkelijk heeft
aangetroffen.
Wilde zwijnen kwamen er echter nog wel voor. Het gebeurde nog al eens,
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dat wij ’s nachts op onze rit naar boven, een exemplaar in het licht van de
koplampen van onze auto kregen. Overdag zag men ze zelden, maar toch
is het voorgekomen, dat op een tocht naar boven een kanjer langs mijn
benen schoot.
Ook dit gebeurde heel in het begin. Vermoedelijk lag het dier te slapen,
vlak naast het pad, waar wij langs moesten. Ook toen liep ik weer voorop
en geheel alleen. Plotseling hoorde ik een gekraak en een lawaai naast mij
en meteen schoot een groot donker beest langs mij heen. Wat voor dier het
was, kon ik niet zo gauw onderscheiden, want zo zag ik het en zo was het
weggedoken aan de andere zijde van de bergrug. Naar het geluid te
oordelen had ik zo’n idee, dat het een varken moest zijn geweest. Het dier
had natuurlijk geen kwaad in de zin en schrok waarschijnlijk even hard als
ik zelf. Maar in zijn angst had het me lelijk kunnen verwonden. Thans
kwam ik met de schrik vrij.
Voor het verkrijgen van een gunstig antennerendement (voor de lange
golf) is het o.a. nodig, dat de antenne een grote effectieve hoogte bezit en
een grote stroomsterkte in de opgaande draden moet kunnen opnemen.
Welnu, wat de eerste factor betreft – de effectieve antennehoogte –
daaraan ontbrak het bij de Malabar antenne niet. Deze was enorm en geen
enkel station in Amerika of Europa kon hieraan tippen. Anders stond het
met de stroomsterkte in de opgaande draden. Deze was al niet gering en
zou nog vele malen groter worden als eenmaal de grote booglampzender in
bedrijf kwam, maar die stroom zou hoger kunnen zijn, wanneer de
antenneweerstand wat lager gemaakt kon worden.
Op dit verlagen van de antenneweerstand nu had men zich de laatste jaren
in het buitenland bijzonder toegelegd, zijnde het enige middel, om het
antennerendement nog meer op te voeren. Het bouwen van hogere torens
was namelijk begrensd, vanwege de hieraan verbonden kosten en hoge
bergtoppen – zoals op Radio Malabar – waren niet overal ter beschikking.
Het verlagen van de antenneweerstand kon verkregen worden door het
aardnet te verbeteren. Bedroegen de weerstanden voor een goede antenne
voorheen ongeveer 2,5 Ohm, het bleek mogelijk, deze te kunnen reduceren
tot beneden 1 Ohm, waardoor de antennestroom meer dan anderhalf maal
zo groot werd.
Naar aanleiding van deze ontwikkelingsgang is duidelijk, dat ook Dr. de
Groot wilde proberen, zijn aardnet te verbeteren en meer in
overeenstemming te brengen met de in het buitenland opgedane
ervaringen. Zulks te meer, omdat het met de weerstand van zijn antenne
helemaal niet zo best was gesteld. Dit laatste valt trouwens niet te
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verwonderen, als men weet dat het heel lang heeft geduurd, alvorens de
kloof een beetje begaanbaar was en ook toen kon men nog lang niet overal
komen voor het leggen van aarddraden.
Hoe hoog de antenneweerstand oorspronkelijk (dus voor de verbetering) is
geweest weet ik niet, doch deze moet wel een zeer grote waarde hebben
gehad, want na de uitbreiding bedroeg hij zelfs nog 4 Ohm bij een
golflengte van 13,5 km en 3,5 Ohm bij één van 15,6 km, heel wat groter
dus dan die van de antennes in Europa.
Dus zou het succes niet zo groot geweest zijn, ware het niet, dat – zoals zo
even ook reeds werd opgemerkt – de enorme antennehoogte veel goed
maakte. Hierdoor was de stralingsweerstand altijd toch nog zo groot, dat
het antennerendement (volgens officiële gegevens) voor even genoemde
golflengten resp 70 en 63% bedroeg, waarden, die gunstig afstaken bij die
van buitenlandse stations, zelfs bij die welke uitgerust waren met de
hypermoderne aardnetten met gelijkmatige krachtlijnenverdeling, door
toepassing van verschillende, in de aardleiding geschakelde impedanties.
Na gereedkomst dus van de aanleg van de beide steunpunten in de bergen,
werd met de verbetering van het aardnet begonnen.
Zo van verre, zag de kloof er tamelijk begaanbaar uit, maar o wee, als men
dichter bij kwam. Hoog geboomte was er weliswaar niet meer, doch het
struikgewas was zeer dicht en de bodem lag bezaaid met geweldig grote
keien. In het midden had men vroeger een voetpad aangelegd en in
bruikbare toestand gehouden. Van hieruit waren dwarspaden gehakt, die
tot de bergruggen liepen, zie o.a foto 18. Deze paden waren niet
opengehouden, omdat men bang was, dat hierdoor aardstortingen zouden
ontstaan. Het gevolg was, dat zij binnen zeer korte tijd weer dicht zaten en
dus opnieuw schoongekapt moesten worden, althans voor zover nodig.
Ook thans weer, bij de hernieuwde poging, bleek het niet mogelijk, het
gehele terrein te bestrijken: grote gedeelten bleven ook nu weer
onbereikbaar, daar was niets aan te doen.
Een van de grootste belemmeringen vormde de Tjigeureuh. Achter in de
kloof – die hier wat smaller was – nam hij een groot gedeelte van het
terrein in beslag. Sommige gedeelten van de rivier liepen hier
ondergronds, d.w.z. deze waren bedekt met een dikke mat van groen. Op
een afstand was hier niets van te zien, doch wanneer men er over heen liep,
zakte men er een eind in weg en hoorde men het water beneden in de
diepte stromen. Hier te werken was onmogelijk.
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Foto 19: De Tjigeureuh met uitzicht op de Bandoengse Hoogvlakte.
Behalve deze moeilijkheid leverde de Tjigeureuh nog het bezwaar op, dat
we ons moeilijk van de ene oever naar de andere konden verplaatsen.
We zaten nog altijd in de regenperiode en dan ging er veel water door.
Minstens eenmaal per dag was het nodig de rivier over te steken. Hiervoor
werd dan de meest geschikte plek uitgezocht. Bruggen waren er niet en
door de rivier te waden was op de meeste plaatsen te gevaarlijk vanwege
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de sterke stroom die er stond. Daarom werd een plek opgezocht, waar veel
keien lagen, zodat we van de ene op de andere konden springen.
De ene keer stond er meer water dan de andere, doch steeds moesten bij
het oversteken de sokken en de schoenen uit. Ten eerste om geen natte
voeten te halen en ten tweede om beter houvast te hebben. En dan was het
nog oppassen, niet uit te glijden en in de stroom terecht te komen. Soms
had je geluk, dat er een boomstam dwars over de rivier lag. (of een
gedeelte daarvan) en als brug kon dienen. Lang duurde dit plezier
gewoonlijk niet, want al spoedig nam de stroom hem op en voerde hem
verder.
Stond het water soms wat al te hoog en was het water te onstuimig, dan
werden touwen over de rivier gespannen. Door zich hieraan vast te houden
bestond er minder gevaar met de stroom meegevoerd te worden. Zo waren
er tal van moeilijkheden, die het werken in de kloof bemoeilijkten, en men
moet al een goed rimboeloper zijn om zich hier op zijn gemak te voelen.
Hoewel het mij niet mogelijk is om ook maar bij benadering een juist
beeld van de toestand in de kloof te schetsen, zal men uit het voorgaande
begrepen hebben, dat van de aanleg van een behoorlijk aardnet geen
sprake kon zijn. Het enige wat wij konden doen, was hier en daar wat
koperdraad te spannen en de rest open te laten. Enig systeem zat er niet in
en kón er ook niet inzitten.
In hoeverre wij er dan ook in geslaagd zijn het aardnet te verbeteren, valt
moeilijk te zeggen, ook al, omdat ons de vroegere waarden niet bekend
waren. Zo deze verbetering beneden de verwachtingen is gebleven, heeft
dit zeker niet gelegen aan de massa’s koperdraad en ook niet aan onze
ijver, want van het eerste werden enige tientallen kilometers verwerkt en
wat het tweede aangaat, wij hebben alle moeite gedaan er iets van terecht
te brengen.
Na het aardnet restte nog de nieuwe antenne-ophangkabel in de
dwarsrichting uit te leggen, benevens het maken van de verbindingslassen.
Ook hiervoor moest weer een gleuf in het oerwoud gehakt worden.
Teneinde bij het optrekken enige speling te hebben, werd deze – evenals
bij de vroegere kabels – een meter of tien breed genomen.
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Foto 20: Het uitleggen van de draagkabels. Links de antenneopzichter de heer Visser.
Het uitleggen van zo’n kabel leverde overigens geen moeilijkheden op.
Het was bewonderenswaardig met welk een gemak de Inheemse
werklieden tegen de steile hellingen opkropen. En vaak kwam bij ons de
gedachte op, hoe men een dergelijk werk in de Westerse landen op zou
pakken. Niet dat men het daar niet voor elkaar zou krijgen, natuurlijk wel!
Hier is men trouwens tot veel groter dingen in staat, dan in Indië. Maar de
aanleg zou zeker met meer omslag en vooral met groter kosten gepaard
gaan. In Indië ging dit alles erg gemakkelijk.
Men nam een paar honderd koelies aan met een stuk of wat mandoers en
deze speelden het werk wel klaar. Zo om de meter stelden zij zich onder de
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kabel op en voort ging het, de kloof in. Langs tal van bochten kronkelde
men voorwaarts. Het laatste gedeelte tegen de helling op, niet zo snel,
doch men kwam er. Stap voor stap, de grijptenen schrap zettend in de losse
bodem, naderde men het doel. Af en toe raakten de voorsten wel eens hun
evenwicht kwijt, doch lenig als een kat, wist men zich wel ergens aan vast
te grijpen.
Met het maken van de lassen in de kabel hadden wij geen bemoeienis. Dit
was opgedragen aan een firma te Bandoeng, die zich in dit soort werk
gespecialiseerd had, zo ’t heette. Dit lassen bestond uit het aanbrengen van
twee kabelschoenen, welke op de uiteinden van de kabels werden
gesoldeerd. Daar op de kabelschoenen de volle trek van 10.000 kg kwam
te staan, is het duidelijk, dat het hechten buitengewoon secuur moest
geschieden. Vandaar misschien, dat dit verantwoordelijke werk aan
vaklieden en niet aan het Malabar personeel werd overgelaten. Het
verwonderde ons echter, dat deze firma alleen maar een mandoer (Inheems
voorman) stuurde met een helper en geen Westers opzichter. Maar, het zou
wel goed komen, dachten we en bekommerden ons er niet verder om. Het
kwam echter niet goed, zoals uit de volgende paragraaf zal blijken.

11: Het ongeluk met de bergantenne
Eind Augustus 1922 was het zover, dat de antenne gestreken zou worden,
teneinde de nieuwe op te hangen. Weliswaar was de grote booglamp nog
lang niet klaar, doch er kon niet langer gewacht worden, want de
machinezender was eind Juli gereed gekomen en bij het proefdraaien
waren enkele ophangisolatoren doorgeslagen.
Aan het neerlaten van de antenne zat in die dagen nog veel vast en het
vereiste een vrij omvangrijke organisatie. Later ging dit alles veel
gemakkelijker, toen men hier meer op ingeschoten raakte.
Dagen van tevoren was men druk in de weer. Op tal van eventualiteiten
moest men voorbereid zijn, niets mocht aan het toeval worden overgelaten.
Het ene greep in het andere en iedere fout die gemaakt werd, wreekte zich
en kon één of meer dagen vertraging kosten. En dit moest vóór alles
voorkomen worden.
Bij een dergelijk groot werk (als het neerlaten van de antenne) was het de
gewoonte, vooraf enige honderden koelies te bestellen, die op de
afgesproken dag aanwezig moesten zijn. Het aantal kwam er niet zozeer op
aan, als het er maar niet te weinig waren. Het betrekken van een dergelijk
groot aantal mensen, die allen uit de onmiddellijke omgeving moesten
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komen, leverde overigens geen bezwaar op. Blijkbaar vonden de tanies uit
de omtrek het wel prettig, een paar weken op Malabar te komen werken en
iets extra’s te verdienen, want we kregen altijd mensen in overvloed. Men
behoefde alleen maar de wedana van Bandjaran te waarschuwen, die op
zijn beurt weer de dessahoofden instrueerde en op de afgesproken dag
stonden honderden werkwilligen op het Malabaremplacement.
Gedurende de werkzaamheden aan de antenne, lag het overige werk
praktisch stil. Iedereen werd ingeschakeld om, hetzij in de kloof, bij de
steunpunten in de bergen, of elders hulp te verlenen en leiding te geven
aan de vele, ter beschikking staande koelies. In één van de kantoren van
het station werd het hoofdkwartier ingericht. Hier zat de leider met zijn
staf en de nodige ordonnansen. Alle ophangpunten in de bergen en
verschillende posten in de kloof stonden telefonisch met dit hoofdkwartier
in verbinding. Het eerste werk bestond hierin, de ophangkabels van de
ophangpunten op de lieren over te brengen. Om dit mogelijk te maken,
waren de kabels voorzien van zgn. driehoeken. Hiervan was één gat vrij,
hetwelk bestemd was voor het aanhechten van de kabel, die op de lier zat.
Door daarna de kabel een eindje op te trekken, werd de belasting op de lier
overgebracht en kon de verankering los gemaakt worden.
Zodra dit werk klaar was, werd gewacht op het sein van de leider, om de
kabels langzaam te laten vieren. Het kwam er vooral op aan, dat allen
gelijktijdig begonnen en het vieren zoveel mogelijk gelijkmatig
geschiedde, teneinde te voorkomen, dat de kabels naar de zijkanten
uitweken en in de kruinen van de bomen terecht kwamen.
Ondanks de nodige voorzorgen, gebeurde dit toch nog wel eens. Met heel
veel moeite en vaak na lang oponthoud, lukte het meestal wel, de kabel
weer vrij te krijgen. Bij dergelijke gevallen zat er niets anders op, dan het
geheel weer een eind op te trekken. Gelukte het vrijmaken niet, dan was
men genoodzaakt een stuk kabel prijs te geven.
Was het eenmaal zover, dat de kabels op de grond lagen, dan verplaatsten
zich de werkzaamheden grotendeels naar de kloof. Gebruikt en niet meer
benodigd materiaal, als defecte isolatoren en antennedraad, enz. werd los
genomen en weggehaald; nieuw materiaal werd aangevoerd.
Teneinde te voorkomen, dat de nieuwe antennedraden en de kabels
beschadigd werden door het schuren langs de bodem en het vele gesteente,
moest alles gedragen worden, waarvoor veel mensen nodig waren. Het was
van boven af een grappig gezicht, de lange rijen door de kloof te zien
kronkelen. De ene groep zwenkte naar links en de andere naar rechts. Nu
eens ging het omhoog en dan weer omlaag.
Daar deze keer ingrijpende veranderingen nodig waren, duurde de
200

voorbereiding voor het optrekken vrij lang. Eindelijk was het dan zover.
Was dit optrekken (volgens de verhalen) steeds een evenement, thans
beloofde dit een grote gebeurtenis te worden. Immers, het was de eerste
keer, dat de antenne in haar vergrote, definitieve vorm naar boven zou
gaan. En verder: van deze antenne, waarop binnenkort de grote boog
aangesloten zou worden en die 700 – 800 ampère hoogfrequente stroom
zou moeten opnemen, verwachtte men wonderen. Op ieder uur van de dag
zou de zender tot in de verst verwijderde hoeken van de wereld hoorbaar
moeten zijn, met een intensiteit, als nog nimmer was voorgekomen. Zo
was de algemene gedachte op het station.
Dr. de Groot zou bij het hijsen zelf de leiding op zich nemen geassisteerd
door de chef van het station. Praktisch het gehele technische personeel uit
de Frisiastraat kwam mee naar boven, om van het schouwspel getuige te
zijn. Heel vroeg in de ochtend vertok men uit Bandoeng. Men wilde
voordat het donker werd, gereed zijn. Het was in de droge tijd en het
beloofde een prachtige dag te worden. Malabar was “schoon” zodat men
een goed zicht had. Alle tekenen waren gunstig en niets wees er op, dat er
iets mis zou lopen. Zij, die bij de lieren moesten staan, waren reeds bij het
eerste ochtendgloren de bergen in getrokken, teneinde vroegtijdig op hun
posten te zijn.
Zodra het gezelschap uit Bandoeng boven was, werd met het hijsen
begonnen. Heel, heel langzaam gingen de kabels omhoog. Het zou nog
uren duren voordat alles vrij van de grond was. De kloof stond vol met
koelies, die er voor zorgden dat de antennedraden en de kabels niet achter
steenblokken, verspreide boomstammen en dergelijke bleven hangen.
Zodra ergens moeilijkheden dreigden te ontstaan, werd het hoofdkwartier
telefonisch gewaarschuwd, waarna de nodige voorzorgen werden
genomen.
Grote aandacht eisten de trossen schijfisolatoren. Zolang deze nog niet vrij
van de grond waren, konden zij licht beschadigd worden. Een kleine barst
in het glazuur kon funeste gevolgen hebben; niet direct misschien, maar op
den duur zou hier overslag ontstaan en de isolator aan stukken springen,
waarna de antenne weer naar beneden zou moeten. Het eerste deel verliep
vlot. Geen enkele stagnatie deed zich voor en na verloop van een paar uur
waren de kabels reeds vanaf het station zichtbaar. Kort daarop zweefden
ook de isolatoren in de lucht. Het was een prachtig gezicht de grote
trossen, boven het groen van de kloof, in de zon te zien blinken. Allen
hingen keurig in de rij. Het uitmeten van de aanhechtingsplaatsen was dus
goed gedaan.
De antennedraden hingen nog slap over de rollen en lagen gedeeltelijk
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boven de grond. Deze stijf trekken ging nog niet, omdat men voldoende
slik moest houden. Dit zou pas op het allerlaatste moment kunnen
geschieden, als de kabels op hoogte waren.
In de rechtse van de beide linker torens, werd reeds alles in gereedheid
gebracht om straks de neerhangende toevoerdraden op te vangen en aan de
afhechtingsisolatoren te bevestigen. Helemaal geen gemakkelijk werk,
daar hoog in de lucht en boven een schuin afdak.
Enkele trossen hingen reeds op hun plaats, de rest zou spoedig volgen. Een
paar technische ambtenaren stonden op het dak, om de nodige
commando’s te geven. Na een uur of vier trekken begonnen de eerste
moeilijkheden. Vanwege een onregelmatigheid in het optrekken, waren
een paar kabels opzij van de gehakte sleuven terecht gekomen en in de
bomen verward geraakt. Door enig gemanoeuvreer met de andere kabels,
lukte het vrij spoedig, de zaak los te werken.
Het werk verliep verder vlot en een ieder was enthousiast. Als het zo
doorging, zou men ver voor donker gereed zijn.
’s Middags om een uur of drie hingen de kabels 1, 2, 3 en 4 reeds op hun
goede hoogte (nog steeds volgens afb. 10). Zo vlug was het nog geen
enkele keer gegaan. Met het vasthechten van de antennetoevoerdraden aan
de toren kon reeds een begin worden gemaakt. Kabel 5, die het dichtst bij
het station hing, moest nog een beetje opgetrokken worden.
Hier was men nog mee bezig, doch dit zou echter weinig verandering meer
geven in de doorhang van de antenne en dus konden de draden wel op
lengte worden afgesneden.
Dr. de Groot en de andere heren uit de Frisiastraat stonden bij de
theodoliet om de hoogte te controleren. Daar het reeds begon te schemeren
en de cijfers op de theodoliet moeilijk meer te lezen waren, werd de heer
Huiskamp (chef van de 100 kW zender) naar het benedenstation gezonden
om de waterturbine voor de verlichting te laten draaien en voorbereidselen
te treffen voor het bijzetten van de 100 kW zender. Kort daarop begonnen
de lampen in het station aan te gloeien.
Kabel 5 was nog steeds niet op de gewenste hoogte en daarom werd aan de
technisch ambtenaar, die de leiding had bij de lier van deze kabel,
opgedragen verder door te gaan met trekken. Na een poosje telefoneerde
deze terug, dat het trekken erg zwaar ging en of het niet beter was te
stoppen. Dr. de Groot vond echter de doorhang nog te groot en beval het
nog maar eens te proberen.
In de kabel was echter geen beweging meer te krijgen. Met behulp van een
zware takel werd geprobeerd de lier wat te helpen. Alle beschikbare
koelies werden hieraan gezet. Misschien zou het thans lukken, dacht men.
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De tien ton trek was nog niet bereikt, want de wip op de Poentang stond
nog in de ruststand.
Nogmaals kwam bericht van boven, thans dringender dan de eerste keer:
“we moeten thans stoppen, want er zit een lus voor de trommel van de
lier”. De heer Noppen, die het telefoonbericht ontving waarschuwde Dr. de
Groot. Deze was nog niet tevreden. Iedere centimeter dat de doorhang
kleiner werd, zou de stralingshoogte verbeteren. Hij gaf daarom opdracht
de lus over de trommel te trekken na deze eerst onderstopt te hebben.
Nauwelijks was het bericht doorgegeven of een luide knal deed zich horen,
gevolgd door een snerpend gefluit. Kabel 5 had het begeven en vloog
zwiepend en gierend door de lucht. Met veel lawaai knetterden de
afspanisolatoren op het dak naast de toren neer, een Inheems werkman
dodelijk en twee Europese technische ambtenaren ernstig verwondend.
Versuft stond men elkander aan te kijken, eerst niet wetend wat te doen.
De trieste sfeer, als gevolg van de catastrofe werd nog verergerd doordat
de elektrische lampen op halve spanning begonnen te branden. De draden
en kabels hadden namelijk de watertoevoer gedeeltelijk afgesneden,
waardoor de turbine niet voldoende water kreeg.
Hoe deze stemming op het moment was, wordt misschien nog het best
weergegeven door de uitlating, welke de heer Noppen zich tegenover Dr.
de Groot liet ontvallen en in normale gevallen ondenkbaar zou zijn: “Dit is
uw schuld mijnheer de Groot”.
Na van de eerste schrik bekomen te zijn, tuurden allen naar punt 5 op de
Haroeman: “hoe zou het daar afgelopen zijn?”. Nadat het lawaai van
vallende isolatoren en het gezoem van draden was opgehouden, heerste er
een angstvallige stilte.
Plotseling zag men aan de lierkant bij punt 5 iets wits door het groen
schemeren. Blijkbaar vroeg men om hulp en moest er iets ernstigs gebeurd
zijn. Daar niet direct een teken van begrijpen werd gegeven, hield het
zwaaien aan en werd heftiger, dan in het begin.
Met spoed werd een reddingbrigade samengesteld en de bergen in
gezonden. Het toneel dat men daar aantrof was ontzettend. Drie koelies
waren gedood en vijf lagen zwaar verminkt op de grond. Bij het springen
van de kabel was de – als een snaar gespannen – takel terug geschoten en
in de groep koelies terecht gekomen, alles meesleurend, wat hij op z’n weg
tegen kwam. Armen en benen vlogen door de lucht. Verschrikkelijk moet
dit geweest zijn. De technisch ambtenaar, leider van het groepje en
toevallig een Soendanse, was geheel van streek. Zo veel het in zijn
vermogen lag, had hij eerste hulp geboden, maar kon niet voorkomen, dat
enkelen dood bloedden.
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Het duurde te lang, voordat hulp was komen opdagen. Verbandmiddelen
had men trouwens ook niet en daarom hadden enkelen hun hemden
uitgetrokken en aan repen gesneden. Deze hadden echter eerst als vlag
moeten dienen om een noodsein te geven, daar ook de telefoondraden
waren weggesleurd en men dus niet kon telefoneren.
De zwaar gewonden werden met snel geïmproviseerde draagbaren naar
beneden gevoerd en per auto naar Bandoeng gebracht. Later zijn nog
enkelen daarvan aan hun verwondingen overleden.
Deze dag, zo hoopvol begonnen, eindigde tragisch. Nimmer heb ik Dr. de
Groot zo teneergeslagen gezien als toen, en het heeft weken geduurd,
voordat hij weer zijn gewone wijze van doen teruggekregen had.
De materiële ravage bleek achteraf nogal mee te vallen. Bij het breken van
de ene kabel, enige tientallen isolatoren en wat antennedraden, was het
gebleven. De andere kabels hadden de schok doorstaan. Wat dit betreft,
zouden de herstelwerkzaamheden meegevallen zijn, ware het niet, dat bij
nader onderzoek was gebleken, dat de las van één der kabelschoenen het
begeven had.
In verband hiermede durfde men het niet aan de antenne zo weer op te
trekken. Het zou kunnen zijn, dat er in één van de andere kabels ook een
onbetrouwbaar exemplaar zat en dan had je de poppen weer aan het
dansen. Dus moest alles naar beneden om deze over te maken.
Hier ging een massa tijd in zitten, want niet alleen dat het geheel gevierd
moest worden, ook moest ieder stuk kabel losgenomen en naar het station
gebracht worden. Het was onmogelijk het laswerk op de steile hellingen te
verrichten.
Vooraf was een stukje proefkabel met kabelschoen naar de afdeling voor
materiaalonderzoek aan de Technische Hogeschool te Bandoeng gezonden
voor controle. Hier bleek, dat de las ondeugdelijk was en de vereiste
proefbelasting niet haalde….. Het gevolg was, dat de Bandoengse firma
niet meer in aanmerking kwam de laswerkzaamheden uit te voeren, doch
dat deze opgedragen werden aan een tweetal technische ambtenaren van
het station. Van de leider van de evengenoemde afdeling voor
materiaalonderzoek werd een recept ontvangen van de samenstelling van
de in te gieten legering, benevens een handleiding van de te volgen
werkwijze.
Met grote nauwkeurigheid werden thans de lassen aan de hand hiervan
gemaakt en deze bleken zo sterk te zijn, dat in het vervolg eerder de kabel
zou breken, dan de verbinding.
Pas tegen het eind van November, dus na een oponthoud van bijna drie
maanden, was het zover, dat opnieuw met het optrekken kon worden
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begonnen. De belangstelling was thans heel wat kleiner dan de eerste keer.
Van de heren uit de Frisiastraat kwam alleen Dr. de Groot boven. Voor
zover ik mij herinner, berustte thans de leiding bij de chef van het station.
Het hijsen verliep thans vlot. Doch toen de antenne bijna boven was,
kwam er een fout aan het licht: de driehoek van kabel 3 (dit is een
afhechtingsplaat met drie gaten) was onbereikbaar en zweefde op een
afstand van een 130 meter boven de kloof. Hierdoor was het onmogelijk
de kabel te verankeren en zou dus aan de lier moeten blijven zitten,
hetgeen om meerdere redenen niet wenselijk was. Hoe deze fout ontstaan
was, viel achteraf moeilijk te verklaren. Vermoedelijk waren bij het
transporteren van de kabels een paar stukken van verschillende lengte
verwisseld. Hoe dit zij, het geval was zo en er viel niets meer aan te doen.
Wat moest er nu gebeuren? De hele zaak weer naar beneden te laten, nu
alles zo goed was gegaan, daar voelde Dr. de Groot begrijpelijkerwijs niet
veel voor. De kabel aan de lier te laten zitten en te proberen hier een
glaslichaam tussen te krijgen nog minder. De beste oplossing – volgens
hem – zou zijn, iemand met een stuk afspankabel en wat gereedschap
langs de kabel te laten glijden, teneinde dit aan de driehoek te bevestigen.
Maar een dergelijk werkje was gevaarlijk en wie zou dit aandurven? Het
aan iemand opdragen ging niet en daarom werd op een voorzichtige wijze
gepolst, wie van de technici hiertoe genegen was.
Veel liefhebbers waren er niet, dat bleek al direct. De schuin naar beneden
lopende kabel en de diepe afgrond boezemde velen ontzag in. Een kleine
onhandigheid, het eventuele breken van de kabel of de loopkat zou fatale
gevolgen hebben. Het voorgaande ongeluk lag nog te vers in het geheugen.
Van alle ambtenaren bleek slechts één genegen te zijn, het waagstuk aan te
durven, namelijk de heer Hasenstab, een buitenlander en gewezen Duits
officier, die de oorlog ’14 – ’18 meegemaakt had. Het werd als een bewaar
gevoeld, dat hij getrouwd was en een kind had. Daar geen van de
vrijgezellen genegen was, het werkje over te nemen, werd het aanbod
tenslotte geaccepteerd.
Nog diezelfde nacht werd met spoed een provisorisch kabelwagentje in
elkaar gezet, bestaande uit een paar stangen en een katrol, welke laatste op
de kabel moest komen te rusten.
De volgende ochtend had het stoute waagstuk plaats. Iedereen verkeerde in
spanning hoe het af zou lopen. Onbevreesd stapte de heer Hasenstab in het
primitieve kooitje, het benodigde gereedschap en de afspankabel met zich
mee voerend. Daarna liet men hem langzaam naar beneden glijden.
Het aanbrengen van de kabelschoen, welke aan de stugge kabel van I”
verbonden was, kostte enige moeite. In het schommelende kooitje kon hij
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niet zoveel kracht bijzetten. De kabelschoen paste echter goed en na
verloop van een kwartiertje zat hij al aan de driehoek vast, waarna de
koene luchtreiziger weer naar boven werd gehesen, waar hij met gejuich
werd ontvangen. Hiermede was de helft van het karwei klaar, want hij zou
het reisje nog een keer moeten maken, zodra de trek op de afspankabel
overgenomen was. Thans hoefde hij alleen maar het andere stuk los te
maken.
Ook dit experiment gelukte; de antenne kon blijven hangen. Een zucht van
verlichting ging onder allen op en voor het eerst heb ik Dr. de Groot weer
uitbundig horen lachen.
Keren we thans nog even naar het ongeluk bij het eerste ophijsen van de
antenne terug. Dit had namelijk nog een klein staartje. We hebben het al
eens meer gehad over het geven van slamatans bij het betrekken van
nieuwe gebouwen, of andere belangrijke gebeurtenissen. Hoewel
misschien minder vaak, werd zo’n slamatan ook gegeven aan de
vooravond van een groot werk. Vooral, wanneer hieraan enig gevaar was
verbonden. Of het ophijsen van een antenne ook onder de gevaarlijke
werken viel, valt moeilijk te zeggen. In normale omstandigheden zeker
niet, want dan hadden wij op Malabar wel aan de gang kunnen blijven. Het
was vermoedelijk dan ook hierom, dat Dr. de Groot het niet nodig heeft
geacht, voor het begin van deze werkzaamheden zo’n slamatan te geven.
Doch, toen een groot ongeluk gebeurde, weet de bevolking het aan dit
verzuim. Hierdoor ontstond een slechte stemming onder de Inheemse
werkkrachten en het gevaar was niet denkbeeldig, dat velen Radio Malabar
zouden verlaten, om elders werk te gaan zoeken.
Hier kwam nog bij, dat het gebeuren met de antenne het derde ongeval met
dodelijke afloop was, binnen betrekkelijk korte tijd.
Het eerste ongeval had plaats, toen een zware tak neerstortte, waardoor een
werkman werd getroffen en gedood. Deze tak was afkomstig van een
Waringin, welke boom door zijn geweldige omvang als een sta in de weg
werd beschouwd. Toen nu de boom aan iemand het leven had gekost,
greep Dr. de Groot de gelegenheid aan, om hem te vernietigen. Mede
misschien ook, omdat de boom erg oud was en een gevaar voor de
omgeving opleverde.
Nu wil het geval – en dit was algemeen bekend – dat een Waringin door de
bevolking als een heilige boom wordt beschouwd. Men zag hem vaak op
dorpspleinen, waar hij door zijn geweldige omvang en zijn prachtig
bladerdak een grootse indruk maakte. Moest zo’n boom om de een of
andere reden omgehakt worden, dan verlangde de bevolking een
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zoenoffer, verbonden met een feestje, waarbij – zo we weten – een geit of
ander dier werd geslacht. Liet men dit na, dan werd de vernietiging als
oorzaak beschouwd van eventuele ongelukken.
In hoeverre de radiodienst hierin tekort geschoten is, is mij niet bekend.
Het omhakken van deze boom had namelijk plaats voor mijn komst naar
Malabar. Naar ik meen, werd wel iets gedaan, maar of dit voor een
volledige slamatan door heeft kunnen gaan, werd wel eens betwijfeld.
Kort daarop, in December 1920, reed een vrachtauto tegen de leuning van
de brug over de Tjigeureuh en stortte in het ravijn. Hierbij kwamen twee
mensen om het leven, terwijl enigen verwondingen opliepen.
Daarna kregen we het ongeluk met het optrekken van de antenne, waarbij
meerdere slachtoffers vielen. Geen wonder, dat de Inheemse bevolking,
die met een zeker bijgeloof is behept, dit alles samenvatte en angstig
begon te worden: hierin moesten boze geesten de hand hebben, zo werd
gemeend.
Teneinde de arbeiders ter wille te zijn, werd, na het laatste ongeval, alsnog
een grote slamatan gegeven. Zich hieraan te onttrekken, zou niet
verstandig zijn geweest. Misschien zou het verloop onder de vaklui, die al
geruime tijd op het station werkten, wel meegevallen zijn, doch voor het
volgende optrekken van de antenne had men een massa koelies nodig, en
die waren zeker niet gekomen. De boerenbevolking (waaruit deze koelies
werden gerekruteerd) nemen het nakomen van de gebruikelijke
ceremoniën meestal ernstiger op, dan zij die geregeld onder de Westerse
bevolking verkeerden.

12: De 100 kW booglampzender in zijn nieuwe omgeving
Tijdens de antennewerkzaamheden werd de 100 kW booglamp (die we
nadien de “kleine” booglamp noemden) van het benedenstation naar het
bovenstation verhuisd. In de geweldige ruimte van de nieuwe zendhal en
in vergelijking met de grote booglamp, viel het zendertje vrijwel in het
niet.
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Foto 21: De beneden- en bovenmagnetiseringsspoel zijn
aangebracht. Thans volgt de vlamkamer, die tussen deze beide in
geschoven moet worden. Men lette op de kathode en de anode, die
zich tijdelijk in de vlamkamer bevinden. Rechts de magneetgestellen
voor de 200 kW booglampzenders voor het leger en de Marine.
Zoals reeds eerder werd vermeld, zou na de verhuizing de
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petroleumtoevoer worden vervangen door zuivere waterstofinlaat, terwijl
de handbediening veranderd zou worden in afstandsbediening.
In verband hiermede was het nodig, enkele veranderingen aan te brengen.
Daar de voorbereidingen hiervoor reeds waren getroffen, leverden deze
werkzaamheden geen moeilijkheden op.
Aangezien ik naderhand nog uitvoerig op de waterstofvoorziening
terugkom, wil ik het hier thans bij laten en iets vertellen over de
afstandsbediening en het bedrijf met de kleine booglampzender in zijn
nieuwe omgeving.

Foto 22: De machinegalerij met rechts het schakelbord en links de
door mij geconstrueerde bedieningstafels van de achterzijde gezien.
Op de voorgrond de 500 periodenmachines, op de 5e en de 6e plaats
de kleine en de grote "Jappen" en daarachter de grote
"Amerikanen".
Voor het bedienen van de zenders op afstand, waren bedieningstafels
aangebracht. Deze stonden aan de voorkant van de machinegalerij, langs
de balustrade (zie foto 22). Achter de lessenaars gezeten, had men dus het
gezicht op de zenders beneden. Draaide men zich om, dan had men het
oog op de motor-dynamo-aggregaten en het grote schakelbord. Deze plaats
was dus niet slecht gekozen.
De tafels vormden een aaneengesloten geheel en waren onderverdeeld in
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zeven eenheden. Iedere zender kreeg er één, te weten de 100 kW
booglamp (welke tafel het eerst klaar werd gemaakt), de twee in aanbouw
zijnde 200 kW booglampzenders, ten behoeve van de Marine en het Leger
en de, eveneens in aanbouw zijnde, grote booglamp. Verder werd een tafel
gereserveerd voor een grote vonkzender, welke zender er niet, en één voor
een tweede grote booglampzender, welke er wel is gekomen. Tenslotte
was er nog een zgn. cheftafel, die in het midden van het geheel zou komen
en iets hoger dan de andere tafels stond. Dit laatste was gedaan, om de
Chefwacht, die hier zijn zetel zou krijgen, een ruimer uitzicht te geven
over “zijn” gebied.
Evenals de gehele bovenbouw van het station, waren ook de
bedieningstafels geheel uit djatihout vervaardigd. Dit was – zo we weten –
gedaan om het optreden van h.f.-stromen te ontgaan. Het lag
oorspronkelijk is de bedoeling om voor de dekplaten blauw kunstmarmer
te nemen, doch aangezien dit materiaal niet op Java verkrijgbaar was, werd
de meergenoemde Bandoengse Rubberfabriek onder de arm genomen, die
er wel raad op wist en een soort eboniet fabriceerde, dat iets van marmer
weg had.
Het aanbrengen van de vele schakelaars, meters, controllers, enz.
geschiedde door het eigen personeel. Aangezien vele onderdelen ter
plaatse moesten worden aangemaakt, duurde de montage zeer lang. Zo
lang zelfs, dat het geheel eigenlijk nimmer ten volle gereed is gekomen.
Vóór het zover was, had het oorspronkelijke systeem reeds lang afgedaan,
zoals naderhand zal blijken.
Behalve voor het bedienen van de zenders, zouden de tafels ook gebruikt
worden voor het op afstand bedienen van zender-, antenne- en
golflengteschakelaars. Hierop kom ik naderhand nog terug. Tot zover
enkele algemeenheden over de bedieningstafels. Thans iets over de
afstandsbediening zelf.
Het bedienen van booglampzenders op afstand was – voor zover mij
bekend – iets nieuws. Er hing dus veel van af of het experiment zou
gelukken. Zo dit niet het geval was, zou de gehele opzet veranderd moeten
worden. Blijkbaar was Dr. de Groot zeker van zijn zaak, anders zou hij het
plan niet zo resoluut doorgevoerd hebben.
Het bedienen van een booglampzender bestond – zoals we ons herinneren
– o.a. uit het bijregelen van de koolelektrode, welke tevens – bij het
aanzetten – ingeduwd moest kunnen worden. Deze functies zouden nu
geheel automatisch moeten geschieden. Teneinde zulks mogelijk te maken,
was op zeer vernuftige wijze een gelijkstroommotortje met
wormwielaandrijving ingebouwd, welk motortje zowel voor- als achteruit
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kon draaien.
Dit motortje werd door middel van een handle, welke op de
bedieningstafel was gemonteerd, in beweging gebracht. Duwde men de
handle naar voren, dan draaide de kool in, haalde men hem naar zich toe,
dan draaide de kool terug. Het in- en uitdraaien kon met verschillende
snelheden plaatshebben, al naar gelang de handle op “half” of “heel”
vooruit resp. achteruit werd gezet. Deze werkwijze bleek in de praktijk
goed te voldoen. Wanneer alle afstandsbedieningen op Radio Malabar het
zo goed hadden gedaan, zou er geen vuiltje aan de lucht zijn geweest.
Jammer genoeg heeft hieraan – zoals we later zullen zien – nogal eens het
een en ander gehaperd.
De enige schaduwzijde van het bedienen op afstand was, dat men de boog
niet meer zo goed kon horen branden, omdat de afstand veel te groot
geworden was. Voor het verkrijgen van een goede functionering was men
nu geheel en al op de meters aangewezen, hetgeen in de praktijk erg mee is
gevallen. Het bedieningspersoneel wende spoedig aan de nieuwe toestand.
Ook het aanzetten van de boog had vanaf de bedieningstafel plaats. Bij het
grote schakelbord waren steeds enige wachters aanwezig, die bij een
gegeven sein van de booglampbedienaar, de benodigde machines
aanzetten en de gelijkstroomverbinding naar de tafel doorgaven. Hier was
een regelweerstand aanwezig, om de spanning op te voeren. Zodra deze
voldoende hoog was, werd de voeding ingeschakeld en de handle op
“vooruit” gezet. Thans was het even opletten, want zodra de boog ontstak,
moest deze handle snel op “achteruit” overgezet worden, waarna
gelijktijdig de spanning opgevoerd en de voorschakelweerstand terug
gedraaid moest worden. Dit ging zo door, totdat de waarden voldoende
hoog waren. Daar de koolelektrode tijdens het verblijf – zo we weten –
langzaam opbrandde, diende een verklikker aanwezig te zijn, die bijtijds
waarschuwde. Hiervoor was een rood lampje aangebracht, dat ging
branden, wanneer de kool op het eind was.
Op de tafels stonden verder eenvoudige lampontvangers met
honingraatspoelen opgesteld, teneinde de eigen tekens te kunnen
controleren. Ook waren seinsleutels aanwezig om de relais te kunnen
proberen, hetgeen uiteraard alleen plaats had bij het aanzetten van de
zender.
Werd de voeding voor het benedenstation betrokken van één der beide
waterkrachtwerken Tjigeureuh I en II, thans werd gebruik gemaakt van
één der dynamo-aggregaten van de machinegalerij. Hoewel voor dit doel
een viertal machines ter beschikking stond, werd gewoonlijk gebruik
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gemaakt van een aggregaat van Japans maaksel, omdat dit – wat zijn
vermogen betreft – voor het beoogde doel het geschiktst was. Deze
machine noemden wij de “grote Japanner”, ter onderscheid van een kleiner
type van hetzelfde fabrikaat en de “kleine” en “grote” Amerikanen,
waarover later meer, zie foto 22.
Wat echter deze grote Japanner betreft, dit was de zonderlingste van alle
machines, die zich op de machinegalerij bevonden. Hij had namelijk de
minder prettige gewoonte, af en toe rondvuur te geven, gepaard gaande
met een hevige knal, zodat hij de bedieningsambtenaar van de kleine
booglamp, die zich slechts op enkele meters afstand bevond, de stuipen op
het lijf joeg.
Daar de meesten niet zullen weten wat rondvuur is, zij opgemerkt, dat dit
een overslag is (een kortsluiting dus) tussen de borstelrijen van de
collector. Wanneer men tevens weet, dat tussen deze borstelrijen een
spanning stond van 1800 volt en de omtrek ongeveer twee meter bedroeg,
dan kan men zich voorstellen, dat hier een behoorlijke vlam ontstond en
dat de knal zeer behoorlijk moet zijn geweest.
Maakte men zo’n rondvuur voor de eerste keer mee, dan kreeg men het
gevoel, dat de machine zwaar beschadigd was, zo hevig was het. Kwam
men er echter bij, om te zien wat er allemaal gebeurd was, dan viel de
ravage erg mee, d.w.z. er was helemaal geen ravage te zien, hoogstens een
paar kleine brandplekjes op de borstelhouders, verder niets. Liet men de
machine weer draaien, en zette men de regelweerstand in, dan wees de
voltmeter normaal aan, alsof er helemaal niets gebeurd was. Dat de
beschadiging bij een dergelijke hevige explosie niet groter was, kwam,
omdat de automatische beveiliging heel scherp stond ingesteld, zodat de
motor ogenblikkelijk uitviel, zodra overbelasting optrad.
De oorzaak van het rondvuur verschijnsel was in hoofdzaak gelegen aan
de ongeschiktheid van de dynamo voor het voeden van een booglamp,
waarmede echter niet gezegd wil worden, dat zij voor een ander – meer
continu – bedrijf wel gedeugd zou hebben, iets wat mij uiteraard niet
bekend is.
Bij het werken met booglampen traden vaak vrij plotseling grote
stroomveranderingen op, als gevolg van het afbrokkelen van een punt van
de koolelektrode, of door een kortsluiting, die veroorzaakt werd door een
atmosferische ontlading op de antenne. En hier kon de “Jap” niet tegen.
Deze plotselinge stroomveranderingen waren niet de enige oorzaak, want
het rondvuur trad ook wel op, wanneer de dynamo een tijdlang geen dienst
had gedaan en de collector wat vochtig was geworden.
De ergste explosie van dit soort heb ik meegemaakt, toen de “grote Jap”
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voor het eerst zou proefdraaien. Dit had plaats heel in het begin, toen het
gebouw nog maar net onder de kap stond en alles droop van het vocht.
Dr. de Groot, de chef van het station en nog een paar belangstellenden
stonden in een groep om de technisch ambtenaar heen, die de motor
inschakelde en daarna de spanning van de dynamo langzaam opvoerde.
Toevallig was ik vlak in de buurt aan het werk en sloeg de verrichtingen
gade, helemaal niet vermoedende, dat er iets bijzonders stond te gebeuren.
Trouwens, ik had nog nimmer een rondvuur meegemaakt en verwachtte dit
dus geenszins, evenmin als iemand van dit groepje.
Plotseling zag ik een geweldige steekvlam omhoog schieten, die de hele
galerij in een fel licht zette, onmiddellijk gevolgd door een geweldige knal.
Als door een paniek gegrepen wilde het groepje toeschouwers het op een
lopen zetten, maar verblind door het felle licht (het was tevoren erg donker
geweest) botsten een paar tegen elkaar op en vielen. Anderen struikelden
in de smalle gang over hen heen, zodat in no time (hoe kon het zo gek)
allen over de grond lagen te spartelen. Op één na en dat was de technisch
ambtenaar, die op zijn post was blijven zitten en rustig de schakelaar
bediende.
Het gehele tafereel speelde zich in een onderdeel van een seconde af en
toen achteraf bleek, dat zich niets ernstigs had voorgedaan, werd hartelijk
om de klucht gelachen en natuurlijk niet in het minst door Dr. de Groot,
die wel van dit soort avonturen hield.
Enige malen is geprobeerd, het euvel van het rondvuur op te heffen, echter
zonder succes. Het betrof hier een constructiefout, die de machine voor het
doel ongeschikt maakte. Vermoedelijk speelde hierbij het vochtige klimaat
op de Malabar een grote rol. Hoe dit ook zij, het is achteraf maar goed
geweest, dat Dr. de Groot geen machines van dit fabrikaat voor de grote
booglamp heeft besteld, zoals een ogenblik in de bedoeling heeft gelegen.
Want wanneer “Koloniën” geen toestemming had verleend voor de
aanschaffing van de “grote Amerikanen”, dan was dit zeker gebeurd en
dan zou ons leed niet te overzien zijn geweest.
Deze grote booglamp zou namelijk, zoals naderhand bleek, nog heel wat
onhandelbaarder zijn dan de kleine types. Van de voeding van de grote
zender door Japanse aggregaten was dan ook beslist niets terecht gekomen.
Gelukkig is ons deze ramp bespaard gebleven en kregen wij de
meergenoemde Amerikaanse machines, die voor het doel uitstekend
geschikt bleken te zijn. Deze machines waren voorzien van zogenaamde
compensatiewikkelingen en zodanig geconstrueerd, dat zij belastingstoten
van vollast op nullast en omgekeerd konden verdragen, zonder dat ernstige
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vonkvorming optrad. De Japanse machines hadden deze extra wikkeling
niet en ook geen speciale vonkschermen tussen de borstelrijen. Vandaar
dat bij grote stroomschommelingen complicaties optraden. Jarenlang
hebben we met deze machines doorgesukkeld, tot zij eindelijk vervangen
werden door betere aggregaten van Nederlands fabrikaat.
Toen de grote antenne gereed was, werd het verkeer met de stations van de
Naval Communication Service op de Filippijnen, Cavite, Honolulu en San
Francisco voortgezet. Met het laatste station natuurlijk niet rechtstreeks.
Hoewel dit verkeer niet veel te betekenen had, was het nodig geworden
een begin te maken met een meer geregelde wachtdienst, verdeeld over
drie personen. In de tussenperioden, dus als er niet geseind werd, bleven
wij belast met het toezicht op de verschillende in uitvoering zijnde werken.
Het voordeel van deze werkwijze was dat alvast enige ervaring werd
opgedaan met het bedrijf, in afwachting van de uitgebreide wachtdienst,
welke zou beginnen na het gereed komen van de grote booglamp, dus over
enkele maanden.
Behalve het bovengenoemde verkeer werd ’s nachts uitgezonden naar
Nederland en wel op Maandag, Woensdag en Donderdag. De
machinezender die kort hierop met zijn proefuitzendingen begon, nam de
andere nachten waar, met uitzondering van de Zondag. Met de bediening
van deze zender hadden wij echter voorhands geen bemoeiing.
Verder werd op de 100 kW booglamp iedere ochtend een tijdsein gegeven
op een golflengte van 8,8 km, hetwelk afkomstig was van het
Meteorologisch Instituut te Batavia. Dit tijdsein was bestemd voor de
gehele Archipel, inclusief de schepen. Voor zover mij bekend, bestond
hiervoor een grote belangstelling en daarom werd door ons aan deze
uitzendingen veel zorg besteed. Althans, dat probeerden wij. Want het
kwam in het begin nogal eens voor dat we in de drukte vergaten de zender
bij te zetten, hetgeen dan natuurlijk als een grote tekortkoming werd
beschouwd. Hoewel niet te verontschuldigen, was zo’n verzuim toch goed
verklaarbaar, omdat er in die dagen nog geen geregelde dienst bestond. Er
was wel iemand aangewezen voor de zenderwacht, doch deze had ook nog
zijn gewone werk. Later toen er meer zenders in bedrijf kwamen en er een
meer geregelde dienst bestond, kwamen deze verzuimen niet meer voor.
Het tijdsein werd ’s ochtends om precies 8 uur, 19 minuten, 14,5 seconden
Midden-Java tijd gegeven, dus om 1 uur Middelbare Greenwich Tijd. Een
minuut of tien tevoren had een proefsein plaats voor het controleren en
meten van de lijn. De duur van het sein bedroeg vijf minuten en bestond
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uit het geven van punten, gevolgd door streep punt, streep twee punten,
streep drie punten en streep vier punten, telkens met 55 seconden
tussenruimte, met onderbrekingen van 5 seconden. Om precies 14’0” werd
een punt gegeven. Voor het geval er een storing op de lijn plaats had,
bestond de mogelijkheid het sein vanaf de cheftafel voort te zetten, althans
zo goed en zo kwaad dit ging.
Hier stond namelijk eenzelfde seinschijf als bij de M.D. te Batavia.
Het klinkt misschien een beetje vreemd, doch wij, die iedere dag vele
instellingen lieten profiteren van het door ons uitgebrachte tijdsein,
maakten er zelf geen gebruik van.
En achteraf begrijp ik ook zelf niet, dat het bij niemand van ons opkwam
de eigen klokken met dit sein gelijk te zetten, hetgeen toch een kleine
moeite zou zijn geweest. Hoewel ook weer niet goed te praten, was de
oorzaak hiervan misschien hierin gelegen, dat toen met de bouw van het
station werd begonnen (en er nog geen tijdsein bestond), de
telefoonmandoer ieder ochtend trouw het telefoonkantoor opbelde voor de
juiste tijd. Niemand van ons lette hier verder op, ook al, omdat de klokken
vrij goed met die van de stad klopten. Dit ging zo door, ook toen het
radiotijdsein werd ingesteld. Wij hadden het veel te druk met de bouw van
het station, om ons met dergelijke kleinigheden te bemoeien. Pas toen
iemand van buiten Dr. de Groot op het merkwaardige feit attent maakte,
kwam hierin verandering.
Bedrijfsambtenaren waren wij toen nog niet, dat blijkt wel hier uit. En het
zou ons heel wat moeite kosten ook om ons, van opzichter bij de
montagewerkzaamheden, over te schakelen tot chefwacht bij de zenders,
werkzaamheden, die mijlen ver uit elkaar lagen. Althans zo is het mij
gegaan en velen misschien met mij.

13: De machinezenders op Radio Malabar en Kootwijk in onderling
proefverkeer
Leek het er begin 1921 nog op, dat de machinezender en de
booglampzender ongeveer gelijktijdig gereed zouden komen, al spoedig
bleek, dat Telefunken het ver zou winnen. Hoewel Dr. de Groot zich
hierover nooit uitliet, moet dit voor hem zeer onplezierig zijn geweest.
Vertrouwende op zijn eigen kunnen, heeft hij vermoedelijk lange tijd niet
aan deze mogelijkheid willen denken.
De moeilijkheden, die bij de bouw van het Gouvernementsstation werden
ondervonden waren veel groter dan men aanvankelijk gedacht had. Had
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men alles kant en klaar van de fabrieken kunnen betrekken en ter plaatse
alleen maar in elkaar behoeven te zetten, evenals dit bij de machinezender
het geval was, dan zou men zeker maanden eerder klaar geweest zijn. Nu
vele onderdelen op het station zelf moesten worden ontworpen en
gemaakt, duurde alles veel te lang.
Ook bleek aan het oorspronkelijke bouwplan nog al het één en ander te
haperen, want vaak werd van inzicht veranderd en moest het bestaande
gewijzigd, of zelfs weer afgebroken worden. De Maleise uitdrukking
hiervoor “bonkar” (breek het maar weer af) deed al te veel opgeld en
hoorde men dagelijks. Enkelen vonden het zelfs nodig, hiermede de spot te
drijven.
Van de vele onderdelen, waarvan de aanmaak veel tijd vorderde, wil ik
alleen noemen de grote verlengspoelen voor de grote booglamp en de
diverse schakelaars, welke op afstand moesten worden bediend.

Afb. 11: Plattegrond met automatisch schakelplan.
Onder deze laatste vielen onder andere de antenne- en zenderkiezers en de
golflengte- en antenneschakelaars (zie afb. 11). Vele benodigdheden
hiervoor waren aangemaakt door de hoofdwerkplaats van de eigen dienst
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in Weltevreden, doch de aandrijf- en reminrichtingen moesten wij zelf
construeren.
En dit bleek helemaal niet mee te vallen, ook al, omdat alles zo ontzettend
hoog geïsoleerd moest worden (en daarom groot werd) vanwege de enorm
hoge spanningen welke verwacht konden worden. Zo kreeg – om een
voorbeeld te noemen – de golflengteschakelaar alleen reeds een hoogte
van een meter of drie en een meslengte van anderhalve meter, terwijl de
isolatoren (welke uit eboniet waren vervaardigd) ruim een meter hoog
werden.
Het meest van alles hield echter de montage van de grote booglamp op. En
om deze zender ging het natuurlijk, want zonder afstandsbediening en
golflengteschakelaar hadden we ook kunnen werken (hetgeen tenslotte ook
is gebeurd) doch zonder zender niet.
Het afvijlen van de grote polen (waar ik terloops al even over sprak) had
maanden opgehouden en alvorens de vlamkamer op zijn plaats zat, kon
niet begonnen worden met het aanbrengen van de kathode- en
anodehouder, benevens de verdere werkzaamheden, zoals de montage van
de koelwaterpijpen, de afsluiter, enz.
Door al deze omstandigheden was het onmogelijk, om ook maar bij
benadering een datum vast te kunnen stellen voor de gereedkomst van de
grote booginstallatie. Daarom was het des te opmerkelijker, dat men
geregeld in de dagbladen een aankondiging kon lezen, over een spoedig te
verwachten openstelling van de radioverbinding Nederland – Nederlands
Indië, waarbij dan stilzwijgend werd aangenomen, dat de grote booglamp
tegen die tijd gereed zou zijn. Daarentegen werd over de gereedkomst van
de machinezender nimmer een woord gerept, mede misschien, omdat het
blijkbaar niet in de bedoeling lag deze zender te openen (hetgeen
naderhand ook het geval bleek te zijn). Voor vele niet-ingewijden zal het
dan ook een verrassing zijn geweest, dat deze zender (het was eind Juli
1922) in proefbedrijf genomen kon worden.
Van dit eerste proefbedrijf is niet veel terecht gekomen, omdat de antenne
– zo we weten – niet bestand bleek tegen de hoge spanningen die hierbij
optraden, zodat de ophangisolatoren er aan gingen.
Daarna had het ongeval met het ophijsen van de nieuwe antenne plaats,
waardoor opnieuw vertraging ontstond. Hierdoor werd het eind November
voordat de proefuitzendingen konden worden hervat en op de 25e van deze
maand, werd de machinezender (PKX) op een golflengte van 15 km voor
het eerst in Nederland gehoord. Des avonds van dezelfde dag werden de
proefuitzendingen hervat op een golflengte van 7,5 km, welke eveneens
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door Sambeek werden genomen.
Omstreeks dezelfde tijd kwam ook de machinezender op Kootwijk gereed,
want op 12 December daaropvolgend werden de eerste proefseinen van dit
station in Amerika gehoord. Daarna moesten de proeven onderbroken
worden, omdat een frequentie- en een luchttransformator doorsloegen.
Een maand hierna, namelijk op 18 Januari 1923 te 5.40 A.T. werd
Kootwijk (PCG) voor de eerste maal op het ontvangstation te Tjangkring
gehoord, op een golflengte van 8400 meter en wel door de radiocommies
de heer Detiger, zonder voorafgaand verzoek om uit te luisteren.
Dit historisch moment werd onmiddellijk per radio via PKX gemeld, met
de aantekening: ontvangst QSA (signalen zijn sterk)
Nader werd nog bericht, dat Kootwijk sterker doorkwam dan enig ander
Europees station, sterker ook dan Nauen. Een groot succes dus.
Zodra communicatie was verkregen, werd begonnen met de overbrenging
van officiële nota’s, waarbij aanvankelijk elk woord tweemaal werd
herhaald, hoewel ook bij éénmaal seinen de woorden goed over kwamen.
Deze eerste dag werd ook nog een proef genomen met het zgn. duplexverkeer (ontvangst te Tjangkring, tegelijkertijd met het zenden via Radio
Malabar naar Sambeek). Ook deze proef bleek een succes te zijn. Het grote
ontvangraam te Tjangkring kon zo gedraaid worden, dat men Kootwijk
goed bleef horen, zonder door Radio Malabar gestoord te worden.
Vanaf dat ogenblik heeft de stem van de “Veluwse Nachtegaal” – om met
Dr. de Groot te spreken – tot in Indië geklonken en stond Java voor de
eerste maal met Nederland in wederzijdse radiografische verbinding. Welk
gebeuren door de pers op Java een mijlpaal in de geschiedenis van het
verkeer tussen beide landen werd genoemd.
Het eerste lange telegram was een poëtische groet van Radio Malabar
PKX (gemaakt door Dr. de Groot) aan Kootwijk PCG hetwelk ik hier voor
de curiositeit laat volgen. (Het werd door Telefunken in het Duits vertaald,
de Hollandse tekst heb ik tot mijn spijt niet kunnen bemachtigen.
Hymnus von PKX an PCG von Dr. de Groot
Ich weisz nicht was es soll bedeuten,
Dasz ich so frohlich bin!
Ein wünschen aus alten Zeiten,
Das kommt mir heut’in den Sinn.
Die Berge sind hoch und ich warte,
In Regen und Sonnenschien,
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Und wie die Sirene, die zarte,
Ruf’den Gefährten ich mein.
Wie gut hatte es einst meine Ahne,
Die Glückliche Lorelei
Wenn sie rief, kamen im Kahne,
Gleich alle Schiffe hierbei.
Funf Jahre vergebens ich strahlte,
Viel schöner als Lorelei
Ich funkte, ich tönte, ich hallte,
Doch Kootwijk kam nimmer herbei.
Versucht hab’ich oft Dich zu rufen,
Mit Tönen veschiedener Art,
Doch alle Mittel sie schufen,
Nur Schweigen so stumm und so hart.
Verzweifelt schon wollte ich werden,
Den Bogen, den strich ich so schön,
Doch half mir kein Gott hier auf Erden,
Die Liebste, sie wollt’nicht verstehen!
So nahm ich zum Schlusz die Machine,
Der liebsten so stammesverwandt,
Und dennoch zuckt keine Miene
Dort ferne Im Heimatland.
Ich hörte so ferne stationen,
Bei manchem guten Empfang,
Doch nimmer wollt’mich belohnen
Die Liebste, die schweig ach so lang.
Nun weisz ich’s, warum heut’mit Freude,
Ich kräftig sandte ein Strahl:
Denn hören konnten wir Beide
Uns heute zum ersten Mal.
Und hör ich Dein Stimmlein klingen,
Noch leis’uber Länder und Meer,
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So hoff ich, dasz bald Deine Schwingen,
Sich kräftigen immer mehr.
Schalt ein dir besten Frequenzen
Ich hör Dich zu meiner Freud’
Heut und bei kommenden Lenzen!
Hurra, Hurra, Hurra
Lang lebe PCG.
Dit gedichtje spreekt voor zich zelf. Duidelijk blijkt hieruit de desillusie
van het jarenlange vergeefse roepen, terwijl tenslotte Telefunken toch nog
met de erepalm strijken gaat, zijnde de eerste, die de wederzijdse
verbinding tot stand heeft gebracht.
Alvorens nog enkele bijzonderheden over de montage te vermelden, lijkt
het mij beter eerst iets te vertellen over de werking van de machinezender.

Foto 23: De 400 kW machinezender van Telefunken op Radio
Malabar. Opname eind 1924.
Bij het Telefunken systeem worden de h.f.-wisselstromen (van trillingen
kan men hier niet spreken), opgewekt door een dynamo. Daar de
frequentie van deze wisselstromen nog te laag is om zich als radiogolven
in de aether voort te kunnen planten, wordt zij na de tot stand koming
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verveelvoudigd.
Theoretisch dus een vrij simpel geval: men wekt met behulp van een
dynamo een wisselstroom op van zo hoog mogelijke frequentie en gaat
deze op de één of andere manier verveelvoudigen. De praktische
uitvoering is echter helemaal niet zo eenvoudig.
Alleen al het construeren van doelmatige verdubbelings- en/of
verdrievoudigingstransformatoren schijnt een kunststukje op zich zelf te
zijn geweest. Althans voor de energieën van een 400 kW, waar het hier om
ging, en waar ik niet verder op in kan gaan.
De h.f.-generator, die op de Malabar werd gebruikt, leverde een
wisselstroom met een frequentie van 5000 Hertz, bij een klemspanning
van 600 volt en een vermogen van 600 kVA.
De aandrijving van deze generator had plaats door een direct gekoppelde
draaistroommotor van 550 kW bij 1500 toeren en een spanning van 3150
volt.
De aldus verkregen wisselspanning van 600 volt werd tot het viervoudige
opgetransformeerd door een naast het h.f.-aggregaat opgestelde
transformator.
Via een schakelkolom (zie foto 23) ging de omhoog getransformeerde
spanning naar de eerste kring, die afgestemd was op de grondfrequentie
(hier dus op 5000 Hz) en van daar naar de door oliecondensatoren en
zelfinductie afgestemde verdubbelaar.
Na deze eerste verdubbeling – waarbij de frequentie dus 10.000 Hz was
geworden – volgde een verdere verdubbeling naar 20.000 Hz of eventueel
een verdriedubbeling naar 30.000 Hz.
Door nog een verdere verdubbeling toe te passen in een vierde keten, kan
een periodental van 40.000 Hz worden verkregen, overeenkomende dus
met een verachtvoudiging van de oorspronkelijke frequentie van 5000
perioden per seconde.
In plaats van de eerste verdubbeling was het ook mogelijk, door middel
van een speciale frequentietransformator een verdrievoudiging van de
grondfrequentie te verkrijgen, waarmede dan een periodental van 15.000
per seconde werd bereikt. Op deze wijze stonden de golflengten van 20,
15, 10 en 7,5 km ter beschikking. (Zo we ons herinneren, verkrijgt men de
waarden in golflengten uitgedrukt door de snelheid van de aethertrillingen
– zijnde 300.000 km per seconde – te delen door de frequentie)
De antenne en de aarde waren direct aan de laatste verdubbelings- of
verdrievoudigingstransformator gekoppeld, met dien verstande, dat bij
toepassing van de kortste golf van 7,5 km tussen de transformator en de
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aarde een verkortingscapaciteit ingeschakeld moest worden, daar de eigen
golf van de vergrote antenne reeds 8,4 km bedroeg.
Het afstemmen van de afzonderlijke kringen geschiedde uit de hand, door
het bij- of afschakelen van condensatoren en het veranderen van de
zelfinducties der verschillende spoelen.
Alleen het afstemmen van de antenne gebeurde automatisch, vanaf de
bedieningstafel. Van hieruit werd een motor in beweging gesteld, die de
contactarmen van een variometer bewoog.
Het seinen had plaats, door middel van een inrichting, bestaande uit een
aantal weerstanden, die kortgesloten werden door een serie relais van 12
stuks. Hierdoor werd de opgewekte h.f.-stroom in het rythme der
morsetekens gevarieerd. Als tussenrelais fungeerde een gevoeliger relais,
dat op de lijnstroom werd aangesloten.
Daar deze grote relais aan slijtage onderhevig waren, was een
reservebatterij aangebracht, waarop, door het omzetten van een paar
scheidingsschakelaars, overgegaan kon worden.
Deze mechanische relais hebben niet lang dienst gedaan, want al heel
gauw werd overgegaan op een veel vernuftiger inrichting en wel een zgn.
“tastdrossel” of “amplifier” (in het Nederlands zou men kunnen spreken
van een magnetisch relais)
Zo’n tastdrossel bestaat uit een ijzerkern van h.f.-blik, voorzien van twee
wikkelingen. De ene wikkeling wordt in serie geschakeld met de h.f.wisselstroomketen, terwijl de tweede gebruikt wordt voor de
magnetisering van de ijzerkern. Zolang met deze laatste wikkeling niets
gebeurt, ondervindt de h.f.-wisselstroom een grote weerstand, zodat deze
praktisch tot nul wordt gereduceerd.
Stuurt men echter een gelijkstroom door deze wikkeling, dan wordt de
remmende invloed vrijwel geheel opgegeven en kan de h.f.-wisselstroom
zonder beletsel doorgaan.
Door nu de magnetiseringswikkeling op te nemen in de seingeving,
verkrijgt men, dat hiermede morsetekens kunnen worden uitgezonden.
Behalve een minimum aan slijtage, bezit de tastdrossel het grote voordeel,
dat hiermede veel sneller geseind kan worden dan met mechanische relais.
De frequentietransformatoren rustten, evenals de tastdrossel en de
spanningstransformator, in grote met olie gevulde tanks. Een afzonderlijke
pompinstallatie zorgde voor de circulatie en de koeling van de olie.
Met uitzondering van de zo even genoemde golflengte omschakelaars, die
uit de hand werden bediend, hadden alle andere schakelverrichtingen vanaf
de grote bedieningstafel plaats. Deze bedieningstafel stond vlak achter de
h.f. machine, de spanningstransformator en de schakelzuil, zie foto 23.
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Aan de andere kant van de bedieningstafel stond de opbouw der seinrelais
en daarachter de grote drosselspoel, welke laatste diende als beveiliging
voor de gelijkstroommachines, die de h.f.-transformatoren van
magnetisatiestroom voorzagen. Aansluitend hieraan, stonden in twee rijen
de kasten voor de tastdrossel en frequentietransformatoren opgesteld en
zijwaarts hiervan twee rijen oliecondensatoren, welke bestemd waren voor
de afstemming van de verschillende verveelvoudigingsketens.
Achter de transformatorkasten verhieven zich de zuilen voor de
golflengteschakelaars en hier – aan het eind van de hal – stonden tevens de
verlengspoelen en de antenne-afstemvariometer.
De verschillende onderdelen der h.f.-installatie waren onderling door
aluminium geverfde koperpijpen van 45 - 60 mm dikte verbonden. Deze
pijpen gaven aan de installatie een karakteristiek cachet en een voorname
indruk. Op de benedenverdieping – gelijkvloers met de hal van het
Gouvernementsstation – bevonden zich de hoog- en laagspanningscellen
met schakelpanelen en l.f.-transformatoren, de oliepompen, de ventilatoren
voor de drosselspoelen en de mechanische tastrelais. Verder nog de
compressor voor de opwekking van de druklucht, de aandrijfinrichting der
variometers en gezamenlijke aanloop-, sein- en regelweerstanden. Op de
begane grond bevonden zich ook nog het kantoortje (later ingericht als
verbandkamer) en een werkplaatsje.
De antennetoevoer liep via een, door een motor aangedreven uit- en
omschakelaar, naar de spoelenzolder van het Gouvernementsstation en van
hieruit via een tweede omschakelaar naar de antenne. Deze laatste was
bedoeld als antennekiezer, daar het – zo we weten – in de bedoeling lag in
de nabije toekomst een tweede antenne naast de grote op te hangen, welke
dan in hoofdzaak dienst zou doen voor de machinezender.
Behalve de zo even genoemde tastdrossel, werd kort na het gereedkomen
van het station, nog een tweede verbetering aangebracht. Dit betrof een
geheel nieuw systeem voor het constant houden van het toerental van de
hoogfrequentmachine. Had men aanvankelijk nog wel eens last, dat de
zenderfrequentie schommelde (iets waarvoor Dr. de Groot bang was),
later, toen de toerenregeling in bedrijf kwam, werd hier geen hinder meer
van ondervonden.
Het zou te ver voeren, deze zeer vernuftige installatie, waarin zich een
aantal drie-elektrodenlampen bevonden, te beschrijven. In het kort kwam
de werking hierop neer, dat in een paar kringen, welke op de
grondfrequentie van de h.f.-generator waren afgestemd, stromen werden
opgewekt. Kwam in het toerental en dus ook in de afgeleverde frequentie
een kleine verandering, dan veranderde ook de grootte van de stroom in de
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afgestemde kringen. Hierdoor werden relais in werking gesteld, die op hun
beurt de stroomtoevoer van de aandrijfmotor beïnvloedden en hem naar
behoefte versnelden of vertraagden.
Daar de frequentie uiteraard nooit geheel constant was, zag men steeds het
relais heen en weer pendelen. Zolang het dit deed, was het met de regeling
in orde. Bleef het echter halsstarrig in één stand staan, dan haperde er iets
aan. Voor het geval de machine wat al te erg uit de pas raakte en de
toerenregeling niet meer in staat was corrigerend op te treden, kwam een
hoornsignaal in werking en ging een verklikkerlamp branden.
De montage van de machinezenderinstallatie is in hoofdzaak verricht door
de Telefunken-monteur, de heer Schilke. Als leider fungeerde de
Telefunken-hoofdingenieur, de heer Moens. Deze laatste woonde in
Bandoeng en kwam af en toe eens kijken.
Toen het zover was, dat met het proefdraaien kon worden beginnen,
verscheen plotseling een tweede ingenieur op het radiotoneel, teneinde de
heer Schilke te assisteren bij het afstemmen van de installatie. Zowel de
heer Schilke als de laatste ingenieur Neumann woonden op Radio
Malabar.
Zoals vaak met buitenlanders het geval is, kon de heer Schilke moeilijk
met de Maleise taal overweg. Overigens was hij een uitstekend vakman,
die alle eer in zijn werk heeft gelegd.
Zo kon men geregeld uitdrukkingen horen als bijvoorbeeld: “Das musz ein
wenig naik”, of “kretja ein wenig lekas” en dergelijke. Hiermede bedoelde
hij dan respectievelijk, dat het een of ander voorwerp iets omhoog moest
en een beetje sneller moest worden gewerkt. Het merkwaardige was, dat
zijn ondergeschikten hem altijd begrepen. Zonder een spier op het gelaat te
vertrekken, gaven ze gevolg aan zijn wensen.
Zo af en toe gaf de heer Schilke een intiem afscheidsfeestje, omdat hij
plotseling moest vertrekken, naar het heette. Hij was toen al een paar jaar
op Radio Malabar en de zender stond reeds enige tijd bij voor
proefuitzendingen. Inderdaad kreeg hij een paar maal een telegram, met de
mededeling, dat hij zich voor vertrek gereed moest houden, doch telkens
werd het opnieuw verschoven. Wanneer hier weer een paar maanden
overheen waren gegaan gaf hij maar weer een feestje, want nu zou hij dan
toch wel gauw Radio Malabar gaan verlaten, dacht hij. Dit ging zo een
keer of drie door en we kregen sterk de indruk, dat het hem meer te doen is
geweest, eens een verzetje te hebben, dan zich erg druk te maken over een
overhaast heengaan.
De Telefunken-ingenieur de heer Neumann, die uiteraard slechts kort op
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Malabar is geweest, was een grappenmaker. Gekomen in de droge tijd,
vond hij het de laatste maanden, die samenvielen met de regenperiode,
niets prettig.
In deze periode was de kloof – zo we weten – meestal in een dichte nevel
gehuld, zodat tussen de hoge bergwanden een zeer onaangename sfeer
hing. Kwam men in die tijd met de auto de berg op en op de Bandoengse
hoogvlakte scheen de zon, dan was het net alsof men in een spelonk reed.
Vaak drongen de zonnestralen in geen weken tot het binnenste van de
kloof door en het kon erg kil en bijzonder onaangenaam zijn.
Geen wonder dat, wanneer de zon eens haar stralen tussen de bergwanden
liet vallen, zij met vreugde werden begroet en aan de weldoenster de
nodige eer moest worden bewezen. Althans, dat vond de heer Neumann,
want telkens wanneer de mist optrok en het zonnetje zichtbaar werd,
stuurde hij één van zijn ondergeschikten naar de bovenvijver om haar
eerbiedig te groeten, hierbij de woorden uitsprekend: “Tabé mata hari”!
(Zon, ik groet U)

Foto 24: De vijver voor het koelwater en het drijven van de turbines.
Bij gebrek aan watertoevoer in de droge tijd, bestaat de
mogelijkheid het warme water weer te gebruiken door het omhoog te
pompen.

14: De machinezender op Tjililin (PKI)
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Nu ik toch met de machinezender bezig ben, kan ik hier misschien beter
nog even mee doorgaan en iets vertellen over het radiostation te Tjililin.
Niet, dat dit station in die tijd veel te betekenen had, integendeel, het
verrichtte een zeer ondergeschikte functie, maar heeft zich kunnen
handhaven en het is zelfs later nog sterk in betekenis toegenomen.
Zo we ons herinneren, werd de hier gestationeerde 100 kW machinezender
indertijd door Telefunken aan de Indische P.T.T. Dienst in bruikleen
afgestaan, teneinde te proberen van Java uit verbinding met Europa te
verkrijgen. Deze uitleen kwam tot stand, kort nadat de Nauenzender in
Sabang werd gehoord.
Verder herinneren we ons, dat Dr. de Groot er (na aankomst van deze
zender te Soerabaja) niet veel voor voelde hem op te stellen, omdat hij niet
sterker was, dan de inmiddels op Malabar opgestelde 100 kW
booglampzender. Mede ook, omdat hij het systeem minder geschikt achtte
voor een rechtstreekse verbinding met Nederland. Koloniën stelde het
echter op prijs, dat de zender wel opgesteld werd, zeer terecht misschien,
hetgeen dan ook is geschied.
Waarom men Tjililin heeft uitgezocht, om de zender aldaar op te stellen, is
mij niet bekend. Vermoedelijk heeft Telefunken, in navolging van Dr. de
Groot, naar een geschikte kloof gezocht teneinde hierin een hoge
bergantenne op te hangen. Een kloof als zich op Malabar bevond, werd
niet gevonden. Wel een soort ravijn, in de nabijheid van de evengenoemde
dessa Tjililin.
Deze dessa lag ten Noord-Westen van het Malabargebergte, gelegen in het
district Batoedjadar.
Niettegenstaande de zender zwakker was, dan de versterkte 100 kW
booglampzender van Dr. de Groot en de stralingshoogte van de gebezigde
bergantenne veel lager was, dan die in de Malabarkloof, werd hij op de
Blaricummermeent gehoord. Het geluid was echter te zwak, in verhouding
tot de luchtstoringen, terwijl volgens de rapporten uit die tijd de
zendfrequentie varieerde, waardoor het seinschrift onduidelijk werd.
Omtrent de montage van de zender, die op 1 Augustus 1918 gereed kwam
(dus ver voor mijn tijd) is mij niet veel bekend. Zij werd verricht door de
Telefunken-ingenieur de heer Noppen, die ook nog een tijdje aan de
montage van de 400 kW zender op Malabar heeft gewerkt, doch spoedig
daarop door de heer Schilke werd opgevolgd.
Het schijnt, dat de heer Noppen in de begintijd nogal last heeft gehad van
gedierte, want in de Telefunken Zeitung van Juli 1920 nummer 28 komt
het volgende verhaal voor: “Op een keer hoorde ik (dat is de heer Noppen)
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veel lawaai in de keuken van mijn primitieve woning. Toen ik ging kijken,
was er een grote troep apen bezig potten en pannen door elkaar te gooien.
Een volgende keer zat een anderhalve meter lange slang in de windingen
van een zelfinductiespoel. Hierdoor was sluiting ontstaan, waardoor de
automaten uitsloegen. Het beest leefde echter nog en de moeilijkheid was,
het dier er uit te krijgen. Tenslotte lukte dit, door hem de kop af te
hakken”.
Ten slotte vertelt hij nog, dat op een keer een tijger in de nabijheid van het
stationsgebouw geweest is. De lui van de wacht zaten boven op een
schakelbord en durfden daar niet vandaan te komen. Pas nadat hij de
deuren gesloten had, kwamen ze naar beneden. Zelf moest hij echter de
scheidingsschakelaars en de antenneschakelaar, die buiten zaten, bedienen.
Aanvankelijk geloofde ik (aldus nog altijd heer Noppen) niets van hetgeen
de zenderbedienaren vertelden, doch de volgende dag waren de sporen
duidelijk zichtbaar.
De vrees zat er zo in, dat de volgende avond het halve dorp met allerlei
trommen en andere “radau”-instrumenten de wacht naar het station
begeleidde. De telegrafist had zelf een oud jachtgeweer bij zich. De tijger
liet zich echter niet meer zien. Tot zover de belevenissen van de heer
Noppen.
In tegenstelling met de 400 kW zender op Radio Malabar, haperde er nog
al eens wat aan de installatie op Tjililin. De ene keer brandde een staaf van
de wikkelingen van de h.f.-dynamo door en een volgende keer legde een
h.f.-transformator het af.
Toen de zender geregeld in bedrijf kwam, verdwenen deze kinderziekten.
Vermoedelijk waren zij een gevolg van het vochtige klimaat, waar dit
soort machines niet tegen kan, tenzij zij voortdurend in gebruik zijn en dus
warm blijven.
Daar Telefunken voor deze zender – die naderhand door de P.T.T. Dienst
werd overgenomen – geen toerenregeling naleverde, werd door het
radiolaboratorium, in samenwerking met de beheerder van het station, een
dergelijke inrichting geconstrueerd, die volgens deze laatste “bevredigend”
werkte. Nadien varieerde de toon nog wel, maar toch niet meer in die mate
als voorheen. Trouwens, toen deed de zender geen dienst meer voor
Europa en stak het dus niet meer zo nauw, omdat de signalen voor de
kortere afstanden beter door kwamen.
Na afloop van het proefbedrijf, waar dus niet zoveel van terecht gekomen
is, werd de zender in gebruik genomen voor het verkeer met Saigon. Later
kwamen hier nog bij de uitzendingen van Aneta pers-emissies. Hierdoor
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nam het bedrijf belangrijk in omvang toe, want deze uitzendingen namen
soms een uur of acht per dag in beslag. Zij waren bestemd, om de
plaatselijke bladen over de gehele archipel van nieuws te voorzien.
Daar ik van dienstwege niet in de gelegenheid was, het station te
bezoeken, gingen we er wel eens op een vrije dag naartoe. De tocht
daarheen (van Bandoeng uit) was prachtig, nog interessanter dan naar
Tjangkring en Malabar, welke er anders ook mochten zijn. Enfin,
misschien voelt u er iets voor ons op zo’n tochtje te vergezellen, waarbij
we dan meteen een kijkje op het station zullen nemen.
De afstand van Bandoeng naar Tjililin is niet groot, naar ik meen een
kilometer of dertig, dus ongeveer even ver als naar Radio Malabar. Voor
het eerste gedeelte volgt men de Grote Postweg in de richting van de
garnizoensplaats Tjimahi. Even voorbij de uitspanning Tjimindi, wordt
links af geslagen. Tot aan de boerderij Soeka Bernang is de weg vrij
horizontaal, daarna komt men in meer heuvelachtig terrein.
Spoedig begint het eerste gebergte. Aan de ene kant van de weg diepe
ravijnen en aan de andere kant hoog opgaande berghellingen. Al
slingerend, loopt de weg verder, nu eens omhoog en dan weer omlaag.
Toch is het niet wat men noemt: zwaar terrein, zodat we slechts zelden
naar de “tweede” behoeven terug te schakelen, laat staan naar de “eerste”.
Hier en daar zien we een stukje van de Tjitaroem. Op een open plek
kunnen we genieten van een prachtig vergezicht over de hoogvlakte. Dit is
één van de mooiste stukjes van het Preanger berglandschap.
Nog een eindje verder en dan zijn we bij de stroomversnellingen van de
Tjitaroem: de Tjoeroeg Djonpang, zie foto 25.
Hier stappen we even uit de auto, om van het woeste tafereel, dat zich daar
in de diepte afspeelt, te genieten. Een groepje katjongs noodt ons, naar
beneden te gaan om het schouwspel van dichtbij te bewonderen. Zij willen
gaarne hierbij de helpende hand bieden, teneinde een paar centen te
kunnen verdienen.
Het afdalen is vrij moeilijk, want de wanden zijn steil. Zelfs is het niet
ongevaarlijk, want als men naar beneden rolt en in de kolkende
watermassa terecht komt, is men nog niet gelukkig.
Vooral in de regentijd, als er veel water doorgaat. Dan kan het hier
geweldig spoken.
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Foto 25: De stroomversnelling van de Tjitaroem. Met donderend
geweld komt het water op je af.
Wanneer men een paar foto’s wil maken, doet men het beste op een grote
kei in de rivier te gaan staan. Men moet dan echter een sprongetje maken.
Maar de moeite wordt beloond, want dan heb je een mooi gezicht op de
neerstortende watermassa’s.
Indien men last heeft van duizeligheid, doet men beter, op de oever te
blijven. Wij wagen het er op en na de sprong gemaakt te hebben, staan we
te midden van de kolkende watermassa.
Het verval is niet zo heel groot. Naar schatting een meter of acht. Maar de
hoeveelheid water, die op ons af komt is enorm. Met een geweldige vaart
schiet het langs ons heen. Vlak langs onze voeten. Als we hier wat lang
naar blijven kijken, krijgen we een licht gevoel in het hoofd. Het is net
alsof het bloed door de bewegende massa meegezogen wordt, hetgeen ons
duizelig maakt en het kost ons hoe langer hoe meer moeite om ons staande
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te houden. Nu gauw een paar opnamen gemaakt en dan hier vandaan,
voordat er ongelukken gebeuren.
De katjongs staan al gereed om ons een handje te helpen en met een fikse
sprong staan we weer aan de kant, waar het veilig is. Het was daar te
midden van de watermassa groots en leuk om een paar foto’s te maken,
maar niet om rustig te genieten.
Na een half uurtje rijden, zijn we bij het station. De natuur is hier lang niet
zo groots en indrukwekkend als op Malabar, veel meer landelijk, net zoiets
als bijvoorbeeld op Tjangkring.
Dat komt, omdat het gebergte ontbreekt. Er bevinden zich een paar flinke
heuveltoppen, verbonden door een bergrug. Daartussen is open terrein en
zijn sawahs aangelegd. Van een kloof is dan ook geen sprake. Meer van
een ravijn. Tussen de beide bergtoppen in, die ongeveer een kilometer uit
elkaar liggen, is een kabel gespannen. Hieraan is een harpantenne
gehangen.

Foto 26: Het proefstation op Tjililin met 100 kW Telefunken
machinezender.
Het gebouw, waar de zender in staat, is al heel primitief. Het is niet meer
dan een loods, gemaakt van bilik en bamboe. Nog soberder dus, dan het
gebouwtje op Malabar, waar de 100 kW zender in stond.
Men was echter bezig, er een meer permanent station van te maken. Om te
voorkomen, dat de zender een tijdje in de buitenlucht kwam te staan,
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werden de muren om het bestaande gebouw opgetrokken. De wanden
hiervan zouden pas worden weggenomen, zodra de kap gereed was. Deze
wijze van bouwen maakte een typische indruk.
Na de machinezender op Radio Malabar vrij uitvoerig beschreven te
hebben, valt van het inwendige van het station op Tjililin weinig meer te
vertellen. De installatie was natuurlijk kleiner en eenvoudiger, doch
overigens in principe gelijk. Naar ik meen, waren slechts twee
verdubbelingstransformatoren aanwezig.
Behalve met de bouwen van een nieuw stationsgebouw, was men ook
bezig met het leggen van de fundamenten voor een paar stenen huizen
voor het personeel. Tevens zou er in de toekomst een nieuw
transformatorstation komen.
Ondanks het vooruitzicht op een betere behuizing, zou ik niet met de chef
van het station willen ruilen. Niet alleen, dat hij de enige Europeaan was
op het station, doch ook in de hele omgeving. De eerste tijd bemerkt men
dat niet zo, doch wanneer men hier een jaar in z’n eentje heeft gezeten,
begint men naar de bewoonde wereld terug te verlangen. Geen wonder, dat
zo’n kort bezoek geapprecieerd wordt. Ter compensatie van het eenzame
wonen, mocht de chef van het station eenmaal per week een dag met de
dienstauto naar Bandoeng, voor het doen van inkopen (op Radio Malabar
eenmaal in de twee weken).
Gelegenheid om te wandelen is er in de directe omgeving van het station
niet. We raken dan ook gauw uitgekeken.
Naar ik wel eens heb horen vertellen, betekent Tjililin: Brandende kaars op
de rivier. Hoewel in de omgeving een riviertje stroomt, is het mij niet
opgevallen, dat er ergens iets stond, dat op een brandende kaars geleek.
Tegen de tijd dat het donker begint te worden, gaan we naar Bandoeng
terug. De belichting door de avondzon is weer geheel anders dan ’s
ochtends. Wanneer we geluk hebben, kunnen we nog even genieten van
een mooie zonsondergang. Daarna is het plotseling donker en als we in
Bandoeng aankomen branden reeds de lichten in de vele Chinese toko’s
welke zich langs de Grote Postweg bevinden.

15: Machines en hulpfuncties van de grote booglamp
Het werd begin 1923. De grote booglamp naderde zijn voltooiing. De vele
onderdelen, als vlamkamer, anodehouder, tip, afsluiter, enz. welke allen
met water gekoeld moesten worden, werden op lekkage geprobeerd en de
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lekken – waarvan er heel wat bleken te zijn, als gevolg van gietgallen –
met de nodige zorg afgedicht.
Het heette nu – althans volgens de dagbladen – dat de opening van het
station voor het verkeer op 15 April a.s. zou plaats hebben, dat was
ongeveer over een maand.
Volgens ons was dit onmogelijk, daar de grote booglamp nog helemaal
niet had proefgedraaid. Het zou dus een groot wonder mogen heten, hem
voor die datum bedrijfsklaar te hebben. Zelfs bij veel kleinere zenders
lukte het zelden, dat zij bij het eerste aanzetten direct voor het verkeer
bruikbaar waren, laat staan bij een kanjer als deze 2400 kW booglamp.
Speciale voorbereidingen werden dan ook niet getroffen. Trouwens
hiervoor kwam – evenals de vorige keren – geen order. Geen wonder, dat
al die aankondigingen over een openingsdatum geen vat op ons hadden en
door niemand van ons serieus werden genomen. Niemand begreep,
waarvoor zij moesten dienen, of het zou moeten zijn, om het personeel
langs een omweg tot nog grotere spoed aan te sporen.
Zo dit laatste inderdaad het geval is geweest, (hetgeen ik overigens
betwijfel) dan hebben zij zeker geen invloed gehad, althans niet op de
kalme evenredige heer Brandenburg, de Russische ingenieur, die de laatste
twee jaar de leiding had gehad bij de montage van de grote booglamp.
Want om deze zender ging het tenslotte. De hulpapparaten, met
uitzondering van de automatische schakel- en omschakelarmen, waren
reeds enige maanden gereed.
Deze mijnheer Brandenburg – waaraan ik nog een paar woorden wil
wijden – werkte rustig door, spoed of geen spoed. Door niets en door
niemand liet deze – ontegenzeglijk zeer bekwame – Rus zich storen. Met
de grootste accuratesse verrichtte hij zijn – soms zeer moeilijke en vaak
ondankbare – taak.
Toch heb ik achteraf zo’n idee, dat de montage van de grote booglamp Dr.
de Groot veel te langzaam is gegaan. Doch daar hij aan de andere kant
maar al te goed wist, dat deze montage de grootste nauwkeurigheid en
voorzichtigheid vereiste, liet hij van zijn ongeduld niets blijken.
Integendeel, hij liet de heer Brandenburg niet alleen rustig zijn gang gaan,
maar heeft hem later ook, na het beëindigen van het eerste montagewerk,
de leiding gegeven van het reparatiewerk, waar toch ook grote spoed mee
betracht moest worden. Daarbij was het ons allen bekend (en dus ook de
heer de Groot), dat de heer Brandenburg zeer goed kon opschieten met het
Inheemse personeel. Het stond bij hem – voor zover wij konden nagaan –
in hoge achting.
Het gevolg hiervan was o.a. dat dit personeel zijn best deed en zelden of
232

nooit van het werk weg bleef, hetgeen toch ook veel waard was. Diep
tragisch is dan ook – in verband met dit laatste – dat juist de heer
Brandenburg in het laatst van 1945 in extremistische handen moest vallen,
in handen dus van het volk, waar hij ongetwijfeld veel mee op heeft gehad.
Het is daarom, dat ik deze man, die zoveel voor de totstandkoming van het
levenswerk van Dr. de Groot heeft gedaan, op deze plaats een ogenblik wil
gedenken. Ondanks het voor hem minder geschikte klimaat in de
Malabarkloof, dat zijn gezondheid ondermijnde (hij leed aan astma), heeft
hij met taaie volharding het hem opgedragen werk geleid en tot een goed
einde gebracht. Hij ruste in vrede!
Een klein jaar na zijn dood (hij werd nimmer teruggevonden) werd Radio
Malabar door hetzelfde volk en misschien wel door dezelfde mensen, die
vroeger aan de bouw hadden meegeholpen, in brand gestoken en verwoest.
De grote brokken ijzer en koper bleken tegen de vlammenzee bestand en
hebben de wandaden overleefd, beter dan de broze figuur van de
montageleider van de grote booglamp.
Keren we thans tot ons onderwerp terug.
Tot de voornaamste onderdelen van de grote booglamp konden de beide
motorgeneratoren gerekend worden, die voor de gelijkstroomvoeding
moesten dienen, namelijk de meergenoemde “Grote Amerikanen”.

Foto 27: De meergenoemde "Grote Amerikanen" 1200 kW 3000 volt
gelijkspanning in bedrijf.
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Zij werden geleverd door het bekende bedrijf General Electric te
Schenectady en zij droegen met eer hun naam, zowel in letterlijke als in
figuurlijke zin.
De leider van de Radiodienst (of wie ze dan maar besteld heeft), had geen
betere keus kunnen doen. Het vermogen van deze machines bedroeg –
zoals we weten – 1200 kW, bij een gelijkspanning van 3000 volt. Parallel
geschakeld konden zij dus een gelijkstroomenergie van 2400 kW leveren.
Evenals de andere generatoren, stonden zij opgesteld op de machinegalerij
en wel direct achter de bedieningstafel van de grote booglamp. Teneinde
hen te beschermen tegen aardbevingsschokken waren de fundamenten
omgeven door een betonnen gordel. De draaistroommotoren, die de
dynamo’s dreven, waren direct gekoppeld en aangesloten op de 6000 volt
hoogspanning. Voor de bediening van de aggregaten had General Electric
een complete schakelinrichting meegeleverd, welke in het meest linkse
gedeelte van het 40 meter lange schakelbord werd verwerkt, zie foto 27.
Ter beveiliging van het gelijkstroomgedeelte, was een zgn. “high speed”
automaat meegeleverd, welke automaat in de loop der tijden zijn geld heeft
opgebracht, want het zou maar al te vaak gebeuren, dat er tussen de
elektroden kortsluiting optrad. In een onderdeel van een seconde gooide
deze automaat de stroom af en de machines kregen niet het minste letsel
(mede dank zij de reeds besproken compensatiewikkelingen).
Voor de beveiliging van de wikkelingen der dynamo’s tegen h.f.-stromen,
waren zgn. “lightning arresters” aangebracht, welke parallel aan de
klemmen stonden. Dit zijn elektrolytische cellen, die eerst geformeerd
moeten worden, alvorens hun functie te kunnen verrichten. Zij bezitten een
grote capaciteit en betekenen dus een kortsluiting voor h.f.-spanningen.
Als volgende voorname hulpfunctie, kan de installatie voor de productie
en de verzameling van waterstof genoemd worden. Hiertoe behoorden de
dynamo’s, de generatoren voor de waterstof (met zuurstof als bijproduct)
en een tweetal tanks.
De eersten stonden opgesteld op de machinegalerij, de andere daar
beneden in een kelder en de laatste buiten tegen de berghelling.
De werking van de waterstofmachines (er stonden er twee stuks) is
eenvoudig. Zij berust op de elektrolyse van water, dat geleidend is
gemaakt door een weinig potas. Ieder der beide apparaten bezat een
veertigtal platen van gietijzer met aan de ene zijde een nikkellaag om het
roesten tegen te gaan. Tussen deze platen, die een onderlinge spanning van
2,3 volt hadden, bevonden zich doeken, de zgn. diafragma’s. Aan de ene
zijde nu van deze doeken, ontstond waterstof en aan de andere kant
zuurstof, welke gassen in de tanks werden opgevangen.
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Voor het onderzoek van het gas was een speciaal apparaat aanwezig. In
plaats van de waterstof werd hierin de zuurstof onderzocht. Was deze
zuiver (althans binnen bepaalde grenzen) dan werd aangenomen, dat de
waterstof ook voldoende betrouwbaar was.
Naar reeds meerdere malen werd medegedeeld, was de waterstof nodig
voor in de vlamkamers, teneinde het indruppelen van alcohol of petroleum
te vervangen.
Sinds de 100 kW booglamp in de grote zendhal stond, werkte ook deze
zender op dit gas. Tot onze verbazing hadden zich hierbij geen
moeilijkheden voorgedaan (het betrof immers iets geheel nieuws);
integendeel, deze booglamp werkte rustiger dan ooit en we hadden tevens
het voordeel van een schone vlamkamer die nooit gereinigd behoefde te
worden.
Hoe de grote booglamp zich bij dit nieuwe middel zou gedragen was toen
nog een grote vraag. Niet, dat de boog zelf moeilijkheden zou geven. Daar
behoefden wij geen ogenblik aan te twijfelen. Maar wel waren wij bang
voor het explosiegevaar, vanwege de veel grotere ruimte waarin de vlam
brandde.
De medegeproduceerde zuurstof werd vooralsnog niet gebruikt en ging de
lucht in. Wel werd een proef genomen deze zuurstof te comprimeren en
daarna te benutten, doch deze proef is op een faliekante mislukking
uitgelopen, waarover straks meer.
In latere jaren, toen we waterstof in overvloed hadden, werd wel
gedurende lange tijd dit gas gecomprimeerd ten behoeve van de
Meteorologische Dienst te Batavia. Wij hadden toen de hand weten te
leggen op een oude schroefcompressor, die tot een druk van 200 atmosfeer
kon gaan, althans in theorie. Praktisch konden we niet hoger komen dan
150 atmosfeer. En gelukkig maar ook, want als leken op dit gebeid,
voelden wij ons nooit zeker. Men kon nooit weten of zo’n
waterstofcilinder niet voor zuurstof was gebruikt en dan was er van ons
niet veel overgebleven. Weliswaar zijn de waterstof- en zuurstofcilinders
van verschillende aansluitingen voorzien, doch in “Jan-Oost” is alles
mogelijk. We waren dan ook wat blij, toen het Radiolaboratorium in
Bandoeng later deze taak over nam.
Van de vele belangrijke functies wil ik verder nog de seininstallatie
noemen, welke installatie in die tijd (dus begin 1923) ook reeds gereed
was. Deze bestond aanvankelijk uit slechts twee batterijen van ieder zes
stuks relais, doch is later belangrijk uitgebreid.
De bedoeling van de seinrelais hebben we reeds leren kennen bij de
bespreking van de werking van de 100 kW booglamp. Hun functie was
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namelijk om een gedeelte van de spoel van de trillingskring kort te sluiten,
zodat een geringe golflengteverandering ontstond.
Bij de grote booglamp werden niet de windingen van de trillingsspoel zelf
kortgesloten, doch die van een tweede, die hiermede gekoppeld was. Deze
werkwijze had voor, dat de relais niet zo hoog behoefden te worden
geïsoleerd en minder slijtage ontstond. Het heeft echter een hele tijd van
experimenteren gekost, alvorens hiervoor het juiste windingsgetal en de
geschiktste koppeling werd gevonden.
Deze seinrelais werden door gecomprimeerde lucht aangedreven, evenals
dit het geval was bij de Telefunkenzender. Door middel van een
magneetspoeltje, dat in verbinding stond met het tussenrelais, werd een
schuifje op en neer bewogen, waardoor druklucht toegelaten werd,
ongeveer als de stoom bij een stoommachine.
Ieder relais bezat twee contacten. Deze waren gemaakt van zilver en
hadden een diameter van 5 cm en een dikte van 1 cm, hele brokken dus.
Teneinde een al te snelle verbranding te voorkomen, werden zij intensief
gekoeld door afzonderlijk aangebrachte ventilatoren. Dit voorzorgsmiddel
heeft echter niet kunnen verhinderen dat de slijtage bijzonder groot was.
Na iedere seinperiode moest het geheel uit elkaar om de contacten bij te
draaien. Langer dan een week hielden ze het niet uit en moesten vernieuwd
worden. Niet te vragen hoeveel zilver naar zijn Grootje is gegaan.
In de latere jaren werd het zilver vervangen door zuiver elektrolytisch
koper, welk materiaal minder aan slijtage onderhevig bleek te zijn, en
natuurlijk veel goedkoper was.
Afgezien van het enorme onderhoud, voldeden de relais overigens wel
goed. Evenals zovele andere onderdelen waren zij gemaakt door de
algemene werkplaats van de P.T.T. Dienst te Weltevreden, die hiermede
een keurig stukje werk heeft geleverd.
Rest tenslotte nog iets te vertellen over de beveiliging van de vlamkamer
met toebehoren tegen het wegvallen van het koelwater en het optreden van
explosies.
De eerste werd verkregen door het water groepsgewijs op te vangen in
metalen bekers, welke laatste zich bevonden in een verzamelbak, die
boven de kathodehouder tussen de benen van het magneetgestel was
aangebracht.
Zodra in één of meer van deze bekers in een bepaalde tijd minder water
vloeide dan normaal, werd deze beker door een tegengewicht opgetild en
een contact verbroken, waardoor meteen de hoofdschakelaar van de
energietoevoer uitviel. Een uiterst kleine drukvermindering was reeds
voldoende om deze schakelaar uit te gooien.
236

Dit laatste was bepaald nodig, omdat de tip (anode) uiterst gevoelig was
voor verbranding als gevolg van een te weinig aan koelwater.
De beveiliging tegen explosies werd verkregen, door in het ventiel (ook
wel afsluiter genoemd) een dun kopervlies aan te brengen. De bedoeling
was, dat dit zou scheuren, zodra er een verhoging van de druk ontstond en
deze laatste een uitweg kon vinden naar de buitenlucht, via een pijpleiding
van 60 cm doorsnede.

16: De eerste proeven met de grote booglamp
Eindelijk brak de lang verwachte dag aan, waarop de grote booglamp voor
het eerst aangestoken zou worden. Het kan ongeveer medio Maart (1923)
geweest zijn, ik weet mij dit niet meer zo goed te herinneren. Wel is mij
bij gebleven, dat de gestelde openingsdatum van de 15e April (die nog niet
ingetrokken was), niet ver meer af was. Ook herinner ik mij de grote
spanning, die bij allen heerste en – hoewel Dr. de Groot hier niets van liet
blijken – bij hem misschien wel het meest.
Het meest van alles, benieuwde ons het gedrag van het 4 m3 gasvolume.
Hoe zou het hiermede gaan als de vlam er in gestoken werd? Aan
eventuele moeilijkheden werd niet gedacht. Trouwens, waar moesten wij
deze zoeken? Alles was zo deugdelijk mogelijk voorbereid meenden wij.
Hoe geheel anders zou dit uitkomen!
Bij het ontsteken van de kleine booglamp hadden zich – zoals we weten –
geen bijzonderheden voorgedaan. Maar het betrof hier slechts een heel
klein volume. Wij lieten gedurende ongeveer een kwartier waterstof
toevloeien en namen daarna aan, dat alle lucht verdwenen was en geen
explosies meer konden voorkomen. Had dit laatste toch plaats (hetgeen
een heel enkele maal gebeurde) welnu, dan was het nog niet erg, want het
gasvolume was te klein om veel schade aan te kunnen richten.
Bij de grote booglamp mocht dit risico niet genomen worden. Vooraf
diende voldoende zekerheid te bestaan, dat geen knalgas meer aanwezig
was.
De moeilijkheid was echter, hoe aan de weet te komen, of het gas
voldoende zuiver was. De proef, die bij het waterstofapparaat werd
genomen door de zuurstof te onderzoeken, kon in de vlamkamer niet
genomen worden, Hier moest dus een proef op het waterstofgas zelf plaats
hebben.
Weliswaar lag het in de bedoeling, om deze proef in de toekomst
automatisch te doen plaats hebben. Het radiolaboratorium was hiervoor
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een apparaatje aan het construeren.
Maar daar hadden we nu niets aan. Voorlopig werd daarom (en dit is altijd
zo gebleven, want eerst liet het apparaatje lang op zich wachten en toen het
eindelijk kwam, bleek het niet betrouwbaar te zijn) een bekerglas van een
30 cm hoogte genomen en dit met water gevuld. Vervolgens dompelde
men het glas ondersteboven in een emmer met water en voerde met behulp
van een slang het gasmengsel toe, dat door middel van een driewegkraan
uit de vlamkamer werd afgetapt. Zodra al het water uit het glas was
verdreven, nam men dit glas uit de emmer en probeerde door middel van
een vlammetje of het gas wilde branden. Was dit laatste het geval, dan
werd nog een tijdje doorgespoeld. In het andere geval werd aangenomen,
dat het gasmengsel voldoende zuiver was, om de boog aan te kunnen
steken.
Zo men ziet een vrij primitieve methode, die echter in de praktijk
voldoende betrouwbaar is gebleken.
Teneinde te voorkomen, dat de proef telkens bij ieder aansteken moest
worden herhaald, werd tevens de tijd opgenomen, die voor het spoelen
nodig was. Bedroeg deze bijvoorbeeld een half uur, dan werd
aangenomen, dat het gas gemiddeld in 40 minuten voldoende zuiver was.
Deze tijd varieerde overigens nog al eens.
Na afloop van de gasproef werd de spuikraan een weinig geknepen. Dit
om te voorkomen, dat niet onnodig veel gas wegvloeide. Gelijktijdig liep
de druk in de vlamkamer op. Deze mocht niet te groot worden en teneinde
hierop enige controle te hebben, was een eenvoudige hevelbarometer
aangebracht. Een druk van enkele centimeters boven de atmosfeer was
voldoende.
Het spreekt vanzelf, dat aan deze gascontrole bij het eerste aanzetten de
meeste aandacht werd besteed. Minstens drie man hield zich hiermee
bezig, zenuwachtig van de ene plaats naar de andere lopend. De enige, die
kalm bleef en af en toe een grapje maakte, was Dr. de Groot. Zo hoor ik
hem nog schertsend zeggen, of we niet vergeten hadden, de antenne met
“stralingsvet” in te smeren!
Hoewel de Inheemse werklieden weinig begrip hadden van hetgeen er ging
gebeuren, begrepen ze wel, dat er iets bijzonders aan de hand moest zijn.
Zij toonden echter niet de minste vrees, ook al misschien, omdat Dr. de
Groot – gedachtig aan het gebeurde met de antenne – uit voorzorg enige
dagen van tevoren een karbouw had laten slachten en de kop plechtig en
met veel ritueel, onder de fundamenten van de grote booglamp had laten
begraven. Men achtte zich nu blijkbaar voldoende veilig.
Na een gehele ochtend van voorbereiding, was het zover, dat de boog
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aangezet kon worden. Dr. de Groot en de man die de boog aan zou zetten,
begaven zich naar de bedieningstafel. De anderen gingen een eindje uit de
buurt, want je kon het nooit weten.
Voorzichtigheidshalve werd een lage spanning gegeven, waarna de
bedieningshandle op “vooruit” werd gezet. Even raakten de elektroden
elkander. Dit was dus het moment geweest waarop er iets had kunnen
gebeuren. Maar, er gebeurde niets bijzonders, d.w.z. er had geen explosie
plaats, welke velen hadden verwacht.
Daarentegen sloeg wél de antenneampèremeter een weinig uit. Er was dus
h.f.-energie. Lang duurde dit niet, want ogenblikkelijk daarop werd in de
buurt van de kathode invoer een nevelig gesis gehoord en zag men vonken
overspringen. Onmiddellijk hierna ging de boog af, na hoogstens een paar
minuten te hebben gebrand.
In zekere zin mocht dus de proef als geslaagd worden beschouwd, want
het gas had geen moeilijkheden gegeven en die kleine kortsluiting
betekende volgens de begrippen op Radio Malabar niets, zijnde een veel
voorkomend verschijnsel. Achteraf had deze kortsluiting toch wel enige
betekenis, daar het hier een principiële kwestie betrof. Wat was namelijk
het geval?
In tegenstelling met de normale constructie, waarbij het kathodehuis direct
met de vlamkamer is verbonden, had Dr. de Groot dit geïsoleerd op laten
stellen. Wat hiervan de bedoeling is geweest, weet ik niet. Vermoedelijk,
om tussen de kathode en aarde een meetinstrument aan te brengen.
Tussen deze kathode nu en de geaarde vlamkamer was sluiting ontstaan en
daar het niet mogelijk was, op korte termijn een deugdelijker constructie te
maken, liet Dr. de Groot zijn oorspronkelijk plan varen. Zelfs voorgoed,
want later is er niets meer van gekomen om de proef met de geïsoleerde
kathode te herhalen.
Aan het loslaten van dit oorspronkelijke plan zat echter ook nog veel vast,
want nu moest de 5 centimeter dikke ebonietschijf, die tussen de kathode
en de vlamkamer was aangebracht weggenomen worden en hieruit
vloeiden weer verdere veranderingen voort, welke werkzaamheden dagen
in beslag namen.
Zo duurde het dan ongeveer een week, voordat de tweede proef met het
aanzetten van de boog genomen kon worden. Deze keer ging het al iets
beter, althans de boog bleef langer aan. Met grote voorzichtigheid werd
thans de spanning opgevoerd, tot enige honderden volts. Reeds meer dan
tien minuten had de boog bijgestaan en nog hadden zich geen incidenten
voorgedaan. Opnieuw werd er een schepje bovenop gedaan. De
antenneampèremeter stond reeds op een 100 ampère, wel een bewijs, dat
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alles goed functioneerde, anders waren we niet bij deze, nog vrij lage
spanning, zo hoog gekomen, meenden we.
Plotseling kwam de waker, die op de spoelenzolder was gestationeerd,
hevig gesticulerend het bordesje opvliegen, schreeuwend: “Api, api”
(vuur, vuur). (zie foto 14)
Meteen werd de boog afgezet en iedereen rende naar boven, om te zien,
wat er aan de hand kon zijn. Het bleek, dat het plafond boven de drie meter
hoge golflengtespoel stond te roken.
De ruimte tussen deze spoel en het plafond bedroeg ongeveer twee meter.
Blijkbaar was deze afstand te klein en werden in het houtwerk h.f.spanningen geïnduceerd, die zo hoog waren, dat het hout ging branden.
Met behulp van “Kill Fires” werden de brandplekken bespoten, echter
zonder veel succes. Er bleef zich rook ontwikkelen, zonder dat het hout tot
ontbranding kwam. De toestand was echter te gevaarlijk, om het zo te laten
en daarom werd besloten, het eterniet, waarmee de schuine kap
afgeschoten was, weg te breken, een hele consternatie dus. Hierna gelukte
het inderdaad de smeulende plekken te bedwingen, welke zich in
hoofdzaak bevonden bij de aanzetten van de balken. Van het opnieuw
aanzetten van de boog, kon die dag niets meer komen en ook de volgende
dagen niet. Daar de antennestroom nog niet één vijfde bedroeg van wat hij
redelijkerwijs zou moeten zijn, was het duidelijk, dat speciale
voorzieningen moesten worden getroffen om verder “vuurwerk” te
voorkomen. Wanneer men het goed had willen doen, had men het dak een
paar meter omhoog moeten brengen, doch dit was een te ingrijpende
verandering, waarmede weken zouden zijn heengegaan. Nog daargelaten,
of dit zonder meer mogelijk was geweest.
Daarom werd besloten het eerst zo nog maar eens te proberen, alvorens
verdere stappen te doen. Weliswaar was bij het volgende aanzetten
vooruitgang te bemerken, doch de bekende rookkolommetjes ontstonden
ook nu nog.
Teneinde hierin verbetering te brengen, kwam men op het idee, de balken
onderling te verbinden met koperdraad, dus geleidend te maken, Dit hielp,
zij het dan nog niet voldoende. Na ook nog de balken op vele plaatsen met
koperen platen afgedekt te hebben en deze met aarde te hebben verbonden,
werd op het gedeelte boven de spoelen geen last meer ondervonden.
Toch bleken wij er ook nu nog niet te zijn, want toen het gedeelte boven de
spoelen klaar was, begon het verderop en in de houten torens te spoken,
zodat ook daar voorzieningen moesten worden getroffen. Ik kom hier
naderhand nog wel eens op terug, want het optreden van deze
rookkolommetjes was op dat moment niet meer het grootste probleem: er
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had zich bij het aan- en afzetten van de boogzender iets anders
voorgedaan, dat veel grotere gevolgen zou hebben.
Bij het opvoeren van de energie was het namelijk opgevallen, dat de
vlamkamer op vele plaatsen veel te heet werd. Blijkbaar bevonden zich
hier luchtzakken, die verhinderden, dat het koelwater op die plaatsen toe
kon vloeien. Dit betrof dus eigenlijk een constructiefout, waar achteraf niet
veel aan te doen viel.
Geprobeerd werd de koelwaterverdeling iets te wijzigen door meerdere en
bredere pijpen aan te brengen. Ook werden op verschillende plaatsen
ontluchtingspijpjes aan gebracht, teneinde de luchtbellen te verdrijven.
Veel verbetering gaf dit alles niet, ook al, omdat men op vele plaatsen niet
kon komen. Het gevolg was, dat door het ongelijke uitzetten van de
bronzen wand, overal scheurtjes ontstonden, die het gas en het water deden
weglekken. Wat het weglekken van het gas betreft, dit hinderde niet
zoveel, omdat toch gespoeld moest worden, teneinde dit zuiver te houden.
Men kneep nu de spuikraan wat verder en dat was alles. Maar, met de
waterlekkages was het anders gesteld, vooral toen zich in de binnenkant
van de vlamkamer óók scheuren begonnen voor te doen, zodat het
koelwater tot deze ruimte kon doordringen.
Wat nu te beginnen? Een andere vlamkamer inzetten ging niet want die
bezaten we niet. Een andere te construeren en deze bij het Marine
Etablissement te laten gieten, had niet veel zin, omdat deze ook weer uit
meerdere delen zou moeten bestaan en daarom niet beter dan de thans in
gebruik zijnde zou zijn. Er zat dus niets anders op dan te proberen de
scheuren zo goed mogelijk te dichten.
Verschillende middelen werden geprobeerd. Weliswaar voldeed het ene
iets beter dan het andere, doch er was geen enkel, dat ook maar bij
benadering het euvel vermocht op te heffen.
Toen de scheurtjes nog niet zo groot waren, hielp het bestrijken met
waterglas iets. Dit duurde echter niet lang, want iedere keer, dat de boog
een tijdje had bijgestaan, waren deze een onderdeel van een millimeter
groter geworden.
Hierna werd vuurlak en daarna hennep met menie aangewend. Al deze
kunstgrepen konden niet voorkomen, dat zich na een bedrijf van
bijvoorbeeld een uur een plas water in de vlamkamer verzamelde. Zolang
deze plas niet al te grote afmetingen aannam bleef de boog normaal
doorbranden, althans men merkte er niet veel van. Doch wanneer deze een
hoogte van enige cm kreeg, ontwikkelde zich een teveel aan waterdamp en
dan was het met de goede werking gedaan: de boog ging onrustig branden,
de verhouding antennestroom en de toegevoerde gelijkstroom werd
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ongunstig en de toon werd korrelig. Daarbij brandde de koolelektrode zó
snel op, dat de zenderbedienaar de grootste moeite had de boog aan te
houden. Deden deze moeilijkheden zich voor, dan werd de zender al gauw
afgezet, althans in de begintijd met het proefdraaien. Trouwens, meestal
kon men zich de moeite van het afzetten wel besparen, want voor het zover
was, was de boog al afgeknapt.
Van een opnieuw aanzetten was dan helemaal geen sprake meer want bij
het afknappen was in de vlamkamer een vacuüm ontstaan, met het gevolg,
dat nog meer water werd aangezogen.
Alvorens met de proeven verder kon worden gegaan, was het nodig de
vlamkamer eerst te drogen en de scheuren zo goed mogelijk af te dichten.
Pas daarna en na weer een klein uur met waterstof gespoeld te hebben, kon
het spel opnieuw beginnen. Maar met dit alles was meestal zoveel tijd
heen gegaan, dat het te laat was geworden, de boog voor de tweede maal
aan te zetten. Het gevolg daarvan was: dat per dag slechts eenmaal werd
proefgedraaid en dan nog niet eens iedere dag, want Dr. de Groot stond
erop zelf de proeven te leiden en hij kon blijkbaar niet geregeld over
komen.
Niet te vragen, hoe slecht wij bij deze wijze van werken opschoten. Of het
mogelijk was geweest met de lekke vlamkamer, die steeds meer achteruit
ging, toch door te werken, laat ik liever buiten beschouwing.
En waaraan lag dat nu, zal men vragen, dat niet meer gang achter het
proefdraaien werd gezet? Ja, dat valt moeilijk te zeggen. Want was het bij
de allereerste pogingen niet mogelijk de zender iedere dag bij te zetten,
omdat men uitgebreide reparaties uit moest voeren, later had dit zeker wél
gekund. Zelfs had de zender, met een beetje goede wil, vaker dan één keer
per dag bij kunnen staan, niettegenstaande de slechte conditie waarin de
vlamkamer verkeerde.
Waarom Dr. de Groot in deze zo belangrijke periode niet meer haast heeft
betracht, heb ik nooit kunnen begrijpen, dit te meer omdat geheel Indië op
de opening zat te wachten. Gedurende de gehele bouw van het station, was
– bij wijze van spreken – dag en nacht doorgewerkt, om het station zo
spoedig mogelijk in bedrijf te krijgen. Thans ging veel kostbare tijd
verloren, waarop zo goed als niets gebeurde. Ik wil nog een stap verder
gaan: Als hij (Dr. de Groot) geen tijd had om boven te komen, waarom gaf
hij dan de leiding van de proeven niet over aan de chef van het station?
Deze was secuur genoeg om geen ondoordachte dingen te doen en daarbij:
hij had de steun van bekwame medewerkers, die het zeker als een eer
zouden hebben beschouwd, de boogzender zo goed mogelijk aan de gang
te krijgen. Later, na de opening van het station, zouden zij immers toch het
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gehele bedrijf zelfstandig moeten voeren. Waarom dus hier langer mee
gewacht?
Behalve vele andere voordelen, zou dit laatste ook daarom van groot
belang zijn geweest, omdat wij dan de zender op gunstiger uren hadden
kunnen bijzetten, dan thans geschiedde, teneinde te proberen, met
Sambeek in verbinding te komen, iets, wat helemaal niet was geprobeerd
en ook naderhand niet is geprobeerd, tot aan de opening toe!
De middaguren, waarop de zender toen meestal proefdraaide, waren al
heel weinig geschikt voor het verkrijgen van een dergelijke verbinding.
Verder had het best kunnen zijn (en dit is ook uitgekomen), dat het
verschil in rust- en werkgolf onvoldoende was, of dat er iets anders aan
haperde. Ziehier het grote raadsel uit die dagen.
Wat was hiervan de reden? Deze valt alleen maar te raden. Ik geloof niet,
dat hier iemand een juist antwoord op kan geven.
Ik voor mij zou hiervoor de volgende motieven willen aanvoeren:
1. Dr. de Groot verwachtte, dat de datum, welke na de 15e April op 5
Mei daarop volgend was gesteld, opnieuw verschoven zou worden en
haastte zich daarom niet.
2. Toen de opening op de evenvermelde datum door moest gaan, heeft
hij de vlamkamer willen sparen.
Beide motieven zij natuurlijk aanvechtbaar. Wat echter het eerste punt
betreft, niemand beter dan Dr. de Groot wist, dat de zender niet voldoende
bedrijfszeker was, om hiermede een opening te riskeren.
Het verkrijgen van een goede verbinding zou te veel afhangen van
toevallige omstandigheden. Het is daarom wel zeker, dat hij de opening op
de 5e Mei niet heeft gewild en zijn uiterste best heeft gedaan, deze
opnieuw verschoven te krijgen en misschien – vanwege zijn grote invloed
– niet anders zal hebben verwacht, dan dat zulks zou gebeuren. Tot nu was
hem dit altijd nog gelukt. Wannéér hij zich de opening dan wél gedacht
heeft is evenmin bekend. Vermoedelijk heeft hij hiermede willen wachten,
tot zich een eventuele oplossing voordeed. Maar, aan de andere kant had
niemand beter dan hij moeten begrijpen, dat de dienstleiding en het
Gouvernement eindelijk het wachten moe waren en wel eens resultaten
wilden zien. Maar al te vaak was in de afgelopen anderhalf jaar de belofte
gedaan, dat de grote booglamp spoedig gereed zou zijn, waarna de
officiële opening plaats kon hebben. Telkens kwam hierop het
teleurstellende bericht, dat er vertraging was ontstaan, zodat de opening
nog een tijdje uitgesteld moest worden. Het ligt voor de hand, dat hier eens
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een einde aan moest komen, althans zo voelden wij het, laat staan de
verantwoordelijke leiding in de hogere instanties. Zonder zich verder te
laten compromitteren, diende de opening binnen afzienbare tijd plaats te
hebben, hetzij mét of desnoods zónder grote booglamp.
Wat het tweede punt aangaat, namelijk om de vlamkamer te willen sparen,
kan ik nog het volgende opmerken. Het was een feit, dat de vlamkamer
snel achteruit ging. Iedere keer, als de zender bij had gestaan, waren de
scheuren een onderdeel van een millimeter wijder geworden. Konden wij
aanvankelijk nog wel eens werktijden halen van meer dan een uur, deze
werden steeds korter vanwege de toenemende waterlekkages. Het is dan
ook inderdaad zo uitgekomen, dat de zender (omdat hij gespaard was) op
de dag van de opening in een veel betere conditie verkeerde dan kort
daarna, toen hij ieder dag een paar maal bij moest staan. Hetgeen nog niet
wil zeggen, dat het béter is geweest hem te sparen.
Hoe dit alles zij, zeker is, dat Dr. de Groot in die dagen voor grote
moeilijkheden heeft gestaan: enerzijds een zender te bezitten, die niet
bedrijfsklaar was en aan de andere kant ondergeschikt te zijn aan personen
met minder persoonlijke interesse, die geen verder uitstel duldden. Ik zal
dan ook de laatste zijn, die op het door hem gevoerde beleid aan de
vooravond van de opening, enige kritiek zou willen uitoefenen.
Het was voor hem onmogelijk alle consequenties te overzien. Hij moest
een keus doen uit verschillende mogelijkheden, welke er alle even donker
uitzagen.
Toevallig heeft hij – volgens mijn persoonlijke mening – niet de juiste
greep gedaan. Het zou – naar uit het volgende wel zal blijken – beter
geweest zijn, dat de zender in de weken, die aan de opening vooraf gingen,
wat vaker had bijgestaan, hiermede het risico nemend, dat de vlamkamer
nog meer achteruit was gegaan. En tevens, had hij de proeven met de
zender wat meer aan anderen moeten overlaten.
Onder deze uiterst moeilijke omstandigheden gingen wij de opening op de
5e Mei 1923 tegemoet!
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HOOFDSTUK 4
De kinderziekten van het bedrijf
1: 5 Mei 1923: Radio Malabar wordt geopend
De beschrijving in deze paragraaf is één van de minst prettige van het
gehele werk. Wanneer ik terug denk aan de gebeurtenissen op die bewuste
vijfde – en ook nog zesde – Mei 1923, dan komt nóg altijd een gevoel van
onbehagen bij mij op.
Het is waar; het was een ongeluksdag, alles liep tegen. Maar, had het
openen van een wereldstation als Radio Malabar zou worden wel af mogen
hangen van een beetje meer of minder geluk? Natuurlijk niet! Vooral niet,
omdat in de loop der jaren zo hoog van het station was opgegeven, zodat
de verwachtingen zeer hoog gespannen waren en aller ogen op de
komende prestaties waren gericht. Zelfs had deze opening niet mogen
plaats hebben, ook al heeft zij haar goede zijde gehad, zoals naderhand zal
blijken.
Er was niets, dat we tot onze verontschuldiging konden aanvoeren. We
konden niet zeggen, dat we bijvoorbeeld de gehele voorgaande week, of
zelfs maar één der voorafgaande dagen, op het uur van de opening, of een
ander willekeurig uur verbinding met Nederland hadden gehad. Ook
konden we niet zeggen – en dat was misschien wel het ergste – dat we
openden met een bedrijfszekere booglampzender. En zo werd dan de
reputatie van het grote werk en van de gehele Radiodienst te grabbel
gegooid. Het grote werk, waaraan we allen ons steentje hadden
bijgedragen....
Enfin, laten we niet op de gang van zaken vooruit lopen en de draad van
het verhaal weer opvatten.
Nadat de opening van de radioverbinding Nederland – Indië op 15 April,
op verzoek van Dr. de Groot, niet was doorgegaan werd kort daarna de
Zaterdag van de vijfde Mei als nieuwe datum genoemd.
Aanvankelijk schonken we hieraan op Malabar weinig aandacht, ten eerste
niet, omdat we al zo vaak een openingsdatum hadden gehoord, welke kort
daarna weer werd ingetrokken en ten tweede niet, omdat de grote
booglamp minder bedrijfsklaar was dan ooit tevoren.
Naarmate echter de aangekondigde dag naderde, des te meer kwamen we
tot de overtuiging, dat het thans wel eens menens kon worden. Zou men
het er dan toch maar op wagen? Het was haast niet te geloven! Niet, dat
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wij op het station hier veel van merkten. De boog ging misschien wat
minder vaak aan dan voorheen, doch verder bleef alles normaal… Maar de
dagbladen werden pertinenter in hun beweringen en kondigden
verschillende bijzonderheden over het op handen zijnde verkeer aan. Zo er
nog enige twijfel bestond, werd deze geheel weggenomen, toen het
programma over de opening bekend werd gemaakt.
Deze luidde ongeveer als volgt:
De opening zal in Indië met enige plechtigheid plaats hebben. Zijne
Excellentie de Gouverneur Generaal komt naar Radio Malabar om
persoonlijk de opening te verrichten, waarbij hij een rede zal uitspreken.
Daarna – omstreeks 11 uur – zal hij een openingstelegram aan H.M. de
Koningin verzenden.
De openstelling van de radioverbinding voor de openbare dienst zal niet
eerder plaats hebben dan op Maandag 7 Mei.
Hierbij dient rekening te worden gehouden, dat het in de bedoeling ligt,
voorlopig alleen de gemeenschappelijke nachturen te gebruiken, omdat
deze voor de verbinding het meest geschikt worden geacht (dit laatste
wees erop dat het verzenden van spoedtelegrammen niet mogelijk was:
schrijver).
Tot zover dit programma. Eerlijk gezegd, hadden wij met het verkeer niet
zoveel bemoeienis (dit behoorde tot Tjangkring) maar het kwam ons direct
al een beetje vreemd voor, dat een openingsuur in de ochtend was
uitgekozen en dan nog wel om elf uur.
Op die tijd stond de machinezender – die reeds enige tijd in bedrijf was, zij
het dan voor proef – nooit bij. Wél in de middag om een uur of drie, vier
en op die uren was hij ook wel gehoord, dat was dus om een uur of acht,
negen ’s ochtends in Holland. Maar in de late ochtend nooit.
De beste uren waren natuurlijk de gemeenschappelijke nachturen, maar we
begrepen best, dat het niet aanging om de G.G. in de nacht naar Malabar te
laten komen.
De enige geruststelling was, dat de heren, die het openingsuur hadden
bepaald (dat waren vermoedelijk Dr. de Groot en de chef van het
ontvangstation), het wel beter zouden weten dan wij op Malabar, die niets
anders hadden te doen, dan de bevelen van Tjangkring en Dr. de Groot uit
te voeren.
Naarmate de dag van de opening naderde, steeg de spanning. De gehele
week voor de opening was de grote booglamp niet meer aangeweest,
teneinde alle tijd te hebben, de scheuren goed te dichten en de verdere
installatie nog eens terdege onder de loep te nemen. Niets mocht aan het
toeval worden overgelaten, (behalve dan die onzekere vlamkamer, waar
246

we niet vóór konden en die ons parten kon spelen)
Tientallen koelies werden aan het werk gezet om het station te reinigen.
Weer anderen zorgden voor de versiering. Zowat de halve kloof werd
leeggesleept, teneinde het gebouw een feestelijk aanzien te geven. Met
kwistige hand werden langs de randen van de torens en van de gevel en
allerlei andere plaatsen grote takken groen vastgehecht. Ook de
traditionele erepoort zou niet ontbreken. De antenne-opzichter, die
gewoonlijk dit soort werkjes uitvoerde, had alle eer van zijn werk.
Eindelijk brak de grote dag aan. Het was in het begin van de droge tijd en
de kloof baadde zich in het zonlicht. ’s Ochtends werd nog even repetitie
gehouden met de seingeving. Het lag namelijk in de bedoeling, dat de G.G.
na zijn rede, op een knopje zou drukken, waarna automatisch de seingever
werd ingeschakeld, die het openingstelegram bevatte. Deze repetitie was
als voorzorgsmaatregel genomen, teneinde geen risico te nemen. Uit
ervaring was maar al te goed bekend, dat dit soort dingen op kritieke
momenten de dienst weigeren.
Vóór de Hoge Gast, de Directeur van Gouvernements Bedrijven, de leden
van het Hoofdbestuur van de P.T.T. Dienst, genodigden, enz. waren in de
linkerhoek van de hal achter de grote boog een groot aantal stoelen
neergezet.
Naast deze zender stond de lessenaar, van welke plaats de verschillende
sprekers het woord zouden voeren. (zie foto 28)

247

Foto 28: 5-5-1923. Opening van het Radiostation op Malabar, door
Zijne Excelentie de Gouverneur Generaal mr. D. Fock.
Even over tienen kondigde de wacht de Hoge Gast aan. Bij het
binnentreden werd het Wilhelmus gespeeld en rezen allen van hun zetels.
Direct daarop werd een rede uitgesproken door de heer Roelofsen,
Directeur van Gouvernements Bedrijven, waarna de heer von Faber,
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Hoofd van de P.T.T. Dienst aan het woord kwam.
Toen deze klaar was, sprak de Gouverneur Generaal, de heer Fock, voor
de vuist weg een gloedvolle rede uit, waaraan ik het volgende ontleen:
De Landvoogd herinnerde er aan, hoe een 40-tal jaren geleden een
hooggeplaatst persoon in Nederland tot een aanvrager om concessie voor
een telegraafverbinding tussen verschillende eilanden had gezegd: “Wij
zullen van al die verbindingen maar last hebben, allerlei berichten zullen te
vroeg, ontijdig naar Nederland, en dan nog overdreven worden
overgebracht”.
“Die tijden zijn voorbij”, aldus de G.G. “De oorlog heeft het gemis ener
directe verbinding Nederland – Indië doen gevoelen. Reeds voor de oorlog
had men begrepen, dat de ene kabel waarover men beschikte, onvoldoende
was. Toen werd de “Duitsch-Nederlandsche Telegraaf Mij” opgericht.
Haar verbinding werd echter in het begin van de oorlog onbruikbaar
gemaakt en die kabel is nu, na 4 jaren wapenstilstand, nog niet in
werking”.
“In die tijd dacht men nog niet ernstig aan de mogelijkheid van een directe
radiotelegrafische verbinding van Ned. Indië naar Nederland, de techniek
was nog niet zo ver. Maar sindsdien heeft de techniek grote vorderingen
gemaakt en hebben onze technici de bezwaren overwonnen.”
“Met belangstelling heb ik (aldus de G.G.) geluisterd naar de
mededelingen betreffende de wijze waarop Malabar tot stand is gekomen.
Het station vervult ieder met bewondering voor onze mannen, die door hun
rusteloos zoeken en werken, door hun durf en energie, door hun
conceptievermogen en doorzettingskracht dit resultaat hebben weten te
bereiken en ons dit station hebben gegeven, dat niet door enig ander, waar
ook, wordt overtroffen, ja zelfs niet geëvenaard.”
Hulde bracht de spreker aan onze ingenieur Dr. de Groot, wiens naam
daaraan onverbrekelijk verbonden zal blijven; hulde aan allen, die met,
naast, en onder hem hebben meegewerkt in het bijzonder aan de dienst van
Waterkracht en Elektriciteit, die had voor te bereiden de verstrekking van
de vereiste elektrische energie: hulde aan de Departement van B.O.W. dat
de weg aangelegd en het gebouw gesticht heeft in deze moeilijke
bergstreek.
De landvoogd hield zich er van overtuigd, dat de P.T.T. Dienst de
exploitatie tot aller bevrediging zal voeren. Hij wenste deze dienst geluk
met het bezit van het station; het zou zonder twijfel het streven zijn om de
exploitatie steeds meer de volmaaktheid nabij te brengen.
“Uit den aard had men in Indië (zo ging hij voort) natuurlijk geen
zeggenschap over het station in Nederland, maar ook in Nederland was
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men doordrongen van het grote belang van die mooie verbinding en ook
daar zou men alles in het werk stellen om de goede werking van de
verbinding te verzekeren en haar geheel tot haar recht te laten komen.”
Dit moment noemde de G.G. voor Nederland en voor Ned. Indië van het
grootste gewicht: “Het is een historisch moment dat Nederland en Ned.
Indië nog nader tot elkaar werden gebracht en de hechte band nog meer
werd versterkt.”
“Ook handel, landbouw, scheepvaart en industrie zullen van de verbinding
profijt trekken”. De spreker achtte zich gelukkig, dit station, dat hij het
krachtigste ter wereld noemde, voor het openbaar verkeer te kunnen
openstellen.
Tot slot werd de verzending aangekondigd der telegrammen aan H.M. de
Koningin en aan de Minister van Koloniën.
Nadat de Landvoogd uitgesproken was, werd het doek omhoog gerold van
de marmeren gedenkplaat, welke nog een plaats in één de muren van de
grote zendhal zou moeten krijgen.
Vervolgens drukte G. G. op een knopje. Onmiddellijk hierop schakelde de
schakelbordwachter de stroomtoevoer in en lieten de draaistroommotoren
van de beide “Grote Amerikanen” hun dof gegrom horen, waarbij zich
spoedig het hoge piepgeluid van de tientallen borstels voegde, die over de
collectoren gleden.
Daarna kwam de zenderbedienaar in actie. Allen stonden reeds op hun
post. Resoluut duwde hij de handle van de automatische kathode in, als
wilde hij de boog een zetje meegeven. Vlak daarop hoorde men het sissend
geluid van de boog en begon de wijzer van de grote antenneampèremeter,
die zich in het front boven op de zender bevond, uit te slaan. Na enkele
seinen gegeven te hebben aan de schakelbordbedienaar, om de spanning te
verhogen, werd de maximum toelaatbare antennewaarde bereikt.
Dit was het moment, waarop het spel kon beginnen. De aanwezige
insiders, die niet mee hoefden te helpen, volgden nauwkeurig alle
bewegingen. Zij kenden alle handelingen en wisten telkens precies wat er
moest komen.
Ook de G. G. wist, dat het thans weer zijn beurt was om op het knopje te
drukken, dat de seinautomaat in beweging moest brengen. Want
nauwelijks klonk het belletje opnieuw of Hij deed voor de tweede keer
Zijn plicht, waarna…..er niets gebeurde.
Het automatenduiveltje van de Malabar speelde ons – ondanks de repetitie
van ’s ochtends – toch nog parten.
De zenderbedienaar begreep onmiddellijk, wat er aan de hand was.
Zekerheidshalve had de chef van het station een telegrafist laten komen,
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voor het geval de automaat weigerde. Deze voorzorgsmaatregel was dus
goed gezien. Op een wenk van de zenderbedienaar greep hij naar de
seinsleutel, welke zich op de bedieningstafel bevond en dadelijk daarna
begonnen de relais beneden met een oorverdovend lawaai op en neer te
dansen waarbij de vonken in het rond spatten. Dit alles was zó snel in zijn
werk gegaan, dat zij, die niet tot de ingewijden behoorden, niets van de
storing gemerkt hebben. En zo zij al iets op de gezichten van het personeel
gelezen meenden te hebben, dan waren zij door de plotselinge herrie van
de dansende relais enz. te beduusd, om verder argwaan te hebben
gekoesterd.
Nog geen minuut, nadat de G. G. op het knopje had gedrukt, werden de
morsetekens, die het telegram aan H.M. de Koningin bevatten, aan de
aether toevertrouwd en hadden op hetzelfde moment te Sambeek gehoord
kunnen worden.
Alles was nu in vol bedrijf. De motordynamo-aggregaten gromden, relais
klepperden, de boog siste, compressoren ratelden, kortom het was een
lawaai van jewelste, waarbij horen en zien je verging. Degenen van de
aanwezigen, die nog nimmer iets dergelijks hadden gezien, waren een en
al verbazing.
De grote gebeurtenis van dat ogenblik en de grote bewondering van het
Hoge gezelschap voor alles, wat zich om hen heen afspeelde, deed even
een gevoel van trots bij ons opkomen en we verbeeldden ons misschien
wel – in navolging van de Lesseps – te kunnen zeggen: dit werd door ons
gewrocht. En als nu straks ook nog het bericht kwam van de goede
ontvangst van het telegram aan de Koningin, wel, dan kende ons geluk
geen grenzen meer....Wat een prachtig moment was dit, om nimmer te
vergeten!
Aan één stuk door werd Kootwijk geroepen: PCG PCG PCG ....de PKX
PKX PKX...., waarna de tekst van het telegram volgde. De grote
boogzender deed het wonderlijk goed; ieder ogenblik kon het bericht van
Tjangkring komen over de goede ontvangst van het telegram en het
antwoord hierop aan Zijne Exc. de Gouverneur Generaal. Hier was het
wachten op, want dit zou de bezegeling zijn van de opening.
Traag sprong de minuutwijzer van de grote elektrische klok verder.
Minuut na minuut verging en nog kwam geen bericht. Op eens herinnerden
we ons, dat het uur waarop gewerkt werd niet goed was en het zuiver
toeval zou zijn, als Sambeek ons hoorde; door de drukte en de
belangrijkheid van het ogenblik waren we dit helemaal vergeten. En een
gevoel van angst kwam plotseling bij ons op: veronderstel dat Holland ons
niet hoort; wat moet de G.G. dan wel van de vertoning denken?
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Al maar verder schokte de minutenwijzer. Het werd half twaalf, het werd
twaalf uur. Bijna een uur had de zender nu gedraaid. Hoewel nog
nauwelijks merkbaar, begon hij reeds zijn traditionele inzinking te
vertonen, nog hoogstens een half uurtje en dan zou hij afgezet moeten
worden, voor het drogen van de vlamkamer.
De Landvoogd met gevolg liet zich door het station rondleiden.
Vervolgens werd onder de tonen van een orkestje een koele dronk
geserveerd.
Onderwijl ratelden de relais onvermoeid door. De zenderbedienaar deed
wat hij kon, om de boog aan te houden. “Nog even volhouden jongens”,
stond op zijn gezicht te lezen, “misschien lukt het nog en is de eer van
Radio Malabar gered.”
Maar hoe men zijn best ook deed, het lukte niet! De boog moest afgezet
worden voor het dichten der lekken, vóórdat bericht van ontvangst van het
telegram was binnen gekomen.
Buiten wachtten nog altijd de G. G. en andere autoriteiten. Men kon nu
gerust naar huis gaan, want de eerste drie – vier uur kon de boog niet weer
bijgezet worden. Langer op Radio Malabar te blijven had dus geen zin
meer.
Het was half twee ’s middags, dat de laatste gasten naar Bandoeng terug
keerden. Daarna was het weer rustig op de Malabar, behalve in ons
gemoed!
In de loop van de middag werd de boog opnieuw aangezet. Het zou de
eerste keer zijn, dat hij bij afwezigheid van zijn geestelijke vader aan ging.
Stilzwijgend werd thans de bediening aan het personeel overgelaten.
Na het droevige resultaat van de ochtend, was de algemene stemming er
niet op vooruit gegaan. Toch bleef een ieder zijn uiterste best doen, om te
proberen, het openingstelegram en het eerste Aneta-persbericht voor de
moederlandse bladen over te krijgen.
De middaguren, wanneer het gehele traject in het daglicht verkeert, waren
gunstiger dan de ochtenduren. De machinezender en zelfs de kleine
booglamp waren tussen 3 en 9 uur A.T. ook wel eens neembaar geweest.
Wanneer de zender het goed deed en we hadden een beetje geluk, dan
moest hij gehoord worden, dat stond vast.
Doch de zender deed het die middag minder goed dan ’s ochtends, omdat
de duur van de voorbereiding veel te kort was geweest. Verder werkte het
weer niet mee, daar in de late middag een hevige onweersbui op kwam
opzetten.
Tot dusver hadden we zoiets nog niet meegemaakt, omdat de zender op
252

zulke ogenblikken niet bij gestaan had. Men had dus helemaal geen
ervaring, wat op zulke momenten moest worden gedaan.
Toen zich dan ook de eerste atmosferische ontladingen voordeden en de
waarden van de antenne wat raar gingen doen, werd de zender afgezet.
Na een uurtje klaarde het weer op, doch toen bleek het niet mogelijk de
zender weer aan te krijgen, vanwege het vele water dat zich in de
vlamkamer verzameld had.
Het beste zou toen geweest zijn de machinezender bij te laten zetten, doch
dat durfden we op eigen houtje niet te doen. We wisten maar al te goed,
dat Dr. de Groot er op stond, dat de grote booglamp de eer van het
overbrengen van het telegram moest hebben. Zelfs durfden we het niet
aan, hem op te bellen.
Tot onze verwondering kwam kort daarop Dr. de Groot zelf aan de
telefoon met de order de machinezender bij te laten zetten. Hiermede ging
enige tijd heen, omdat de monteur van Telefunken eerst opgehaald moest
worden. Toen dan eindelijk deze zender bij stond, werd hij niet meer
gehoord, omdat de gunstige tijd voor het verkrijgen van een goede
verbinding reeds verstreken was...
Hiermede was het lot van de 5e Mei beslist, want die dag kwam het
openingstelegram niet meer over.

Foto 29: Na het vertrek van de G.G. had een diner plaats voor het
personeel. Hiervoor werd de nog lege spoelenzolder voor de kleine
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booglampzender gebruikt. Opname 5-5-1923.
Links achteraan de heren: Pas, ?, ?, Dr. De Groot, van der Goot
Hoofdingenieur en de heer van Doorn inspecteur.
De volgende dag was het Zondag. Kort na middernacht werd de grote
booglamp opnieuw aangezet. Deze tijd was het best voor het maken van
verbinding. Daar de zender niet langer dan een anderhalf uur bij kon staan
en daarna weer enige uren moest stoppen, werd in overleg met Tjangkring,
het meest geschikte uur uitgezocht. Maar, dit heeft niet mogen baten, ook
toen hoorde Sambeek ons niet. (later bleek, dat bij vergissing op een –
voor de nacht – veel te lange golf was gewerkt, zodat Holland ons niet had
kunnen horen.
6 Mei ’s middags ging de boog weer aan. Tot overmaat van ramp luisterde
Sambeek die ochtend (het was toen ochtend in Holland) niet uit.
Vermoedelijk was men in Indië zowel als in Holland, een beetje de kluts
kwijt geraakt. Geen wonder, dat ook deze vierde poging op niets moest
uitlopen.
Dan het dus ’s avonds nog maar eens geprobeerd.
Zondagavond om 7 uur stond de machinezender bij voor het overbrengen
van regeringstelegrammen. De grote booglamp was toen nog niet klaar om
bijgezet te worden. Trouwens, het was toen ook nog niet mogelijk, met
beide zenders tegelijk te werken. Het toeval wilde, dat het moment om
verbinding te maken toen heel goed moet zijn geweest, want de
machinezender werd uitstekend gehoord. Waarom Dr. de Groot van deze
gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt het openingstelegram via deze
zender over te laten brengen, is weer een raadsel. Blijkbaar heeft hij nog
een laatste poging willen wagen met zijn grote booglamp.
Hoe laat de machinezender is afgegaan en de grote booglamp is bijgezet, is
mij niet bekend. Doch hij heeft bijgestaan, want hij werd die avond
inderdaad gehoord, evenwel veel te zwak, om neembaar te zijn. Daarbij
schijnt de toon schor geweest te zijn, terwijl het eigenlijke sein zwakker
was, dan het contrasein. Vermoedelijk was de zender toen al niet meer in
goede conditie, vanwege het vele water, dat zich, door het veelvuldig
gebruik van de laatste dagen, in de vlamkamer verzameld had. Zo hij goed
gewerkt had, had hij even sterk als de machinezender geweest moeten zijn.
Te 9.45 A.T. werd weer op de machinezender overgegaan, deze werd ook
toen gehoord, maar het telegram aan de Koningin werd niet herhaald...
Zo ging ook de zesde Mei voorbij. Ook die dag was het telegram niet
overgekomen. Van verdere pogingen met de zenders werd afgezien en het
telegram werd per kabel overgeseind!
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2: Reacties op de mislukte opening
Het ligt voor de hand, dat het échec op de Malabar veel stof heeft doen
opwaaien. De dagbladen wijdden boze artikelen aan het geval. Geen dezer,
die ook nog maar een goed woord over had voor Dr. de Groot,
niettegenstaande hij nog niet zo lang geleden door deze bladen werd
verheerlijkt. En zoals het dan gewoonlijk gaat: men valt van het ene
uiterste in het andere en gaat verschrikkelijk overdrijven. Zo ook hier.
Voor een groot deel was de totale ommezwaai van de pers een gevolg van
een tekortkoming aan voorlichting. Wanneer onze dienst van tevoren een
korte mededeling had verstrekt omtrent de slechte toestand waarin de
vlamkamer verkeerde, dan was het publiek al vast een beetje voorbereid
geweest op een mogelijke mislukking. Nu dit niet was gebeurd,verkeerde
iedereen in de veronderstelling, dat de opening vlot van stapel zou lopen.
Maar al te vaak waren de geweldige mogelijkheden van de zender van Dr.
de Groot publiek gemaakt, zodat geheel Indië met spanning zat te wachten
op de dag, waarop de wereld getoond zou worden, waartoe men op de
Malabar in staat was.
Niemand in geheel Indië had er ook maar een moment aan gedacht, dat er
iets mis kon lopen. Daarom kwam de slag ook wel wat al te hard aan. Men
was zo aan de successen van Dr. de Groot gewend geraakt en er waren
altijd zulke wonderen op de Malabar gepresteerd, dat men deze tegenslag
moeilijk kon verweken en het eigenlijk als een belediging voor de Indische
gemeenschap beschouwde.
Geen wonder, dat de bladen geen woorden genoeg konden vinden hun
misnoegen te uiten, hetgeen nog werd verergerd, doordat men niet precies
wist hoe de vork in de steel zat. Hierdoor begaf men zich op zijwegen,
zonder de eigenlijke oorzaak aan te roeren.
Al waren de ontboezemingen wel wat overdreven en soms weinig ter zake,
in de grond bevatten zij toch wel enige waarheid.
Zo bijvoorbeeld hetgeen door de pers te berde werd gebracht omtrent de
machinezender. Het was namelijk een feit, dat in de loop der jaren door
Dr. de Groot niets nagelaten was de grote booglampzender op te hemelen
(met de beste bedoelingen natuurlijk maar niettemin onvoorzichtig) en de
machinezender stelselmatig af te kammen. (Men leze o.a. het laatste
gedeelte van de Voorgeschiedenis, Hoofdstuk 2, paragraaf 7.) En dit,
terwijl de eerste nog moest bewijzen wat hij kon en de andere reeds in
Nauen en elders zijn sporen had verdiend. Zulks moest zich te
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gelegenertijd wreken, of het had met de booglampzender al bijzonder goed
moeten zijn gegaan.
Van den beginne af aan had deze kleinering tussen de Radiodiensten in
Indië en Nederland – waar men immers de voorkeur had gegeven aan het
Telefunkensysteem – tot een minder goede verstandhouding geleid en nu –
na de opening – was blijkbaar deze achterstelling van de machinezender
bij de grote booglampzender ook tot het Indische publiek doorgedrongen.
Tot nu toe hadden de Indische bladen hierover niet gerept en wanneer de
opening was gelukt, was hier misschien ook nimmer een woord over
gesproken. Maar nu het hiermee mis was gegaan, kwamen de tongen – in
de vorm van dagbladartikelen – los, zoals zo meteen zal blijken. En was
onze dienst nu maar zo verstandig geweest het bij deze kleinering te laten,
dan had men veel narigheid kunnen voorkomen; maar neen, ook na de
debacle op de 5e Mei werd hiermede rustig doorgegaan, namelijk door de
machinezender als onvolwaardig te blijven beschouwen en hem niet te
gebruiken – gelijk in Kootwijk – voor betaald verkeer.
Verder was er dan nog de kwestie van de schuldvraag omtrent het niet
overkomen van het openingstelegram, welke door onze dienst voor een
deel werd geweten aan een tekortkoming van de Rijkstelegraaf in
Nederland, wegens het op de 5e Mei in gebruik nemen van een ontvanger,
die van tevoren nog niet had gewerkt. Weliswaar werd ook een gedeelte
van deze schuld aan de eigen installatie geweten en wel aan een
(vermeend) defect aan de bergantenne (dus niet aan de grote booglamp),
maar dit neemt niet weg, dat de onderlinge verstandhouding tussen de
beide diensten er hierdoor niet beter op moest worden.
Op deze belangrijke kwestie omtrent de schuldvraag kom ik straks nog
even terug. Laten we eerst eens kijken, wat de pers te vertellen had.
Zo meende “De Locomotief” dat de openingsplechtigheid in Indië
bedenkelijk veel leek op een schijnvertoning, waaraan men de G.G. en 80
genodigden liet deelnemen. Een pijnlijke indruk had het op het blad
gemaakt, dat de redevoeringen bij de opening zich uitsluitend bezig
hielden met de booglampzender, terwijl de sprekers wisten, “dat die alleen
voor deze plechtigheid functioneerde en de machinezender al gereed was
om des avonds als gewoonlijk de telegrammen naar Holland te
verwerken.”
En verder: “Buiten de dienst van de P.T.T. om is nu bekend geworden, dat
het rechtstreekse draadloos verkeer met Nederland er al vijf maanden lang
is, namelijk vanaf 29 Januari en dat het onderhouden wordt met de
machinezender, terwijl de veel kostbaarder booglampzender tot nu toe
daartoe niet in staat is.”
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“Gevraagd wordt of het op de weg lag van de Indische dienst van de
P.T.T. een aantal millioenen guldens te besteden aan de constructie van
een installatie, welke dan toch in elk geval bij wijze van experiment
geschiedde, terwijl men over een beproefde machinezender zou komen te
beschikken”.
Een ander Indisch blad zegt het in deze vorm: “Deze booglampzender mag
geen…… vakliedenspeelgoed zijn.”
De “Indische Courant” schreef: “Ofschoon het ter opening een secret de
polichinelle was, dat de 7e Mei de overseining weer met de machinezender
zou plaats hebben, werd niet alleen bij die opening nauwelijks een woord
over dit proefondervindelijk deugdelijk middel gerept, maar seinde men
die dag de beide officiële telegrammen ter zekerheid per kabel, niet met de
machinezender. Die ene dag scheen Telefunken te moeten zwijgen! “
Het “Bataviasch Nieuwsblad” sprak van tendentieuze berichten, vanuit
Bandoeng verspreid, als zouden geheime krachten werkzaam zijn geweest
om Malabar tot een mislukking te doemen, en zei: “Als men het op de
Malabar zonder deugdelijk bewijs langs dien weg zoekt, is men de draad
kwijt”.
De “Java Bode” meende het tot dusver over Malabar geschrevene als volgt
samen te moeten vatten: “Dr. de Groot heeft voor millioenen gelds een
boogzender geconstrueerd, welke een fatale mislukking is, althans niet in
staat is om een geregelde dienst te onderhouden”.
”Op Malabar beschikt men tevens over een machinezender van
Telefunken, die overal ter wereld voldoet en dus ook in Indië. En
aangezien nu blijkt, dat die Telefunken installatie wél en Dr. de Groot’s
schepping niet voldoet, wordt de waarde van de Telefunken zender
systematisch verkleind en gedeprecieerd, terwijl een zeker kliekje, dat
medeschuldig is aan de boogzender-misère geen gelegenheid onbenut laat
om de voortreffelijke kwaliteiten van Dr. de Groot’s uitvinding te
roemen”.
Het Nederlandse weekblad “Radio Express” bezag het geval meer
technisch en voegde hier nog het volgende aan toe: “Omtrent de oorzaken
van de voorlopige mislukking van de grote booglampzender vernemen wij
uit betrouwbare bron uit Indië het volgende:
“De 3/4 meter hoge en 3 meter in doorsnede metende vlamkamer van de
boogzender, passende in de open ruimte in het magneetgestel, is een
gietstuk van messing, dat op Dr. de Groot’s aanwijzingen werd
vervaardigd. Dit gietstuk is poreus gebleken en daardoor kwam koelwater
in de brandruimte en werd telkens de boog gedoofd. Nu is dit uit de aard
der zaak een fout, die herstelbaar is. Dr. de Groot heeft een nieuw gietstuk
257

in Europa besteld.”
“Het staat echter vast, dat deze fout vóór 5 Mei, de dag van de officiële
opening, aan de leiders op Malabar bekend was. Men hield dit geheim en
zette toch het afzenden van het veelbesproken telegram aan de Koningin
door, met een defecte zender, op een uur, waarop nog nooit behoorlijke
correspondentie met Europa was verkregen. Daarna is gepoogd de schuld
voor het niet overkomen van het telegram te werpen op de Nederlandsche
dienst. Dat zijn listigheden welke heel moeilijk zijn goed te praten.”
“Ook is het een feit dat, ofschoon met de Telefunkenzender op Malabar
thans dagelijks gedurende enige uren verbinding wordt verkregen, deze al
die weken sedert 7 Mei niet is gebruikt voor het overbrengen van gewone
telegrammen. Er gingen alleen kosteloze regeringstelegrammen mee
over.”
“Dr. de Groot heeft doorgezet, dat dit proefverkeer met de
Telefunkenzender tot September wordt voortgezet. Men brengt daarmede
in verband, dat blijkbaar wordt gehoopt, dat in September de nieuwe
vlamkamer voor de boogzender zal zijn gemonteerd. De aangekondigde
verkeersopening moest dus eenvoudig zo lang wachten en de “proeven”
met de Telefunkenzender worden daarvoor gerekt. Intussen wordt de
stroom voor die proeven aan Telefunken in rekening gebracht”, aldus de
berichtgever aan R.E., en verder:
“Wat de antenne-isolatie betreft, waarvoor de door Dr. de Groot
gemonteerde Amerikaanse isolatoren onvoldoende zijn gebleken, terwijl
hij gebruik der knuppelisolatoren van Telefunken weigerde, is er thans
eindelijk sprake van, de proef met de knuppelisolatoren te nemen.”
Tot zover de reacties in de pers. Zo men ziet, is deze kritiek nogal fel, en
mijns inziens vaak zeer onredelijk. Doch men moet – naar ik reeds eerder
vermeldde – niet uit het oog verliezen, dat het mislukken van het
radiotelegrafisch overbrengen van de openingstelegrammen voor iedereen
– althans in Indië – een grote ontnuchtering is geweest.
Om echter te spreken van een “fatale mislukking” zoals de “Java Bode”
deed, was ten enenmale overdreven en – gezien het vele pionierswerk dat
op Radio Malabar werd verricht – onverdiend. Een dergelijke bewering
kon alleen maar geuit worden door hen, die van de moeilijkheden met de
zelfbouw van een grote booglampzender niet het minste idee hadden.
Als men gezegd had, dat een grote onvoorzichtigheid was begaan, door
met een zender te openen, die niet bedrijfsklaar was, dan was men dichter
bij de waarheid geweest. Wat dit betreft was de redacteur van R.E. heel
wat redelijker in zijn oordeel, door een lekke vlamkamer te beschouwen
als een fout, die herstelbaar was.
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En zo was het inderdaad ook. Alleen was de vlamkamer – zo we weten –
niet poreus, doch waren lekken ontstaan, doordat de koeling niet deugde.
En dit laatste was weer een gevolg van het onvermogen van de Indische
industrie om de vlamkamer uit één stuk te gieten. Deze vlamkamer –
waaraan een groot gedeelte van de mislukking moet worden geweten –
was immers in oorlogstijd gegoten op de Marinewerf te Soerabaja. Zodra
bleek, dat de vlamkamer niet deugde, heeft Dr. de Groot een nieuwe (uit
één stuk) laten construeren, welke op het “Vulcanwerk Stettin” in
Duitsland werd gegoten, de enige fabriek die dit aandurfde. Het is
duidelijk, dat er maanden mee heen gingen, voordat deze op Java kon zijn.
Maar, zoals ik zo even ook reeds zei, geen van de bladen is nauwkeurig
met de toestand op de hoogte geweest, ook niet het “uit betrouwbare bron”
ingelichte “Radio Express.” Want ook met de lekke vlamkamer was het
mogelijk geweest verbinding met Nederland te krijgen. Ik kom hier aan het
slot van deze paragraaf nog even op terug. Eerst wil ik het nog even
hebben over de drie andere reeds aangeroerde onderwerpen, namelijk:
1. Het verdere “proefdraaien” met de machinezender
2. De kwestie met de antenne.
3. De kwestie van de schuld, die Indië op Nederland zou willen hebben
werpen.
Al deze drie onderwerpen werden zo even reeds aangeroerd en hiervan is
ook sprake in het artikel van het weekblad R.E. Tevens zijn ze alle drie een
beetje zonderling.
Te beginnen met het eerste: ieder weldenkend mens zou het logisch
gevonden hebben, dat – nu de grote boogzender voor het verkeer voorlopig
niet geschikt was, omdat hij hoogstens enkele uren per dag bij kon staan –
de machinezender deze taak zou overnemen. Zelfs zou men geneigd zijn te
veronderstellen, dat de Indische P.T.T. Dienst zich gelukkig mocht prijzen
de beschikking te hebben over een tweede sterke zender. Dit te meer,
omdat de machinezender reeds vanaf Januari in bedrijf was en goed
voldeed. Ook in Nederland werd met ingang van de 7e Mei direct
begonnen om met de machinezender te Kootwijk particuliere telegrammen
over te brengen.
Maar neen, in Indië gebeurde zulks niet. De machinezender op de Malabar
moest nog enige maanden voor “proef “ bij blijven staan, voordat hij
waardig werd gekeurd, het normale verkeer af te wikkelen. Dit betekende
dus, dat via deze zender alleen maar onbetaalde regeringstelegrammen
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overgeseind mochten worden, terwijl de particuliere telegrammen per
grote booglampzender of per kabel gingen, met dien verstande, dat de
kabel de hoofdzaak kreeg te verwerken. Behalve het grote financiële
nadeel dat hieraan verbonden was, werd hierdoor tegenover het buitenland
een zonderling figuur geslagen.
De regeringen van Indo-China en van Japan hadden namelijk naar
aanleiding van de berichten over de aanstaande verkeersopening
aangevraagd, telegrammen via Radio Malabar te mogen verzenden. Nu
echter de grote booglampzender niet voldoende bedrijfszeker was en de
machinezender in “proefverkeer” werkte, moesten deze verzoeken worden
afgewezen.
Wij op Radio Malabar, die tot taak hadden de boogzenders te bedienen,
wisten van deze radiopolitiek niets af, maar het verwonderde ons wel, dat
wij angstvallig bij de machinezender vandaan werden gehouden. Niet
alleen vóór, maar – en dat was het zonderlingst – ook ná de opening.
Pas veel later drong de bedoeling van deze politiek tot ons door.
Tenslotte is aan deze – mijns inziens onhoudbare – toestand een eind
gekomen, mede op aandringen van de pers. Zo wist de “Locomotief”
medio 1923 te verklaren, dat in de Volksraad bij monde van de Directeur
van Gouvernementsbedrijven was toegezegd, dat de dienst met Nederland
thans door de booglampzender en de machinezender samen zouden
worden onderhouden en deze ongeveer een gelijk aantal uren per dag
zouden werken.
Tot zover punt 1.
Thans iets over de antenne-isolatie, welke een tijdje na de mislukte
opening in het brandpunt van de belangstelling heeft gestaan. Althans in
Indië.
In een communiqué van het Hoofd van de P.T.T. Dienst werd namelijk de
mislukking van 5 Mei voor een deel toegeschreven aan een blikseminslag
in de antenne, waardoor de isolatie van één der draden zou zijn achteruit
gegaan en ongeveer 1/5 van de energiestraling minder werd verkregen dan
normaal.
Deze kwestie met de antenne is een ietwat vreemde geschiedenis. Wij op
de Malabar wisten hier eigenlijk niets van af, niettegenstaande wij er toch
direct mee te maken hadden gehad. Wel werd in die dagen de
veronderstelling geopperd, dat er iets met de antenne gebeurd kon zijn,
doch zekerheid bestond ten deze niet.
Zo we ons herinneren, woedde in de namiddag van de 5e Mei een hevig
onweer in de kloof, waarbij overslag plaats had van de ophangkabels naar
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aarde. Het is natuurlijk niet onmogelijk, dat toen ook één of meer antenneisolatoren beschadigd zijn. Zo dit laatste het geval is geweest, kan de
beschadiging nooit ernstig zijn geweest, omdat de machinezender op
dezelfde antenne werkte en in die dagen goed werd gehoord.
Trouwens, deze onweders kwamen zo vaak voor en het zou al heel
toevallig zijn geweest, dat juist toen een overslag over de antenneisolatoren heeft plaatsgehad.
Het verwijt in R.E., dat Dr. de Groot beter gedaan zou hebben de
Telefunken knuppelisolatoren te nemen in plaats van de Amerikaanse
schotelisolatoren, was voorbarig. Zonder met beide typen onder dezelfde
omstandigheden een proef te hebben genomen, was het niet mogelijk
hierover een oordeel te vormen. De klimaatsomstandigheden toch in de
kloof waren heel wat gecompliceerder dan elders. Hierin traden namelijk
opstijgende luchtstromingen op, die wolken meevoerden, welke op hun
beurt weer stoten op andere luchtstromingen, waardoor statisch elektrische
verschijnselen teweeg werden gebracht, die hoge ladingen gaven aan de
antenne. Hierbij gevoegd de geweldig hoge spanning, als gevolg door de
oplading door de zenders, die een 120.000 volt en meer kon bedragen, dan
is het duidelijk, dat men hier met abnormale omstandigheden had te doen.
Verder was de toepassing van de Telefunken knuppelisolatoren om twee
redenen riskant: ten eerste was het de vraag, of zij beter tegen de
opladingsverschijnselen bestand zouden zijn dan de Amerikaanse en ten
tweede bestond de kans, dat zij bij eventuele atmosferische invloeden
zouden breken, waardoor de antennedraden naar beneden zouden komen.
Deze laatste mogelijkheid bestond bij de Amerikaanse isolatoren niet,
omdat deze inwendig metalen ringen bevatten, die in elkaar haakten, als
het porselein sprong. Hierbij laten we nog in het midden, of de Telefunken
isolatoren mechanisch sterk genoeg zouden zijn geweest, daar zij slechts
voor een maximale trekkracht van 5000 kg waren gegarandeerd, terwijl de
Amerikaanse zeker het dubbele zouden kunnen verdragen.
Wat overigens de reden is geweest, dat Dr. de Groot opnieuw de
Amerikaanse schotelisolatoren toepaste, zonder de Telefunken knuppels te
hebben geprobeerd, is mij niet bekend. Vermoedelijk heeft hij dit om
bovenstaande bezwaren niet aangedurfd. Daarbij hadden de eersten bij het
bedrijf met de 100 kW booglamp goed voldaan. Weliswaar hadden zij het
begeven toen de machinezender in de lucht kwam, doch dit kon het gevolg
zijn van het geringe aantal dat in serie had gestaan.
(Naderhand zou blijken, dat noch de Amerikaanse, noch de Telefunken
isolatoren bestand waren tegen de geweldig hoge spanningen, welke in de
kloof konden optreden. Hierover later meer)
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Dan is er de kwestie van de schuld, die Indië op Nederland zou hebben
willen werpen.
Inderdaad is er in de dagen na de opening sprake geweest van een
dergelijke beschuldiging, welke zich als volgt heeft toegedragen:
Door de Nederlandse Radiodienst was vlak voor de opening een nieuwe
ontvanger opgesteld op het ontvangstation te Sambeek. De bedoeling
hiervan was – naar Dr. Koomans mij later zelf mededeelde – om op de dag
van de opening zo goed mogelijk voor de dag te komen, door de
beschikking te hebben over de meest moderne ontvangmiddelen. Deze
bedoeling was dus uitstekend. Dr. Koomans had zelf bij de opstelling de
leiding en was de 5e Mei ook op het station aanwezig.
De beschuldiging van de Indische radiodienst kwam nu hierop neer, dat
het gebezigde apparaat van te voren niet voldoende zou zijn uitgeprobeerd
en dat het te riskant was om op de dag van de opening met een nieuw
toestel te werken.
In hoeverre de beschuldiging steek hield, kan ik niet beoordelen. Doch
daar de machinezender wél ontvangen werd, moet het toestel goed gewerkt
hebben en had de grote booglampzender ook gehoord moeten kunnen
worden.
Aan de andere kant is het inderdaad onverantwoord een nieuw toestel, op
een belangrijke dag als de opening was, in gebruik te nemen, tenzij het van
tevoren voldoende was uitgeprobeerd.
In mijn langdurige radiopraktijk heb ik maar al te vaak ondervonden, dat
nieuwe radioapparaten bij hun eerste in bedrijfstelling het meestal niet
deden of – in het gunstigste geval – niet direct betrouwbaar waren. Heel
vaak werd met het in gebruik nemen van deze toestellen gezondigd, zowel
op zend- als op ontvangstgebied, onder het motto: het zou wel meevallen.
Het scheen, dat nieuwe toestellen (buiten de serietoestellen) eerst een
zekere proeftijd moesten doormaken. Deed men dit niet, dan konden
teleurstellingen niet uitblijven. Vrijwel altijd kleefden er kleine foutjes aan
de apparatuur, die langzamerhand moesten worden weggewerkt. Indien het
gebezigde apparaat op Sambeek op die bewuste 5e Mei voor de eerste keer
in dienst was, dan heeft men in Holland inderdaad een grote
verantwoordelijkheid op zich genomen.
Hoe het echter zij, deze kwestie is buitengewoon onaangenaam geweest en
heeft de prestaties van allen, die aan de totstandkoming van de verbinding
hebben meegewerkt, ten zeerste verkleind.
Volledigheidshalve en in aansluiting met het voorgaande, is het van
belang, hier nog even het oordeel weer te geven van de Commissie van
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Onderzoek, welke na het mislukken van het overseinen van de
openingstelegrammen werd ingesteld.
Aan deze Commissie werd na overleg met de minister van Waterstaat door
de minister van Koloniën opgedragen, om aan de hand van de terzake door
de deskundigen in Nederland en Indië uitgebrachte rapporten en de
overige, op de zaak betrekking hebbende gegevens, een onderzoek in te
stellen, naar de oorzaken, waaraan het te wijten is, dat de telegrammen
welke bij de officiële opening op 5 Mei 1923 van het draadloze station op
de Goenoeng Malabar bij Bandoeng herwaarts gezonden zijn, hier te lande
niet zijn ontvangen en daarbij in het bijzonder na te gaan, of de mislukking
in de hand is gewerkt doordat personen in Indië of hier te lande bepaalde
handelingen hebben verricht, of nagelaten hebben te verrichten.
Zo luidde de officiële opdracht.
In deze commissie hadden zitting de heren: prof. C.L. v.d. Bilt en
prof.jhr.dr. Elias, hoogleraren aan de Technische Hogeschool te Delft en
Dr. B. v.d. Pol, natuurkundige bij de N.V. Philips te Eindhoven.
Het verslag, dat eind 1924 werd uitgebracht, luidde als volgt.
1. Het uur van opening was verkeerd gekozen.
2. Het was onjuist de dienst met eigen middelen te openen, daar de boog
niet bedrijfszeker was.
3. De door blikseminslag beschadigde antenne had een ongunstige
invloed op het bedrijf.
4. De 5e Mei 1923 was wegens hevige luchtstoringen in Nederland een
ongunstige dag.
5. Er zijn weliswaar enkele minder juiste handelingen geconstateerd, die
invloed hebben kunnen gehad op de mislukking van de
openingsplechtigheid en die deels te wijten zijn aan onvoldoende
voorbereiding, deels aan nalatigheid of verkeerde organisatie,
anderzijds misverstand, doch van opzettelijke handelingen is geen
sprake geweest.
6. De keuze van de golflengte overdag was zodanig, dat er storingen
door verschillende stations optrad.
7. Des nachts van 5 – 6 Mei is er tegen de afspraak en de bedoeling van
Dr. de Groot in Indië geseind, met een voor dat tijdstip veel te grote
golflengte.
8. De 6e Mei is er ’s morgens in Nederland niet geluisterd.
9. Des nachts van 6 – 7 Mei zijn de gelegenheidstelegrammen uit Indië
met behulp van de machinezender veel te laat overgeseind.
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Tot zover het door deze commissie uitgebracht verslag. Het ligt natuurlijk
niet op mijn weg, hier een oordeel over te vellen. Trouwens vele van de in
dit rapport vermelde feiten is men reeds in de voorgaande bladzijden tegen
gekomen en daarbij: ik ben met hetgeen op de dag van de opening in
Holland is geschied, niet nauwkeurig op de hoogte. Wat ik nog echter wel
wil, dat is een korte samenvatting geven van mijn eigen visie als insider,
hierbij mij alleen bepalend tot de grote booglamp en deze nemend zoals hij
was, dus mét lekke vlamkamer:
1. Naar mijn mening heeft Dr. de Groot – zoals aan het eind van de
vorige paragraaf ook al gebleken is – de proeven met de grote
booglamp teveel aan zichzelf getrokken. Hierdoor kreeg het personeel
niet voldoende gelegenheid de zender te leren kennen. Hadden zich
geen lekkages voorgedaan, dan zou het bedienen van de zender geen
moeilijkheden hebben opgeleverd, doch nu deze zich wel voordeden,
was het uiterst moeilijk de boog aan te houden.
2. Wanneer Dr. de Groot de zender meer uit handen had gegeven,
hadden wij tevens op uren kunnen werken, waarop de verbinding met
Nederland het best was. Dit zou tevens het voordeel hebben gehad,
dat het ontvangpersoneel op Sambeek aan de boog gewend was
geraakt en een geschikte golflengte had kunnen worden gekozen, die
niet gestoord werd.
Conclusie:
Indien Dr. de Groot de grote boogzender twee weken voor de opening vrij
gegeven had, dan hadden wij op de 5e Mei gegarandeerd verbinding
gekregen. Misschien niet op het uur van de opening, maar wel die middag.
Wil men voor deze stoute bewering een bewijs?
De week na de opening wist het personeel verbinding te krijgen,
niettegenstaande de vlamkamer achteruit was gegaan en de zender in een
nog slechtere positie verkeerde. Deze verbinding is – zoals uit de verdere
loop van dit werk zal blijken – steeds beter geworden, als gevolg van het
feit, dat het personeel gaandeweg meer ervaring met de zender kreeg.
Was het aan het personeel niet gelukt, om in die twee weken met Holland
verbinding te maken, dan had men óf de opening moeten uitstellen, of men
had met de machinezender moeten openen. Maar in dit laatste geval had
men ook verbinding gekregen, want deze zender werd immers dagelijks
gehoord, mits op de goede uren werd gewerkt.
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3: Ook moeilijkheden op Tjangkring en met de amateurs
Vaak is het zo, dat als er eenmaal iets misgelopen is, de moeilijkheden
zich opstapelen. Zo ook bij onze radiodienst. Nauwelijks was de storm, die
boven Radio Malabar was komen opzetten, uitgewoed, of er spanden zich
weer nieuwe wolken samen. Thans niet in de kloof, doch boven het nieuwe
ontvangstation te Tjangkring.
Door de drukke en belangrijke werkzaamheden op Radio Malabar was
Tjangkring misschien in de afgelopen maanden wel wat verwaarloosd,
hetgeen zich nu wreekte. Verder had Dr. de Groot de onvoorzichtigheid
begaan, zich het ongenoegen van de radioamateurs op de hals te halen,
welke de steun (als medebelanghebbenden) van de pers hadden. Dit laatste
had betrekking op het handhaven van het luisterverbod en waarin men – en
misschien ook wel terecht – de hand zag van Dr. de Groot.
Hoe dit precies in elkaar gezeten heeft, weet ik niet, doch zo Dr. de Groot
hiermede formele bemoeienis heeft gehad, had hij in verband met de
Malabaraffaire en de kritiek, die hierop volgde, verstandiger gedaan, ten
deze een wat soepeler houding aan te nemen; althans de schijn moeten
wegnemen, dat hij hieraan schuld had.
Maar, laat ik eerst het geval Tjangkring behandelen en in aansluiting
hierop de kwestie met de pers en de amateurs.
Reeds in Hoofdstuk 3 heb ik terloops opgemerkt, dat op dit station geen
zegen zou komen te rusten. Het betrof toen het in gebruik nemen van het
nieuwe ontvanggebouw aan de voet van de heuvel, hetwelk plaats had
gehad, zonder de gebruikelijke ceremonie in acht te nemen.
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Foto 30: Ook werd een bezoek gebracht aan het radioontvangstation Tjangkring.
De eerste tijd, – jaren kunnen we wel zeggen – verliep alles rustig. Men
onderhield een eenvoudige dienst met de omliggende landen, seinde ’s
nachts met de kleine boog naar Nederland (later ook met de
machinezender) en verstrekte gratis persberichten aan de dagbladen. Wel
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vernamen wij van het ontvangpersoneel, dat er af en toe moeilijkheden
waren met de ontvangst van de buitenlandse stations, doch deze bleven
intern, zodat het publiek hiervan onkundig bleef.
Dit ging zo door, tot – na de opening op 5 Mei op Malabar – de grote
booglamp – zij het slechts enkele uren per dag – voor het verkeer in
gebruik genomen werd en begon te “blazen” (zo werd vaak de storing
aangeduid, welke deze zender bij de ontvangst teweeg bracht). Al spoedig
kwam men toen tot de minder aangename ontdekking, dat hij de eigen
ontvangst stoorde, zodat niet in duplex gewerkt kon worden (het
gelijktijdig ontvangen van Kootwijk en het seinen met de grote booglamp).
Dit betekende dus een grote handicap voor het bedrijf op het
ontvangstation, daar nu veel tijd van de kostbare verkeersuren verloren
ging (zo we weten werd bij het verkeer met de machinezender hiervan
geen last ondervonden).
De oorzaak van de storing door de eigen zender lag aan de te korte afstand
van het ontvangstation tot Radio Malabar (hemelsbreed ongeveer 10 km)
en misschien ook wel een beetje aan het booglampsysteem met al zijn
harmonischen.
Verder was gebleken, dat de luchtstoringen op de plaats van het nieuwe
ontvanggebouw bijzonder sterk waren, sterker dan (vermoedelijk) op
andere plaatsen in die omgeving. Men schreef dit toe aan de naburige
berghelling, aan welks voet – zo we weten – het station lag. Door de
oneffenheid van het terrein zou het verloop van de elektrische spanningen
in de atmosfeer – zo althans luidde de theorie hieromtrent – ongunstig
worden beïnvloed, met als gevolg een grotere uitwerking van
evenwichtsverstoringen.
Zodra deze kwestie uitlekte, had men natuurlijk de poppen weer aan het
dansen; de pers verweet de radiodienst, dat de gebrekkige ontvangst op
Tjangkring geweten moest worden aan een verwaarlozing van het
ontvanggedeelte ten opzichte van het zendstation op de Malabar. Aan dit
laatste – zo ging de pers voort – zouden millioenen zijn besteed (het waren
altijd de centen die dwars zaten), terwijl voor de verbetering van het
ontvangstation geen geld beschikbaar werd gesteld. In hoeverre dit laatste
waar was, laat ik buiten beschouwing, een feit is dat na het geschrijf in de
pers, de dienst meer aandacht aan het ontvanggedeelte is gaan besteden.
De hele kwestie van de storing en de minder goede ontvangst op
Tjangkring was aan het rollen gebracht door de verstrekking van
meergenoemde persberichten aan de dagbladen.
Aan deze persberichten scheen nog al eens het één en ander gehaperd te
hebben, hetgeen tenslotte leidde tot een bericht in één der couranten, dat
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menig amateur (met een verboden ontvanginrichting natuurlijk) betere
ontvangst had dan Dr. de Groot op Tjangkring. De bewijzen hiervoor
waren meer dan eens geleverd, heette het.
Toen Dr. de Groot bewijzen vroeg, dat amateurs beter zouden ontvangen
dan Tjangkring, loofde zelfs één der couranten een prijs van fl 1000,-- uit
voor de amateur, die het persnieuws van Leafield kon leveren, welk station
Tjangkring toen onmogelijk scheen te kunnen nemen.
Inderdaad leverde een amateur een 400 – 500 woorden van Leafield
zonder uitlatingen en Tjangkring had er op die uren niets…(althans
volgens de persberichten in die dagen). Dit was voor de Radiodienst
natuurlijk een heel sneu geval, mede, omdat niemand in het bezit van een
ontvangtoestel mocht zijn.
Vermoedelijk heeft deze kwestie tot gevolg gehad, dat een strenger
toezicht op het luisterverbod ingesteld is geworden. Want kort na deze
pennestrijd kwam hierin een verscherping. Tot dusver had de overheid nog
wel eens een oogje dicht gedaan, ook al, omdat uiteraard maar weinigen
het radioamateurisme beoefenden. Hierna was dit afgelopen. Diverse
Gouvernementsambtenaren (in hoofdzaak beheerders van P.T.T. kantoren)
ontvingen een schrijven van hun Inspecteurs, inhoudende de mededeling,
dat – zoals men kortelings ook al in de diverse in Nederlands Indië
verschijnende dagbladen had kunnen lezen – de ontvangst door amateurs
ten strengste was verboden, zodat verzocht werd hierop toe te zien en
eventuele gevallen te rapporteren. (Het was dit geval, waarop ik zo even
doelde, toen ik het er over had , dat de radioamateurs in het strenger
optreden tegen het luisterverbod, de hand zagen van Dr. de Groot)
De strijd, die hieruit is ontstaan, is zeer heftig geweest. Ook al, omdat Dr.
de Groot – of wie het dan ook maar was – voet bij stuk hield inzake de
handhaving van dit luisterverbod. Deze strijd kreeg zijn hoogtepunt, toen
de “Indische Courant” en ook het machtige persbureau Aneta het
luisterverbod forceerden door eigen ontvanginstallaties aan te schaffen,
teneinde Tjangkring niet meer nodig te hebben. Hiervan werd zelfs in de
bladen openlijk aankondiging gedaan. Men stak het dus niet onder stoelen
of banken.
Beide nieuwsbureaus hadden nog juist de gelegenheid te tonen, dat zij
beter werk deden (volgens hun zeggen) dan Tjangkring, toen de installatie
van de “Indische Courant” in beslag genomen werd door Justitie en die
van Aneta onbruikbaar gemaakt. Het is duidelijk, dat deze persbureaus het
hier niet bij lieten zitten; vooral niet het machtige Aneta.
Daarom bevreemdt het, dat Dr. de Groot zich deze moeilijkheden op de
hals haalde. Bij voorbaat stond vast, dat hij deze strijd zou moeten
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verliezen en hij had – naar ik vermoed – al zorgen genoeg met zijn eigen
bedrijven; hij behoefde er waarachtig niet meer bij te halen!
In December 1923 werden dan ook reeds concessies toegezegd aan het
persbureau Aneta en andere bladen, zij het dan onder bepaalde
voorwaarden, niettegenstaande de P.T.T.-dienst (Dr. de Groot?) nog kort
van tevoren verklaard had, dat dagbladen nooit toestemming voor een
eigen installatie zouden krijgen...
Keren we thans nog even naar het ontvangstation te Tjangkring terug.
Zo even vertelde ik reeds, dat het in radiokringen al lang bekend was, dat
er op Tjangkring iets haperde. Zo herinner ik mij, dat één der dienstdoende
radioambtenaren een eigen ontvangtoestel thuis had, clandestien of niet
clandestien, dat weet ik niet. Hoe dit ook zij, hij was een uitstekend
opnemer van radioseinen en – als het er op aan komt – een nog beter
radioexperimenteur.
Nu gebeurde het dikwijls, dat hij thuis door zijn collega’s op Tjangkring
werd opgebeld, om mee te helpen uitluisteren, omdat men bang was, veel
te missen. Vrijwel altijd had hij met zijn eenvoudig ontvangapparaat meer
succes dan de dienstdoende telegrafisten op het officiële ontvangstation.
Een bewijs te meer, dat er iets met de ontvangst ter plaatse niet in orde
was.
Verder schijnt de Radiodienst niet altijd even gelukkig te zijn geweest in
de keuze van de leidende figuren van het ontvangstation, want in 1925
(toen het radiobedrijf al aardig op gang was) verklaarde een zeer bekend
P.T.T.-man in een interview met de hoofdredacteur van het “Soerabajasch
Handelsblad”, “dat door het wanbeleid van enkele personen de radiodienst
in een slechte reuk was komen te staan. Die periode (dat was dus in 1925
(schrijver)) is thans definitief voorbij, de tijd der jeugdziekten is achter de
rug”.
Dit “wanbeleid” schijnt in hoofdzaak betrekking gehad te hebben op het te
lang aanhouden van telegrammen. In het betreffende interview wordt
namelijk gezegd, dat het in de begintijd nogal eens voorkwam, dat
ambtenaren van de P.T.T.-dienst de ter verzending ontvangen
telegrammen eerst naar Tjangkring stuurden om ze vandaar naar Malabar
over te seinen. Wanneer dit laatste niet gelukte – hetgeen aanvankelijk
nogal eens voor kwam – zond men ze naar de kabelmaatschappij, die ze
verder behandelde. Hierdoor ontstond natuurlijk een geweldige vertraging,
welke voorkomen had kunnen worden.
Het gebeurde op 5 Mei op Radio Malabar en de slechte gang van zaken op
het ontvangstation te Tjangkring is de aanleiding geweest, dat de Indische
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Volksraad op 19 Juli 1923 een bezoek aan beide stations bracht. Deze
bezoeken waren een gevolg van de steeds heftiger geworden aandrang van
de gehele Indische pers op de leden van de Volksraad, om er voor te
zorgen, dat er “klaarheid kwam in de Malabar-historie” zo heette het. Daar
het een zeldzaamheid was, dat een vertegenwoordigend lichaam in Indië
zelf poolshoogte ging nemen, is dit wel een bewijs, hoe ernstig men nog
altijd de gebeurtenissen bij de Radiodienst opnam.
Welnu, de Hoge Heren gingen op reis en bezochten ’s ochtends Tjangkring
en ’s middags Malabar. Of zij door deze bezoeken veel wijzer zijn
geworden, vertelt de historie natuurlijk niet. Wél zullen velen tot de
conclusie gekomen zijn, dat het op Radio Malabar een gevaarlijke boel
was, waar je beter vandaan kon blijven. Dit gebeurde als volgt:
Ik heb het er al eens eerder over gehad, dat bij het produceren van
waterstof ook zuurstof vrij kwam, welk gas niet werd gebruikt en dus
nutteloos in het luchtruim verdween. Nu is zuurstof een materiaal, dat bij
het autogeen lassen wordt gebruikt. Op de Malabar bezaten wij zo’n
lasinrichting, die uiteraard de gehele dag bijstond. De hiervoor benodigde
zuurstof werd in cilinders onder hoge druk uit Bandoeng betrokken.
De chef van de werkplaats op Radio Malabar had al vaker met een schuin
oog naar deze zuurstofgashouder gekeken. Hij vond het meer dan zonde,
dat al dat kostbare goedje verloren ging. Het zou veel economischer zijn –
dacht hij – dit gas te benutten, dan behoefden we het niet meer uit
Bandoeng te laten komen.
De moeilijkheid zat echter hierin: hoe dit gas te persen. Zo zonder meer
kon hij het niet gebruiken en hiervoor een oliegesmeerde compressor te
gebruiken werd hem ontraden, vanwege het explosiegevaar. Deze kwestie
was reeds meerdere malen besproken, doch hij dacht, dat het met dit
ontploffen niet zo’n vaart zou lopen en wilde wel eens een proef nemen.
Hij had kans gezien, ergens een oude compressor op de kop te tikken en
het toeval wilde, dat hij op de middag, dat het Hoge gezelschap Malabar
bezocht, op eigen houtje een proef nam. Van dit bezoek was hij blijkbaar
niet op de hoogte, anders had hij hiervoor misschien wel een andere dag
uitgezocht. Ik had toevallig die middag de chefwacht bij de zenders en
maakte het toevallig mee.
De Heren hadden de zenders in de grote zendhal bezichtigd en wilden de
meest rechtse trap bestijgen die naar de machinegalerij leidde en die tevens
aan de werkplaats grensde. Nauwelijks bevonden zij zich hier, of er had
een flinke explosie plaats op nog geen tien meter afstand. Gelukkig bevond
zich een muur tussen hen en de plaats waar het gebeurde, zodat zij geen
direct gevaar liepen. Doch deze barricade heeft niet kunnen voorkomen,
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dat hun de scherven, van een zich in de buurt bevindend raam, om de oren
vlogen, zodat enkelen misschien wel een schrammetje zullen hebben
opgelopen.
Als gevolg van de grote moeilijkheden, welke met de ontvangst op
Tjangkring werden ondervonden, besloot de radiodienst tenslotte voor het
ontvangstation een gunstiger plek te zoeken. In verband hiermede, werden
tijdelijke ontvanginrichtingen opgesteld te Indramajoe aan de kust, te
Weltevreden, Tjandoer, Tjipedat, Garoet, Tjiseroepan, Rantja Ekek en
Padalarang. Hierbij kwam vast te staan, dat voor de ontvangst in het
algemeen geen enkele dezer plaatsen te verkiezen was boven Tjangkring.
Alleen was Rantja Ekek (gelegen in het Oostelijk deel van de Preanger
Hoogvlakte) zeer superieur aan Tjangkring voor de ontvangst in de
richting Oost – West en Padalarang voor de richting Noord – Zuid.
Op deze laatste twee plaatsen zijn toen uitgebreidere proeven genomen,
met het gevolg, dat de eerste uiteindelijk definitief is gekozen voor het
nieuw op te richten ontvangstation. Hiermede was dus het lot van
Tjangkring beslist.
Tevens werd er nog een andere beslissing genomen en wel, om het sein- en
ontvanggedeelte van elkaar te splitsen. Tot dusver stonden de tafels, van
waaruit geseind werd, in dezelfde zaal, waarin ontvangen werd. Deze
toestand was niet bevredigend gebleken, vanwege het lawaai der
seinsleutels, dat storend werkte bij de ontvangst op het gehoor. En daar in
de praktijk gebleken was, dat deze organen heel goed van elkaar te
scheiden waren, bestond er geen enkele reden, deze toestand in de
toekomst te handhaven.
Als gevolg hiervan ontstond de zgn. Bedrijfscentrale, welke te Bandoeng
werd gevestigd.
Op dit centrale punt kwamen zowel de lijnen van de zendstations Malabar
en Tjililin, als die van het ontvangststation Tjangkring (later Rantja Ekek)
samen. Via de eerste werden de morsesignalen uitgezonden en over de
andere kwamen de tekens binnen, na door de telegrafisten op het
ontvangstation te zijn opgenomen.

4: De strijd tegen het water
Vanaf de eerste dag na de opening van het radiostation (dat was dus vanaf
de 7e Mei), hadden wij slechts één doel en dit was: de grote
booglampzender – zo goed en zo kwaad het ging – voor het verkeer
bruikbaar te maken. Dit zou geen gemakkelijke taak worden, dat wisten
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wij maar al te goed. Ja, het zou zelfs de vraag zijn, of het ons zou lukken
de zender in bedrijf te houden, totdat de nieuwe, in Europa bestelde
vlamkamer arriveerde. De verantwoording, die hierdoor op de chef van het
station kwam te rusten, was niet gering. Van zijn beleid toch, zou het voor
een groot deel afhangen, of het zo even gestelde doel bereikt werd, ja of
neen. Deze taak bestond o.a. hierin, het personeel tot de grootst mogelijke
prestaties aan te sporen en er voor te zorgen, dat geen daden van
onvoorzichtigheid werden begaan, met het oog op de slechte conditie van
de vlamkamer.
Niemand, die dit beter begrepen heeft dan hij en achteraf moet ik zeggen,
dat hij op de gang van zaken een goede kijk heeft gehad. Aan zijn beleid is
het dan ook – volgens mij – voor een groot deel te danken geweest, dat er
van werken met de grote booglampzender in die eerste tijd nog iets terecht
gekomen is. Hoe hem dit is gelukt, moge min of meer uit het verdere
verloop blijken.
Wanneer wij voor het eerst verbinding met Holland hebben gehad, weet ik
mij niet meer te herinneren. Ook ben ik vergeten, hoe het met het
overseinen van het eerste volbetaalde telegram is gegaan. Wat ik wel weet,
is, dat het die eerste dagen helemaal niet zo best ging, doch dat hierin
gaandeweg verbetering is gekomen, dankzij de meerdere ervaring, die wij
in het bedienen van en de omgang met de zender kregen.
Gewoonlijk stond de zender twee keer per dag bij, namelijk ‘s middags en
‘s nachts. Meestal duurden de seintijden niet langer dan een uur en ook
nog wel korter. Want daarna stond er zoveel water in de vlamkamer, dat
wij de boog niet meer aan konden houden. Knapte hij eerder af, hetgeen
ook vaak gebeurde, dan was het heel moeilijk hem weer aan de gang te
krijgen, omdat er bij dit afknappen een vacuüm ontstond, waardoor nog
meer water werd aangezogen. In dit laatste geval zat er niets anders op,
dan maar te stoppen en de scheuren opnieuw te dichten. Hiermede ging
echter zoveel tijd heen, dat de gunstigste uren voor het verkeer reeds lang
verstreken waren.
Dit afdichten had trouwens na iedere seinperiode plaats. Hiermede ging
meestal de gehele ochtend en avond heen. Des Zondags, wanneer maar
eenmaal geseind werd, kreeg de vlamkamer en ook de rest, als relais e.d.
een goede beurt.
Zodra de vlamkamer voldoende was afgekoeld, kon met dit afdichten
worden begonnen. In deze vlamkamer bevonden zich namelijk die
scheuren, die het meest hinderlijk waren. Om hierbij te komen, moesten
wij door het nauwe deurgat kruipen, teneinde ons in de kleine ruimte te
begeven. Het is duidelijk, dat dit werkje voor ons Europeanen niet
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meeviel; ten eerste niet, omdat wij ons daarbinnen nauwelijks konden
verroeren en ten tweede niet, omdat het zo ontzettend heet kon zijn en zo
lang heet bleef. Een bakkersoven was er niets bij. Het waren vooral de
grote polen, die lang hun warmte behielden. Ook al was de boog maar een
paar uur per dag in bedrijf, dan nog waren deze heet en moest men een
dikke deken meenemen om op te liggen. Bij deze reparaties hebben wij
veel steun gehad van de Inheemse werklieden. Zij waren kleiner van stuk
dan wij en konden zich daardoor in de lage ruimte beter bewegen. Daarbij
hadden zij uiteraard minder last van de hitte.
Iedere dag weer, na het afzetten van de boog, kropen zij gewillig in de
vlamkamer en verrichtten hun moeilijke taak. Bezweet en vuil van de
koolaanslag kwamen ze er weer uit, na hier soms uren in te hebben
vertoefd. Wanneer wij hun hulp hadden moeten ontberen, had het er niet
zo best uitgezien. Zelf behoefden wij daardoor niet zo vaak en vooral niet
zo lang naar binnen. Alleen in het begin, teneinde hun de nodige
aanwijzingen te geven en na afloop van de werkzaamheden ter controle.
Hoewel zich hierbij nimmer ernstige ongelukken hebben voorgedaan, was
het werken in de vlamkamer lang niet ongevaarlijk. Tot tweemaal toe heb
ik een hevige explosie meegemaakt: kleinere hadden veel vaker plaats.
De eerste, welke de minst hevige was, gebeurde heel in het begin. Naar ik
meen, was het zelfs de eerste keer dat zich een ontploffing voordeed. Dit
geschiedde als volgt (de tweede vertel ik later wel eens)
In het begin, toen de lekken nog niet zo groot waren, hielden we vaak
rookproeven, om te kunnen nagaan, waar zich openingen bevonden.
Hierbij werd een hoopje smeulende houtskool in een blik in de vlamkamer
gezet, waarna op de houtskool een handjevol hars werd geworpen. Daarna
werd met behulp van een blaasbalgje het vuur een weinig aangeblazen, tot
dat zich voldoende rook ontwikkelde. Vervolgens ging de deur van de
vlamkamer dicht en werd gekeken, waar de rook naar buiten trad.
Tot dusver hadden deze rookproeven geen moeilijkheden opgeleverd, doch
op een ochtend, toen wij deze weer zouden houden en een Inheems
werkman het vuur wilde aanwakkeren, liep het mis. Plotseling hoorden wij
een hevige knal en op hetzelfde moment zagen wij onze wakkere hulp
door de lucht vliegen, onmiddellijk gevolgd door zijn kolenbakje en zijn
knechtje, dat hem – zoals in Indië gebruikelijk was – assisteerde.
Het stel kwam helemaal terecht bij de muur aan de overzijde, vlak onder
de betegelde naam “Poulsen”, een afstand van minstens een meter of acht.
Niet te vragen of er kracht achter had gezeten!
Vermoedelijk had zich in de ruimte van de vlamkamer nog een beetje
knalgas bevonden, dat bij het aanglimmen van de houtskool tot
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ontbranding was gekomen. Hoewel het geval zich eerst lelijk liet aanzien,
bleek dit achteraf erg mee te vallen. Nadat beiden verbonden waren,
konden ze naar huis gaan, om na een paar dagen rust te hebben genoten,
het werk weer te hervatten.
Voor het afdichten der scheuren werden verschillende middelen
aangewend. Achtereenvolgens vonden – zo we weten – toepassing:
waterglas, vuurlak, en menie met hennep. Doch toen enkele van deze
scheuren een breedte aannamen van wel een halve centimeter, moesten wij
onze toevlucht nemen, deze af te dekken met koperen platen. En teneinde
te voorkomen, dat zij nog breder werden en andere dit voorbeeld zouden
volgen, werden zij aan de einden voorzien van boorgaten. Ook na dit
afdekken met platen konden wij de menie niet ontberen en daar dit
materiaal spoedig verschrompelde, werd naar een ander middel gezocht
dat meer vuurvast was.
Nu herinnerde ik mij, dat ik vroeger de smeden wel eens een substantie
had zien gebruiken, waarmede zij naden in kachels dichtsmeerden. Dit
goedje was goed bestand tegen warmte en zou dus ook voor ons doel wel
geschikt zijn, dacht ik. Het gelukte mij echter eerst niet op de naam te
komen, tot mij ineens te binnen schoot, dat men het “ijzercement” noemde.
Aangezien in Indië geen kachels nodig zijn, verkeerden wij in de
veronderstelling, dat wij dit materiaal wel niet zouden kunnen krijgen.
Wie schetst onze verwondering, toen een der grote ijzerzaken het
inderdaad in voorraad bleek te hebben. Een proef was gauw genomen en
hierbij kwam vast te staan, dat het goedje zich beter hield dan de menie.
Weliswaar werd het lekken hiermede niet bedwongen, doch het voordeel
van het ijzercement was, dat het niet zo snel verbrandde, zodat de scheuren
langer dicht bleven. Kwam na bijvoorbeeld een half uur water in de
vlamkamer, thans werd deze termijn met een minuut of tien verlengd.
Weliswaar niet veel, maar alle beetjes hielpen.
Ik heb er reeds op gewezen, dat de boog moeilijk aan te houden was, zodra
zich water in de vlamkamer verzamelde. Van de handigheid van de
zenderbedienaar hing het dan ook in hoge mate af, hoe lang met de zender
geseind kon worden. Daar echter de vlamkamer steeds meer achteruit ging,
werd dit aanhouden van de boog al spoedig een probleem op zich. Behalve
een grote oplettendheid, kostte het bedienen ervan een geweldige
inspanning.
Bleef de vlamkamer de eerste dagen na de opening nog wel een drie
kwartier tot een klein uur droog, al spoedig liep deze tijd terug tot een
kwartier en korter. En dan begonnen de moeilijkheden. Telkens dreigde de
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boog af te knappen en dit moest zo lang mogelijk voorkomen worden. In
de eerste plaats kostte het opnieuw aanzetten veel tijd en ten tweede lukte
dit niet altijd. Vooral niet, wanneer de boog al een tijdje bij had gestaan en
de plas water in de vlamkamer te groot geworden was. Geen wonder, dat
we bang waren, dat, wanneer dit zo door ging, het verkeer met de grote
booglampzender vroeg of laat gestopt zou moeten worden. De neiging van
het afknappen van de boog bij een vochtige vlamkamer, kon
toegeschreven worden aan twee oorzaken en wel, ten eerste aan het
teruglopen van het nuttig effect en ten tweede aan het snelle afbranden van
de koolelektrode.
Wat het eerste punt betreft, dit deed zich heviger voelen, naarmate met een
hogere primaire spanning werd gewerkt. De grens hiervoor was ongeveer
1400 volt. Bleven wij hier beneden, dan daalde het nuttig effect slechts
met enkele procenten, doch zodra kwamen wij niet hierboven, of het liep
met sprongen terug en de boog ging onrustig branden.
Toen dit verschijnsel ontdekt werd (wij noemden het ‘t 1400 volteffect)
werd het nodig geoordeeld met de primaire spanning beneden dit bedrag te
blijven. Weliswaar haalden wij hierdoor op geen stukken na het verlangde
antennevermogen, doch het was beter met wat lagere waarden te werken,
dan de bediening van de zender nog moeilijker te maken, dan deze reeds
was, zoals uit het volgende zal blijken.
Wat het tweede punt aangaat, namelijk het snelle afbranden van de kool,
hiermede was het nog slechter gesteld, want hiertegen viel niets te doen.
Brandde de kool in normale gevallen – dus bij een droge vlamkamer – heel
langzaam af en behield ze een stompe punt, zodra bevond zich waterdamp
in de vlamkamer, of zij sleet verbazend snel en kreeg een hol en spits
uiteinde, dat gemakkelijk afbrokkelde. Het gevolg hiervan was, dat de
afstand tussen de anode en de koolelektrode plotseling groter werd en zo’n
moment nu was gevaarlijk voor het afknappen van de boog, hetgeen dan
ook meestal gebeurde.
Alleen als de zenderbedienaar het gevaar tijdig zag aankomen en de kool
snel in wist te draaien, kon soms het naderend onheil voorkomen worden.
Een gelukkige omstandigheid hierbij was, dat de ampèremeter van de
antenne van tevoren even waarschuwde, door een kleine “duik” te nemen,
zodat het van belang was deze meter goed in de gaten te houden, hetgeen
natuurlijk een grote inspanning kostte. Maar ook dan was het moeilijk de
boog aan te houden, omdat de afstandsbediening niet snel genoeg
reageerde. Hierbij speelde natuurlijk de grootte van de afgebrokkelde punt
een voorname rol, namelijk of het een stukje van een paar millimeters of
van enkele centimeters was. En dit laatste hing weer samen met de
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hoeveelheid water, die zich in de vlamkamer opgehoopt had, welke
watermassa op haar beurt weer afhankelijk was van de duur van de
seinperiode.
Zo men ziet een beetje een ingewikkeld geval, doch deze uitleg was nodig
om aan te tonen, dat de moeilijkheden in stijgende mate toenamen met de
zendtijd. Werd gewoonlijk het eerste half uur weinig last ondervonden,
daarna kostte het steeds meer moeite om de zender aan te houden.
Nu was de regeling in die begintijd (toen de boog nog zo kritisch was) zo,
dat twee man van het Westers personeel met de bediening van de zender
waren belast, benevens natuurlijk het uitgebreide Inheemse personeel, dat
de wacht had bij de machines, relais, waterkoeling, enz. Eén van deze
Europeanen (dat waren wij dus) stond op de bedieningstafel bij de
bedieningshandle en de andere stond beneden bij de boog en had tot taak
de kool een eind in te draaien, zodra dit nodig was. Het regelbereik van
boven af bedroeg namelijk slechts een centimeter of twintig, welk bereik
in normale gevallen voldoende voor een bedrijf van een uur of vijf zou zijn
geweest, doch waar wij thans, met de lekke vlamkamer, niet langer dan
twintig minuten over deden.
Daar de kool een lengte had van een meter (dikte 5 cm), kon deze
indraaihandeling vier maal geschieden, waarna de zender gestopt moest
worden voor het inzetten van een nieuwe kool. Even voordat het eind van
het regelbereik was bereikt, ging op de bedieningstafel een rood lichtje
branden.
De bedieningsambtenaar boven waarschuwde dan de man beneden, die
door middel van een lang schroefeind de kool uit de hand een eind
indraaide. Gelijktijdig zette de eerste de bedieningshandle op “achteruit”,
hierbij nauwlettend de boogwaarden in de gaten houdend. Zodra de kool
van beneden uit voldoende was ingedraaid, ging een groen lampje
branden.
Vereiste deze handeling bij een droge vlamkamer reeds een zekere
behendigheid, thans, nu er water in stond, kwam het er nog veel meer op
aan.
Ik ben met de beschrijving van de werkwijze van het indraaien van de kool
ook weer wat uitvoerig geweest, doch dit vindt zijn oorzaak in hetgeen ik
thans vertellen ga, namelijk over het vinden van een trucje, om de boog
langer aan één stuk aan te kunnen houden.
Laat ik echter beginnen met te zeggen, dat al direct na de opening onder
het Europese personeel een soort wedstrijd was ontstaan, wie de boog het
langst aan één stuk door wist aan te houden. De eerste beide dagen niet
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meegerekend had niemand het verder weten te brengen dan drie kwartier.
Hetgeen niet zeggen wil, dat geen langere bedrijfsperioden werden
gemaakt.
Zeker wel, doch dit was een zeldzaamheid. Want als de boog afgeknapt
was, kostte het grote moeite hem weer aan te steken. En daarbij: het was
vóór alles beter om te voorkomen, dat onderbrekingen ontstonden, opdat
zo lang mogelijk in één ruk kon worden doorgeseind.
Welnu, op de middag van de 21ste Mei (ik weet mij de dag nog precies te
herinneren, juist twee weken na de opening van het verkeer voor
particuliere telegrammen) had ik de chef wacht, terwijl als tweede man
fungeerde de gewezen Duitse officier (Hasenstab, AOB, U weet wel, de
man die het waagstukje met de antenne uithaalde). In die tijd stond de
chefwacht zelf op de bedieningstafel (zie foto 31) en hanteerde de
bedieningshandle, terwijl de tweede man beneden bij de koolelektrode
werd geplaatst.
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Foto 31: De cheftafel van waaruit centraal de diverse schakelingen
van de zenders met de antennes zouden worden verricht.
Om een uur of twee ging de boog aan, zoals de laatste dagen steeds het
geval was geweest. Het eerste kwartier deden zich als gewoonlijk geen
moeilijkheden voor, want tot zolang hield de afdichting het wel. Daarna
begon water in de vlamkamer te komen en werd de boog meteen onrustig.
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Gelijktijdig liepen de waarden iets terug, waaruit we konden opmaken, dat
thans de bediening onze gehele aandacht vereiste.
Ik gaf mijn collega beneden een teken, op zijn qui vive te zijn en bij het
eerste sein klaar te staan om de koolelektrode een eindje in te draaien. Hij
stroopte zijn mouwen op, zette zijn hoed (die glom van het vet) achterover
en vatte met beide handen het handwiel van de schroefbeweging van de
kool. Het ene oog op de bedieningstafel boven en het andere op zijn werk
gericht, stond hij klaar, de komende gebeurtenissen af te wachten.
Over een paar minuten kon de rode lamp gaan branden. Nog net op tijd
had ik de boog – die even “raar” begon te doen – voor afknappen weten te
bewaren. Daarna gaf ik het afgesproken sein en werd de kool van beneden
uit ingedraaid. Eigenlijk een beetje te snel, want ik kon mijn collega, met
de bedieningshandle op vol “achteruit”, nauwelijks bijhouden. Maar ik
wist hem te beduiden het wat kalmer aan de doen, tot ik de boog weer
bijgeregeld had. Dit ging zo door, tot de groene lamp brandde, waarna hij
voorlopig weer kon stoppen.
Deze manoeuvre bracht mij plotseling op het idee, de kool bij het
afbrokkelen van de punt, niet met de handle boven, doch met het handwiel
beneden bij te regelen. Dit ging namelijk veel vlugger, dan met de
afstandsbediening en de kans, de boog aan te houden, was dus groter.
De moeilijkheid was echter, hoe mijn collega beneden te instrueren, wat
op zulke momenten te doen. Hem toeschreeuwen was niet mogelijk
vanwege het lawaai en daarom dienden de verschillende handelingen door
arm- en hoofdbewegingen kenbaar gemaakt te worden. Meteen stuurde ik
iemand naar beneden, teneinde hem met het plan op de hoogte te stellen.
Bij een bepaalde stand van de arm moest hij de kool snel een paar slagen
indraaien. Voor meerdere slagen gold weer een ander teken, enz.
Mijn maat ging met het plan accoord. Even daarna nam de
antenneampèremeter een “duik” en begreep ik de hulp van beneden nodig
te hebben.
Ik gaf het bewuste seintje en meteen kwam mijn hulp in actie. Met een
vaart draaide hij de kool in. Misschien iets te ver, doch door hem snel te
laten stoppen, wist ik de rest met de bedieningshandle bij te regelen. De
tweede keer ging het al iets beter en het gelukte ons inderdaad op deze
manier de boog voor afknappen te bewaren. Deze methode bleek
wonderlijk goed te voldoen.
Beiden kregen we schik in het geval en de Inheemse werklieden toonden
hun verbazing, door hun duim op te steken en hieraan de uitdrukking
“djempol” toe te voegen. Meer dan een uur had de zender thans reeds
bijgestaan en het vorige record was al met een kwartier geslagen. Wij
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zetten alles op alles om het nog een tijdje vol te houden. Maar het
bedienen werd steeds moeilijker vanwege het vele water, dat zich in de
vlamkamer verzamelde. Het feit echter, dat de zender in Sambeek werd
gehoord (hetgeen we uit de wijze van seinen konden opmaken) gaf ons
moed.
Het lange staan begon mijn collega blijkbaar te vervelen, althans ik zag,
dat hij een rieten stoel liet aanrukken. Telkens wanneer hij zijn taak had
verricht, maakte hij het zich gemakkelijk, door zich hierin nonchalant te
laten glijden, een wijze van doen, die zeer in strijd was met de gewoonten
op het station en met de opvattingen van de conservatieve chef.
Tot mijn verwondering maakte de laatste (die intussen was komen
aanlopen) geen aanmerkingen. Wel zag ik hem een schuine blik in ‘s mans
richting werpen, doch hij liet hem zitten. Blijkbaar had iemand hem
ingelicht over ons succes en verheugde hij zich dermate over het resultaat,
dat hij het geval met de stoel door de vingers zag.
Het werd kwart over drie en het werd half vier. Meer dan anderhalf uur
aan één stuk had de zender reeds bijgestaan. Het succes was boven
verwachting. Hoogstens nog een half uur konden we doorgaan. Dan was
de kool op en moesten we de boog afzetten. Veel langer zou ik het
trouwens toch niet hebben kunnen volhouden. De bediening eiste teveel
van mijn uithoudingsvermogen. Het intensieve turen op de meters en het
geslinger van de wijzers, maakte mij duizelig.
De belangstelling van het personeel nam steeds toe. Het liep namelijk
tegen vieren, het moment dat wij afgelost moesten worden. Enkelen
begaven zich naar de bedieningstafel (zie foto 31), anderen stelden zich
beneden bij de zender op. Met aandacht hield men de boog in de gaten;
wat voor bewegingen de wijzer maakte en hoe wij hierop reageerden.
Blijkbaar met de bedoeling aan de weet te komen, hoe wij het hem
leverden.
Op een gegeven moment kwam de waker van de spoelenzolder aanrennen
met de boodschap, dat er iets stond te roken. Wij hadden nog ongeveer een
minuut of tien te draaien, dan moesten we stoppen vanwege de kool. Het
zou jammer zijn, de boog thans af te moeten zetten. We gingen daarom
ook gewoon door. We hadden allang ervaren dat djatihout wel rookt maar
niet gauw brandt. Voor alle zekerheid ging de chef een kijkje nemen, doch
kwam al spoedig met de geruststellende mededeling terug, dat het brandje
niet zo’n vaart zou lopen en we gerust nog even door konden gaan.
De laatste loodjes wogen zwaar. Het was een toer de bewegingen van de
grote wijzer van de meter op de boog nog te volgen. Het werk op het
laatste moment uit handen geven, deed ik liever niet. Eindelijk was het dan
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zo ver, dat de kool op was. Verder indraaien ging niet meer en we
wachtten rustig af tot de boog uit zichzelf afknapte, hetgeen kort daarna
ook gebeurde: het was ons gelukt de zender voor de eerste keer de volle
twee uur aan te houden!
Er ging een hoeraatje onder de aanwezigen op. Een dergelijke lange
seinperiode was iets geweldigs en nog nimmer voorgekomen. De eerste
gedachte was dan ook, of wij het bedienen van de zender thans onder de
knie hadden. Het leek er inderdaad op. Maar het aanhouden van de boog
had een enorme inspanning gekost en het was de vraag, of dit op den duur
vol te houden was. Hoe dit zij, wij hadden aangetoond, dat de
mogelijkheid bestond en een prestatie geleverd, waarop met grote
voldoening kon worden teruggezien.
Het meest van allen was misschien wel de heer Noppen, chef van het
station, in z’n nopjes. Geen die zich – naar ik reeds zei – zo voor het
bedrijf interesseerde als hij. Er waren van de opening nog een paar flessen
champagne overgebleven en wat rokerij. Anders weinig uitgelaten, liet hij
spontaan deze resten aanrukken, om het heugelijke feit een feestelijk tintje
te geven. Wij hebben toen nog een uurtje gezellig bij elkaar gezeten en ik
moet zeggen, dat de stemming er heel wat beter in zat, dan op de dag van
de opening!
Het toegepaste trucje was natuurlijk gauw algemeen bekend. Hier zorgde
de chef wel voor. Met een rood potlood maakte hij een aantekening in het
dagboek, opdat allen het zouden lezen die met de bediening van de grote
boog te maken hadden, kennelijk met de bedoeling, hen tot eenzelfde
prestatie aan te sporen.
Niet alleen bij onze radiodienst, maar ook op Sambeek had het succes met
de grote boog de aandacht getrokken. Zonder te weten wat hiervan de
oorzaak was en menende, dat dit te danken was aan een gegeven advies
van Dr. Koomans aan Dr. de Groot, achtte men het aldaar nodig, hierover
een bericht te zenden aan de redactie van “Radio Express”, die het opnam
in het nummer van 24 Mei d.v. Dit artikel kreeg ik eerst veel later onder
ogen en ik vind het merkwaardig genoeg, om het hier te laten volgen:
“Het succes, dat Dr. de Groot in Indië voor zijn jarenlange arbeid
toekwam, maar tot dusver niet wilde komen, zal nu toch blijkbaar worden
bereikt!”
“Waar ontvangresultaten te Sambeek Dr. Koomans, ingenieur der
Nederlandsche Rijkstelegraaf op het vermoeden hadden gebracht dat de
door Dr. de Groot’s zender ontwikkelde energie inderdaad te groot was
voor de antenne op Malabar, stelde hij Dr. de Groot voor, de grote
boogzender aanvankelijk met een kleinere energie te beproeven en die
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energie eerst geleidelijk aan op te voeren”
“Dat is dezer dagen geschied en j.l. Maandag (dat was op die bewuste
middag; (schrijver)) kwamen de signalen van de boogzender aanvankelijk
zwak, daarna met toenemende sterkte en eindelijk aanzienlijk krachtiger
dan die van de machinezender door.”
“De toon, ofschoon nog schor, (natuurlijk, er stond een plas water in de
vlamkamer) was zeer constant. Ook op anders ongunstige uren en de
voormiddag (Amsterdamse tijd) waren de signalen neembaar, om echter
op een gegeven moment af te breken (toen was de kool op).”
“Het bereikte toont ondertussen, dat men op verder succes met stelligheid
kan rekenen”.
Tot zover het artikel. Het vermelde advies van Dr. Koomans heeft
vermoedelijk betrekking op het reeds besproken 1400 volt verschijnsel.
Of een dergelijk voorstel Dr. de Groot bereikt heeft is mij niet bekend.
Zeker is, dat hij het niet aan ons ter opvolging heeft doorgegeven. Uit
eigen beweging bleven we al met lagere waarden draaien, omdat de boog
dan rustiger brandde en we minder last van afknappen hadden. Het succes
met de zender op die middag had hier dan ook niets mee te maken en was
louter te danken – zoals uit het voorgaande ook al is gebleken – aan het
vinden van het trucje als gevolg van een verbeten strijd tegen het water.
Maar, dat kon men in Sambeek niet weten. Dat zulks ongeveer samen viel
met de suggestie van Dr. Koomans is dus zuiver toeval.

5: Opnieuw moeilijkheden met de grote antenne
Toen wij de bediening van de grote booglamp dus zo’n beetje onder de
knie begonnen te krijgen, dank zij het trucje, al te veel moet men zich hier
ook weer niet van voorstellen, want de bediening bleef ook nu nog
moeilijk, zodat nimmer meer een periode van twee uur achtereen werd
gehaald, doch wel van anderhalf uur, begon de antenne roet in het eten te
gooien. Het was maar al te duidelijk: wij waren de kinderziekten nog lang
niet te boven!
Reeds bij de mislukte overseining van de openingstelegrammen op 5 en 6
Mei, werd de veronderstelling geopperd, dat de isolatie van één der
antennedraden geleden zou hebben als gevolg van een hevige
blikseminslag. Toen viel echter aan de isolatoren, die goed met een kijker
waren te observeren, nog niets te zien. Zij leken op afstand volkomen gaaf.
Toch is het wel mogelijk, dat er toen kleine barstjes in hebben gezeten,
want kort daarna (het zal misschien midden Juni zijn geweest) werd
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waargenomen, dat van de bovenste schijf van één der trossen kleine
schilfers porselein afgesprongen waren. Van een achteruitgang van de
isolatie tijdens het werken met de grote zenders, viel toen nog niets te
bespeuren.
Geleidelijk aan begaven ook de tweede en daarna een derde isolator het en
het duurde niet lang, of één der antennedraden werd onbruikbaar en moest
van de anderen geïsoleerd worden.
Dit was een grote tegenvaller, want niet alleen dat hierdoor de capaciteit
van de antenne terugliep, zodat op een nog lagere energie gedraaid moest
worden, maar het lag voor de hand, dat wij op den duur niet door zouden
kunnen gaan en dat de antenne binnen niet al te lange tijd weer naar
beneden zou moeten.
Maar ook dan waren we er misschien nog niet, want als de antenne
isolatoren het zelfs niet hielden in de droge tijd (waarin we toen
verkeerden) hoe zou het dan moeten gaan in de natte moesson met zijn
vele onweders? Deze konden dan – zo we weten – zeer hevig zijn.
Daar zaten we dus weer en we waren benieuwd, wanneer Dr. de Groot
order zou geven de antenne te strijken. Lang behoefden we niet te
wachten. Eind Juli, dus nog geen drie maanden na de opening, was het
zover en werd het radioverkeer voor de duur van een paar weken
stopgezet.
Behalve de in gebruik zijnde isolatoren, waren alleen de meergenoemde
Telefunken knuppels aanwezig. Blijkbaar voelde Dr. de Groot er ook nu
nog niets voor, om deze laatste eens te proberen, want hij liet ze liggen en
paste weer de Amerikaanse schotelisolatoren toe.
Hoeveel er oorspronkelijk in elke tros hadden gezeten ben ik vergeten.
Wel weet ik, dat er thans twaalf werden genomen.
Ieder van deze isolatoren was geleverd voor een proefspanning van 45.000
volt. Rekenen we de werkspanning op een derde hiervan, dan had iedere
tros dus bestand moeten zijn tegen een belasting van 12 x 15.000 is
180.000 volt, een waarde, die in normale omstandigheden zeker ruim
voldoende zou zijn geweest.
Dit laatste des te meer, omdat de antennespanning hoogstens tot een
waarde van 120.000 volt op kon lopen, althans in die tijd, toen nog met
een betrekkelijk lage energie werd gewerkt.
Maar nu is het bij het in serie schakelen van isolatoren, vaak zo, dat de
spanning zich niet gelijk over alle isolatoren verdeelt, doch dat de uitersten
het zwaarst belast worden.
Ook hadden deze (in ons geval) het meest te verduren van de
atmosferische invloeden en wel in het bijzonder die isolatoren welke zich
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het dichtst bij de ophangkabels bevonden. Vandaar dan ook, dat deze het
het eerste begeven hadden en vandaar, dat het betrekkelijk weinig zin
gehad zou hebben, de trossen nog groter te maken, dan zij reeds waren.
Hoe lang de antennewerkzaamheden deze keer in beslag hebben genomen,
ben ik eveneens vergeten. Wel herinner ik mij, dat zich geen bijzondere
moeilijkheden hebben voorgedaan en dat alles zeer vlot is verlopen.
Blijkbaar was al wat meer routine in dit soort werk verkregen.
Opnieuw was het dus afwachten, wat het antennevraagstuk zou opleveren.
Hielden de isolatoren het niet, dan zag het er met onze bergantenne lelijk
uit, tenzij intussen een beter type op de markt kwam. Enfin de
eerstkomende maanden zouden hierop wel antwoord geven.

6: Iets over de organisatie van de Radiodienst in het algemeen en van
Radio Malabar in het bijzonder
Gedurende de eerste jaren, toen het kantoor van de Radiodienst nog in de
Frisiastraat was gevestigd, berustte de algehele leiding bij Dr. de Groot.
Afdelingshoofden waren er toen niet, afgezien natuurlijk van de
beheerders van de diverse zend- en/of ontvangstations.
Na de verhuizing van het radiokantoor naar het gebouw van
Gouvernements Bedrijven te Bandoeng (hetgeen omstreeks eind 1922
geweest moet zijn) kwam hierin verandering. Al direct werden toen een
chef van het Radiolaboratorium (Clab) en een chef van de Radiodienst op
de Buitengewesten (Cbg) benoemd, die tamelijk verstrekkende
bevoegdheden kregen.
Kort na de opening van Radio Malabar op 5 Mei 1923, kwam hier nog een
functie bij en wel die van chef van de Radiostations op de Bandoengse
Hoogvlakte (CBH).
Vanaf dat moment kwam dus ook Malabar administratief onder dit kantoor
te staan. Hoewel niet officieel, behield Dr. de Groot echter de technische
leiding. Met Tjangkring (later Rantja Ekek en de Bedrijfscentrale en
Tjililin was dit laatste veel minder het geval: aan de chefs hiervan werd
meer de vrije hand gelaten, althans voor zover dit overeenkwam met de
opvattingen en de soepelheid van de heer CBH.
Het gevolg hiervan is geweest, dat Malabar veel meer dan andere stations
aan de leiband van Dr. de Groot – om het zo uit te drukken – heeft
gelopen. De werkzaamheden van de chef van het station beperkten zich
uitsluitend tot het regelen van het bedrijf en het onderhoudswerk.
Met proeven e.d. had hij geen bemoeienis. Niet, dat hij hieraan niet
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voldoende had. Natuurlijk wel, hij had hiermede zelfs de eerste maanden
na de opening de handen vol en dit zou zo nog een hele tijd blijven
voortduren. Maar ik stel mij voor, dat hij ook nog wel eens iets anders had
willen doen, bijvoorbeeld op het gebied van de lampentechniek. Dit laatste
des te meer, omdat de radio zich in geheel nieuwe banen begon te
begeven. En als de tekenen niet bedrogen, gingen wij zelfs een heel nieuw
radiotijdperk tegemoet, namelijk dat van de zg. “korte golf”. Nu kwam van
dit experimenteren niets. Vanwege de autoriteit van Dr. de Groot, werd er
zelfs niet aan gedacht om iets buiten hem om te doen.
En dit is mijns inziens erg jammer geweest, want zonder al te veel op de
gang van zaken vooruit te lopen, heeft het misschien in hoofdzaak hieraan
gelegen, dat Radio Malabar een tijdje in de ontwikkeling van de
radiotechniek heeft stilgestaan. Pas na 1927 zou hierin – zoals naderhand
zal blijken – verandering komen. Dit echter terloops.
Werden er dan in het geheel geen proeven genomen, zal men vragen.
Zeker wel, en zelfs vrij geregeld. Doch deze bepaalden zich uitsluitend tot
het opvoeren van het nuttig effect der booglampen en dus tot dat van de
“lange golf”. Daarbij schoten zij niet al te best op, daar Dr. de Groot nog
altijd over te weinig tijd beschikte en slechts eenmaal in de week boven
kon komen. Dit is eigenlijk al die eerste jaren zo gebleven, óók het jaar,
dat hij met buitenlands verlof was en de honneurs werden waargenomen
door de toenmalige heer CBH. Teneinde deze proeven met de booglampen
voor te bereiden, was de oudste der aanwezige radiotechnici (buiten de
chef) aan Dr. de Groot toegevoegd, en voerde uitsluitend diens orders uit.
Het overige personeel stond rechtstreeks onder de chef van het station. Op
deze proeven kom ik later nog wel eens terug, het gaat er nu alleen maar
om, iets over de organisatie te vertellen.
Na de opening van het station werd van de gedachte uitgegaan, dat de
bouw gereed was. Wat er nog aan montagewerk restte, werd opgedragen
aan de chef van de werkplaats, een functie die voordien niet bestond. Het
hierdoor vrij gekregen personeel werd onderverdeeld in drie groepen en bij
het zenderbedrijf ingedeeld.
Al naar gelang het bedrijf zulks vorderde, bestond iedere ploeg (behalve de
chefwacht) uit drie of vier westerse technici, benevens een groot aantal
Inheemse schakelbord-, zender- en andere wachters. Daar het bedrijf de
volle 24 uur doorging, had iedere ploeg dus per dag 8 uur dienst, verdeeld
in een dag-, avond-, en nachtdienst. De tijden van aflossing waren ’s
ochtends acht, ’s middags vier en ’s avonds 12 uur. Wanneer men bedenkt,
dat ook op Zon- en feestdagen werd doorgewerkt, is het duidelijk, dat deze
dienst wel wat al te zwaar was, althans voor die technici, die in Bandoeng
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woonden, want voor hen kwamen bij de acht uren nog twee voor het
reizen. Teneinde de heen- en weerreizen iets te beperken, werd gewoonlijk
een dagdienst met een nachtdienst gekoppeld.
Gedurende de avonduren bleef men dan boven en sliep een paar uurtjes in
de pasangrahan. Ook werd wel eens een nachtdienst gecombineerd met
een avonddienst. Het gevolg van dit samenkoppelen was, dat men in plaats
van tien uren, thans 26 uren aaneen van huis was, met als enige voordeel
een hele dag en een nacht thuis te zijn. Dit klinkt natuurlijk heel mooi,
doch men moet niet vergeten, dat een groot gedeelte hiervan “verloren”
ging om het tekort aan slaap in te halen, zodat er per slot van rekening
voor het huiselijk verkeer bitter weinig tijd over bleef.
Toen uiteindelijk ingezien werd, dat een dergelijke zware dienst op den
duur niet vol te houden was (er deden zich te veel ziektegevallen voor)
vond Dr. de Groot het beter een vierploegenstelsel in te voeren. Wegens
personeelsgebrek, heeft het echter nog enkele jaren geduurd, voor het zo
ver was.
Naar reeds eerder werd vermeld, lag het oorspronkelijk in de bedoeling om
voor de chefwacht een afzonderlijke cheftafel in te richten. Als een
kapitein op een schip, zou hij vanaf de “brug” – die in het midden van het
station hoog boven alles uit lag – naar links en rechts, langs elektrische
weg “commando’s” geven. In de praktijk is hiervan bitter weinig terecht
gekomen, want in de praktijk had de chefwacht het veel te druk om rustig
op zijn verheven post te kunnen blijven zitten en in de tweede plaats is het
nooit gelukt het ingewikkelde elektrische systeem van het geven van deze
“commando’s” naar behoren te doen werken.
Daar de grote booglamp de meeste tijd en aandacht vorderde – zowel
tijdens het bedrijf en daarna – is het er tenslotte op neer gekomen, dat de
dienst zich in hoofdzaak rond deze zender concentreerde, zodat al direct na
de opening de chefwacht in de onmiddellijke nabijheid hiervan een zetel
kreeg. En nu niet een met tientallen knoppen en handles, doch een
doodgewoon houten tafeltje op vier poten met een paar bedrijfsboeken er
op en een dik potlood aan een touwtje. Misschien, dat een dergelijke
primitieve zetel niet overeenkwam met de “standing” van een
wereldstation, doch daar werd in die tijd minder op gelet. Het ging er in
hoofdzaak om, het bedrijf zo goed mogelijk te laten functioneren.
Geheel overbodig zou trouwens de cheftafel ook weer niet worden, al
bleek zij dus voor het oorspronkelijke doel ongeschikt te zijn, want van
hier uit werden de diverse seinlijnen naar de zenders doorgegeven en
verder diende zij voor…. de show, in verband waarmede zij wel werd
afgemonteerd (zie foto 31).
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Aan administratie werd op Radio Malabar niet veel gedaan. Keurig
gedrukte reglementen- en voorschriftenboekjes, zoals men deze kon
vinden op ieder P.T.T. kantoor in Ned. Indië, bestonden bij ons niet. Wel
was er een soort geschreven orderboek, doch daar kom ik nog nader op
terug.
Op iedere bedieningstafel van de zenders bevond zich een dubbelbladig
zenderboek. Dit werd bijgehouden door de zenderbedienaars, die hierin
alle bijzonderheden omtrent de uitzendingen vermeldden, zoals
meterwaarden, eventuele vertragingen, uren van aanvang en einde, enz.
Een copie van deze verslagen werd dagelijks opgezonden naar het bureau
CBH.
Door de chefwacht werden alle bijzonderheden, welke zich tijdens zijn
wacht hadden voorgedaan, in een daarvoor bestemd dagboek opgetekend.
De bedoeling hiervan was, dat niet alleen de chef van 't station, doch ook
de andere heren met de stand van zaken op de hoogte bleven. Alvorens de
dienst over te nemen, moesten de laatsten alle verslagen vanaf hun vorige
wacht bestuderen en daarna hun paraaf voor "gezien" zetten. Daar er
tijdens de wachten altijd veel voorviel en alles opgetekend moest worden
kostte dit bestuderen veel tijd. En daar de wacht (van de vertrekkende
ploeg) met deze tijd werd verlengd, werd hiertegen wel eens gemopperd.
Ten slotte bezaten wij ook nog (en dat is zeer belangrijk) het zo even
vermelde orderboek, dat door de chef van' t station – wiens vinding het
was – werd bijgehouden en die hierin van alles en nog wat optekende.
Toen wij de eerste dag na de opening begonnen, was er niets dat op een
orderboek of iets van dien aard geleek; d.w.z. het hiervoor bestemde
register was er misschien wel en dit lag vermoedelijk ook al op het
lessenaartje van de chefwacht, maar er stond nog niets in. Dit duurde
echter niet lang want al direct viel er van allerlei te vermelden over het
bedienen van de zenders, aanwijzingen omtrent het onderhoud van de
installatie, op welke spanningen gewerkt moest worden enz. enz.
Behalve onderwerpen van technische aard, werden ook gemaakte fouten of
tekortkomingen vermeld, hetgeen voor betrokkenen vaak helemaal niet
prettig was en wát vaak hebben we deze op- en aanmerkingen verwenst.
Aan de andere kant werden ook weer behaalde successen niet vergeten en
diegenen, die hieraan hadden meegewerkt, geprezen betreffende het
aanhouden van de grote booglamp gedurende twee uur aan één stuk.
Hoofdzakelijk werd de stof voor dit register ontleend aan de inhoud van de
evenvermelde wacht- en zenderboeken. Op deze wijze ontstond een soort
287

"orderboek" tevens handleiding en zondenregister, met dien verstande, dat
het geheel als los zand aan elkaar kwam te hangen, want nu eens ging het
over dit en dan weer over dat onderwerp. Daarbij zag het geheel er weinig
verzorgd uit, want de ene keer werd met inkt en de volgende keer met
rood, zwart of blauw potlood geschreven, al naar gelang van de
belangrijkheid van het betreffende onderwerp of misschien ook wel
afhankelijk van hetgeen van evengenoemde schrijfmiddelen het dichtst bij
de hand lag. Verder was het geschrevene vaak moeilijk leesbaar vanwege
het onduidelijke handschrift van de chef en van de spontane wijze waarop
de pennevruchten aan zijn brein ontsproten.
Alles bij elkaar genomen, was het “orderboek” dus een wonderlijk geheel
en men zal zich vermoedelijk afvragen, waarom ik er zoveel woorden aan
besteed. Niet dus, omdat het er zo weinig verzorgd uit zag met allerlei
doorhalingen en hiëroglyfen, maar wel, omdat er zo'n grote invloed van uit
ging. Door middel van dit werk heeft de chef kans gezien ons tot de
grootst mogelijke prestaties aan te sporen en ik moet zeggen, dat deze
methode hem in al haar eenvoud wonderlijk goed is gelukt. En het is in
hoofdzaak deze methode waarop ik doelde, toen ik het er over had, dat het
voor een groot deel aan het beleid van de chef te danken is geweest, dat er
van het bedrijf nog zo veel terecht gekomen is.
Daar er geen ander vervoermiddel bestond, werd het (Westers)
Malabarpersoneel, voor zover dit in Bandoeng woonde, met de auto heen
en weer gebracht. Zulks in tegenstelling met de bezetting van het
ontvangstation te Tjangkring, die in haar geheel in Bandoeng woonde,
doch per trein naar en van het werk ging.
Was zo'n ritje per auto door het mooie Preanger landschap overdag een
genot op zich zelf, 's nachts – wanneer vaak een dichte mistbank tegen de
berghelling hing – kon de tocht bijzonder onaangenaam zijn. Weliswaar
bevonden zich langs de weg geen diepe ravijnen, maar het aantal bochten
was legio en een buiteling in een sawah of kali was óók geen prettige
gewaarwording. Hoewel niet vaak, kwam het dan ook wel eens voor, dat
een Malabarauto op deze tochten een carambole maakte.
Ook hadden wij op onze nachtelijke ritten vaak last van loslopende
paarden. De dessamensen hadden namelijk de gewoonte deze dieren 's
avonds los te laten, blijkbaar met de bedoeling, om ze de gelegenheid te
geven, zelf hun kostje op te halen. Meestal bevonden zij zich langs de kant
van de weg en bleven rustig grazen, doch het kwam ook wel voor, dat zij –
verblind door de felle koplichten – een sprong opzij maakten, vlak voor de
auto. Dat zo'n paardje overreden werd, heb ik persoonlijk nooit
288

meegemaakt, doch eens scheelde het niet veel, of het was er van gekomen.
Op een keer zagen we plotseling iets donkers voor de auto, gevolgd door
een lichte klap. Ogenblikkelijk stopte de chauffeur en daar wij de helling
op reden, stonden we onmiddellijk stil. Tot onze verwondering zagen wij
een paardje op zij van de auto staan, heftig aan een been trekkend. Bij
nader onderzoek bleek dit been….tussen de bladen van de bumper
beklemd te zitten. Daar de opening niet meer dan een centimeter of twaalf
was, is het mij nog altijd een raadsel hoe dit mogelijk is geweest.
Uit zichzelf loskomen, kon het dier onmogelijk en het zou zelfs de vraag
zijn, of dit ons zonder meer gelukte. Gelukkig bleek het een erg mak
beestje te zijn, dat zich zonder verweer liet behandelen. Na enige moeite
wisten wij het been er uit te werken en konden onze weg vervolgen.
Behalve een flinke schaafwond, had het dier geen verdere verwondingen
opgelopen.
Voor de dagdiensten werd altijd een grote zespersoons auto gebruikt. Hier
ging niet alleen de wacht, doch ook het overige personeel mee, benevens
een groot aantal mandjes en flessen met levensmiddelen voor de bewoners
boven. Iedere dag om een uur of half zeven werd uit Bandoeng gestart en
’s middags om een uur of vier de terugtocht aanvaard. Chauffeur van deze
wagen was Atma, in al die jaren heb ik voor de dagdienst geen ander
gekend. Onder het rijdend personeel van de andere auto’s hadden
regelmatig mutaties plaats; tientallen chauffeurs hebben wij versleten,
goede en minder goede rijders, betrouwbare en onbetrouwbare klanten.
Nieuwe auto’s kwamen en oude gingen, in het zware terrein waren ze na
een paar jaar versleten. Zowat alle Amerikaanse merken hebben wij
geprobeerd: Buicks, Studebakers, Fords, Chevrolets en ik weet niet wat al.
Het ene type hield het misschien iets langer uit, maar veel verschil maakte
het niet.
Al wat echter kwam of ging, chauffeur Atma van de dagdienst bleef, jaar
in, jaar uit. Zo om de drie, of hoogstens vier jaar, kreeg ook hij een nieuwe
wagen, want hij reed uitstekend en paste goed op zijn auto, zodat hij er
langer mee kon doen dan een ander.
Atma liep een beetje mank en dat werd er in de loop der jaren niet beter
op, maar veel ouder scheen hij niet te worden. Wanneer ik hem in latere
jaren in Bandoeng ontmoette (ik was toen al lang van Malabar vandaan),
riep hij in mij nog altijd herinneringen wakker aan de eerste jaren van onze
ritten naar boven en de wordingsgeschiedenis van het radiostation. En voor
een ogenblijk verwijlde ik met mijn gedachten bij die moeilijke, doch
interessante tijd.
Nog altijd stuurde hij met vaste hand zijn wagen langs de bochtige weg
289

naar boven en naar beneden. Bij mijn weten heeft hij zelfs tot de Japanse
bezetting dienst gedaan. Daarna ben ik hem natuurlijk uit het oog verloren.
Misschien zou hij zelfs nog vele jaren gereden hebben, wanneer de Jappen
ons met rust gelaten hadden.

7: Bijzonderheden over het bedrijf gedurende de eerste maanden na
de opening
Het zou te ver voeren, over dit onderwerp in alle bijzonderheden af te
dalen. Ten eerste ben ik veel vergeten en ten tweede zou ik misschien
teveel in herhalingen vervallen. Slechts de voornaamste bijzonderheden
zijn in mijn gedachten blijven hangen en ik wil proberen, hiervan enkele
aan de vergetelheid te ontrukken.
Uit het laatste en ook enkele der vorige paragrafen is wel gebleken, dat het
bedrijf en het onderhoud van de grote booglamp – hetzij direct of indirect
– het leeuwendeel van onze werkzaamheden vroeg.
Gedurende de eerste weken bediende – zo we weten – de chefwacht deze
zender zelf. Hierin kwam spoedig verandering, omdat het niet wenselijk
was, de andere onderdelen van het bedrijf gedurende een paar uren aan
hun lot over te laten.
Iets gemakkelijker kregen we het, toen de grote booglamp en de
machinezender elkaar gingen afwisselen voor de afwikkeling van het
particuliere verkeer. Tot aan de reparatie van de antenne toe (dat was dus
tot eind Juli 1923), had de laatste nog altijd bijgestaan voor het
“proefverkeer” en werd het betaalde verkeer – zo goed en zo kwaad als het
ging – over de grote booglamp geleid.
Daarna deed dus of de ene of de andere zender dienst, omdat nog altijd
slechts één grote antenne ter beschikking stond. Weliswaar kwam de
bediening van de machinezender toen ook op ons te rusten, doch het
bedrijf met deze zender was (vooral in de begintijd) veel rustiger, dan met
de grote booglamp en daarbij: er deden zich veel minder storingen voor.
Dit laatste ligt voor de hand, omdat de machinezender met toebehoren – in
tegenstelling met het Gouvernementsstation – nieuw was (afgezien van
enig oorlogsmateriaal) en van goede constructie.
Hoewel hierin af en toe een kleine verandering kwam, waren de werkuren
van de zenders ’s middags van twaalf tot vier uur en ’s nachts van twaalf
tot zes uur, overeenkomende met 5 – 9 uur ’s ochtends en 5 – 12 uur ’s
avonds in Nederland.
Deze tijden waren voor het verkeer het geschiktst gebleken en in de
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afgelopen zomermaanden – de tijd van de ergste luchtstoringen in
Nederland – was zelfs van een algehele onderbreking geen sprake geweest.
Wat dit betreft mocht men dus niet ontevreden zijn.
Dat ’s middags ook verbinding met Nederland werd verkregen, kon
daarom als een succes van betekenis worden beschouwd, omdat in deze
periode die telegrammen konden worden overgeseind, die ’s ochtends
waren aangeboden en dus nog dezelfde dag vóór kantoortijd in Nederland
konden worden afgeleverd. Daar de grote booglamp in die tijd hoogstens
twee uren bij kon staan, werd – indien nodig – op de machinezender
overgegaan.
Over het bedienen van de grote booglamp hebben we het reeds uitvoerig
gehad, zodat ik dit gedeelte thans buiten beschouwing kan laten.
Trouwens, er blijven nog bijzonderheden genoeg over, welke het
vermelden waard zijn; het heeft heel lang geduurd, voordat er sprake was
van een min of meer geregelde gang van zaken. Zo bijvoorbeeld het
overschakelen van de grote antenne op een andere zender (het aantal
zenders was intussen uitgebreid met de 200 kW booglampen die ook
gereed waren gekomen), het verwisselen van golflengte, enz. Deze
manipulaties gaven in die dagen vaak een hele consternatie en vormden
een onderdeel van het automatisch schakelplan, waar wij het al meer over
hadden gehad.
Hoe het schakelsysteem werkt, doet er niet zo veel toe. In grote trekken
kwam het hier op neer, dat vanaf de cheftafel commando’s zouden worden
gegeven, waarna de respectievelijke zenderbedienaars de nodige
schakelmanoeuvres konden uitvoeren. Hiertoe waren zowel op de cheftafel
als op de bedieningstafels een groot aantal controllers aangebracht, zie o.a.
foto 31.
Daar echter de cheftafel – zo we weten – niet als zodanig in bedrijf is
gekomen, hadden de verschillende handelingen alleen van deze
bedieningstafels plaats. Althans zo ver mogelijk, want bij de opening was
ook hiervan slechts een klein gedeelte in bedrijf en de werking van dit
gedeelte liet ook nog eens veel te wensen over.
Teneinde nu één van de genoemde schakelingen uit te voeren
(bijvoorbeeld de stand van de zenderkiezer te veranderen, zie afb.11 en
foto 31) werd de handle van één der controllers van de bedieningstafel van
de grote booglampzender (om maar bij deze zender te blijven) in een
bepaalde stand gedraaid.
Het mes van de zenderkiezer diende deze beweging te volgen en op een
bepaalde stand te stoppen; niet te vroeg, maar ook niet te laat. En het was
nu deze kwestie, waar het om ging, want de ene keer bleef het mes vóór de
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contacten zitten en een andere keer draaide het er doorheen. Zelden of
nooit kwam het direct op de juiste plaats terecht. Weliswaar bestond de
mogelijkheid de contacten op de controller iets te verstellen, doch veel
haalde dit niet uit, want de stand was toch iedere keer weer een iets andere.
Er zat dus weinig anders op dan, na deze contacten eenmaal zo goed
mogelijk te hebben ingesteld, de schakelmanoeuvre, na het mislukken, net
zo lang te herhalen, totdat het mes zo vriendelijk was eindelijk op de juiste
plaats te blijven staan.
Nu was het telkens weer proberen van de zenderkiezer niet zó erg, omdat
deze schakelaar vanaf de bedieningstafel was te zien. Stopte het mes niet
op de juiste plaats, dan kon de handeling meteen herhaald worden. Anders
stond het evenwel met de golflengteschakelaars. Deze bevonden zich
immers op de spoelenzolders en waren vanuit de zenderhal en de
bedieningstafels niet te zien.
Om nu te voorkomen, dat de zenderbedienaar telkens bij iedere
verandering van golflengte een wandeling moest maken naar de
spoelenzolder, was een waker aangesteld. Deze verscheen, na het tot rust
komen van het schakelmes in de deuropening (net als een weermannetje),
om door middel van hand- of hoofdbewegingen kenbaar te maken, of de
stand goed was, ja dan neen.
Meestal lukte ook hier de schakelmanoeuvre niet direct de eerste keer –
hoewel vaker dan bij de zenderkiezer, omdat de golflengteschakelaars
horizontaal en de zenderschakelaars verticaal waren opgesteld – waarna
een tweede poging werd gedaan. Met een denderend lawaai begon dan het
vervaarlijke, meterslange schakelmes opnieuw zijn martelgang door de
bolcontacten. Vanwege de holle ruimte onder de zolder, was het geklets
van mes op metaal en het gedreun van de drie meter hoge schakelkolom
door het gehele station hoorbaar. En men hield z’n hart vast, of niet op een
gegeven ogenblik één der grote koperen bollen (die zich ter bescherming
om de contacten bevonden) van de hoge ebonieten zuilen zou slaan en op
de vloer terecht komen. Ook dit spelletje herhaalde zich zo lang, tot de
waker uiteindelijk liet weten, dat de zaak in orde was. Lukte de handeling
in het geheel niet (hetgeen ook wel eens voorkwam), dan werd de
aandrijfinrichting van de motor snel gedemonteerd en het mes met een
geïsoleerde lange stok op zijn plaats geduwd.
Deze gang van zaken kostte veel tijd en bovenal… veel ergernis. Dit
laatste vooral, omdat men altijd haast had. Tijdens het bedrijf is nog
verschillende malen geprobeerd de afstandsbediening te verbeteren, doch
zonder succes. Wij hadden het trouwens met het op gang houden van de
grote booglamp te druk om ons met andere zaken te bemoeien. Het enige
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afdoende middel zou zijn geweest, op de aandrijfmotoren een flinke rem
aan te brengen, die het mechanisme onmiddellijk had doen stoppen. Doch
hiertoe ontbraken ons de middelen.
Tenslotte hebben wij de elektrische afstandsbediening maar opgegeven en
de “mens –automaat” voorgoed ingeschakeld. Van het idee van Dr. de
Groot, om in oorlogstijd snel van de ene golf op de andere over te kunnen
gaan, kon toch niets terecht komen, daar de variometer van prof. Skritzky
toch niet functioneerde.
Telkens wanneer van golflengte moest worden veranderd, werd aan het
“weermannetje” op de zolder een teken gegeven (hij verscheen
automatisch in de deuropening zodra de zender afgezet werd), die dan de
schakelaar in de gewenste stand plaatste. Elegant was deze oplossing niet
en hij kwam ook al weer weinig met de “standing” van het grote
wereldstation overeen, doch er bestond geen andere keuze en wij waren al
lang blij, dat het ging.
Ik heb het er al eens meer over gehad, dat zich onder de machines van het
Gouvernementsgedeelte van het station (vanwege de
oorlogsomstandigheden) veel oud en minderwaardig materiaal bevond,
bijvoorbeeld van het type van de ons reeds bekende “grote Jap”. Geen
wonder, dat deze apparaten tijdens het bedrijf (en ook daarna) veel van
onze aandacht vroegen. Zulks te meer, omdat zij vaak nog overbelast
moesten worden ook. Van een rustig zitten aan het bewuste lessenaartje
kwam dan ook niet veel terecht, uitgezonderd de ogenblikken, die nodig
waren voor het schrijven van de rapporten over de gebeurtenissen tijdens
de wacht.
Zo herinner ik mij de moeilijkheden met de waterstofproductie. De opzet
was geweest, dat tijdens het bedrijf met de grote booglamp slechts één der
beide waterstofapparaten bij zou staan, terwijl de tweede dienst zou doen
als reserve. Wegens de geweldige lekkage van de vlamkamer kwam hier
niets van. Al spoedig bleek, dat één het niet af kon, zodat beide nodig
waren, met het gevolg: grotere slijtage en geen reserve.
Waren deze machines toen nog nieuw en hadden we hier aanvankelijk niet
zoveel last mee (later wel, doch daar kom ik nog wel op terug), anders
stond het met de beide gelijkstroommachines, die de stroom voor deze
apparaten leverden. Deze dynamo’s hadden namelijk de aardigheid, dat zij
– vanwege hun ouderdom en het vochtige klimaat boven – vaak
aardsluiting maakten. Ter controle waren op deze machines een paar
gloeilampen aangebracht, die in serie stonden – met het midden geaard –
en parallel met de klemmen waren verbonden. Wanneer beide lampjes
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even helder brandden, was alles in orde, doch zodra het ene helderder
oplichtte dan het andere, haperde er iets aan de isolatie.
Gelukkig hadden we van deze machines een dubbele reserve, zodat er
altijd wel één was, die in kon vallen. Met spoed werd dan het defecte
exemplaar gerepareerd, welk werk onder de verrichtingen van de chef van
de werkplaats ressorteerde. Behalve een slechte isolatie, hadden deze
machines ook nog het gebrek van hevig te vonken, met het gevolg dat de
collectors geregeld bij geschuurd moesten worden en de koolborstels snel
sleten.
Met de beide compressoren voor de pneumatische relais was het al niet
anders gesteld. Van de veronderstelling was ook hier weer uitgegaan, dat
één machine het wel af kon, doch al spoedig was komen vast te staan, dat
de rust- en werkgolf te dicht bij elkaar lagen, zodat meerdere relais nodig
waren en dus ook meer lucht. Daarbij sleten de gebezigde aluminium
zuigertjes snel, zodat veel lucht weglekte en de beide machines soms
nauwelijks genoeg capaciteit bezaten. Ook hier dus geen reserve, terwijl
eventuele reparaties aan deze compressoren altijd tussen de
bedrijfsperioden in moesten geschieden, hetgeen vanwege de snelle
slijtage, de ouderdom der beide machines en de voortdurende
overbelasting nog al eens voorkwam.
Verder leverden de spoelenzolder en de houten torens een voortdurende
zorg op. Er ging bijna geen dag voorbij of er deed zich wel een klein
brandje voor. Weliswaar waren op de spoelenzolder brandwachters
gestationeerd, maar hier kon men niet altijd van op aan, vooral ’s nachts
niet, met het gevolg, dat we tijdens het bedrijf met de grote booglamp (met
de machinezender hadden we hier geen last mee) enige keren poolshoogte
moesten nemen. Voor een beetje rook waren wij – zoals meer gezegd –
niet bang meer, want het rookte altijd wel ergens. Hiervoor zetten wij de
grote booglamp al lang niet meer af. Maar, wanneer het te erg werd en ook
vlammen ontstonden, moesten de “KillFires” er aan te pas komen.
Deze brandblusapparaten waren voor ons doel zeer geschikt omdat zij een
soort poeder bevatten, dat op de vuurhaard kon worden gestort. Apparaten
met vloeibare inhoud konden wij niet gebruiken, wegens het gevaar voor
kortsluiting. Het aantal van deze “KillFires” dat wij in de loop der jaren
verbruikt hebben, zou ik op geen stukken na kunnen schatten, doch dit
loopt zeker in de honderden. Aan deze brandjes en dus aan het gebruik van
deze “KillFires” kwam pas een eind toen de spoelenzolder en de torens
verlaten werden: doch dat heeft nog heel wat jaren geduurd.
Keren we thans terug naar de grote booglamp zelf. Ik wil het nu niet
hebben over het afdichten van de scheuren van de vlamkamer en ook niet
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over het enorme onderhoud met de vele relais, maar over wat anders.
Met deze laatste werkzaamheden waren wij zo langzamerhand al aardig
vertrouwd geraakt. Na iedere seinperiode stortten zich vaste ploegen
werklieden op deze onderdelen om ze in gereedheid te brengen voor de
volgende “rit”. Waar ik het dan wel over wil hebben, dat is de beveiliging
van de vlamkamer en de periodieke uitwisseling van de koolelektrode en
de anode.
Wat de beveiliging van de vlamkamer betreft, deze bevond zich – zo we
weten – in (wat wij noemden) de grote afsluiter. Hierin was een dun
kopervlies aangebracht, waarvan verwacht werd, dat het zou springen,
wanneer in de vlamkamer een explosie plaats had.
In hoeverre dit vlies aan de verwachtingen zou beantwoorden, wisten wij
toen nog niet, want tot dusver had zich nog geen explosie van betekenis
voorgedaan. (bij de explosie tijdens de rookproef had de deur opengestaan,
zodat de gassen hierdoor konden ontwijken en op het vlies geen
drukverhoging van betekenis heeft plaatsgehad)
Bij kleine gebeurtenissen bleek het vlies goed te werken, eigenlijk een
beetje al te goed, want er kon niets gebeuren, of er kwam een scheurtje in
en moest het uitgewisseld worden. Dit laatste was ook al weer een gevolg
van de lekkage van de vlamkamer. Hierdoor ging immers de boog onrustig
branden, zodat drukverschillen ontstonden, met het gevolg, dat het vlies op
en neer danste en tenslotte bezweek.
Tevens had de lekkage tot gevolg, dat zich op het vlies een plas
condenswater verzamelde, waardoor het te zwaar belast werd. Veel langer
dan een dag of drie hield het vlies het niet uit en moest vernieuwd worden.
Heel erg was dit niet, want met deze uitwisseling ging hoogstens een uur
heen. Maar, het kwam ook wel voor, dat wij de uitzending er voor moesten
stoppen, omdat een inmiddels opgetreden scheurtje een teveel aan gas
deed ontwijken en dat was minder prettig.
Om hieraan tegemoet te komen, werden eerst twee en toen dit niet
voldoende hielp, zelfs drie vliezen op elkaar gelegd. Verder durfden we
echter niet te gaan, daar anders het doel, (namelijk de beveiliging van de
vlamkamer bij explosies) te niet kon worden gedaan.
Verder werd in het midden van het vlies een kraan aangebracht, zodanig,
dat men van buiten af het condenswater weg kon laten lekken. Dit laatste
hielp, want daarna kwam het practisch niet meer voor, dat wij tijdens het
bedrijf moesten stoppen, uitgezonderd dan in die gevallen, waarbij een
kleine explosie was opgetreden en het vlies inderdaad sprong, zonder dat
de vlamkamer er letsel van ondervond.
Betekende deze wijziging dus een zekere vooruitgang, er kwam spoedig
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weer iets nieuws bij, waardoor we tijdens het bedrijf toch weer moesten
stoppen, zij het dan voor een veel kortere pauze als nodig was voor de
uitwisseling van het vlies. Het betrof hier namelijk, het inzetten van een
nieuwe koolelektrode.
Zo we weten, kon bij de lekkende vlamkamer de kool niet langer mee dan
een paar uur. Aanvankelijk werd vóór de aanvang van iedere seinperiode
een nieuwe ingezet, óp of niet op, dat hinderde niet. Daar echter, vanwege
het buitensporig grote verbruik, de kolen begonnen op te raken, moesten
we een beetje zuiniger aan doen. Gebeurde het voordien, dat wij soms
grote stukken weg deden, daarna ging zulks niet meer en ware wij vaak
genoodzaakt te beginnen met een betrekkelijk kort stompje. Het gevolg
hiervan was, dat niet alleen tijdens het bedrijf gestopt moest worden, om
een nieuwe kool in te zetten, ook liepen wij het risico de boog niet weer
aan de gang te krijgen. Maar, hier viel niet veel aan te doen. Dit
uitwisselen tijdens het bedrijf moest een beetje handig geschieden om te
voorkomen, dat niet al te veel gas weglekte, of liever gezegd, dat het gas
niet al te veel verontreinigde. We hadden namelijk geen tijd om opnieuw
te gaan spoelen; binnen een minuut of tien moest de boog weer bij staan.
Met een beetje overleg gelukte dit meestal ook wel, zij het dan, dat we
vaak niet konden voorkomen, dat de nog warme kool de waterstof ontstak,
zodat een grote vlam uit de kathode opening spoot. Door snel een grote dot
poetskatoen in het gat te stoppen, werd de vlam gedoofd.
Tenslotte nog een paar woorden over de “tip”. Hiermede hebben we dan –
geloof ik – de voornaamste bijzonderheden gehad. Deze anode tip werd –
zo we weten – intensief gekoeld. Deze sterke koeling kon echter niet
verhinderen, dat de scherpe kanten langzamerhand wegbrandden.
En teneinde nu te voorkomen, dat de dunne wand doorbrandde, moest de
tip op regelmatige tijden een stukje gedraaid worden, hetgeen mogelijk
was door de gehele anode één of meer boutgaten te doen verspringen.
Oorspronkelijk waren de tips vierkant, zodat slechts vier kanten ter
beschikking stonden. Later werden ronde genomen, welke langer mee
konden.
Het uitwisselen van een tip duurde vrij lang, omdat hiervoor de gehele
anode gedemonteerd moest worden. Gewoonlijk had dit eenmaal in de
maand plaats, uitgezonderd natuurlijk die keren dat een klein brandgaatje
was ontstaan en het water naar binnen spoot.
Zo’n lekkage, hoe gering ook, (en die altijd tijdens het bedrijf plaats had),
ging gepaard met een hevige kortsluiting. Dit was een reden te meer, niet
te lang met het draaien van de tip te wachten.
Rest tenslotte nog iets te vertellen over het lagere Inheemse personeel.
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Dit personeel, dat voor een groot deel uit de omliggende kampongs kwam,
en geheel opgeleid moest worden, leverde in het begin wel enige zorg op.
Toch moet ik zeggen, dat wij – zoals bij het bespreken van de afdichting
van de vlamkamer al gebleken is – zeer veel steun aan deze mensen
hebben gehad. Voor het merendeel waren het geen vaklieden en ze werden
dit ook niet, doch daar is het misschien niet minder om geweest, want nu
wisten wij, wat wij aan hen hadden.
Zo werden zij bijvoorbeeld nimmer alleen gelaten in hoogspanningscellen
en andere gevaarlijke ruimten en hieraan is het vermoedelijk te danken, dat
op het station zo weinig ongelukken zijn gebeurd, veel minder dan (in
latere jaren) bij de bouw van een nieuw station, waar ik naderhand op
terug kom. Toch konden we het niet altijd voor zijn, dat er iets gebeurde,
want hoewel zij (de Inheemsen) uiteraard zeer voorzichtig waren en geen
elektrische geleiding aanraakten als wij hiervoor geen toestemming gaven,
toch ontglipten zij nog wel eens aan onze aandacht.
Zo herinner ik mij een geval met een poetser. Dit geval deed zich als volgt
voor:
Op een keer (het was in de eerste weken na de opening) rook één der
schakelbordwachters een brandlucht, welke achter het grote schakelbord
vandaan scheen te komen.
Hij ging eens kijken wat er aan de hand kon zijn en zag toen tot zijn
verbazing een man onder het hekwerk van een hoogspanningscel vandaan
kruipen. Op zijn vraag wat hij daar deed, kreeg de schakelbordwachter ten
antwoord, dat hij bezig was geweest die witte dingen te poetsen, hierbij
wijzend naar de doorvoerisolatoren van de……. 25.000 volt. Hij was
takoet (bang) geworden toen het dotje poetskatoen zomaar was gaan
branden zonder vuur te hebben gezien… Het dotje poetskatoen lag
inderdaad nog in de cel en gloeide een beetje na. En het was deze
brandlucht geweest, die de schakelbordwachter had geroken.
Dat de man kans had gezien, onder het hekwerk van de cel door te kruipen,
was op zichzelf haast onbegrijpelijk, omdat de ruimte hoogstens een
centimeter of twintig kan zijn geweest; nog zonderlinger was het echter,
dat hij niet aan de 25.000 volt leiding is blijven hangen, want hij was
ongetwijfeld hiermede in aanraking geweest.
Daarbij had hij niet achter het schakelbord mogen komen, zijnde voor
onbevoegden te gevaarlijk. Niemand van ons, die het in zijn hoofd zou
halen iemand zonder geleide in die ruimte te sturen, laat staan om de boel
schoon te maken.
Blijkbaar had één der deuren, die toegang bood naar de schakelbordruimte,
open gestaan en was hij hier door geglipt, zonder dat iemand het had
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opgemerkt. Hoe dan ook, het geval was zo en wij mochten van geluk
spreken, dat het nog zo goed afgelopen was. Maar het was zaak in het
vervolg beter op te letten en zo dit niet direct tot ons was doorgedrongen,
dan had de chef ons dit wel ingeprent, want prompt verscheen de volgende
dag in het orderboek een aantekening, dat wij er in het vervolg beter op
moesten letten, dat de deuren, die toegang naar de gevaarlijke ruimten
gaven, op slot zaten.
Een tweede geval van geheel andere aard, dat ook goed afliep en ongeveer
in dezelfde tijd plaats had, deed zich als volgt voor:
Op een avond stond ik vanaf de bedieningstafel de grote booglamp te
bedienen. Achter mij draaiden de “Grote Amerikanen” en lieten hun
tevreden gezoem horen, vermengd met een mengelmoes van hoge en lage
tonen, welke in een regelmatige cadans terugkeerden; eerst laag beginnend
om allengs in toonhoogte toe te nemen, tot weer een nieuwe zweving
inzette.
Als gewoonlijk was al mijn aandacht geconcentreerd op de meters en op
de grote boog, zodat ik niet lette op hetgeen achter mij gebeurde.
Op de tafel voor mij tikte het tussenrelais, meteen gevolgd door hun
grotere broeders beneden, die lustig op en neer dansten. Gelijktijdig,
zonder een merkbaar verschil kwamen de morsetekens uit de Magnavox
naast mij.
Beneden hingen de wakers lui tegen de omheining van de zender.
Blijkbaar waren zij moe en verlangden naar huis. Over enkele minuten was
het twaalf uur en zouden wij afgelost worden.
Plotseling hoorde ik een geschreeuw achter mij en omkijkend zag ik de
machinewaker met een brandende broekspijp van het fundament van één
der generatoren van de “Grote Amerikanen” springen. Meteen schoten
wakers uit de buurt toe, die de vlammen spoedig wisten te blussen. Na
afloop van de wacht, informeerde ik wat er aan de hand geweest was.
Hierbij bleek, dat de man bij het controleren van de lagers met zijn broek
in aanraking was gekomen met één der onbeschermde contacten van de
dynamo, waarop een gelijkspanning stond van ongeveer 1500 volt, de
spanning waarmede wij werkten.
Gelukkig had hij zelf de klemmen niet aangeraakt, want dan had het er
voor hem lelijker uitgezien. Daar overigens de ruimte groot genoeg was,
om niet met de spanning in aanraking te komen, moet de man bij de
controle een beetje nonchalant te werk zijn gegaan, anders kan ik mij niet
begrijpen, dat het ongeluk mogelijk is geweest. Het is natuurlijk ook niet
uitgesloten, dat oververmoeidheid van de betrekkelijk zware dienst hier
een rol heeft gespeeld.
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Hoe het echter zij: hij kwam met de schrik en een paar brandwonden vrij,
doch hij raakte zijn baantje kwijt.

8: Het water wordt bedwongen
Intussen waren we weer een paar maanden verder. Grote gebeurtenissen
hadden zich niet voorgedaan. De grote booglamp en de machinezender
wisselden elkaar broederlijk om beurten af, waarbij de laatste het
leeuwenaandeel te verwerken kreeg.
Daar de grote booglamp vier uur dienst per dag deed, waren in een etmaal
twee koolelektroden nodig. Niettegenstaande wij er wat zuiniger mee
omgingen dan eerst, begon de voorraad flink te slinken. Op een dergelijk
groot verbruik was natuurlijk aanvankelijk niet gerekend. Het kantoor
CBH had reeds een nieuwe voorraad besteld, doch aangezien deze uit
Amerika moesten komen en speciaal aangemaakt moesten worden, ging er
geruime tijd mee heen, voor zij op Java konden zijn.
Rekening houdend met de eventualiteit, er een tijdje zonder te raken, had
de chef van het station (die overal aan dacht) voorzichtigheidshalve van
het begin af aan de overgebleven korte stukjes zorgvuldig laten bewaren.
Deze maatregel bleek achteraf goed gezien te zijn geweest, want toen de
zending kolen eindelijk arriveerde, bleken zij… niet te passen. Een tijdlang
hebben wij ons toen moeten behelpen, door de losse eindjes aan elkaar te
lassen. Weliswaar geen mooie oplossing, maar het ging en we zijn zo
fortuinlijk geweest, nimmer stagnatie wegens kolengebrek te hebben
gehad.
Zo’n gelaste kool kon natuurlijk een nieuwe niet geheel vervangen, omdat
de boog op de las wat onrustig brandde en aan het eind hiervan een stuk
afbrokkelde. Deze las was namelijk zo gemaakt, dat zich aan het ene eind
een schroefdraad en aan het andere een tapgat bevond, welke in elkaar
pasten.
Zo had je nu weer dit en dan weer dat. Overigens hadden wij over de
vlamkamer de laatste weken geen klagen gehad. Het werd met de lekkage
natuurlijk niet beter, doch ook niet veel slechter. Het afdichten ging
gestaag door en onze Inheemse helpers kregen hierin een merkwaardige
routine. Zelfs begonnen zij het baantje – geloof ik – wel interessant te
vinden, ook al misschien, omdat wij betrekkelijk veel aan hen moesten
overlaten. Dit kwam, omdat wij ons – zo men weet – zo moeilijk in de
“bakkersoven” konden bewegen (laat staan werken) en hier dus niet vaker
in gingen, dan hoogst noodzakelijk was.
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Dit stijgende enthousiasme hing waarschijnlijk samen met het aanschaffen
van een zwart kostuum, dat geheel bij hun vuile werk paste en dat zij zelf
betaalden van hun kleine salaris van ongeveer 60 cents per dag (dit kan
ook wel iets meer, maar ook minder geweest zijn, want de salarissen op
Radio Malabar waren niet hoog). Door deze dracht, die veel weg had van
die van een schoorsteenveger in Zwitserland, alleen de hoge hoed en ook
de ladder ontbrak, leken zij niet zo vuil als zij in werkelijkheid waren.
Doch deze camouflage kon niet voorkomen, dat hun gezicht en overige
blote lichaamsdelen, na afloop der werkzaamheden, van die eens
schoorsteenvegers niet te onderscheiden waren.
Hoewel uiteraard minder erg, raakten wij ook niet van “vreemde smetten
vrij” en om de haverklap moesten wij onze handen boenen, hetgeen
massa’s blikken zandzeep kostte. Daar de chef van het station op zijn
manier nogal zuinig was, klaagde hij steen en been over het grote verbruik
van dit dure reinigingsmiddel, hierbij van de veronderstelling uitgaand, dat
veel verloren ging door overmatig morsen. “Wanneer hierin geen
verandering komt” stond een keer in het bekende “orderboek”, “zal in het
vervolg geen zeep meer verstrekt worden”. Een grappenmaker schilderde
toen met grote letters op de spiegel van de wastafel:
“Wie morst met zeep, die is niet leep;
Hij heeft op zijn geweten, dat wij met vuile handen moeten eten.”
De chef was met deze “brutaliteit” maar matig ingenomen. Maar het hielp,
want ik heb later geen klachten meer gehoord en het rantsoen van een blik
per dag bleef gehandhaafd.
En zo scharrelden we rustig door.
Uit deze kleinigheden bleek wel, dat er in die dagen geen grote dingen
gebeurden. Het leek wel, dat er een zekere stabiliteit in de toestand was
ingetreden, met als gevolg een sleur. Alles ging op tijd en een ieder wist,
wat hij doen moest. Hevige explosies, waarvoor we een niet geringe vrees
koesterden, bleven uit. En gelukkig maar, want een heftige schok had voor
de vlamkamer wel eens noodlottig kunnen zijn. Blijkbaar viel het werken
met het gevaarlijke waterstofgas (ook onder ongunstige omstandigheden)
toch mee, met het gevolg, dat wij een zeker vertrouwen in de omgang met
dit verraderlijk gas kregen.
Misschien wel een beetje te veel vertrouwen, want op een zekere
Zondagochtend vroeg werden we opgeschrikt door een geweldige knal.
Ik woonde toen boven in een der houten huizen, niet ver van het
stationsgebouw. Sedert een paar weken waren wij van Bandoeng naar
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Radio Malabar verhuisd. Denkende, dat er een ongeluk was gebeurd, ging
ik meteen naar het station, om te zien wat er aan de hand kon zijn.
In de grote zendhal aangekomen, schrok ik van de geweldige ravage. Aan
de linkerkant van de grote boog lag het vol met splinters porselein, stukken
koelslang, koperen pijp, enz.
Een eindje verder, in de deuropening van het machinezender gebouw, lag
de drie meter lange anode, geheel krom gebogen. De dienstdoende
chefwacht vertelde, dat er na het afzetten van de boog een explosie had
plaats gehad. Persoonlijke ongelukken waren niet voorgekomen, omdat
zich toevallig niemand aan die kant van de zender bevonden had.
Hoe de explosie was ontstaan, wist hij niet. Alle voorzorgen waren in acht
genomen, als altijd; na het afzetten van de boog had hij de gastoevoer
meteen gestopt en pas de deur van de vlamkamer geopend, nadat de
hiervoor gestelde tijd was verstreken. Iemand van de Inheemse werklieden
had daarna een looplamp in de vlamkamer gelegd, om te kijken hoe het er
van binnen uitzag. Hierna had hij zich weer verwijderd, omdat het
daarbinnen nog te heet was om met de afdichting te beginnen, de
brandende looplamp achterlatend.
Kort nadat hij vetrokken was, waren allen opgeschrikt door een hevige
knal, verreweg de grootste die men ooit had waargenomen. Op hetzelfde
ogenblik was de anodehouder als een projectiel door de lucht geschoten en
tegen de muur van de machinezender afdeling gebotst. Scherven van de
meer dan 10 cm dikke en 50 cm diameter isolator, waarmee de
anodehouder in het huis zat geklemd, waren in het rond gevlogen. Men
behoefde niet te vragen, wat een enorme kracht hierachter gezeten moet
hebben. Aldus het relaas.
Hoewel dit nimmer is komen vast te staan, hadden wij het vermoeden, dat
in de looplamp een sluiting moet zijn ontstaan, waardoor een nog
aanwezige gasrest tot ontbranding moet zijn gebracht. De hierdoor
ontstane schok kan niet alléén de oorzaak van de ravage geweest zijn,
omdat de deur van de vlamkamer open stond en de gassen naar buiten
konden treden.
Vermoedelijk is deze explosie dan ook maar de inleiding geweest van de
ontsteking van een grotere hoeveelheid knalgas, die zich bevonden heeft in
de ruimte tussen de porseleinen anode-isolator en een dito steunisolator,
die een meter dieper in de vlamkamer zat. Deze ruimte was hermetisch
afgesloten van de rest van de vlamkamer, zodat de gassen, bij een
ontploffing op die plaats, geen uitweg hadden, met het gevolg, dat de
anode-isolator naar buiten geduwd is en de anode meegenomen heeft, die
hierin geschroefd zat. Het wonderlijke was echter, dat zich voordien nog
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nimmer een ongeluk van dien aard had voorgedaan. Misschien, dat kort
tevoren een nieuwe steunisolator was ingezet, hetgeen op geregelde tijden
gebeurde en dat deze wat nauwer om de anodehouder heeft gepast dan de
vorige, zodat er minder ventilatie op die plaats was. Dit laatste kan ik mij,
nu ik hier over nadenk, niet zo goed meer herinneren.
Hoe dit zij, de explosie was te wijten aan de aanwezigheid van gasresten
en het was zaak, hieraan in de toekomst meer aandacht te schenken. Het
openen van de vlamkamerdeur alleen en dan rustig af te wachten, tot alle
gas verdwenen zou zijn, was blijkbaar niet afdoende. Hoe het dan wél
moest, dat zou de toekomst leren. Op het moment kwam het er op aan er
voor te zorgen, dat een nieuwe anodehouder ingezet werd, compleet met
passende isolatoren. En verder, zo goed en zo kwaad het ging de
vlamkamer op te lappen en wij hoopten maar, dat deze laatste van de
schok niet te veel geleden had.
Welnu, wat de anodehouder betreft, hiervan hadden wij voldoende in
reserve, zodat dit geen moeilijkheden opleverde. Ook isolatoren waren er
genoeg, doch deze waren van Japans fabrikaat, geen van alle gelijk en
daarbij scheef en ongelijk van dikte. Daarom moesten zij met een klein
beiteltje afgebikt worden, een werkje waarmee uren heengingen. De grote
booglamp behoefde echter pas de volgende dag tegen de middag weer bij
te staan, zodat wij nog ruim een hele dag en nacht voor de boeg hadden.
Naar te verwachten was, bleek bij de rookproef de lekkage van de
vlamkamer veel erger geworden te zijn. Met een grote vaart liep de druk
van de ingepompte lucht terug en op vele plaatsen zagen we rook naar
buiten treden. Dankzij de opgedane ervaring wisten we de scheuren zo
goed mogelijk te dichten. De nieuwe vlamkamer zou nog geruime tijd
wegblijven, hadden we gehoord en daarom moesten wij zien ervan te
maken wat ervan te maken viel.
Na deze ramp was het bedienen van de boog nog moeilijker geworden.
Nauwelijks hadden we de zender bijgezet, of er stond een plas water in de
vlamkamer. Het was duidelijk dat dit zo niet lang meer door kon gaan.
Maar als de nood het hoogst is, is vaak de redding nabij. Zo ook hier.
Het toeval wilde dat de constructeur van de vlamkamer van de grote
booglamp, de heer Otten, een tijdje naar Radio Malabar zou komen om de
chef te vervangen, die een poosje met verlof ging. Zoals ik reeds meer
gezegd heb, stond de heer Otten bekend als een uitstekend vakman. Hij
was gewezen officier-machinist bij de Marine en had daardoor grote
ervaring op het gebied van pompen en dergelijke. Hoewel hij ook de
mislukte vlamkamer had geconstrueerd lag de fout niet bij hem, doch
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louter aan de omstandigheid dat deze uit drie delen moest bestaan, omdat
geen enkele fabriek op Java in staat was haar uit één stuk te gieten. Deze
laatste opmerking is alleen maar bedoeld om geen verkeerde indruk van
zijn kunnen te krijgen.
Tijdens zijn verblijf boven maakte hij eerst goed het getob met de
vlamkamer mee. Ook voordien was hij wel eens op Malabar geweest, doch
toen waren hem blijkbaar de moeilijkheden niet zo opgevallen. Het is te
begrijpen dat het hem als constructeur van de zender aan het hart moet zijn
gegaan, dat deze het niet beter deed. Geen wonder dat hij op middelen
heeft gezonnen hierin verbetering aan te brengen.
Op een middag stond hij het bedrijf met de zender weer in ogenschouw te
nemen. De boog was een paar keer afgeknapt en met moeite had men hem
weer aan de gang gekregen. Plotseling kreeg hij blijkbaar een idee, want
hij stapte op de dienstdoende chefwacht toe met de vraag: “Waarom wordt
eigenlijk het water door de vlamkamer geperst en niet gezogen ?”. De
chefwacht krabde zich achter de oren, keek daarna de heer Otten wat
ongelovig aan en zei toen: “Wat zei u, het water er doorheen zuigen, maakt
dat dan enig verschil uit? Hiermee heffen we de lekkage niet op”. “Neen”,
antwoordde de heer Otten hierop, “de lekkage zal natuurlijk blijven
bestaan, maar last van water zal men niet meer hebben als er maar voor
gezorgd wordt dat de druk in de vlamkamer hoger is dan die van het
koelwater”.
De chefwacht begon er iets van te begrijpen, al was hem nog niet alles
duidelijk en dacht hij nog half en half dat men hem ertussen wilde nemen.
Hierna volgde een nadere uitleg, welke hierop neerkwam dat men, om het
water door de koelruimte te zuigen, een stel pompen zou moeten hebben
waarvan de zuigcapaciteit zodanig uitgemikt was, dat de waterdruk bij de
inlaat iets onder die van het gas in de vlamkamer lag.
Het kostte de heer Otten enige moeite zijn idee ingang te doen vinden,
zowel bij de heren op het station als op het kantoor van de heer CBH, en
last but not least bij Dr. de Groot zelf, welke laatste uiteindelijk de
toestemming tot de verandering zou moeten geven. Hoewel Dr. de Groot
nogal sceptisch tegenover het voorstel schijnt te hebben gestaan, vond hij
het tenslotte goed dat er een proef genomen werd.
Zodra deze beslissing van de “hoogste baas” genomen was, werd de grote
booglamp een paar dagen buiten bedrijf gesteld voor het aanbrengen van
de pompen en het ombouwen van de pijpleidingen, waarna meteen met het
proefdraaien werd begonnen. Allen waren zeer benieuwd hoe dit zou
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aflopen.
Maar het ging goed. Na een bedrijf van een half uur werd reeds
geconstateerd, dat we op de goede weg waren. Weliswaar bevond zich nog
wat water in de vlamkamer, want de boog brandde nog niet geheel rustig
en de kool sleet nog te snel, doch dit kon misschien verholpen worden
door de druk nog meer te verlagen en het aantal pompen met één of meer
uit te breiden.
Het duurde nog een tijdje voordat de juiste stabiliteit werd verkregen,
waarbij een compromis moest worden gevonden tussen de gasdruk in de
vlamkamer en de zuigdruk (vacuüm) van de pompen en het benodigde
koelwater.
Uiteindelijk, na enig geëxperimenteer, werd tenslotte een stand gevonden,
waarbij de vlamkamer zo goed als droog bleef, terwijl de koeling
voldoende was. En toen, ja toen begon het er werkelijk op te lijken, dat wij
de strijd tegen het water gewonnen hadden, want de boog brandde veel
rustiger dan voorheen, knapte niet zo vaak meer af, de koolelektrode kon
veel langer mee en – wat een zeer voorname factor was – het beruchte
1400 volt effect was verdwenen, zodat wij met de energie omhoog konden.
Verder bleek, dat de boog veel gemakkelijker te bedienen was.
Alles bij elkaar genomen, dus een geweldige vooruitgang en (onvoorziene
omstandigheden voorbehouden) , had het er veel van, dat wij thans de
komst van de nieuwe vlamkamer rustig konden afwachten. Niet, dat wij er
nu zouden zijn en alles verder van een leien dakje zou gaan. Neen, zover
waren wij zeker nog niet, want daarvoor was het bedrijf met de grote
booglamp en de bijbehorende hulpfuncties een te subtiel iets en de
vlamkamer in een te slechte conditie. Daarbij: er kon nog van alles
gebeuren, want thans zouden wij voor het eerst met een hogere energie
kunnen werken en langere bedrijfsperioden kunnen maken! Maar, wij
waren ongetwijfeld een heel eind in de goede richting, dank zij de
buitengewoon vernuftige vinding van onze Bandoengse collega, waarvoor
op deze plaats alsnog mijn hulde.

9: Atmosferische storingen op de antenne en nog een explosie
Betekende de gewijzigde koeling van de vlamkamer enerzijds een
geweldige vooruitgang, aan de andere kant bleek al spoedig dat het bedrijf
er niet gemakkelijker op was geworden. Dit was in de eerste plaats een
gevolg van de hogere energie, waarop gewerkt kon worden en in de
tweede plaats van het grotere aantal uren, waarop de grote booglamp bij
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kon staan.
Van deze moeilijkheden wil ik alleen noemen de grotere zorgen met de
waterstofvoorziening en de toenemende atmosferische invloeden op de
antenne. Benevens – en dit ligt misschien niet zo direct voor de hand – een
combinatie van die twee in samenhang met de nieuwe wijze van koeling,
met het gevolg, dat opnieuw een explosie plaats had, waarbij één van ons
een ernstige verwonding opliep.
Om dit alles te kunnen begrijpen, moet ik wat dieper op het bedrijf ingaan.
Ik wil proberen hiervan een zo duidelijk mogelijk overzicht te geven.
Allereerst de kwestie met de waterstofvoorziening. Het is duidelijk, dat –
niettegenstaande de gewijzigde koeling – met het afdichten van de
scheuren in de vlamkamer moest worden doorgegaan. Thans echter niet
zozeer vanwege het tegenhouden van het koelwater als wel om te
voorkomen, dat al te veel waterstof door deze scheuren ontsnapte. Immers,
de vlamkamer met de hier doorheen gezogen waterkolom, was je reinste
waterstraalpomp, een instrument, dat velen zich zullen herinneren uit de
natuurkundelessen aan de middelbare scholen. Werden de scheuren niet
even zorgvuldig afgedicht als voorheen, dan zou het water zóveel gas
hebben meegezogen, dat we onmogelijk voldoende zouden hebben kunnen
produceren. En zelfs bij zorgvuldige afdichting was de hoeveelheid
waterstofgas nog maar net toereikend.
Konden we eerst in het eerste half uur nog wel met één waterstofapparaat
uitkomen, thans moesten wij al direct met beide apparaten beginnen, doch
was het tevens nodig na een tijdje draaien de reservevoorraad uit de tank
aan te spreken.
Het gevolg was, dat beide waterstofapparaten praktisch de gehele dag in
bedrijf waren, namelijk op de uren dat de grote boog bij stond en verder,
om de reservevoorraad gas aan te vullen, waarbij dan nog niet is gerekend
met de tijden waarop de kleine booglampen werkten. Dit grote aantal
bedrijfsuren zou tenslotte nog niet zo erg zijn geweest, als de dynamo’s in
een betere toestand hadden verkeerd en wij tevens de beschikking hadden
gehad over een paar reserve waterstofapparaten. Doch hieraan mankeerde
het juist zoals we weten. Wat de dynamo’s betreft, deze kregen er zodanig
van langs, dat de chef van de werkplaats de handen vol had om ze in
bruikbare conditie te houden en wat de waterstofapparaten aangaat, deze
begonnen ernstige gebreken te vertonen. Bij deze deed zich namelijk het
verschijnsel voor, dat zich inwendig op de elektroden een neerslag afzette
en tevens dat oxidatie optrad, welke alleen maar kon worden verwijderd,
door de apparaten geheel te demonteren.
Behalve een geringere productie, had deze vervuiling (om het zo te
305

noemen) tot gevolg, dat de onderlinge weerstand der elektroden opliep tot
een veelvoud van het oorspronkelijke bedrag. Hierdoor ontstond aan de
buitenkant der platen vonkvorming, hetgeen natuurlijk om meerdere
redenen ontoelaatbaar was, maar waarvan ik alleen maar wil noemen het
gevaar van explosie.
Daar het niet mogelijk was, de apparaten telkens uit elkaar te halen en de
platen te reinigen diende hierop iets gevonden te worden. Dit nu werd
verkregen door de defecte cellen met een klem aan de buitenkant kort te
sluiten. Weliswaar liep hierdoor de gasproductie nog iets meer terug, doch
dit was minder erg dan vonkvorming en zolang het aantal kort gesloten
cellen niet meer bedroeg dan een stuk of 5, ging het nog wel.
Op deze wijze wisten wij ons een tijdje te behelpen, totdat de gelegenheid
zich voordeed het apparaat te demonteren en de platen schoon te maken,
iets wat meestal op een feestdag plaatsvond. Waren de platen te zwaar
geoxideerd, dan moesten zij naar Bandoeng worden gezonden om
gezandstraald en opnieuw vernikkeld te worden, waarmede uiteraard
meerdere dagen heen gingen.
Tot zover de kwestie met de waterstofvoorziening. Zo men ziet gaf dit ons
wel wat extra werk, maar we kwamen er en wanneer er zich geen ernstiger
dingen hadden voorgedaan (zoals bijvoorbeeld bij het geval met de
atmosferische storingen, welk geval we thans gaan bespreken), dan was
het nog wel gegaan.
Over de ongunstige atmosferische gesteldheid in de kloof heb ik het wel
meer gehad. Wij hebben hiermede o.a. kennis gemaakt bij het optreden
van de beschadiging van de antenne-ophangisolatoren, als gevolg van het
veelvuldig optreden van hevige onweders. Na de laatste antenne reparatie
in Augustus j.l. hadden wij hiervan geen last meer gehad. Het is dan ook
niet over deze storingen, waarover ik het thans wil hebben, maar over een
andere, die hier veel op lijkt en welke het gevolg was van de slechte
atmosferische omstandigheden ter plaatste.
Dit betrof namelijk een overslagverschijnsel tussen de ophangkabel en de
aarde, op de plaats waar deze kabels bevestigd waren aan de ophangpunten
in het gebergte.
Laat ik echter – alvorens hier nader op in te gaan – eerst de vraag
beantwoorden, of dit storingsverschijnsel zich al eerder had voorgedaan, óf
dat het zich eerst heeft geopenbaard na de verbeterde koeling.
Deze vraag zal misschien daarom gerezen zijn, omdat ik er tot nu toe
nimmer melding van heb gemaakt. Welnu, het verschijnsel was ons
inderdaad bekend en ik kan hiervoor onder meer verwijzen naar de middag
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van de opening op de 5e Mei 1923, toen immers een onweder in de kloof
losbarstte en de boog onrustig werd.
Maar veel hinder hebben wij hiervan na die tijd niet meer gehad, ook al,
omdat na de 5e Mei de droge tijd begon (en dus de onweersbuien
zeldzamer werden) en tevens, omdat de zender, voordat deze buien
kwamen opzetten (dat was tegen een uur of vijf ’s middags) al weer af
was. Hij kwam gewoonlijk vrij vroeg bij en kon – zo we weten – niet
langer dan een paar uur draaien. Trouwens in de enkele gevallen, waarop
zich tijdens het werken met de boog een onweder voordeed, werd hij
afgezet, omdat wij hem, – vanwege het vele water dat zich in de
vlamkamer verzamelde – dan toch niet konden aanhouden.
“En dan tijdens het werken met de machinezender” zal men vragen “deed
zich het verschijnsel niet voor? Deze zender had toch wel bijgestaan
tijdens de laatste kentering en hij werkte toch ook met een behoorlijk
antennevermogen?” Neen, bij deze zender deed zich het verschijnsel niet
voor, althans wij hadden er geen last van, zoals we straks zullen zien. Alles
bij elkaar genomen kan men dus wel zeggen, dat de atmosferische
invloeden op de ophangkabels en de hieraan verbonden moeilijkheden
eerst zijn begonnen, toen de koeling gewijzigd werd en we met de grote
booglampzender langer aan één stuk konden werken.
Toevallig viel dit samen (het was omstreeks medio November) met het
begin van de volgende kentering. En het is dan ook vanaf die tijd, dat aan
het onderwerp meer aandacht is geschonken. Deze storing op te heffen is
geen gemakkelijke taak geweest. Integendeel het heeft heel wat
hoofdbrekens gekost, hiervoor een bevredigende oplossing te vinden. Ik
kom hier naderhand op terug.
Eerst iets over de storing zelf. Zoals we weten, waren de ophangkabels ten
opzichte van de bevestigingspunten (en dus van de aarde) geïsoleerd door
middel van zogenaamde glaslichamen. Deze glaslichamen dienden, om te
voorkomen, dat een groot gedeelte van de stralingsenergie naar de aarde
afvloeide. Veiligheidshalve waren parallel op de glaslichamen
hoornbliksemafleiders aangebracht met de bedoeling eventuele hoge
spanningen, welke op de kabels ontstonden, als gevolg van blikseminslag
en dergelijke, af te voeren. (zie foto 32)
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Foto 32: Proeven in de bergen met betrekking tot het ontstoren van
de draagkabels tegen blikseminslagen. Links een glaslichaam en een
hoornbliksemafleider.
Naar misschien bekend is, bezitten deze hoornbliksemafleiders de
eigenschap, een vonkoverslag automatisch te doven; men treft ze o.a. veel
aan bij hoog- en laagspanningsnetten. Het merkwaardige was echter, dat
de ontlading niet altijd over deze afleiders ging, maar over de glaslichamen
en dit niettegenstaande de weg over deze laatste veel groter was dan over
de eerste. En het ergste hiervan was, dat thans de vonk bleef staan, omdat
de blussende werking ontbrak. Het waren dan ook juist de overslagen over
de glaslichamen – en die dus ook niet uitdoofden – die ons grote
moeilijkheden bezorgden.
Had zich slechts af en toe zo’n overslag voorgedaan, och, dan was het
tenslotte ook nog niet zo erg geweest. Maar er kwamen momenten voor,
waarop zij – bij wijze van spreken – niet van de lucht waren.
Zij waren het hevigst, als er een onweer in de kloof hing, doch zij kwamen
ook voor, wanneer geen donderslagen werden gehoord. Snel opstijgende
wolkenbanken geladen met elektriciteit bleken reeds voldoende te zijn,
zo’n overslag in te leiden. En het waren blijkbaar geen kleine ladingen
ook, die hierdoor ontstonden. Neen, deze moeten zeer groot geweest zijn,
want zij waren in staat, vonken van tientallen cm lengte op te wekken.
Wat gebeurde er nu met de zender, als de vonk op één der glaslichamen
bleef staan? Wel, in de eerste plaats daalde de antennestroom van
bijvoorbeeld 450 ampère tot ongeveer 250 ampère, dus bijna tot de helft en
verder bracht het verschijnsel mede, dat de golflengte iets versprong. Het
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dalen van de energie en het verspringen van de golflengte had tot gevolg,
dat de zender op die momenten in Nederland niet gehoord werd, zodat het
verkeer stagneerde.
Maar er was nog iets en dat was het gevaar, dat aan het verschijnsel
verbonden was. Er bestond namelijk een kans, dat door de overslag het
porselein zou springen of dat de ijzeren bouten waarmede de isolatoren
geklemd zaten, door de hitte zouden gaan gloeien en zich zouden begeven,
met als gevolg, dat de kabel naar beneden kwam. Reden dus te over om te
proberen de overslag zo spoedig mogelijk te doen verdwijnen. En dit was
niet eens moeilijk ook, want wij behoefden de boog alleen maar af te
zetten om hieraan abrupt een einde te maken. Maar hier ging het nu juist
om, want hiermede ging veel tijd verloren. Niet met het afzetten natuurlijk,
doch met het aanzetten. Althans in die tijd, toen de defecte vlamkamer nog
niet door een nieuwe was vervangen. Want ondanks de verbeterde koeling,
kwam er bij het afknappen van de boog toch nog altijd een plas water in de
vlamkamer met alle nadelige gevolgen van dien.
Dus probeerden wij het over een andere boeg te gooien en wel, door de
primaire spanning langzaam te verlagen en de boog onder de hand bij te
regelen. Een werkje, dat heel voorzichtig moest gebeuren, om te
voorkomen, dat de boog toch nog afknapte. Vaak gelukte het trucje en wist
men de energie zoveel te laten zakken, dat de vonk in de bergen afbrak,
waarna met spoed de boogwaarden weer op peil werden gebracht. Maar
soms, als de atmosferische omstandigheden te slecht waren, bleef de vonk
staan en zat er niets anders op, dan de zender af te zetten, met als gevolg
een aanzienlijke vertraging.
Daar echter de middaguren – waarop het overslagverschijnsel gewoonlijk
optrad – voor het verkeer met Nederland zeer belangrijk waren, is het
duidelijk, dat door ons alles in het werk werd gesteld, de boog zo lang
mogelijk aan te houden en pas tot stoppen over te gaan in het aller uiterste
geval.
Of wij hiermede goed deden, is zeer de vraag, het was misschien beter
geweest de zender af te zetten en met het verdere verkeer te wachten,
totdat de weersomstandigheden beter waren. Immers, Holland hoorde ons
op die momenten toch niet en in de tweede plaats riskeerden wij te veel.
Niet alleen wat betreft de glaslichamen, doch ook wat de antenne isolatie
aangaat. Want het is duidelijk, dat deze op dergelijke momenten ook veel
te verduren had. En het gebeurde dan ook regelmatig, dat de antenne door
een blikseminslag werd getroffen.
Weliswaar waren de directe gevolgen van zo’n inslag niet zo groot
(althans wij bemerkten hier niet veel van), omdat onmiddellijk de
309

bliksemafleider op de spoelenzolder in werking trad en de antenne
ontladen werd. Maar indirect moeten de antenne-isolatoren bij zulke
inslagen veel te lijden hebben gehad, omdat de spanningen bij zulke
inslagen ook enorm moeten zijn geweest.
Overslagen van een meter lengte behoorden niet tot de uitzonderingen.
Hadden wij nu de zender afgezet en de antenne geaard, dat waren de
risico’s minder groot geweest. Maar enfin, dit gebeurde dus niet en wij
draaiden zo lang mogelijk door.
Tot zover de atmosferische ontladingen op de ophangkabels van de
antenne. Er is echter meer en dit maakte het geval nog gecompliceerder.
Behalve even genoemde ontladingen gebeurde het ook vaak, dat de
hoogspanningslijnen, die bovengronds liepen, werden getroffen en dat de
hoogspanningsschakelaar uitviel. Waren er geen zekeringen doorgeslagen
of andere beschadigingen aangericht, dan was het euvel spoedig verholpen
en konden wij na een minuut of tien oponthoud verder gaan. Maar het
kwam ook wel voor, dat er iets defect was geraakt, en dan duurde de
onderbreking langer en begonnen voor ons de moeilijkheden.
Deze bestonden voor ons daarin, dat behalve het uitvallen van alle
machines, pompen, e.d. ook de gasproductie ophield. Daar echter het
spoelen van de vlamkamer door moest gaan, om direct weer de boog aan te
kunnen zetten zodra er elektrische stroom was, werd de reservevoorraad
uit de waterstoftank aangesproken. Veel langer dan een half uur hield de
tank het niet uit, want onze reservevoorraad was maar klein. Meestal was
in die tijd de storing opgeheven en konden we weer verder gaan.
Wisten we van te voren dat de storing langer zou duren, dan werd over
gegaan op de eigen waterkrachtcentrale Tjigeureuh I, welke centrale
voldoende energie leverde voor de hulpfuncties, doch niet voor het volle
bedrijf. Dit bijzetten en overschakelen op Tjigeureuh, was echter een heel
geschakel en werd alleen in uiterste noodzaak toegepast.
Behalve op de voortzetting van de gastoevoer moest er, bij het uitvallen
van de centrale, ook nog op gelet worden, dat de waterkoeling van de grote
boog een tijdje intact bleef. Daar echter ook de pompen stopten, werd
buiten deze om water gesuppleerd. Dit moest evenwel een beetje
voorzichtig geschieden, daar anders de vlamkamer vol liep en dan waren
we nog verder van huis.
Uit dit alles blijkt, dat er op zulke momenten heel wat te doen viel en het
geen wonder mag heten, dat de verantwoordelijke chef het hoofd kwijt
raakte en een verkeerde of onvoorzichtige handeling uitvoerde, hetgeen
ook op een keer gebeurde, zoals uit het volgende mag blijken.
Op de namiddag van de 14e November 1923, kwam er weer een flinke bui
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opzetten. Het liep reeds tegen zonsondergang en de pikzwarte
onweerswolken hulden de omgeving in een angstig donker. Eerst met
langere tussenpozen en daarna vaker en meer van dichtbij schoten felle
bliksemstralen door de kloof, meteen gevolgd door heftige donderslagen,
die honderdvoudig weerkaatst werden door de nabije berghellingen. De
laatste echo’s waren nog niet uitgestorven of een nieuwe donderslag zette
in, zodat het gerommel niet van de lucht was.
Met grote moeite wist de boogbedienaar de grote booglamp aan te houden.
Onophoudelijk hadden overslagen plaats op de bliksemafleiders en de
glaslichamen. Telkens was het hem nog gelukt de overslagen op de laatste
te doven, zonder de boog behoeven af te zetten. Niettegenstaande deze
overslagen veelvuldiger werden, werd doorgedraaid, zij het dan op een iets
lagere energie. Of Holland ons bij deze lagere waarden en de vele
overslagen nog zou kunnen nemen, was te betwijfelen. Maar, daar werd
niet op gelet; het was nu eenmaal de gewoonte geworden, zolang mogelijk
met het bedrijf door te gaan, ook al, om eventuele moeilijkheden bij het
opnieuw aanzetten van de boog te ontgaan.
Plotseling werd het hoogspanningsnet door de bliksem getroffen en viel tot
overmaat van ramp de hoogspanning uit. Zender- en schakelbordwachters
renden naar de schakelaars om deze uit te zetten, teneinde te voorkomen,
dat deze nog in stonden wanneer de centrale weer bij kwam. Op de
spoelenzolder werd meteen de antenne geaard.
Alle handelingen moesten vrijwel in het donker geschieden, want de
elektrische verlichting was natuurlijk ook uit. Alleen in de grote zendhal
brandde een enkel pitje afkomstig van de automatisch ingeschakelde
noodverlichting, welke gevoed werd door de accubatterij. Door hun veel te
geringe lichtsterkte verspreidden deze lampjes een somber licht in de voor
hen veel te grote ruimte.
De chefwacht, de heer Vonders, had de waterstoftoevoer overgezet op de
reservetank. Op een holletje rende hij terug, om het koelwater van de
vlamkamer van de grote booglamp te regelen. De elektrische ankertjes van
de grote seinrelais klepperden nog lustig door. Blijkbaar had Tjangkring
nog niet in de gaten, dat de zender af was. De zware contacten waren reeds
tot rust gekomen, daar de reserve druklucht spoedig gebruikt was. Na een
tijdje hield ook het seinen op.
Toen er niets meer in beweging was, was het ongewoon stil geworden in
het grote gebouw. Alleen hoorde men buiten de regen bij stromen
neervallen op het met sirappen bedekte dak van het station, af en toe
vermengd met de zwakker wordende donderslagen van het afdrijvende
onweer.
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Door het slechte licht kon de chefwacht niet goed zien, of uit alle
uitlaatpijpen water liep. Deze pijpen kwamen uit in een verzamelbak,
welke op ongeveer drie meter hoogte tussen de kolommen van het
magneetgestel was aangebracht. Hiervoor moest hij langs het steile
laddertje omhoog klimmen en toen hij, boven gekomen, nog niets kon
zien, stak hij een lucifer aan, niet vermoedende, dat het doorstromende
water wel eens waterstofgas zou kunnen meezuigen, welk gas zich dan
verzameld moest hebben in de met glas afgedekte verzamelbak.
Op hetzelfde moment, dat hij de lucifer voor het raampje hield had een
explosie plaats, gevolgd door het gerinkel van glasscherven op de ijzeren
bordesplaten.
Het weinige Europese personeel, dat zich in het gebouw bevond, spoedde
zich naar de plaats des onheils. In het donker zagen ze iemand op het
laddertje staan, de ene hand voor de ogen houdend en met de andere zich
vastklemmend aan de treden van het verticale laddertje. Eerst wist men
niet goed wat er aan de hand kon zijn, doch dra bemerkte men, dat de
chefwacht daar boven stond en een verwonding opgelopen moest hebben.
Meteen schoten enkelen toe, om de helpende hand te bieden. Beneden
gekomen, beklaagde hij zich over pijn in zijn rechter oog, dat vol met
bloed bleek te zitten. Een glasscherf moest de pupil hebben geraakt. Zo
goed en zo kwaad als het ging, verleende de verpleger van het station de
eerste hulp. Daarna werd de patiënt naar het ooglijdersziekenhuis te
Bandoeng vervoerd, waar hij een tijdje werd opgenomen om verpleegd te
worden.
Enfin, het resultaat is geweest, dat het oog weliswaar niet verwijderd is
behoeven te worden, doch….dat het licht er uit was en ook niet terug is
gekomen. Hij was dus de dupe geworden van een noodlottige samenloop
van omstandigheden, t.w.: het meezuigen van waterstofgas door het
koelwater, het onweder in de kloof, met alle narigheden hieraan verbonden
en ten slotte aan ons streven de grote booglamp zo lang mogelijk intact te
houden.
Ik ben met dit gedeelte een beetje uitvoerig geweest, eensdeels, om het
bedrijf met de grote booglamp in die eerste kenteringstijd te kenschetsen,
hetwelk – zo we dus gezien hebben – niet eenvoudig was en verder, om de
oorzaak van het ongeval toe te lichten. Dit laatste speciaal met het oog op
de schuldvraag. Meer dan eens is namelijk van hogerhand beweerd, dat het
ongeval te wijten is geweest aan eigen onvoorzichtigheid. In hoeverre deze
bewering juist was, laat ik liever aan de beoordeling van de lezer over.
Persoonlijk ben ik het hier niet mee eens, zoals men reeds gemerkt zal
hebben.
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Tot slot nog even de beantwoording van de vraag, waarom bij het verkeer
met de machinezender geen hinder van de overslag op de glaslichamen
werd ondervonden.
Welnu, misschien is dit uit het voorgaande reeds voldoende duidelijk
geworden, en zo niet, dan behoef ik er alleen maar op te wijzen, dat
immers de vonk uitdoofde zodra de antenne geen energie opnam, dus als
de boog bijvoorbeeld afgezet werd. En daar de machinezender in de
pauzen tussen de morsetekens geen stroom aan de antenne leverde, moet
een overslag – zo deze is ontstaan was (hetgeen nimmer bij deze zender
gebleken is) – meteen opgehouden hebben te bestaan, zodra de seinsleutel
opgelicht werd. Hoogstens kon dus een punt of een streep verminkt zijn
geworden, doch daar toch meestel ieder teken minstens eenmaal werd
herhaald, hinderde dit niet zoveel. Verder kon de machinezender na het
uitvallen van de centrale of in andere voorkomende gevallen onmiddellijk
weer in bedrijf komen, zonder dat speciale voorzorgen behoefden te
worden genomen. Wat dit aangaat, was het bedrijf met deze zender wel
heel wat eenvoudiger, dan met de grote booglamp, althans in die eerste
jaren.

10: De voorziening van Radiostations in de Buitengewesten
Laten we thans de Radiostations op de Bandoengse Hoogvlakte even
rusten, om een ogenblik stil te staan bij de ontwikkeling van de radio in de
Buitengewesten. Veel weet ik hier niet van te vertellen. Ten eerste niet,
omdat ik met deze ontwikkeling geen bemoeienis heb gehad en ten tweede
niet, omdat ik nimmer in de Buitengewesten ben geweest. Ik moet mij
derhalve bepalen tot enkele officiële gegevens, die mij ter beschikking
staan. Trouwens, al te veel moet men zich van deze ontwikkeling in de
eerste jaren niet voorstellen.
Na de oprichting van de proefstations te Sitoebondo, Ambon en Koepang,
welke – zo we weten – in 1914 gereed kwamen, zou het tot 1921 duren,
alvorens tot een verdere uitbreiding werd overgegaan. Vermoedelijk is dit
lange wachten een gevolg geweest van de minder goede resultaten, welke
deze proefstations hebben opgeleverd. Zij bleken noch uit een oogpunt van
bedrijfszekerheid, noch uit een oogpunt van economie, gunstig af te steken
bij het verkeer via kabels.
Zelfs het betrekkelijk gunstig gelegen radiokuststation te Sabang, had zó
weinig verkeer, dat de uitgaven de inkomsten enige malen overtroffen.
Geen wonder, dat het Gouvernement een beetje voorzichtig was geworden
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en maar niet lukraak doorging met het oprichten van meer radiostations,
zonder hiervan de financiële consequenties na te gaan.
Veel heeft ten deze afgehangen, hoe het verkeer zich ontwikkelde en
welke vorderingen de techniek maakte. De toen gebezigde vonkzenders
hadden – vanuit een radiotechnisch standpunt bekeken – een slecht
rendement en waren in het bedrijf zeer duur. Deze zenders leenden zich
dus allerminst voor het beoogde doel.
Aan de andere kant was het voor het Gouvernement de vraag, of in de
toekomst nog meer zeekabels zouden moeten worden gelegd c.q. de
defecte niet meer te repareren kabels door nieuwe zouden moeten worden
vervangen, of dat het beter was, dat een ruimere toepassing van de radio
diende te worden gemaakt. Hierbij kwam nog, dat de P.T.T. Dienst voor
het onderhoud van de zeekabels een zeewaardig kabelschip (het
“Zuiderkruis”) in de vaart moest houden, hetgeen op zich al een zeer
kostbare geschiedenis was.
Verder was het aanlokkelijk om ten behoeve van de bestuursvoering in de
Buitengewesten radiostationnetjes van klein vermogen te gebruiken, die
weliswaar minder rendabel konden zijn, doch uit een oogpunt van contact
met de centra eigenlijk niet ontbeerd konden worden. Eventueel zou in de
verst afgelegen streken in deze Gewesten voor het Binnenlands Bestuur
volstaan kunnen worden met radio-ontvangstations, waardoor ook die
streken enigermate uit hun isolement konden worden verlost. Al deze
posten met kabels en bovengrondse lijnen te verbinden, was een
onmogelijkheid. Alleen al om deze reden viel er veel voor te zeggen een
mogelijke uitbreiding van het radionet onder de ogen te zien. Trouwens –
zo werd in de hogere Gouvernementskringen geoordeeld – was dit, gezien
de vordering van de radiotechniek in de jaren na 1920 en de successen van
Dr. de Groot met zijn booglamp, nauwelijks een vraag meer; het stond
vrijwel vast, dat de radio in de toekomst het pleit zou winnen en de kabel
in discrediet zou raken. En wat de hogere kosten betreft, die de radio zou
vragen, werd er over gedacht, deze radiostationnetjes ook dienstbaar te
maken voor het particulier verkeer.
Tot zover in het kort de gedachtengang, welke er in
Gouvernementskringen toe heeft geleid, aan het radionet in Ned. Indië
uitbreiding te geven. En toen de resultaten met de uit Amerika ontvangen
100 kW booglampzender niet alleen goed waren, doch dat deze zender
bovendien gemakkelijk te bedienen was, werd besloten voor de
verbindingen in de Buitengewesten met een dergelijk type zender van
klein vermogen een proef te nemen.
In verband hiermede droeg Dr. de Groot aan één zijner ingenieurs (ir.
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Verdam) de constructie op van een 10 kW booglampzendertje dat in het
laatst van 1920 gereed kwam, waarna op 1 Maart 1921 een
radiostationnetje te Banda Neira voor het verkeer werd geopend, zijnde het
eerste station met zo’n zendertje.
Deze kleine booglampzender bleek geheel aan de verwachtingen te
voldoen; hij was robuust, gemakkelijk te bedienen en bedrijfszeker. Het
gevolg is dan ook geweest, dat er nadien nog tal van deze zendertjes zijn
gemaakt en o.a. opgesteld werden te Manokwari, Fak-Fak, Merauke,
Bima, Endeh, Waing Apoe, Dobo, Toeal, enz. Al deze zenders werden
door de eigen dienst aangemaakt en wel op de hoofdwerkplaats te Batavia,
waardoor een deugdelijke uitvoering was gewaarborgd. De voor deze
zenders benodigde gelijkstroom werd geleverd door dynamo’s, welke
aangedreven werden door Bronsmotoren en Penta’s.
Daar de kristalletjes hadden afgedaan, werd voor de ontvangst gebruik
gemaakt van lampontvangtoestellen, welke alle werden aangemaakt door
het Radiolaboratorium, en daar het opladen van accu’s moeilijkheden kon
opleveren voor het eenvoudige bedieningspersoneel, werd de
brandspanning voor de ontvanglampen afgetakt van de gelijkspanning van
de booglamp, evenals de anodespanning. Na de invoering van de Miniwatt
lampen werd overgegaan op Leclanché batterijen.
De bovenvermelde stations, die tot de z.g. derde klasse behoorden,
kwamen in verbinding te staan met de tweede klasse stations te
Sitoebondo, Ambon en Timor.
In verband hiermede, werden deze laatsten versterkt, en wel door de
vonkzenders (die slechts een vermogen van 10 kW hadden), te vervangen
door booglampzenders van 50 kW.
Daar de aanmaak van deze zenders veel tijd in beslag nam, kwam de
uitbreiding eerst in de loop van 1924 gereed.
Verder lag het in de bedoeling, om één van de op Radio Malabar in
aanbouw zijnde 200 kW booglampzenders voor telefonie in te richten, om
in de toekomst een omroep naar de verst afgelegen posten in het leven te
roepen. Een microfoon versterkerinstallatie voor dit doeleinde was reeds
bij Lorenz te Berlijn besteld. Alvorens het zo ver was, dat getelefoneerd
kon worden (ik spreek hier omstreeks eind 1923), zou er nog heel wat
water door de Tjigeureuh moeten vloeien. Ik kom hier naderhand nog wel
op terug.

11: Bezoeken aan Radio Malabar

315

Het radiostation op de Malabar heeft lange tijd als één der
bezienswaardigheden in de omgeving van Bandoeng gegolden, en het
werd haast even druk bezocht als de kraters van de Tangkoeban Prahoe en
de Papandajan. Velen zullen dan ook in die jaren een trip naar boven
hebben gemaakt en er zullen van het Westers deel der bevolking maar
weinig geweest zijn, die niet éénmaal een bezoek aan het station hebben
gebracht.
Ook vele buitenlandse gasten en toeristen vergaten Malabar niet te
bezoeken, zo o.a. Treub, Clemenceau, de koning van Siam en vele
anderen.
Voor de bezichtiging van het station waren speciale bezoekdagen
aangewezen. Dit was gedaan om personeel beschikbaar te hebben voor het
rondleiden der gasten.
Heel streng werd hieraan niet de hand gehouden, want ook op andere
dagen zag men bezoekers, zelfs op Zondagen, welke laatste dag al heel
weinig geschikt was, omdat dan geen zenders in bedrijf waren en het
weinige aanwezige personeel de handen vol had aan
revisiewerkzaamheden.
Behalve een rondgang door het gehele gebouw, stonden er ook een paar
attracties op het programma. Een hiervan was een bos sleutels in de buurt
van de vlamkamer te houden. Het magnetisme was namelijk op bepaalde
plaatsen zo sterk, dat de sleutels (die aan een touwtje werden
vastgebonden) met een vaart in de richting van de zender vlogen en een
flinke kracht aangewend moest worden om ze weg te trekken.
Daar een dergelijke vertoning alleen maar mogelijk was als de zender bij
stond en het spelletje niet ongevaarlijk was, mochten de bezoekers alleen
maar aan het touwtje trekken, de rest werd door één van het personeel
verricht.
Een andere aardigheid was deze, dat vonken werden getrokken uit allerlei
ijzeren – of in het algemeen metalen – voorwerpen in de naaste omgeving
van de grote booglampzender. In het bijzonder leenden zich hiervoor de
ijzeren hekwerken. En hier was dan ook, speciaal voor dit doel, een stuk
kabel gedeponeerd van een paar meter lengte, dat aan één kant met de
aarde verbonden was. Streek men nu met het losse eind langs het hekwerk,
dan was het een geknetter van vonken van jewelste. Wel een bewijs, dat de
inductiewerking van de zender zeer groot geweest moet zijn en dat het
maar goed is geweest, dat bij de bouw van het station een minimum aan
metaal is verwerkt.
En zelfs dit weinige was nog te veel. Zo waren bijvoorbeeld de sirappen
(houten dakpannen) en de dakbedekking met koperen spijkertjes
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vastgenageld. In deze spijkertjes trad zo’n hoge spanning op, dat vonkjes
oversloegen en het hout op deze plaatsen verbrandde waardoor dan
lekkage ontstond.
Ook de leidingen van de elektrische verlichting raakten onder
hoogfrequente spanning. Voor deze leiding was (zoals toen gebruikelijk)
gewoon ijzeren pijp genomen, die de gummidraad moest beschermen. Het
duurde echter niet lang, of het gedeelte, dat het dichtst langs de zender
liep, stond gloeiend heet, zodat de gummi-aderdraad verbrandde. En zulks,
terwijl de afstand toch nog minstens een meter of tien bedroeg.
Interessant is ook het volgende: één der technische ambtenaren van het
station was tijdens het aanzetten van de grote boogzender met een stuk
kabel bezig. Plotseling voelde hij een hevig geprik aan zijn voetzolen.
Later bleek deze vol met diepe brandgaatjes te zitten als gevolg van het
sproeien van de vele spijkertjes, welke in zijn schoenen zaten. De dokter,
die hij daarna raadpleegde, vond het geheel zo merkwaardig, dat hij er een
foto van liet maken.
Een van de plaatsen waar wij niet gaarne met bezoekers kwamen, was de
spoelenzolder. Deze was wat klein en hier traden zeer sterke
elektromagnetische velden op, vooral in de onmiddellijke omgeving van
de grote verlengspoelen van de 2400 kW booglamp. In hoeverre deze
velden (die een hoogfrequent karakter droegen) nadelig waren voor de
gezondheid, weet ik niet.
Een feit is, dat wij duidelijk de warmtewerking konden voelen, wanneer
wij ons wat al te dicht bij de spoel waagden. Dat enkele medici uit
Bandoeng voor deze nadelige invloed niet zo bang waren, en zelfs in de
mening verkeerden, dat de hoogfrequente trillingen op het menselijk
lichaam een geneeskrachtige uitwerking konden hebben, blijkt wel hieruit,
dat af en toe patiënten op medisch advies naar boven kwamen om een half
uurtje op de spoelenzolder te vertoeven. In hoeverre zij baat hebben
gevonden bij deze therapie, is mij eveneens niet bekend.
Behalve bezoeken van enkele personen, of van kleine groepjes, kwamen af
en toe ook hele gezelschappen opdagen, bestaande uit wel vijftig man of
meer. Hoewel wij het enerzijds op het stille Malabar wel prettig vonden
een beetje vertier te hebben, hielden wij anderzijds bij dit soort bezoeken
ons hart vast vanwege het gevaar, dat hieraan verbonden was. Het was
natuurlijk uitgesloten op iedereen te letten en iemand uit het gezelschap
behoefde – bij wijze van spreken – maar zijn hand uit te steken, naar één
der vele relais, spoelen en dergelijke, of het was mis en hij liep deerlijke
verwondingen op. Dit soort bezoeken werd daarom ook niet op de
spoelenzolder toegelaten, omdat hier omheiningen ontbraken en de
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passage wat al te nauw was.
Ook was het lastig, ons bij grote groepen verstaanbaar te maken, vanwege
het ontzettende lawaai. Meestal had ik de dag daarop keelpijn en als het
enigszins mogelijk was, probeerde ik mij aan het rondleiden te onttrekken.
Behalve bij het expliceren, hadden wij zelf niet zo’n erg in het lawaai,
doch telkens hoorde je van bezoekers de opmerking: “wat is het hier een
ontzettende herrie, ik zou hier niet graag de hele dag vertoeven”.
Inderdaad, nu ik daar achteraf over nadenk, had men gelijk; het geklepper
van de relais, het dreunen van de machines, het gepiep van de
machinezender enz. deed je soms horen en zien vergaan; geen wonder dus,
dat velen van de bezoekers zich in een heksenketel beland waanden.
Onder de velen, die het station kwamen bekijken, behoorden uiteraard
vaak P.T.T. ambtenaren. Het bedrijf op de Malabar was zo geheel
verschillend van de gewone post- en telegraafkantoren; het had iets
fascinerends en romantisch tegelijkertijd. Daarbij waren – naar het ons
voorkwam – velen trots op dit geweldige station, zijnde een onderdeel van
hun dienst.
Enkelen konden dan ook niet genoeg krijgen van het radiobedrijf boven en
kwamen telkens terug. Onder deze laatsten behoorde ook de toenmalige
dienstchef de heer Wigman. Gewoonlijk kwam hij op Zondag,
vermoedelijk, omdat hij het door de week te druk had. Meermalen, als ik
des zondags dienst had, heb ik hem rondgeleid. Hoewel wij het in die
eerste jaren op die dagen bijzonder druk hadden met het uitvoeren van
reparaties, waarvoor in de week geen gelegenheid was, vond ik het prettig,
hem de bijzonderheden van het bedrijf uit te leggen. Hij stelde hier veel
belang in en je kon zien, dat hij helemaal met het wel en wee van Radio
Malabar meeleefde.
Gewoonlijk bracht hij de één of andere kennis, of een logé mee. Een dezer
heren, die blijkbaar in Bandoeng woonde en meerdere malen de heer
Wigman vergezelde, was goed op de hoogte met de hele omgeving en de
ontstaansgeschiedenis van de Preanger Hoogvlakte. Volgens hem zou de
Malabarkloof vroeger een krater geweest zijn, die naar het Noorden was
doorgebroken. Aan het vele gesteente en de geweldige brokken gestolde
lava was dit trouwens ook nog wel te zien.
Op een keer vroeg hij mij, of ik wel wist, waar de naam Malabar van
afgeleid was. Ik gaf te kennen, hier nimmer van gehoord te hebben.
“Welnu”, antwoordde hij, “deze is afgeleid van Ma Lebar” (brede mama).
Of dit een grap was of ernst, is mij nog altijd niet duidelijk.
Tot slot nog een typisch geval, dat enig is in de annalen van Radio
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Malabar.
Het station was per auto alleen te bereiken via de door de radiodienst
aangelegde bergweg en verder langs een voetpad, dat liep langs de
hoogspanningslijn, welke kwam van de waterkrachtcentrale te Loemadjan,
in het Pengalenganse.
Een viertal jongelui (twee heren en twee dames) uit Bandoeng wilden de
tocht eens proberen vanaf de kant van Pengalengan, dwars door het
oerwoud en over het hoge gebergte heen.
Met de auto waren ze eerst gereden naar één der thee-ondernemingen in
die buurt. Hier waren ze uitgestapt en hadden aan de chauffeur opgedragen
alvast naar het radiostation te rijden, waar men in de namiddag hoopte aan
te komen.
De tocht over het gebergte was – voor zover ons bekend – nimmer
gemaakt, zodat er heel wat moed voor nodig was, deze te ondernemen.
Langs het eerste gedeelte kon men nog gebruik maken van de paden langs
de thee-ondernemimg, doch verderop zou men zich een weg door het
dichtbegroeide oerwoud moeten banen.
Wij zelf waren nooit verder gekomen, dan even voorbij het verste
ophangpunt van de kabels. Tot hiertoe liep een goed onderhouden bergpad,
maar verder niet. Een enkele maal had ik voor de aardigheid geprobeerd
een eindje door te dringen, doch zonder een doorgang te kappen ging dit
niet. Met belangstelling wachtten we dus ’s middags de komst van het
groepje af, zeer benieuwd zijnde, hoe men het er af had gebracht.
Maar al wie kwam, de bezoekers niet. Het begon al tegen de avond te
lopen en ze zouden nu toch spoedig moeten arriveren, wilden ze voor
donker binnen zijn. Af en toe keken we al eens naar boven, of we op de
open plekken iets konden ontdekken, eerst naar links (van welke kant wij
hen verwachtten) en dan naar rechts. Maar er viel niets waar te nemen, de
Haroeman en de Poentang lagen daar stil als altijd zonder enige menselijke
beweging. Helder verlichtten de laatste stralen van de zon de toppen van
de eerste. De andere lag reeds in een schemerachtig donker gehuld.
Het werd later, de zon was bijna geheel verdwenen en nog waren de
jongelui niet te bekennen. Het typische violette schijnsel, dat het groen bij
avond kon aannemen, ging langzaam over in een donkergrijs waas. Steeds
scherper tekenden de donker wordende bergruggen zich tegen de heldere
avondhemel af.
Zonder twijfel waren ze verdwaald geraakt, dachten we, of misschien naar
het punt van uitgang teruggekeerd. Verwachten deden we hen althans niet
meer. Bij donker af te dalen langs het smalle bergpad zonder behoorlijk
licht was vrijwel onmogelijk, vanwege het gevaar in diepe ravijnen te
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storten.
De chauffeur begon ongeduldig te worden en wist niet wat te doen; op het
station blijven of terug keren naar de thee-onderneming.
Wanneer de toeans en njonjas onderweg waren blijven steken, dan zouden
zij wel naar het punt van uitgang terug keren, dacht hij en dan zou hij (de
chauffeur) daar ook heen moeten.
Zekerheidshalve belden wij de onderneming op, of men daar ook iets van
de toeristen wist. Doch ook daar had men van het gezelschap, sedert het
vertrek, niets meer gehoord.
’s Avonds tegen een uur of acht belde de familie uit Bandoeng op, of we
ook wisten, dat de jongelui op weg naar huis waren. Tot onze spijt
moesten we hen teleurstellen en het minder prettige bericht mededelen, dat
het gezelschap nog niet gearriveerd was en zich vermoedelijk nog in het
gebergte bevond.
Deze mededeling had tot gevolg, dat men zich daar nog ongeruster ging
maken, maar we konden er niets aan doen en moesten hen wel met de
bittere waarheid op de hoogte stellen. Men maakte zich dáárom grote
zorgen, omdat de jongelui beloofd hadden nog diezelfde dag terug te
komen en geen kampeerbenodigdheden en voldoende eten en drinken
hadden meegenomen.
Weliswaar troffen ze goed weer, doch op een hoogte van een paar duizend
meter kon het behoorlijk koud zijn. Als hen maar geen ongeluk overkomen
was, zo redeneerde men voort.
Zo om het uur werd Malabar opgebeld, dan door het ene en dan door het
andere familielid van het gezelschap. Telkens moest de mandoer van de
telefoon hen teleurstellen. Daar men toen beslist niet meer op hun komst
behoefde te rekenen, werd hen geadviseerd, de volgende ochtend af te
wachten.
Al heel vroeg de volgende ochtend was Bandoeng al weer aan de telefoon.
Nog steeds hadden we niets van het groepje gehoord. Het werd acht uur,
negen uur en later en nog waren ze er niet. De familie in Bandoeng begon
zich nog zenuwachtiger te maken. Ook had men de onderneming op
Pengalengan een paar maal opgebeld, maar ook daar kreeg men een
negatief antwoord.
Op verzoek van de familie waren een paar employees van de onderneming
er op uit getrokken, om te trachten, de vermisten op te sporen en men
vroeg ook ons of wij misschien iets van dien aard konden doen. Dit laatste
ging moeilijk, omdat wij geen personeel beschikbaar hadden en niemand
van ons bekend was met het terrein verder op. Het enige wat wij eventueel
zouden kunnen doen, was het laten loeien van de sirene van het station. De
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mogelijkheid bestond, dat men het doordringende geluid in de bergen zou
horen om zich bij een mogelijke verdwaling op de richting van het geluid
te kunnen oriënteren.
Men vond dit in Bandoeng een goed idee, zodat aan de telefoonmandoer
werd opgedragen op geregelde tijden de sirene te laten draaien. Het gevolg
was, dat het publiek op de Malabar, van het geregelde gehuil van de sirene,
ook onder de indruk begon te raken.
Naarmate de uren verstreken en nog steeds geen teken van leven werd
vernomen, nam de algemene nervositeit toe. Dit was mede het gevolg van
het tragische ongeluk, dat zich kort geleden in de krater van de
Tangkoeban Prahoe had voorgedaan, waarbij een drietal HBS-jongens uit
Bandoeng het leven hadden verloren en welk ongeluk de mensen aldaar
nog vers in het geheugen lag. Men twijfelde er dan ook niet meer aan, of er
was ook nu weer iets ernstigs gebeurd. Zouden de bergen dan nog meer
slachtoffers vragen, was de gedachte? Was het met deze drie jonge levens
dan nog niet voldoende?
Allerlei gissingen werden gemaakt, de ene al zonderlinger dan de andere.
Een vergelijking maken met het ongeval in de krater van de Tangkoeban
Prahoe ging niet, omdat – voor zover bekend – het Malabargebergte geen
dodenvalleien bezat, waar gifgassen uit opstegen.
De jongens op de Prahoe waren namelijk in een krater afgedaald voor het
maken van foto’s van het nest van een roofvogel. Door een onweer
overvallen, hadden zij getracht te schuilen in de één of andere grot.
Nauwelijks bevonden zij zich hierin, of de voorste viel neer. Toen de
andere jongens probeerden hun makker te helpen, geraakten ook zij
bewusteloos. Hulp was er niet en de gevolgen weet men.
Intussen was het reeds middag geworden en nog altijd zagen we niemand
de bergen komen afdalen. Het werd twee uur, drie uur, en nog steeds niets.
Bijna een dag was men nu over tijd. Hoewel wij ons persoonlijk het
voorval nog altijd niet zo ernstig konden opvatten, begonnen we toch
werkelijk ook aan een goede afloop te twijfelen. Wanneer zij voor de
avond niet zouden arriveren, dan was het zeker mis.
Eindelijk, tegen een uur of vier zagen we in de verte iets aankomen. Zo te
zien leek het gezelschap compleet; de vier Bandoengers en nog een vijfde
persoon, die de employee van de onderneming kon zijn. Wat ons tevens
opviel, was, dat men de pas er flink in had. Met een opvallende
behendigheid sprong men van de ene trede op de andere. Gewonden waren
er zeker niet bij, dat zag men zo. En erg vermoeid scheen men ook niet te
zijn. Over een half uurtje konden zij beneden zijn. Tot zolang moesten wij
ons geduld op de proef stellen. Daar wij dachten, dat zij wel honger en
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dorst zouden hebben, werden enige verversingen in gereedheid gebracht.
Wie raadt echter onze verwondering, toen het gezelschap, op het radioemplacement aangekomen, …. nergens behoefte aan bleek te hebben; als
was men van de eerste de beste picnic teruggekomen. Verder sprak men
onomwonden zijn verwondering uit, dat iedereen en vooral de familie in
Bandoeng zoveel drukte om hen had gemaakt. Men wist toch – vertelden
ze – dat één der heren van het gezelschap bij het Mijnwezen werkzaam
was en het rimboeleven kende als geen ander en al vaak een nachtje in het
gebergte had doorgebracht!
Na de spanning van de gehele dag en het meeleven met de familie in
Bandoeng, stonden wij – geloof ik – van deze terechtwijzing een beetje
beteuterd te kijken. Hoewel wij – zoals zo even ook reeds opgemerkt – het
geval als niet zeer ernstig hadden aangevoeld, zouden wij toch liever een
iets romantischer slot hebben gezien. Deze afloop was wel een beetje al te
simpel.

12: Een 24-uurproef met de grote booglamp
Na de verbeterde koeling van de vlamkamer, was het – zo we weten –
mogelijk geworden, langere bedrijfsperioden dan twee uur te maken,
omdat de koolelektrode het toen veel langer uithield.
Tegen het einde van het jaar (het was nog in 1923) kwam Dr. de Groot –
optimist als hij altijd was – plotseling met een plan, een 24-uur proef te
houden. Tot die tijd had de zender niet veel langer gedraaid dan een uur of
zes aan één stuk. De sprong van deze werkperiode op de volle 24 uur was
dus wel heel erg groot. En net iets voor iemand als Dr. de Groot, die er
altijd zulke excentrieke ideeën op na hield. De leuze: “het onmogelijke
proberen, teneinde het mogelijke te bereiken”, was vaak zijn streven.
Niemand van ons, die het in zijn hoofd zou hebben gehaald, een dergelijke
krachtproef te opperen, laat staan uit te voeren. Niemand beter dan wij, die
dagelijks met de zender werkten, wisten, hoe gevaarlijk het kon zijn, een te
langdurige bedrijfsduur te forceren; in één dag kon meer bedorven worden,
dan in maanden viel te herstellen.
Behalve de reeds zo vaak genoemde vlamkamer, de overbelaste
waterstofapparaten met toebehoren en de compressoren, waren er nog
meer zwakke punten. Zo bijvoorbeeld het oplopen van de temperatuur van
de beneden- en vooral van de bovenspoel. En dan had je nog die eeuwige
brandjes op de spoelenzolder en in de toren. Bij een normale bedrijfsduur
hield één en ander het wel uit, dat wisten we wel, doch hoe het zou gaan
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met een vier maal zo lange bedrijfsperiode, dat was natuurlijk zeer de
vraag.
Werden de windingen van de bovenspoel inwendig te heet, zodat de
isolatie ging branden, dan zou het kunnen gebeuren, dat deze spoel
gedemonteerd moest worden en dan waren we nog verder van huis. (De
onderste stond in olie en deze liep niet zo gauw gevaar).
En wat de brandjes op de spoelenzolder en in de toren aangaat, ja, dat was
je reinste lijdensgeschiedenis. In de loop der maanden waren zowat alle
balken van geaard koperplaat voorzien, maar dit had niet kunnen
verhinderen, dat het op diverse plekken toch nog smeulde.
Na een bedrijf van een uur of vier stond de ruimte dan ook vol met een
scherpe rook. Weliswaar wenden wij hieraan en als de rookontwikkeling
soms wat al te groot werd, welnu, dan werd een “KillFire” genomen en op
de plaats des onheils uitgestort en dan waren we weer voor een paar
uurtjes klaar.
Maar, wat er zou gebeuren als wij een hele dag door draaiden, dat was
moeilijk te zeggen. Men kon dan de zender niet even af zetten om hier en
daar een brandje te blussen.
Al deze bezwaren waren natuurlijk aan Dr. de Groot bekend en zo hij
hieraan niet gedacht mocht hebben, zal de chef van het station (voorzichtig
als deze was) hem wel gewaarschuwd hebben. Hoe dit echter ook zij, het
heeft niet geholpen; Dr. de Groot zette zijn voorgenomen plan door.
Wanneer hij zich eenmaal iets in zijn hoofd had gezet, moest er heel wat
gebeuren, wilde hij van zienswijze veranderen.
Zo werd op de ochtend van de 9e December 1923 de 24-uurproef
begonnen. Gewerkt werd op een golflengte van 13,4 kilometer. Dr. de
Groot was in eigen persoon naar boven gekomen, om de leiding en dus
ook de verantwoording op zich te nemen; het zou er namelijk op sommige
momenten om kunnen gaan, de zender af te zetten, of door te draaien.
Behalve met gewone ontvangtoestellen zouden gedurende deze 24-urige
krachtproef ook (buiten de P.T.T. Dienst om) ontvangproeven in
Nederland plaats hebben met de “snaargalvanometer”.
Over dit opnameapparaat hadden geregeld bij ons de vreemdste geruchten
de ronde gedaan. Wanneer wij alles hadden moeten geloven, wat hierover
verkondigd werd, dan zou het in de toekomst mogelijk zijn, in de kortst
mogelijke tijd een hele serie telegrammen over te brengen. Geen enkel
ontvangapparaat, dat in de verste verte aan dit wonder kon tippen, heette
het. Weliswaar was het nog niet geheel uitgeprobeerd, doch dit kwam wel.
Naar wij verder vernamen, had de Indische P.T.T. Dienst toevallig de hand
weten te leggen op de patentrechten; zij het dan tegen een hoge prijs (men
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sprak over een bedrag van fl 100.000).
Uitvinder van de snaargalvanometer was prof. Einthoven, die – zoals men
zich misschien weet te herinneren – indertijd de Nobelprijs voor deze
vinding had gekregen, zijnde een erkenning van zijn verdiensten op het
gebied der geneeskunde. Een kleine ombouw had het toestel ook geschikt
gemaakt voor de ontvangst van hoogfrequente stroompjes, afkomstig van
radiozenders. Met deze ombouw en de ontvangproeven scheen belast te
zijn een zoon van de professor, die in Delft studeerde voor ingenieur en die
in de oorlogsjaren 1914 – 1918 een tijdje bij de Indische Radiodienst op
Radio Malabar had gewerkt.
Zo nu en dan had de grote booglampzender een tijdje voor deze
ontvangproeven bij moeten staan. Vandaar, dat af en toe enkele
bijzonderheden tot ons waren doorgedrongen. Het fijne kwamen wij echter
nimmer te weten. Doch alleen het feit, dat aan deze proeven geen einde
scheen te komen, deden ons ten slotte een beetje het vertrouwen verliezen.
Trouwens aan de mogelijkheid, om in een korte tijd een groot aantal
telegrammen over te brengen, zat onverbrekelijk vast: snel te kunnen
seinen. Hoe Dr. de Groot dit dacht klaar te spelen, was voor ons nog een
raadsel. Met de in gebruik zijnde mechanische relais kon zeker geen
grotere snelheid dan een 30 woorden per minuut gehaald worden, hetgeen
iets meer is dan ontvangst op het gehoor.
Van snelseinen was dus in die tijd geen sprake. Doch wie weet, misschien
werd voor de grote booglamp ook nog wel eens zoiets geconstrueerd als
een “magnetisch relais”, zoals bij de machinezender in gebruik was. Ik
kom hier naderhand nog wel uitvoerig op terug.
Ook deze dag zouden dus weer opnameproeven gehouden worden en het
benieuwde ons ook nu weer, hoe de resultaten zouden zijn.
Laten we echter eerst eens kijken, hoe het verder met de 24-urige
duurproef ging,
De zender stond reeds enige uren bij en alles liep tot nog toe naar wens.
Daar met betrekkelijk geringe energie werd gewerkt – namelijk met een
800 tot 1000 kW primair – bleven de boogonderdelen vrij koel.
In de namiddag kwam, als gewoonlijk om deze tijd van het jaar, een
onweersbui opzetten. Al spoedig deden zich de bekende
overslagverschijnselen voor, doch telkens wist de zenderbedienaar de vonk
te doven, zonder de booglamp behoeven af te zetten. Dr. de Groot had er
nog eens uitdrukkelijk op gewezen, dat alles in het werk gesteld diende te
worden, de zender aan te houden. Geen wonder, dat de zenderbedienaar
zijn uiterste best deed.
Op eens, na een hevige bliksemflits – onmiddellijk gevolgd door een
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donderslag – daalden de boogwaarden opnieuw, het teken, dat er op één
van de glaslichamen een overslag plaats had, die bleef staan.
De zenderbedienaar liet weer geleidelijk de spanning van de “Grote
Amerikanen” zakken, gelijktijdig de boog in de gaten houdend, in de hoop,
ook nu weer de vonk te kunnen blussen. Om de beurt draaide de
schakelbordwachter nu eens het ene en dan het andere handwiel van de
regelaar terug, teneinde de belasting der beide aggregaten over en weer
gelijkmatig te verdelen, hierbij nauwkeurig lettend op de meters en de
orders van de zenderbedienaar.
Zo wonderlijk goed het blussen de vorige keren gelukt was, zo moeilijk
ging het thans. Voorzichtig werden de waarden nog meer verlaagd, doch
zonder succes, de overslag bleef staan; een aanhoudende stroom h.f.energie vloeide van de ophangkabel via het glaslichaam naar de aarde af.
De spanning nog meer te laten zakken, ging niet, zonder gevaar te lopen,
dat de boog op een gegeven moment afknapte. En dat moest voorkomen
worden, want dan was de 24-uurproef mislukt. Aan de andere kant was het
echter té gevaarlijk, zo door te draaien, omdat men niet wist, hoe de zaken
er in de bergen voor stonden. In normale gevallen was de boog onder deze
omstandigheden al lang afgezet.
Daar de boogbedienaar geen verder risico durfde nemen, waarschuwde hij
de chefwacht, die op zijn beurt Dr. de Groot inlichtte. Deze laatste besliste
de boog aan te houden en de waarden niet meer te laten zakken. Misschien
hadden we het geluk, dat de bui spoedig af dreef en de vonk uit zichzelf
uitdoofde, oordeelde hij.
Het was intussen donker geworden en nog hield de overslag aan. Men ging
naar buiten om te zien, of er in de bergen ook iets van het vuurwerk waar
te nemen viel. Inderdaad bleek de omgeving van punt 2A van de Poentang
helder verlicht te zijn.
Dr. de Groot werd er bij gehaald; het werd nodig gevonden, dat ook hij
zich overtuigde van het mogelijke gevaar, dat daarginds dreigde; zij het
dan, dat men dit vanuit de verte moeilijk kon beoordelen.
Als gewoonlijk bleef hij optimist en hij vond het vlammetje daar boven
niet de moeite waard. “Je kunt er nog niet eens de courant bij lezen” vond
hij. Minder dan tevoren, wilde hij ook nu nog van het afzetten van de boog
weten. Niemand van ons, die ook maar een minuut langer de
verantwoording had durven nemen. De baas wist niet van wijken en we
waren wat blij, dat hij naar boven gekomen was om de leiding op zich te
nemen.
Reeds een half uur had de overslag al geduurd en wie weet hoe lang wij
onder deze omstandigheden nog zouden moeten door draaien. De spanning
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onder ons nam met de minuut toe en nauwkeurig met het gevaar op de
hoogte zijnde, verwachtten wij ieder ogenblik, dat de draagkabel naar
beneden zou komen...
Doch, Dr. de Groot had geluk. Eindelijk, na ruim een half uur van
aanhoudende overslag en na nogmaals de boogwaarden iets verlaagd te
hebben, brak de vonk af. Een zucht van verlichting ging onder ons op en
Dr. de Groot wist niet beter te doen, dan zijn blijdschap te uiten, door ons
een beetje te honen over onze bangheid...
Het onweer was intussen afgezakt, zodat wij niet voor een herhaling
behoefden te vrezen. Gewoonlijk kwamen deze buien slechts eenmaal per
dag opzetten.
De energie van de zender werd op een iets hogere waarde gebracht dan
normaal en we hoopten nu maar, dat verder alles vlot zou verlopen.
Nadien gingen we nog eens buiten kijken, of er iets bijzonders viel waar te
nemen, doch de bergtoppen lagen weer geheel in het donker gehuld. Als
grote donkere obstakels tekenden zij zich tegen de sterrenhemel af.
Onwillekeurig dwaalden onze ogen van de ene bergrug naar de andere,
hierbij min of meer de loop van de achterste draagkabels volgend. Tot
onze verwondering zagen wij achter in de kloof, op de plaats waar zich de
antennedraden moesten bevinden, zeven violette strepen, ter lengte van
ongeveer een paar honderd meter. Zij begonnen heel zwak, naar het eind
iets helderder wordend. Het kon niet anders; dit moest het bekende
Coronaverschijnsel zijn, dat optreedt, wanneer een geleider op een zeer
hoge spanning wordt belast. Deze geleider gaat dan zwak sproeien,
hetwelk het zwakke violette oplichten tot gevolg heeft. Later heb ik nog
vaak op dit merkwaardige effect gelet, doch ik heb het nimmer meer zo
duidelijk gezien, als die nacht van de duurproef.
Langzamerhand naderde de ochtend. De booglamp en de verschillende
bijbehorende hulpfuncties hielden zich boven verwachting goed. Behalve
de langdurige overslag, had zich geen enkel incident van betekenis
voorgedaan. Weliswaar kon men op de spoelenzolder de rook snijden en
“sproeiden” de bovenste gedeelten van de hoge ebonieten zuilen van de
golflengteschakelaar, hetgeen een nare lucht van brandende rubber
verspreidde, doch verder gebeurde er niets.
Het gelukte dan ook inderdaad, de zender de volle 24 uur aan te houden,
hetgeen als een behoorlijke prestatie beschouwd kon worden, te weten, dat
de zender enkele maanden daarvoor hoogstens twee uren aaneen “in de
lucht” kon zijn en dan weer enige uren moest stoppen.
Hoe lang de zender gedurende de hele periode gehoord is, weet ik mij niet
meer te herinneren. Wel is mij bekend, dat van de proeven met de
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snaargalvanometer ook nu weer weinig terecht gekomen is.
Erg benieuwd zijnde naar de gevolgen van de overslag op het glaslichaam
op punt 2A, werden de volgende ochtend de antennemandoer met een paar
helpers de bergen in gestuurd, om poolshoogte te nemen. Op het punt
aangekomen, telefoneerde hij naar beneden, dat één der stangen van het
glaslichaam zwaar beschadigd was en dat het wenselijk was, dat één der
toeans zelf kwam kijken.
Daar ik de vorige avond dienst had gedaan en nu in de dagdienst viel, werd
ik aangewezen, de klim te maken en het geval nader te onderzoeken. Wat
ik daar zag, deden mij de haren te berge rijzen. Eén der trekstangen moet
roodheet gestaan hebben daar hij in het midden tot de helft was uitgerekt.
Wanneer de overslag nog een tijdje had aangehouden, zou hij zich zeker
begeven hebben en dan waren de isolatoren er waarschijnlijk uit gevallen.
Het zou dan de vraag zijn geweest, of de tweede stang (die hier recht
tegenover zat) de schok had doorstaan, en zo dit laatste niet het geval was
geweest, dan was de kabel naar beneden gekomen....
Gelukkig zijn wij voor deze ramp gespaard gebleven, zij het dan, dat dit
meer geluk dan wijsheid is geweest. Na vele mislukkingen had Dr. de
Groot nu werkelijk eens succes!
Een maand later werd ook een 24-uurproef met de machinezender
gehouden, speciaal met de bedoeling na te kunnen gaan, welke uren voor
de ontvangst in Nederland het meest bruikbaar waren en of er nog andere
uren, dan de reeds bekende, voor het verkeer geschikt zouden blijken te
zijn. Nieuwe gezichtspunten schijnen deze proeven niet opgeleverd te
hebben, want de bestaande seintijden ’s middags en ’s nachts bleven
nadien gehandhaafd.

13: Opnieuw moeilijkheden met de antenne en het aanbrengen van
een tweede
Zoals te verwachten was, hielden de Amerikaanse schotelisolatoren het
ook nu niet. Toch heeft het nog tot begin 1924 geduurd, voordat
geconstateerd werd, dat één der bovenste isolatoren van de achterste
ophangkabel zich begaf, waarna geleidelijk aan een tweede en daarna
meerdere volgden.
Doch wij hadden geluk, want intussen was een groot soort
knuppelisolatoren op de markt verschenen, welke voor een proefspanning
van maar even 150.000 volt werd gegarandeerd. Toen dit bekend was, had
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Dr. de Groot meteen een flinke partij besteld, welke in het laatst van 1924
werd verwacht. Tot zo lang hield de antenne het niet uit en daarom werd
besloten, haar nog een keer neer te laten en tijdelijk te repareren, hetgeen
in Juli van dat jaar heeft plaats gehad.
In plaats van opnieuw de schotelisolatoren te nemen, ging Dr. de Groot er
eindelijk toe over, de reeds meergenoemde Telefunken knuppels te
proberen, althans voor zover de voorraad strekte. Deze knuppels waren
indertijd door Telefunken met de machinezender meegezonden voor
gebruik van de eigen antenne. Toen echter de antenne niet nodig was,
omdat gebruik werd gemaakt van de bergantenne van Dr. de Groot, waren
de knuppelisolatoren overcompleet geworden. Telefunken had ze toen aan
Dr. de Groot aangeboden ter vervanging van de schotelisolatoren, doch
deze laatste was hier niet op ingegaan, omdat hij ze te zwak vond. Daar nu
tot tweemaal toe was gebleken, dat de elektrische eigenschappen van de
schotelisolatoren onvoldoende waren en de bestelde grotere
knuppelisolatoren nog een hele tijd zouden wegblijven, achtte Dr. de Groot
het blijkbaar raadzaam, toch maar eens een proef met deze Telefunken
isolatoren te nemen, misschien, dat deze het beter zouden doen dan de
vorige.
Het was alleen jammer, dat de voorraad hiervan klein was, want nu zouden
gedeeltelijk toch nog schotelisolatoren gebruikt moeten worden. Maar dit
was niet zo erg, want deze konden aan het begin van de antenne komen,
waar de spanning laag is. Vroeger hadden zij het hier ook gehouden, dus
zou het nu ook wel gaan. Erger was, dat nu niet alle trossen aan het eind
dubbel uitgevoerd konden worden, zoals Dr. de Groot gaarne gewenst had.
Hier toch was én de trekspanning én de elektrische belasting het grootst en
daar de Telefunken knuppels – zoals we weten – mechanisch niet zo sterk
waren, was hij bang, dat ze zouden breken, waardoor de antennedraad naar
beneden zou komen. Bij de schotelisolatoren bestond dit laatste gevaar
niet, daar zij inwendig van ogen waren voorzien, die in elkaar grepen.
Enfin, men zou er het beste van hopen, er waren in ieder geval voldoende
isolatoren, om de buitenste trossen aan het eind versterkt uit te voeren en
deze de vorm te geven van een grote V. De rest zou dus enkel moeten
blijven, daar viel niets aan te doen.
Interessant is misschien wel hier nog aan toe te voegen, dat tien van deze
knuppelisolatoren onder elkaar kwamen te hangen, een respectabel aantal
dus. Daar zij voor een proefspanning van 80.000 volt waren geleverd, zou
er heel wat moeten gebeuren, wilde er een overslag plaats hebben, zo
meende men.
Gelijk met de antennereparatie, werd ook de antenne invoer gewijzigd,
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namelijk door deze niet meer door de torens, doch buitenom te leiden. Dit
werd nodig geacht, omdat het houtwerk door de vele brandjes te veel te
lijden had, zodat men bang was, dat de balken op den duur de trek van de
antennedraden niet meer zouden kunnen verdragen. (De afspanning bleef
voorlopig gehandhaafd). In verband hiermede werden twee dikke
koperpijpen (ook één voor de aanstaande tweede antenne) aan een netwerk
van kleine knuppelisolatoren opgehangen en aan de voorkant door een
uitgebroken raam naar de spoelenzolder geleid, zie Foto 33. Technisch was
deze oplossing niet bijzonder fraai, ook al, omdat de torens hierdoor aan
betekenis inboetten. Daarbij vielen de witte strepen tegen de donkere
achtergrond van het sirappen dak erg op.

Foto 33: Vooraanzicht van het radiostation kort na de opening.
Links de koelvijver voor het warme water, dat eventueel weer
gebruikt kan worden door het op te pompen.
Vanuit de verte leek het wel alsof een voorwereldlijke spin haar net tussen
de houten torens had gespannen. Als tijdelijke maatregel heeft de nieuwe
constructie aan de verwachtingen beantwoord, want wij waren van de
brandjes in de toren af, hetgeen een zorg minder betekende.
Het neerlaten en optrekken van de antenne leverde ook deze keer geen
moeilijkheden op. Meer en meer raakten wij aan dit werk gewend. Na
verloop van een week was het station dan ook weer in bedrijf en wij
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hoopten maar, dat er thans meer zegen op ons werk zou rusten, dan de
vorige keren.
Maar al te spoedig zou blijken, dat deze hoop ijdel was, want op een
middag – na een hevig onweder – ontdekten wij plotseling, dat één der
antennedraden een grote doorhang had: één der Telefunken isolatoren was
doormidden gebroken; een gedeelte van de tros hing nog aan de
ophangkabel en het andere zweefde ergens boven de kloof....
Dit was een lelijke tegenvaller en men kwam voor de moeilijke vraag te
staan, wat er thans moest gebeuren: de antenne opnieuw neerlaten en de
Telefunken knuppels geheel of gedeeltelijk door de oude schotelisolatoren
vervangen, of zo doorgaan. Als ik mij niet vergis, was Dr. de Groot kort
tevoren met buitenlands verlof gegaan, zodat de toenmalige heer CBH de
beslissing had te nemen.
En deze kwam – in overleg met de chef van het station – tot de conclusie,
dat het ‘t beste was de antenne te laten hangen, doch de draad zo spoedig
mogelijk van de anderen te isoleren.
Zo gezegd zo gedaan en ik kreeg als chef van de werkplaats (welke functie
ik sedert kort bekleedde) het werkje op te knappen; een werkje trouwens,
dat mij nog lang heeft geheugd en als ik er aan terug denk, bekruipt mij
nog altijd een gevoel van onbehagen.
Daar de toegemeten tijd wat krap was, (de zender moest de volgende
ochtend weer bedrijfsklaar zijn), gunde ik mij niet de tijd op het schuine
dakje van de spoelenzolder (achter de beide linkertorens, zie foto 33), een
hoge stelling te bouwen, teneinde gemakkelijker bij de afhechting van de
antennedraden te komen, die een meter of tien boven ons zweefden. Ik
dacht het zo wel klaar te spelen en een man of vijf op de nok van het dakje
te plaatsen die op een gegeven moment de trek van de draad over moesten
nemen. Doch dit laatste viel erg tegen, want toen de isolatoren boven in de
toren los werden gehaakt, was de schok van de twee kilometer lange
antennedraad zó groot, dat het groepje een eind meegesleurd werd en van
het dak gestort zou zijn, wanneer de mannen niet snel de draad hadden
laten schieten.
Zekerheidshalve had ik beneden op de begane grond ook nog een groep
opgesteld, die het verlengde van het touw vasthield. Deze ving de tweede
schok op, die toen al niet meer zo groot was, zodat alles toch nog op zijn
pootjes terecht kwam. Maar het was even een angstig moment geweest, dat
als een bliksemflits was voorbij gesneld; het loshaken van de afhechting
aan de toren, de schok van het wegschietende antennedraad, die het
groepje op het dak meesleurde en daarna het opvangen van de tweede
schok door de mannen beneden. Langer dan een seconde had één en ander
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niet geduurd.
Dank zij de handigheid van het vijftal op het dak, liep alles dus goed af.
De vrijgemaakte draad werd in het gazon vóór het station met een streng
isolatoren verankerd. Tijdens het werken met de grote booglamp stond hier
een geweldige spanning op en het was raadzaam een beetje uit de buurt te
blijven, hetgeen overigens – als men dit wist – geen moeilijkheden
opleverde.
Anders stond het met de dieren, zoals honden bijvoorbeeld. Deze stoorden
zich niet aan waarschuwingsborden. Niet eerder dan wanneer ze een
gevoelige tik hadden gekregen (van de hoogfrequente spanningen
natuurlijk), hetgeen enkelen tot hun schade hebben ondervonden, waarbij
zij lelijke verwondingen opliepen.
Eind 1924 (dus een paar maanden na de reparatie) werd een aanvang
gemaakt met het aanbrengen van de tweede antenne, welke iets kleiner zou
worden dan de bestaande en geschikt zou worden voor het werken op de
kortere golven van 5 tot 16 km. Deze antenne kwam links van de andere te
hangen en kreeg twee in plaats van vier ophangkabels, welke aan de
bestaande steunpunten drie en vier werden bevestigd. Eind Januari 1925
kwam deze antenne – welke tussen de bedrijven door werd opgehangen –
gereed en werd kort daarop in gebruik genomen.
De eigen slingering bedroeg ongeveer 4200 meter, bij een capaciteit van
1400 cm, een lengte van 800 meter en een aantal draden van vijf stuks.
Aanvankelijk liep de toevoerleiding parallel met die van de grote antenne
(zoals zo even reeds opgemerkt), doch later werd hiervoor een stenen toren
gebouwd aan de linkerzijde van het gebouw.
Door de gereedkomst van de tweede antenne, werd het mogelijk met twee
zenders tegelijk te werken (grote natuurlijk, met kleinere was dit reeds
lang het geval). Hoewel aanvankelijk de vrees bestond, dat dit (door de
onderlinge inwerking) moeilijkheden zou opleveren, viel zulks achteraf
erg mee.
Het grote voordeel, van de beschikking te hebben over twee zenders,
bestond hierin, dat thans in de drukke middaguren (in Nederland) vanuit
Indië met twee kanalen gewerkt kon worden en wel op golflengten van 7,7
en 13,6 km. Dit dubbele verkeer ving des avonds om 8 uur aan. Naarmate
het in Holland later op de dag werd, nam de geluidssterkte van de zenders
toe, zodat een veel groter aantal telegrammen kon worden verwerkt dan
vroeger, hetgeen opnieuw een vooruitgang betekende. Wanneer ’s nachts
om een uur of één het aantal aangeboden telegrammen voldoende
geslonken was, werd de dienst met één der zenders voortgezet en kwam de
andere vrij voor het verkeer met andere landen.
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14: Concurrentie met de “Eastern”
Hoewel de aanwinst van de tweede antenne en de mogelijkheid het verkeer
over twee kanalen te leiden een flinke stap vooruit betekende op het
moeilijke pad van het Indische radiobedrijf, aan de andere kant baarde –
naast de vele technische moeilijkheden – ook het wisselvallige verkeer
vele zorgen. Weliswaar waren er dagen, dat de verbinding zo goed was,
dat enige honderden telegrammen konden worden verwerkt, maar het
kwam ook vaak voor, dat de telegrafisten op het ontvangstation uren
ingespannen bezig waren, met als eindresultaat een oogst van 4 of 5
telegrammen over een hele nachtdienst.
Zou dit laatste niet zo erg geweest zijn voor het overbrengen van
regeringstelegrammen, voor het verzenden van volbetaalde particuliere
telegrammen stond de zaak anders. Het ging namelijk bij de overseining
van deze particuliere telegrammen vrijwel in alle gevallen om spoed,
vooral wat betreft de handels- en beurstelegrammen. Bij deze laatste kon
een tijdwinst van enkele minuten een belangrijke rol spelen. Of het
telegram tenslotte via de radio of langs de kabel werd overgeseind,
interesseerde de particulieren over het algemeen niet. Vanuit een
commercieel standpunt bekeken ging het er om: wie brengt het telegram
het snelst over. Het nationale belang kwam op de tweede plaats en het was
hiermede, waar de Radiodienst rekening mee te houden had.
Nu had de Radiodienst niet veel concurrenten. In totaal slechts één. Maar
dit was dan ook een geduchte, namelijk de meergenoemde “Eastern
Telegraph Company”. Want naarmate de Radiodienst zich inspande, meer
telegrammen over te brengen, des te creatiever werd ook de Eastern. Aan
de activiteit van deze maatschappij had wel eens iets ontbroken. Voordat
de radioverbinding tot stand kwam, had – zo we weten – de Eastern het
monopolie voor het overseinen van de telegrammen naar Europa, althans
gerekend vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog. De looptijd der
telegrammen bedroeg toen soms dagen, als gevolg van de Engelse censuur.
Na de oorlog werd deze looptijd veel korter, doch deze bedroeg nog altijd
enkele uren. Toen evenwel de radioverbinding medio 1923 werd
opengesteld, begon een duidelijk waarneembare activiteit van deze
kabelmaatschappij te ontstaan, teneinde de handel tot zich te trekken.
Liet zich deze concurrentie met de Radiodienst aanvankelijk niet zo ernstig
aanzien, hierin kwam een grote verandering, toen de Eastern in Februari
1925 een tweede kabel in gebruik nam tussen Batavia en Singapore.
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Hierdoor was het mogelijk, de telegrammen naar Singapore snel door te
geven, waarna deze zonder veel tijdverlies en met voorrang naar Europa
werden geseind. Verder lag het in de bedoeling van deze maatschappij, de
outillage van de kabelkantoren nog belangrijk te verbeteren, zodat het zeer
de vraag zou zijn, of de radioverbinding de concurrentie met de
kabelmaatschappij op den duur de baas zou blijven. Want het was reeds
lang gebleken, dat met geen enkel zendvermogen, hoe groot ook, over de
volle 24 uur gewerkt kon worden.
In de zomermaanden waren minstens 4 uren per etmaal volkomen
onbruikbaar en gedurende de wintermaanden, als de gemeenschappelijke
nachturen wat langer waren, iets minder. Gedurende de uren, dat er
verbinding was, was het dus zaak, om in de kortst mogelijke tijd een groot
aantal telegrammen over te brengen en vandaar het grote belang, dat vanaf
het begin van 1925 met twee zenders kon worden gewerkt.
Een handicap was echter, dat de ligging van de uren van een goede
verbinding niet altijd samenviel met de voornaamste tijden van aanbieding
van telegrammen, de middaguren wel, doch de avonduren niet. Daarom
was het in de ongunstige maanden niet mogelijk, de dringende
telegrammen zo lang aan te houden, tot de verbinding beter werd, zodat
deze langs de kabel overgeseind moesten worden.
Toch zat men bij de Radiodienst niet stil en probeerde al het mogelijke om
een uitweg te vinden. Zo had men in Juni 1924 een succes geboekt door
een deel van het verkeer over Amerika te leiden, wanneer de rechtstreekse
verbinding haperde. Deze merkwaardige omweg, die natuurlijk het
principe van het rechtstreekse verkeer in gevaar bracht, was een gevolg
van het feit, dat de overdracht der langegolfsignalen in de richting van
West naar Oost, dus tégen de omwenteling van de zon in, gunstiger was
dan in omgekeerde richting. Dit verschijnsel werd het “Oost-West” effect
genoemd en had tot gevolg, dat Amerika in Indië niet gehoord werd, zodat
de verbinding eenzijdig was.
De telegrammen via Amerika werden ontvangen door San Francisco (in de
radiotaal Frisco genoemd), gingen van daar per lijn naar New York en dan
weer per radio naar Nederland.
Wanneer Kootwijk in Indië hoorbaar was, werd door dit station
rechtstreeks reçu gegeven, of, bij een slechte verbinding, door middel van
strepen en punten.
Zo betekende het geven van strepen dat het telegram wél en het geven van
punten, dat het niet was ontvangen. Waren echter de luchtstoringen zo
hevig, dat geen punten/strepen konden worden onderscheiden, dan had het
geven van reçu plaats via Honolulu en Cavite, of……. op het gevoel.
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Enkele der telegrafisten bezaten namelijk een zo grote mate van “feeling”,
dat zij ook zonder reçu aanvoelden, welke telegrammen wel en welke niet
in Nederland waren ontvangen.
Hieruit blijkt, dat het voor de bedrijfsleider op de Bedrijfscentrale niet
gemakkelijk was, om uit te maken, hoeveel telegrammen hij moest
bewaren voor verzending per radio en hoeveel aan de kabelmaatschappij af
te geven. Ging het verzenden per radio enige dagen vlot, dan was men
geneigd, te veel aan te houden en te weinig aan de kabelmaatschappij te
geven. Was daarentegen de radioverbinding een tijdje slecht geweest, dan
geschiedde het omgekeerde.
Bleek men te veel telegrammen te hebben aangehouden, dan moesten deze
nadien alsnog aan de Eastern worden overgegeven hetgeen een grote
vertraging gaf en bij de afzenders een zekere ontevredenheid over het
radioverkeer wekte, hetgeen natuurlijk met het oog op de concurrentie
moest worden voorkomen.
De radioweg was nu eenmaal wisselvallig, daar viel niets aan te doen;
soms werd uren lang geseind met een tempo van 12 woorden per minuut,
elk woord drie maal herhalend. Maar op andere momenten, als de
verbinding goed bruikbaar was, werkten de ponsers en nemers, of hun
leven er van afhing, om in een minimum tijd zo veel mogelijk
correspondentie te verwerken.
Geen wonder, dat van het radiopersoneel, zowel op het ontvangstation als
op de Bedrijfscentrale, zeer veel werd gevraagd. Alleen met de uiterste
krachtsinspanning en met een grote mate van ijver, kon bij het
aankomende Radiobedrijf, dat nog geheel in het beginstadium verkeerde,
iets bereikt worden. En ook alleen dan was het mogelijk – zoals uit alles
blijkt – de telegrammen snel over te brengen en te concurreren met de
kabel. Het was een gelukkige omstandigheid, dat de Radiodienst in het
algemeen en de ontvangafdeling in het bijzonder in die tijd over personeel
beschikte, dat hiertoe niet alleen in staat bleek, doch dat ook van deze
noodzaak was doordrongen.

15: Het nieuwe radio-ontvangstation Rantja Ekek
Toen eenmaal was besloten het ontvangstation te Tjangkring te
verplaatsen, werden – naar we weten – op tal van plaatsen ontvangproeven
gehouden, zowel in de nabijheid van de kust als in het binnenland. Daar de
eerste geen betere resultaten leverden, dan die op grotere afstanden van de
kust, werden een tweetal plaatsen op de Bandoengse Hoogvlakte
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uitgezocht voor het nemen van uitgebreidere proeven en wel een terrein in
de omgeving van de dessa Rantja Ekek en te Padalarang. Bij de keuze van
deze plaatsen was nadrukkelijk rekening gehouden met hun strategische
waarde. Om verschillende redenen werd het van belang geacht, de
voornaamste radiostations zoveel mogelijk binnen de stelling Bandoeng te
houden.

Afb. 12: Situatieschets Radiostations.
Rantja Ekek was in rechte lijn ongeveer 18 km van Bandoeng gelegen en
wel in Zuid-Oostelijke richting. Padalarang bevond zich aan de andere
zijde van Bandoeng en in het Noord-Westen. De afstand tussen de beide
plaatsen bedroeg 15,5 km en hun afstanden tot het Radiostation op de
Malabar respectievelijk 42 en 40 km, zie afb. 12.
Bij de ontvangproeven te Rantja Ekek werd gebruik gemaakt van een
Telefunken raamantenne van 10 m2 , welk raam beter voldeed dan het
grote te Tjangkring van 100 m2 , aangezien hiermede minder last van
storing werd ondervonden. Als ontvanger werd gebruikt een Telefunken
toestel, hetwelk hoog- en middelfrequent versterking bezat.
In tegenstelling met Tjangkring, waar alle toestellen in een metalen kooi
waren geplaatst, werd op de proefstations de proef genomen, alle
apparaten in metalen dozen te monteren.
Zo lang Tjangkring nog in bedrijf was en de Bedrijfscentrale zich daar ook
bevond, werden de ontvangen signalen per kabel naar dit station
doorgegeven. Hierdoor was het mogelijk met een minimum aan personeel
uit te komen. Toen eind 1924 deze Bedrijfscentrale naar Bandoeng ging,
bleef deze werkwijze niet alleen gehandhaafd, doch gaf ook Tjangkring de
ontvangen tekens door.
Enige maanden daarna, namelijk in Mei 1925 verhuisde de
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Bedrijfscentrale opnieuw en wel naar het grootste telegraafcentrum van
Nederlands Indië, “Batavia Centrum”. Hierdoor werd het heen– en
weerseinen van telegrammen tussen Batavia en Bandoeng ontgaan,
waardoor de overkomstduur nog iets kon worden bekort.
Aangezien het terrein in de omgeving van Rantja Ekek zeer geschikt bleek
voor het oprichten van een ontvangstation, werd deze plaats tenslotte
uitgekozen. Begin 1925 werd het ontvangstation te Tjangkring verlaten en
toen Rantja Ekek goed op dreef was, werd tenslotte ook Padalarang
opgeheven, na ongeveer anderhalf jaar dienst te hebben gedaan.
De omgeving van Rantja Ekek was geheel anders, dan die van Tjangkring.
Lag het ontvangstation in deze laatste dessa in heuvelachtig terrein; op
Rantja Ekek was het volkomen vlak. Het dichtstbijzijnde gebergte bevond
zich op enige kilometers afstand. Van evenwichtsverstoringen als gevolg
van de oneffenheid van het terrein, zou men hier dus wel geen last hebben.
Het gehele gebied rondom het station bestond uit sawah en was zeer
waterrijk. Vanaf November tot Juni werd hier aan rijstbouw gedaan. In die
tijd had het grondwater slechts een hoogte van 0,25 meter. Zelfs in de
droge tijd tussen Juni en October zakte dit grondwater in de vette
kleibodem niet dieper dan tot een meter. Ook deze factor was misschien
voor de ligging van een ontvangstation niet ongunstig.

Foto 34: In de loop van 1923 werd een begin gemaakt met de
overplaatsing van het ontvangstation Tjangkring naar het
ontvangstation Rantja Elek.
Stond op Tjangkring slechts één enkel gebouw, waarin alles was
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ondergebracht, op Rantja Ekek werden, op grond van ervaring, meerdere
loodsen opgesteld. Zo kregen o.a. de dynamo’s voor de opwekking van de
gelijkstroom met de accubatterijen een afzonderlijk gebouw, dat op
ongeveer 100 meter van de ontvangloods kwam te staan. Hierdoor hoopte
men minder last te hebben van vonkende borstels en andere storingen. Ook
het ontvangraam van Telefunken (het grote raam werd na de verhuizing
niet meer opgesteld) kreeg een afzonderlijk torentje, dat apart stond van de
andere gebouwen. Tot zover enkele zakelijke mededelingen.
Thans nog een interessant geval, dat wel de moeite waard is, hier te
vertellen.
Toen het radiostation Rantja Ekek tot stand kwam, werkte en woonde ik
op Radio Malabar, zodat ik in die begintijd niet in de gelegenheid ben
geweest op het station een kijkje te nemen.
Toevallig bevond zich onder het personeel van het ontvangstation een
vriend (de heer C. de Haas, afkomstig uit Sneek), die ik in Bandoeng nog
al eens ontmoette. En daar hij in bedoelde kwestie betrokken was, vernam
ik het geval uit de eerste hand.
Al spoedig na de ingebruikname van het ontvangstation Rantja Ekek
bleek, dat ook dààr de grote booglamp stoorde. Enerzijds kwam dit door de
geleidelijke opvoering van de energie van deze zender en anderzijds door
de gestadig vooruitgaande ontvangtechniek.
Deze storing nu op het nieuwe station was een lelijke tegenvaller. Het
station nogmaals te verplaatsen, ging niet en door de toestand zo te laten,
werd het verkeer gehinderd. Zo we ons herinneren was het storen van de
grote booglamp één van de redenen, waarom men Tjangkring, dat ruim 10
km dichter bij Malabar lag, destijds had verlaten. Geen wonder, dat
middelen werden beraamd om de storing op te heffen.
Hoe het precies in zijn werk gegaan is, weet ik niet, doch vermoedelijk is
mijn vriend (C. de Haas) de enige geweest, die dit vraagstuk daadwerkelijk
heeft aangepakt. Althans hij is de enige geweest, die succes heeft gehad.
Na enig geëxperimenteer gelukte het hem namelijk, om de storende
invloed van de grote booglamp te verminderen en wel door aan de
bestaande ontvanger een toestelletje te koppelen, dat in een metalen doos
zat. Dit toestelletje had hij in hoofdzaak thuis in elkaar geflanst. Aan de
buitenkant bevonden zich alleen een paar verbindingscontacten. Wat er in
zat wist niemand, want hij had het deksel zorgvuldig dicht gesoldeerd,
zodat men het niet open kon maken. Wanneer hij dienst had op het station,
nam hij het “toverdoosje” mee, schakelde het in en had storingsvrije
ontvangst. Na afloop nam hij het weer mee naar huis.
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Blijkbaar was hij – behalve een uitstekend technicus – ook een handig
zakenman, want hij vertelde het geheim aan niemand, met de bedoeling er
in de toekomst iets aan te verdienen. Zijn collega’s deelde hij mede, dat
het hier een uitvinding betrof, waarop hij te gelegenertijd patent wilde
aanvragen.
Toen hij het apparaatje voldoende had uitgeprobeerd en het goed bruikbaar
bleek, bood hij het dan ook aan de dienst te koop aan. Dit gaf enige
consternatie, omdat het niet de gewoonte was, dat een ambtenaar iets aan
het Gouvernement verkocht. Verder scheen het gevraagde bedrag vrij hoog
te zijn en ook scheen men een beetje sceptisch tegenover de vinding te
staan.
Hoe dit ook zij, de leiding van de Radiodienst ging niet direct op het
aanbod in. Blijkbaar moest men eerst een beetje aan het idee wennen. Mijn
vriend de uitvinder deed, alsof het hem niet interesseerde; wanneer de
dienst er geen belang in stelde, welnu, dan zou hij er patent op aanvragen.
Voorlopig mocht men het nog een tijdje in bruikleen houden, maar als het
te lang duurde, nam hij het toestel weer weg.
Vermoedelijk was dit een beetje bluf, want in wezen betrof de vinding
niets nieuws, doch was zij een toepassing van een bekende schakeling voor
het verkrijgen van éénrichtingsontvangst.
Hij liet hier natuurlijk niets van blijken en toen de dienst wat al te lang
talmde, nam hij het toestel inderdaad weg en gebruikte het alleen wanneer
hijzelf dienst had.
De andere ambtenaren waren intussen aan het gebruik van het
“wonderdoosje” gewend geraakt en stelden het zeer op prijs, dat het voor
algemeen gebruik behouden bleef. Het gevolg was dan ook, dat zij er bij
de leiding van de Radiodienst op aandrongen, het toestel aan te kopen,
omdat het voor het bedrijf van groot belang was.
Deze kwestie met het toestel heeft heel wat stof doen opwaaien en zelfs is
er een juridisch ambtenaar aan te pas gekomen, om het geval te
onderzoeken. Om echter kort te zijn: het doosje werd uiteindelijk voor een
behoorlijke prijs door de Radiodienst gekocht. Wat hij er voor kreeg weet
ik niet meer; dat doet ook trouwens weinig ter zake, naar ik meen, kon
mijn vriend tevreden zijn.
In hoeverre de Radiodienst dit ook geweest is, wil ik tevens in het midden
laten. Vermoedelijk zal men na verloop van tijd wel eens in het doosje
gekeken hebben om tot de ontdekking te komen…. dat er alleen maar een
paar spoeltjes in zaten. Of men toen het idee heeft gekregen er een beetje
tussen genomen te zijn, kan ik ook al weer niet beoordelen. En zo dit
laatste het geval is geweest, was het beter, er niets van te laten blijken.
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Het gehele geheim bestond namelijk hierin, dat twee soorten antennes met
elkaar werden gekoppeld, waardoor een ontvangkarakteristiek werd
verkregen, die een hartvorm bezat. Richtte men het zo in, dat Malabar aan
de zijde van de minimum ontvangsterkte lag en Europa aan die van het
maximum, dan werd de storende invloed tot een minimum gereduceerd,
terwijl de ontvangst van de Europese zenders ongehinderd voortgang
vond.
Het bovenstaande geval heb ik altijd als één der meest kenmerkende
staaltjes bij de Radiodienst gevonden, dat heel goed het verschil in
belangstelling typeert, dat er bij de leidende figuren bestond tussen de
zend- en de ontvangtechniek, te weten: een technische leiding, die zich in
hoofdzaak bemoeit met de zendtechniek en de ontvangafdeling (die even
belangrijk is) bijzaak vindt. Nu komt er een jong ambtenaar van het
telegrafistenkorps (geen ingenieur) en die werpt zich op de verbetering van
het ontvanggedeelte. Hij doet een ontdekking en wil deze aan de dienst
verkopen. De leiding zit met de handen in het haar, want zij is zelf niet op
de gedachte gekomen een verbetering aan te brengen en zonder deze
vinding kan het station niet gehandhaafd blijven en zou opnieuw verplaatst
moeten worden. Ten slotte gaat zij er toe over de koop te aanvaarden en
dan blijkt de vinding op iets heel gewoons te berusten, dat iedere andere
radiotechnicus had moeten vinden. Het onderwerp lijkt mij haast geschikt
voor een boek of een film.
Aangemoedigd door het succes met het ontstoren van de grote
booglampzender, schafte mijn vriend zich een “auto” aan, teneinde in zijn
vrije tijd het ontvangstation te kunnen bezoeken voor het doen van
experimenten. Deze “auto” (welke naam het wagentje nauwelijks kon
dragen) is gedurende een paar jaar één van de bezienswaardigheden van de
Radiodienst geweest. Vandaar, dat ik niet kan nalaten er een paar woorden
aan te wijden.
Welnu, mijn vriend bezat een auto (althans zo noemden wij het voertuigje)
en we waren er – geloof ik – nog jaloers op ook, want niemand van ons
kon zich, als jong ambtenaar, die luxe veroorloven. Vermoedelijk heeft hij
zich het wagentje kunnen aanschaffen van het geld, dat hij voor zijn
vinding kreeg. Zeker ben ik hier echter niet van.
Hoe dit evenwel zij, het autootje was een ongelooflijk onooglijk en
onmogelijk karretje, zoals er vermoedelijk op geheel Java geen tweede
meer reed. Welk jaartal het beestje bezat weet ik niet meer, wel weet ik,
dat het een Ford was en misschien wel één van de allereerste exemplaren.
Het stond heel hoog op de wielen, had een verticale stuurstang en naast
deze stuurstang bevond zich een bobine met een accu. Zowel het eerste als
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het laatste was praktisch, want het water kon niet zo hoog op de wegen
staan (hetgeen na zware regens nogal eens gebeurde) of de Ford kwam er
door. En als de onderbreker van de bobine weigerde (hetgeen ook nogal
eens plaats vond) kon hij vanaf zijn zetel het contact bijwerken en verder
rijden.
Zo nu en dan, als we in Bandoeng kwamen, nam hij ons wel eens mee,
maar dan hielden we ons hart vast, want hij had altijd de gewoonte, met
een geweldige vaart te rijden. Als hij door de bochten gierde en het had
pas geregend, dan moest je je bukken, wilde je niet de kans lopen, dat de
modderspatten je om de oren vlogen.
Iedere vrije dag ging hij met de wagen de bergen is en nam dan zijn gehele
familie, bestaande uit zes personen, mee. Dat deze tochten in het zware
bergterrein niet ongevaarlijk waren, blijkt wel hier uit, dat toen op een keer
één der wielen er af liep, het hele gevalletje in een sawah terecht kwam.
Veel vrees kende men blijkbaar niet, want een volgende keer trok men er
even lustig weer op uit. Zelfs zag men er niet tegen op, af en toe de steile
en bochtige Malabarhelling op te klimmen en het wonderlijke hiervan was,
dat men er nog kwam ook, terwijl meer moderne wagens uit die tijd er een
behoorlijke klim aan hadden, ja zelfs wel bleven steken. Weliswaar duurde
zo’n rit ontzaggelijk lang, want met een slakkegang kroop men naar boven
en af en toe moest men water bijvullen. Voorts zou het mij niet
verwonderd hebben, dat de familie zo nu en dan uit heeft moeten stappen,
om de wagen te helpen duwen.
Heel lang heeft hij van zijn wagen geen plezier gehad. Op een keer brak
hij zijn pols bij het aanslaan van de motor, waarna hij het vehikel tegen
een nieuwer type inruilde. Doch in die korte tijd heeft het karretje zeker
zijn geld opgebracht, want mijn vriend heeft er ettelijke nachtelijke ritten
mee naar Rantja Ekek gemaakt en in die tijd zeer baanbrekend werk
verricht, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien.

16: Een storing met de machinezender
Sinds Augustus 1923, vanaf het ogenblik dat de machinezender waardig
werd bevonden mede te helpen het betaald verkeer af te wikkelen, werd de
bediening van de zender aan ons overgedragen en toen kort daarop de
monteur van Telefunken vertrok, kregen wij ook het onderhoudswerk te
doen.
In tegenstelling met het Gouvernementsgedeelte, waar wij voortdurend in
actie moesten zijn, betekende het bedienen van de machinezender een
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rustig bestaan. Veel meer, dan het controleren van de diverse onderdelen
en meters, viel hier niet te doen. De zender was zeer bedrijfszeker en kon
praktisch dagen aaneen draaien, zonder dat wij er – bij wijze van spreken –
naar om hoefden te zien.
Ook het onderhoudswerk had weinig te betekenen en verbeteringen waren
niet nodig. Het enige onderdeeltje, dat in mijn tijd een kleine wijziging
heeft ondergaan, was de signaalinrichting van de waterkoeling van de h.f.generator. En de noodzaak hiervan lag – eerlijk gezegd – eerder aan een
gebrek aan onze installatie, dan aan die van Telefunken.
Het kwam namelijk nog al eens voor, dat de watertoevoer (waar wij voor
zorgden) stagneerde. De ene keer was dit het gevolg van het dichtdraaien
van de verkeerde kraan door één der Inheemse werklieden en een andere
keer het gevolg van een verstopping door meegesleurd struikgewas,
boomtakken, enz.
Was een dergelijke stagnatie in de watertoevoer voor het booglampbedrijf
onprettig, voor de machinezender kon zij zelfs funest zijn. Want bij het
eerste had dit – zoals ik al meer heb betoogd – o.a. tot gevolg, dat binnen
een seconde de anodetip doorbrandde, welke tip in een half uur tijd
vervangen kon worden. Maar wanneer de machinezender geen water kreeg
en dit werd niet vroegtijdig opgemerkt, dan bestond er grote kans, dat de
windingen doorbrandden en zou het misschien weken kunnen duren
voordat de fout hersteld was. Weliswaar was een verklikker aangebracht,
doch het zou kunnen zijn, dat deze door het grote lawaai niet gehoord
werd, bijvoorbeeld als de zenderbedienaar zich in het souterrain bevond.
Het was daarom, dat wij probeerden hier iets op te vinden, hetgeen ons
gelukte, door een gevoelige manometer van een contact te voorzien, dat
open ging zodra de waterdruk beneden een bepaalde waarde daalde,
waardoor de automaat van de voeding uitviel en de motor stopte.
Deze beveiligingsinrichting bleek goed te voldoen. Meermalen heeft zij
dienst gedaan en het is niet onmogelijk, dat hiermede heel wat onheil is
voorkomen. Later zijn van deze apparaatjes een hele serie aangemaakt, ter
beveiliging van de watergekoelde drie-elektrodenlampen, die naderhand in
gebruik kwamen.
Hoewel storingen in het bedrijf van de machinezender sporadisch
voorkwamen, hebben wij in de beginjaren eenmaal een defect gehad, dat
zich aanvankelijk heel ernstig liet aanzien, maar dat achteraf toch nog
meeviel.
Op een ochtend ging namelijk de grote drosselspoel van de magnetisering
van de h.f.-transformatoren in rook op, een storing, die zich in de begintijd
ook op Kootwijk heeft voorgedaan en die de opening van het proefverkeer
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een maand heeft vertraagd. Deze drossel was van de aanvang af een zwak
punt geweest, want hij werd in het bedrijf altijd erg heet, zodat extra
ventilatoren moesten worden aangebracht voor het verkrijgen van een
intensievere koeling. Daar zaten wij dus en onze eerste gedachte was, dat
wij de zender voorlopig wel konden afschrijven en het bedrijf – zo goed en
zo kwaad als het ging – met de grote booglampzender moesten
voortzetten.
Bij het demonteren van de mantel bleek de isolatie van de kabel totaal
verbrand te zijn. Dit zag er dus niet te best uit, want de kans was nu ook
groot, dat de ijzerkern door de hitte geleden had.
Hoe men deze storing indertijd op Kootwijk heeft aangepakt, is mij niet
bekend, maar het zou mij niets verwonderd hebben, dat men de drossel
naar de fabriek heeft opgezonden en zo dit het geval geweest is, dan heeft
men hem minstens van zijn plaats gehaald, hetgeen op zich al een heel
karwei was vanwege zijn zwaarte, en van een nieuwe wikkeling voorzien.
Vandaar misschien, dat de reparatie zo lang heeft geduurd.
Bij ons was dit niet mogelijk. Aan opzenden naar Europa viel voorlopig
niet te denken en een reservekabel bezaten wij niet. Wij zouden de zaak
dus anders moeten aanpakken en wel, door te proberen de kabel er af te
halen en te trachten, deze van een nieuwe isolatie te voorzien. Op zich zelf
een lapmiddel, maar wie weet (zo werd geoordeeld) misschien lukte het
wel en konden wij ons behelpen, tot een nieuwe kwam.
Dit soort werkjes ressorteerden onder de werkplaats en daar ik in die tijd
het chefschap bekleedde, viel mij de twijfelachtige eer te beurt het zaakje
op te knappen; lukte de reparatie, dan was het prachtig, doch zo niet, dan
was men in de verwachtingen teleurgesteld.
Enfin, ik heb dit werkje altijd als een typisch staaltje van “selfhelp” in
Indië gevonden en het is daarom, dat ik er iets meer van vertel.
Voor lang beraad (zo herinner ik mij) was geen tijd. Met spoed werd een
ploeg van een man of tien aan het werk gezet, om de verkoolde isolatie te
verwijderen, een werkje dat zeer voorzichtig moest gebeuren, teneinde de
fijne draadjes van de litze kabel (waaruit de wikkeling bestond) niet te
beschadigen. Achter deze ploeg aan kwam een tweede om de kabel met
gummiband te omwikkelen en toen deze ver genoeg opgeschoten was een
derde en een vierde voor het afisoleren met isolatieband en het bestrijken
met impregneerlak. Dit laatste om het binnendringen van vocht te
voorkomen.
Na een halve dag werken was de kabel opnieuw geïsoleerd. Aan pauzeren
werd niet gedacht. Meteen werd doorgegaan met het opleggen van de
wikkeling.
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De ruimte waarin gewerkt moest worden (de drossel was wegens zijn
zwaarte op zijn plaats blijven staan) was zeer klein. Daarbij bevond zich
de ene helft boven en de andere helft onder de vloer. Het gevolg was, dat
slechts met een paar man tegelijk gewerkt kon worden. Teneinde telkens
over verse krachten te beschikken, wisselden twee ploegen elkaar om het
half uur af.
Om de drossel heen lopen kon niet en daarom werd de kabel eerst losjes
om de ijzerkern heen gelegd, waarna winding voor winding werd
aangetrokken.
We waren ’s ochtends om een uur of negen begonnen en hoopten met de
reparatie vóór de nachtdienst gereed te zijn. Gedurende de middaguren had
de grote booglamp alleen dienst moeten doen, waardoor er een massa
correspondentie was blijven liggen; althans volgens de Bedrijfscentrale.
Zoals het gewoonlijk bij dergelijke spoedkarweitjes ging, werd alles op
haren en snaren gezet. Werkten de Inheemse krachten normaal vrij traag,
bij dit soort gelegenheden kon men veel van hen gedaan krijgen, mits men
er de gang in wist te houden. Het gelukte dan ook inderdaad, de drossel op
de gestelde tijd gereed te hebben. De grote vraag was toen: hoe hij het in
het bedrijf zou doen. Deden zich bij het geven van de eerste seintekens
geen bijzonderheden voor, dan bestond er grote kans, dat het experiment
gelukt was.
Na het aanzetten van de h.f.-machine werd met spanning gewacht op het
moment, waarop op de sleutel zou worden gedrukt en de drossel zijn plicht
moest doen, namelijk de h.f.-trillingen tegen houden. Op dergelijke
momenten – die ik in mijn loopbaan zo vaak heb meegemaakt en waar
meestal zo veel van af hing – bekroop mij meestal een soort angstgevoel,
hetwelk direct verdween, wanneer alles goed ging. Welnu, ook deze keer
kreeg ik het te pakken, zij het maar voor even, want bij het neerdrukken
van de sleutel deed zich het bekende piepende geluid horen, als gevolg van
het trillen van het ijzerblik der h.f.-transformatoren. Tegelijkertijd begon
de wijzer van de antenne-ampèremeter uit te slaan, om op de normale
stand van om en nabij de 300 ampère te stoppen.
Alles bleek in orde te zijn. De drossel bleef vrij koel en overslagen tussen
de windingen deden zich niet voor. Het geluk was ons mee!
Nog even werd wat V’s gegeven, waarna de zender aan de telegrafist van
de Bedrijfscentrale werd overgegeven. En een ogenblik daarna ratelden de
relais en vlogen de radiogolven door de aether om na een onderdeel van
een seconde op Meyendel (waarheen Sambeek verhuisd was) aan te
komen. Een drukke doch welbestede dag was achter de rug, een dag die
nog lang als een prettige herinnering aan een geleverde topprestatie in mijn
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gedachten is blijven voortleven.
De drossel bleef het goed doen en voor zover mij bekend, werd de
gerepareerde kabel nimmer uitgewisseld. En wat vrijwel nooit gebeurde:
de dag na de reparatie bracht de chef van het station de dank over van de
heer CBH met de mededeling, dat aan het Inheemse personeel dat
meegeholpen had, een dag extra loon uitbetaald kon worden. Allen konden
dus tevreden zijn en de Radiodienst niet het minst, want wanneer de
zender buiten bedrijf was geraakt, had het er lelijk uitgezien.
Na de storing met de drossel, werd door het bureau CBH een nieuwe kabel
besteld. Dit was logisch en op zichzelf niets bijzonders. Het bijzondere
was alleen, dat het verkeerd werd gedaan, want na verloop van tijd
arriveerde op Radio Malabar een grote haspel met een kabel, die…voor het
doel totaal ongeschikt was. Ook dit was misschien nog niet zo erg, want –
zoals zo even werd opgemerkt – de gerepareerde kabel leverde geen
moeilijkheden op. Erger was, dat met deze verkeerde bestelling een
kapitaal gemoeid moet zijn geweest, want de haspel woog zeker wel een
1000 kg en hierop zat litze kabel van de allerfijnste soort.
Doch in de Oost komt alles terecht en zo ook deze kabel. Want dit
uitzonderlijk mooie materiaal is ons later zeer van pas gekomen bij het
kortegolfwerk, en is bij stukjes een beetjes tot de laatste centimeter
opgebruikt.

17: het ophalen van de nieuwe vlamkamer
Eindelijk – medio 1925 – kwam, na ruim twee jaren wachten, bericht van
het Technisch Bureau van Koloniën, dat de vlamkamer verscheept was en
spoedig verwacht kon worden. Kort daarna meldde de Algemeen
Pakhuismeester te Batavia, dat een grote kist op de kade te Tandjong Priok
stond en of er iemand wilde komen om het vervoer te regelen. De kist was
namelijk zo groot, dat vervoer op de normale wijze niet mogelijk was.
Als chef van de werkplaats kwam ik opnieuw in aanmerking dit werkje op
te knappen en daar ik sinds mijn reis naar Sitoebondo (toen ruim vier jaar
geleden), niet meer buiten de Preanger was geweest, vond ik het – geloof
ik – wel prettig, er een dag of wat tussen uit te trekken, al was het dan ook
naar de gloeiend hete kade van Tandjong Priok.
In Priok aangekomen bleek (zoals vermoed werd) de kist de bronzen
vlamkamer te bevatten en volgens de bekomen inlichtingen te groot te zijn
om de spoorwegtunnel op het traject Batavia – Bandoeng te kunnen
passeren.
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Vervoer per auto was ook niet mogelijk, daar de kist ergens niet onder een
viaduct door kon. In verband hiermede werd begonnen de omkisting weg
te breken, in de hoop, dat de afmetingen binnen de maximum toelaatbare
grens voor het vervoer per spoor zouden vallen.
Doch ook toen bleek hij nog enkele centimeters te breed te zijn. Wat nu?
De vlamkamer bestond – in tegenstelling met de vorige – uit één stuk,
zodat hij niet gedemonteerd kon worden.
Maar, aan drie kanten bevonden zich dubbele rijen tapbouten, die enige
centimeters naar buiten staken. Wanneer deze aan twee zijden
uitgeschroefd konden worden, zou het gevaarte misschien net binnen de
maat vallen, hetgeen bij meting inderdaad het geval bleek te zijn. Mij
ontbraken echter de gereedschappen, doch het hoofd van de Algemene
Werkplaats van de P.T.T. Dienst te Weltevreden was zo vriendelijk, mij
deze te lenen, benevens een paar toekangs.
De bouten bleken vrij vast te zitten, zodat het losdraaien veel inspanning
kostte. Mocht het niet gelukken alle bouten los te krijgen, dan zet er niets
anders op, dan deze af te zagen.
Eenmaal op Radio Malabar aangekomen, zagen we dan wel verder. Doch
tot deze ingrijpende maatregel behoefde ik echter niet over te gaan, zij het
dan, dat met het werkje een dag of vier is heen gegaan en ik heel wat
zweetdruppels op de hete zonbeschenen kade heb moeten laten.
Overigens was het gedoe op de kade niet ongezellig voor iemand, die
lange tijd in de eenzaamheid van de Malabarkloof opgesloten is geweest.
Grote zeeschepen kwamen en gingen. Verschillende nationaliteiten waren
aanwezig.
Ook de wekelijkse mailboot met passagiers kwam en vertrok, niet ver van
de plaats waar wij werkten. Ging de aankomst van zo’n boot vrij rustig in
z’n werk en waren de opvarenden in de kortst mogelijk tijd vertrokken, het
vertrek nam heel wat meer tijd in beslag en was heel wat geanimeerder:
het prettige vooruitzicht enige maanden met verlof in Europa te kunnen
doorbrengen, bracht de vertrekkenden in een vrolijke stemming.
’s Ochtends om een uur of tien begonnen de eersten al te komen. De boot
vertrok pas een uur of drie later, namelijk op de vastgestelde tijd van één
uur in de namiddag. Tal van familieleden en kennissen gingen mee, om de
passagiers uitgeleide te doen. Aan boord ging het gezellig toe, het was één
en al beweging en vrolijkheid. De wegbrengers (zoals men hen noemde)
werden getracteerd op een koud glas vatbier of een andere ijskoude dronk.
De djongossen in hun keurig witte pakje en een geknoopte gebatikte doek
op het hoofd, hadden het druk en liepen af en aan om hun klanten zo snel
mogelijk te bedienen, want de tijd was betrekkelijk kort.
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Wanneer je dit zo zag, kwam de lust ook bij je op, met verlof te gaan. Het
vooruitzicht de reis met één der nieuwe grote boten te mogen maken, zoals
er toen eentje lag en de familie en kennissen na zoveel jaren terug te
mogen zien, deed je hunkeren naar het moment, de koffers te kunnen
pakken. Maar onze tijd voor vertrek was nog niet gekomen en het zou nog
een kleine twee jaren duren, voordat het zover was. Aangenomen
natuurlijk, dat we op tijd mochten vertrekken, want daar haperde het bij de
Radiodienst nogal eens aan, vanwege personeelsgebrek, zo het heette.
Het uur van vertrek naderde. Reeds tweemaal had de stoomfluit zich laten
horen: eerst één lange stoot en daarna twee. Het wachten was toen op de
derde van drie stoten.
De meeste wegbrengers waren reeds van boord en stonden op de kade het
vertrek af te wachten. De laatsten haastten zich, het schip te verlaten. Het
walpersoneel van de Stoomvaartmaatschappij stond reeds gereed, om bij
het eerstvolgende signaal de loopbrug weg te rijden en de trossen los te
gooien.
Precies op het vastgestelde tijdstip weerklonken de drie doffe stoten op de
stoomfluit. Meteen kwam er beweging in de grote kolos. De kapel aan
boord speelde een paar coupletten van het Wilhelmus, waarbij allen
eerbiedig in de houding gingen staan.
Na afloop van dit plechtige moment werden de vertrekkenden nagewuifd
en serpentines naar beneden geworpen. Foto’s werden van weerskanten
gemaakt en filmtoestellen klikten. De ene serpentine na de andere brak af,
tot tenslotte de allerlaatste verbinding tussen vertrekkenden en
wegbrengers aan de wal was verbroken.
De ruimte tussen de boot en de kade werd nu snel groter, daar de eigen
schroeven in beweging waren gekomen. Enkele enthousiastelingen
probeerden het schip bij te houden door met grote passen mee te lopen. In
het begin lukte hen dit nog wel doch langzamerhand moesten ze tot een
drafje overgaan, om tenslotte de race op te geven.
Na een minuut of tien waren de bekenden tussen de menigte langs de
railing niet meer te onderscheiden en langzamerhand begon de groep te
vervagen tot een lichte streep. Het was gloeiend heet aan de kade, want de
zon stond bijna loodrecht boven ons en het was geen genoegen, langer te
blijven staan dan nodig was. Binnen enkele minuten was dan ook iedereen
vertrokken en keerde een vreemd aandoende leegte terug.
Het was zaterdagmiddag en wij pakten onze spullen bij elkaar om er die
dag mee op te houden. De volgende week Zaterdag op dezelfde tijd zou
zich hetzelfde spel herhalen, doch dan enkele honderden meters verderop
aan de kade van de Rotterdamse Lloyd. Maar dit zouden we niet meer
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meemaken, want de vlamkamer was bijna zover, dat zij opgeladen kon
worden. Maandag of uiterlijk Dinsdag konden wij hieraan beginnen.
Dit opladen bleek nog helemaal niet zo eenvoudig te zijn, want het moest
op de centimeter nauwkeurig geschieden. Dan weer stak het gevaarte iets
te veel naar de ene kant en dan naar de andere over, of was zij een weinig
gedraaid. En wanneer beide zijden niet precies even veel overstaken of niet
nauwkeurig evenwijdig met de wagon liepen, zou de vracht over de
maximum toelaatbare breedte heen komen en afgekeurd worden.
Na een halve dag gemanoeuvreerd te hebben kon de lading eindelijk de
goedkeuring van de aanwezige ladingmeester van de SS (Staats
Spoorwegen) wegdragen en was ik van de verdere verantwoording af. En
ik hoopte maar, dat de vracht onderweg niet zou verschuiven, want dan
liep het nog mis, ondanks onze moeite en zorgen.
Alvorens de terugreis naar Radio Malabar te aanvaarden, bleef ik op
uitnodiging van de chef van de Algemene Werkplaats van onze dienst nog
een dag in Weltevreden, om het atelier te bezichtigen. Het interesseerde
mij ten zeerste kennis te maken met de instelling, die voor de Radiodienst
in het algemeen en voor Radio Malabar in het bijzonder zo veel had
gedaan en altijd zulk keurig werk leverde. Deze gelegenheid kon ik
moeilijk voorbij laten gaan.
Het geheim van de aldaar gevolgde werkmethode zou spoedig opgelost
worden. In tegenstelling met alle andere bedrijven, die ik tot dusver had
leren kennen stonden hier in hoofdzaak Westerse en geen gekleurde
vaklieden aan de bankschroef, fraisbank, draaibank en dergelijke. Dit was
voor mij iets heel ongewoons en misschien wel uniek in geheel Indië. Het
herinnerde mij enigszins aan hetgeen ik wel eens gelezen had, over
vroegere tijden, toen Hollandse vaklieden daar zelf metselden en huizen
bouwden, iets wat al lang niet meer gebeurde. Geen wonder dus, dat het
afgeleverde werk er zo keurig uitzag en veel overeenkomst vertoonde met
dat van Nederlandse instrumentmakerijen. Overal elders in de tropen en
ook op Radio Malabar, stonden uitsluitend Inheemse en Chinese vaklieden
aan de machines en aan de werkbanken en hielden Westerse vaklieden
toezicht.
Deze laatsten gaven alleen de nodige aanwijzingen, verder niet. Hiermede
hadden zij de handen vol en zouden er moeilijk iets bij hebben kunnen
doen. Wanneer trouwens het geringe aantal Westerse technici op Radio
Malabar alles zelf had moeten doen, waren wij nooit en te nimmer klaar
gekomen. Daarbij was de methode Weltevreden erg duur, want een
Westers vakman verdiende al gauw het vijfvoudige van zijn Inheemse
collega. Hoewel het door de laatste afgeleverde werk niet zo mooi was en
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veel minder af, bestond er geen andere oplossing.
Zo was de algemene gedachtegang. Dat men er dus bij de Algemene
Werkplaats in Weltevreden een andere stijl op na hield en met schaarste
aan Europeanen en met hoge bedrijfskosten geen rekening hield, was voor
mij een nieuwtje. Wel waren ook hier Inheemse en Chinese koelies, doch
hun aantal was gering.
Of deze toestand op den duur gehandhaafd zou kunnen worden betwijfelde
ik, want er liepen geruchten, dat een nieuwe salarisregeling op komst was,
waarin een bepaling opgenomen zou worden, dat voor de lagere en
middelbare betrekkingen geen personeel meer uitgezonden mocht worden
en de diensten moesten volstaan met in Indië opgeleide krachten. Hoe deze
nieuwe regeling zou worden, wisten we toen nog niet, doch wanneer de
geruchten waarheid bevatten, zou de Algemene Werkplaats de bakens
moeten verzetten, daar men dan geen instrumentmakers meer kon laten
uitkomen.
Na nog speciaal een bezoek gebracht te hebben bij de Europese
stempelmaker, die een zekere vermaardheid bij onze dienst bezat, nam ik
afscheid van deze keurig ingerichte en goed georganiseerde instelling.

Foto 35: De aankomst van de nieuwe vlamkamer op het station van
de spoorwegen in Bandjaran. Het verdere transport had per lorrie
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plaats.
Na ongeveer een week arriveerde de vlamkamer goed en wel op het
dichtstbijzijnde station te Bandjaran. Voor het vervoer van zware stukken
naar boven gebruikten wij vroeger een paar lorries. Eén hiervan – de
grootste – hadden we (toen Malabar gereed was) aan de Dienst van
Waterkracht moeten afstaan, die hem gebruikte voor het vervoer van
zware transformatoren. De andere was voor het vervoer van de vlamkamer
van meer dan zes ton eigenlijk te zwak. Daar echter de eerste niet meer
beschikbaar was, werd besloten de kleinste toch maar te gebruiken. Hij
werd een beetje versterkt, doch veel konden we er niet aan doen.
Het vervoer naar boven kon alleen des nachts geschieden daar de weg
overdag vrij moest blijven voor het normale verkeer. Het eerste gedeelte
leverde geen moeilijkheden op, doch toen de steile hellingen bereikt
werden, werd het er niet gemakkelijker op. Per nacht vorderde men niet
meer dan een kilometer.
Ongeveer halverwege kreeg men pech. De trekinrichting van de lorrie
bleek te zwak te zijn en brak, net in één der bochtige gedeelten van de
weg, met het gevolg, dat het voertuig met vlamkamer en al terugrolde en
in een ondiepe slokan (goot) terecht kwam. Gelukkig bevond zich op deze
plek geen ravijn, want anders had het er heel wat slechter uitgezien. Thans
veroorzaakte het ongeval een paar dagen oponthoud, waarna de reis verder
vervolgd kon worden. En zonder verdere moeilijkheden arriveerde de lang
verwachte vlamkamer eindelijk op de Malabar.

18: De uitwisseling van de vlamkamer en het verbeteren van de
antenne
Met het uitwisselen van de vlamkamer kon niet direct begonnen worden,
omdat eerst heel wat voorbereidende werkzaamheden nodig waren. Zo
moest de koelwaterleiding geheel herzien worden en dienden we een
stellage te bouwen met een inrichting om de oude vlamkamer uit te kunnen
rijden en de nieuwe naar binnen.
Verder – en dit gaf misschien nog wel het meeste werk – zou de antenne,
tijdens de werkzaamheden aan de grote booglamp, naar beneden gaan,
teneinde de antennedraad en de isolatoren uit te wisselen. Tevens zouden
er nog enkele andere verbeteringen worden aangebracht.
Voor de antennedraad had Dr. de Groot de hand weten te leggen op een
349

soort kabel van dun gevlochten bronsdraad met een dikke hennepkern. De
diameter van deze kabel bedroeg ongeveer 2,5 cm. Bij gebruik van deze
kabel hoopte hij de antenne hoger te kunnen belasten, zonder last te
hebben van het meergenoemde Coronaverschijnsel.
En wat de isolatoren betreft, deze zouden vervangen worden door de
inmiddels aangekomen knuppelisolatoren van verbeterde uitvoering, welke
er bijzonder solide uitzagen. Zij waren beproefd op een spanning van
150.000 volt en hadden een treksterkte van 5000 kg, zijnde vijfmaal zo
veel als die van de Telefunken knuppels.
Daar zij een lengte hadden van een meter, werd het niet nodig geacht meer
dan twee stuks onder elkaar te hangen. Zulks te meer omdat sproei- en
regenkappen waren meegeleverd, welke de overslaglengte niet
onbelangrijk vergrootten, zie foto’s 36, 37 en 38.
Hoewel dit natuurlijk van tevoren niet gezegd kon worden, waren wij van
oordeel, dat het daarboven in de kloof al heel erg zou moeten spoken,
wilde thans nog een overslag plaats hebben. Deze veronderstelling is
inderdaad uitgekomen, want toen de antenne eerst na verloop van vijf jaren
weer naar beneden ging, bleken weliswaar op de sproei- en regenkappen
sporen van overslagplekken voor te komen, doch het porselein was niet
beschadigd.
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Foto 36: De laatste hand wordt gelegd aan de bevestiging van de
antenne met knuppelisolatoren.
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Foto 37: Het aanbrengen van de Amerikaanse knuppelisolatoren.
Honderden tanies uit de omgeving (landbouwers) zijn nodig om de
antennedraden en de ophangkabels vrij van de stenen en het
struikgewas te houden.
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Foto 38: Daarna gaat alles langzaam en vooral gelijkmatig, de
hoogte in, teneinde de toppen van het hoge geboomte te ontwijken.
Tenslotte zou tijdens deze antennewerkzaamheden een meer definitieve
beveiliging tegen overslagen op de glaslichamen aangebracht worden.
Gedurende het laatste jaar waren namelijk geregeld proeven genomen,
teneinde aan deze hinderlijke overslagen het hoofd te bieden. Uiteindelijk
werd hiervoor een oplossing gevonden, welke weliswaar niet afdoende,
maar toch zeer bruikbaar bleek te zijn. Deze oplossing bestond hierin, dat
een spoel met hoog windingsgetal werd genomen, welke aan de ene zijde
met de kabel en aan de andere met een waterweerstand werd verbonden,
terwijl op zijn beurt de waterweerstand weer in verbinding stond met de
aarde.
Hierdoor kon de kabel zich regelmatig ontladen, terwijl aan de eis van een
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hoge h.f.-weerstand werd voldaan. In verband hiermede liep de statische
spanning die voorheen waarden kon aannemen van een 30.000 volt, niet
hoger op dan enkele duizenden volt.
Toen al deze voorbereidingen, welke een maand of twee in beslag hadden
genomen, gereed waren, werd op 13 September 1925 het bedrijf voor de
derde maal sinds de opening stil gelegd. Voor zover mogelijk, zou de
machinezender op Tjililin zolang het verkeer waarnemen.
Men dacht voor het uitvoeren van al deze werkzaamheden drie weken
nodig te heboen, doch dank zij de goede voorbereidingen kon reeds na
twee weken met het proefdraaien begonnen worden. De enige onderdelen,
die bij het demonteren van de vlamkamer moeilijkheden hadden gegeven,
waren de beide polen. De onderste moest een eindje zakken en de bovenste
een beetje omhoog, teneinde de vlamkamer weg te kunnen schuiven. Door
de warmte waren deze ijzermassa's blijkbaar een beetje uitgezet, terwijl
zich een hoop verbrande menie en andere smurrie tussen de naden bevond.
Aanvankelijk was in de polen geen beweging te krijgen, doch door twee
zware dommekrachten te gebruiken (in plaats van de ene permanent
aangebrachte) gelukte het eindelijk ze van hun plaats te krijgen. Na
verloop van een paar dagen stond de oude vlamkamer, die zo ontzettend
veel narigheid had gegeven, op de grond en wanneer er niet zoveel
kostbaar brons aangezeten had, zou men geneigd zijn geweest, het ding
meteen maar in het diepe ravijn van de Tjigeureuh te laten rollen. Nu werd
zij op het voorterrein gedeponeerd en heeft daar enige maanden gelegen,
waarna zij aan Japanse opkopers werd verkocht die voor hun
oorlogsindustrie alles konden gebruiken, wat maar metaal was.
Daarna verliep alles vlot. Ook het neerlaten en optrekken van de antenne
gaf geen moeilijkheden. Voor de eerste maal werd hierbij gebruik gemaakt
van motoren. Deze brachten de antennelieren in beweging hetgeen een
massa tijd uitspaarde. Na verloop van twee weken dus, waren wij zover dat
spanning opgezet kon worden en gezien de misère die wij vroeger hadden
gehad, benieuwde het ons ten zeerste, hoe de nieuwe vlamkamer het er af
zou brengen. Weliswaar leek deze zo op het oog zeer solide, maar je kon
het nooit weten. Misschien dat zich ergens toch nog luchtzakken bevonden
en dan zou het zelfde spelletje zich herhalen.
Maar wij behoefden ons geen zorgen te maken. Hoewel na een bedrijf van
enkele uren niet gezegd kon worden, dat zich na verloop van tijd niet
opnieuw moeilijkheden konden voordoen, wees alles er op dat wij
grotendeels door de kinderziekten heen waren. Zo ook met de antenne.
Hierin hadden wij een groter vertrouwen, dan ooit tevoren. De nieuwe
knuppelisolatoren met hun sproei- en regenschermen leken voor ons doel
354

uitermate geschikt.
Na een moeizaam bedrijf van twee en een half jaar, leek het er dan
eindelijk op, dat nu én de grote booglamp én de antenne aan de
verwachtingen konden voldoen. Weliswaar kon met de eerste ook toen nog
niet tot de oorspronkelijk gestelde waarde van 3600 kW gegaan worden,
doch wij bleven – voor zover ik mij herinner – hier niet ver meer af.
Trouwens, een primair vermogen van – laat ik zeggen – 2400 kW, mocht
er ook zijn. Geen enkele zender, waar ook ter wereld, die dit haalde.
Daar de werkzaamheden zo vlot verlopen waren, betuigde de P.T.T.
dienstleiding haar tevredenheid, door aan alle medewerkers op Radio
Malabar een gratificatie van een maand salaris toe te kennen. Deze geste,
die natuurlijk ten zeerste op prijs werd gesteld, was vermoedelijk niet
alleen een gevolg van de snelle en prima wijze waarop het werk was
uitgevoerd, doch waarschijnlijk ook een beloning voor hetgeen in de
afgelopen jaren door het personeel was gepresteerd, althans zo heb ik het
opgevat. Want zonder ons zelf een pluim op de hoed te willen steken kan
ik wel zeggen dat wat er in die jaren door het personeel is gepresteerd, aan
het ongelooflijke grenst. Trouwens, dit is naar ik veronderstel ook wel uit
het voorgaande gebleken. En ik durf er gerust aan toe te voegen dat,
wanneer er door het personeel, met de chef aan 't hoofd, niet met zo’n
toewijding en inspanning was gewerkt er van het bedrijf met de grote
booglamp niet veel terecht gekomen zou zijn. Dat – ondanks alles – met
deze zender toch nog redelijke resultaten zijn bereikt, is dan ook voor het
grootste deel aan hen te danken!
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HOOFDSTUK 5
Het laatste werk van de pionier
1: Het begin van het einde van het verkeer op de lange golf
In de dagen, dat de grote booglamp op het punt stond een roemrijke
toekomst tegemoet te gaan, gebeurde er iets heel bijzonders, iets, dat deze
verwachtingen de bodem in zou slaan. Misschien, dat wij ondergeschikten
op Radio Malabar hier toen nog niet zo'n erg in hadden, ook al, omdat wij
de laatste jaren zo geheel en al met onze gedachten bij het op gang brengen
van de grote booglamp hadden vertoefd, zodat wij bij de ontwikkeling van
de radiotechniek enigszins achterop waren geraakt. Maar het feit van dit
gebeuren lag daar, daar viel niet aan te tornen. En wij hadden dit – of wij
wilden of niet – te accepteren. Een gebeuren, dat aan het lange golfverkeer
tussen Nederland en Indië een eind zou maken!
Het is dit voorval, dat ik altijd het meest tragische in de hele
Malabargeschiedenis heb gevonden, te weten: op het moment, dat het
levenswerk van Dr. de Groot eindelijk, na vele tegenslagen, gereed was
gekomen en aan de verwachtingen ging beantwoorden, kwam er iets
tussenbeide, waardoor het booglampsysteem als verouderd kon worden
beschouwd en gedoemd was te verdwijnen. Niet direct natuurlijk, doch
lang zou dit niet meer duren.
Wat was er dan wel voor belangrijks gebeurd, zal men vragen, dat
plotseling zo'n grote omwenteling in het radioverkeer teweeg kon
brengen? Wel, Dr Koomans van de Rijkstelegraaf in Nederland had
plotseling verbinding met Rantja Ekek gekregen met een lampzendertje
met een golflengte van enkele tientallen meters en een vermogen van nog
geen …. duizendste van dat van de grote booglampzender!
Ziedaar, het grote gebeuren in die dagen, waarvan ik thans de
bijzonderheden ga vertellen.
Aangemoedigd door het succes met de toepassing der korte golven in
Amerika en Europa had Dr. Koomans in zijn laboratorium in de Parkstraat
te 's Gravenhage een kortegolf lampzendertje (zo heette zo'n ding) in
elkaar gezet met de bedoeling, hiermede eens te gaan experimenteren. Het
gehele apparaat had niet meer plaats ingenomen dan een vierkante meter
en kon met gemak op een gewone tafel gemonteerd worden. In totaal
werden twee drie-elektrodenlampen gebruikt, ieder voor een vermogen
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van slechts 200 watt. Eenvoudigheidshalve had hij de antenne maar
opgehangen aan een dichtbij zijnde toren.
Na een periode van koortsachtig knutselen en proberen, was het geheel
eindelijk zover gereed gekomen, dat met het zenden kon worden
begonnen.
Eerst wist men niet goed welk land men zou oproepen: Amerika of Indië.
Het lag voor de hand, dat men het met het laatste land zou proberen, maar
men vreesde, dat men daar nog niet zover was om golven van slechts 25
tot 50 meter te kunnen ontvangen. Het plan leek eigenlijk een beetje al te
fantastisch, doch men vroeg zich af: waarom het niet eens te proberen?
Wanneer het werkelijk mocht gelukken, verbinding met Java te krijgen
dan was men tenminste zeker van betrouwbare inlichtingen over de
ontvangst, zo werd geoordeeld.
Dr. Koomans en zijn medewerkers hadden er overigens weinig vertrouwen
in. Enig houvast had men niet, noch wat betreft de keuze van de meest
geschikte golflengte, noch van de benodigde energie, en – wat het
voornaamste was – noch van de stand van zaken op het ontvangstation te
Rantja Ekek. Doch Rantja Ekek was diligent, dank zij zijn energieke leider
de heer de Haas (de man, die de storing van de grote booglamp had
opgeheven en dus van het auto’tje).
Twee avonden seinde men in Holland, zonder resultaat. Men begon al te
twijfelen aan een gunstige uitslag. De derde avond om drie uur ’s nachts
Midden Java tijd werd de zender opnieuw aangezet en PKX opgeroepen.
En ziet, tien minuten later berichtte Indië, dat het zendertje goed
doorkwam, minstens even sterk als de machtige machinezender van
Kootwijk.
Het wonder was dus toch gelukt! En alleen zij, die een dergelijk wonder
hebben meegemaakt, kunnen zich de gemoedstoestand indenken, van de
heren in Den Haag en op Rantja Ekek.
De uitwerking van de geslaagde poging moet enorm geweest zijn, vooral
in Holland.
Die hele nacht van de 14e Juni 1925 (Indische tijdrekening) ging men door
met seinen en bleven de tekens goed doorkomen.
Men was nu alleen nog maar bang, dat men met een toeval te doen had. De
volgende avonden wezen echter uit, dat dit niet het geval was en dat
hiermede een nieuwe periode in de verbinding Holland – Indië was
ingeluid.
Over de verkregen resultaten liet men geen gras groeien. Primitief en
onbeholpen als het zendertje was, werd besloten, het bij wijze van proef in
dienst te nemen. Nog enkele verbeteringen werden aangebracht en een
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verbinding met het telegraafkantoor in Den Haag gemaakt, die vandaar
naar Amsterdam liep waar de Bedrijfscentrale gevestigd was.
Op 7 Augustus daaropvolgend, werd deze zender naast PCG officieel in
bedrijf gesteld, onder de roepletters PCMM. Naar keuze kon op
golflengten van 26, 36 en 42 meter gewerkt worden, op welke golflengten
binnen een minuut kon worden overgeschakeld.
Voorlopig werd alleen ’s nachts geseind van twee tot zes uur in de morgen.
Doch men stelde zich voor, om zodra meerdere feiten bekend waren, ook
andere tijden van de dag te nemen.
Hoewel dit toen nog niet met zekerheid gezegd kon worden, omdat het
zendertje nog te kort in bedrijf was, wezen de eerste gegevens al spoedig
uit, dat met een energie, die slechts een fractie was van die van de
machinezender op Kootwijk, betere resultaten bereikt konden worden, dan
met het bedrijf op de lange golf. Terwijl Kootwijk vaak 3 maal moest
seinen met een snelheid van 12 woorden per minuut, volstond PCMM met
twee maal code en één maal voor gewone taal, bij een snelheid van 20
woorden per minuut. Bovendien werd PCMM vaak een uur eerder in Indië
gehoord dan “lange Gerrit” (zo werd de machinezender PCG op Kootwijk
in de wandeling genoemd. Het was namelijk gebruikelijk de zenders met
een voornaam aan te duiden, beginnend met de laatste letter, hier dus met
een G)
Tot zover de eerste verbluffende resultaten van een geheel nieuw systeem,
dat – om met Dr. Koomans mee te spreken – de meest optimistische
verwachtingen heeft overtroffen en dat een grote toekomst tegemoet ging,
zoals uit de volgende paragraaf en het verdere verloop van dit werk wel zal
blijken.

2: Iets over de ontstaansgeschiedenis van de korte golf
De lezer zal zich misschien afgevraagd hebben, of de korte golf een zekere
ontwikkelingsgang heeft doorgemaakt, of dat deze plotseling is komen
opzetten.
Welnu, het is met de ontwikkeling van de korte golf een beetje vreemd
gegaan. Inderdaad is er sprake van een zekere ontwikkelingsgang, doch
deze is niet het werk geweest van de deskundigen op Radiogebied, doch
van anderen. Met het gevolg, dat er tot dusver op de commerciële
verbindingen zo goed als geen gebruik van werd gemaakt. Dit kwam
vermoedelijk, omdat de eersten (de deskundigen dus) te veel gevangen
zaten in de goede eigenschappen, die de lange golven bezaten en er een
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zekere moed toe behoorde, zich om te schakelen op het nieuwe nog zeer
onzekere.
De algemene opvatting van de ouderen onder de Radiotechnici was, dat de
overbrugging van grotere afstanden alleen kon geschieden door gebruik te
maken van lange golven. Deze toch volgden het oppervlak van de aarde,
terwijl de kortere zich meer rechtlijnig voortplantten en in het luchtruim
verdwenen. De eersten wekten op hun weg overal stroompjes op en
verloren hierbij weliswaar aan energie, doch door deze golven nog meer te
verlengen, werd een meer gelijkmatige ontvangst van de seinen verkregen
zowel overdag als des nachts. Zo kwam men tot het gebruik van golven
van 6 tot 8 kilometer voor de avond en van 15 tot 16 kilometer voor
overdag, althans voor de overbrugging van grote afstanden.
Ook Radio Malabar bezigde voor het verkeer met Nederland – zo we
weten – golflengten die in deze buurt lagen, namelijk ’s nachts 7,8 en
overdag 15,6 kilometer.
Met behulp van de formule van Austen-Cohen was zelfs nauwkeurig te
berekenen, hoe groot de intensiteit van het door een zender opgewekte
veld ter plaatse van de ontvanger moest zijn. Ook hieruit volgde, dat voor
de overbrugging van grote afstanden, golflengten van bovenvermelde
grootteorde beslist nodig waren. Tevens duidde deze formule er op, dat bij
gebruik van golflengten van 10 tot 50 meter, op afstanden van
bijvoorbeeld 10 kilometer geen spoor van ontvangenergie meer aan te
tonen zou zijn. Zelfs bij het doorlopen van enkele kilometers, waren zij
soms geheel uitgedoofd.
Hoe geheel anders zou de werkelijkheid blijken te zijn. Dit lag echter niet
aan de toepassing van de formule Austen-Cohen. Deze was juist, want zij
had betrekking op de zg. grondgolf en deze was bij kortegolfzenders
inderdaad zeer spoedig verdwenen. Maar men vermoedde toen nog niet,
dat de omhoog gestraalde korte golven wel eens opnieuw naar de aarde
zouden kunnen worden teruggekaatst om op grote afstanden een
veldintensiteit te geven, welke vele malen groter was, dan de bovenstaande
formule zou doen vermoeden.
Hoe kwam men nu tot de ontdekking, dat deze korte golven teruggekaatst
werden en hiermede grote afstanden konden worden overbrugd? Dit is het
werk geweest van de amateurs, zoals uit het volgende zal blijken.
De omstandigheid doet zich namelijk voor, dat de lange golven in de
aether relatief een zeer brede band innemen, zodat maar weinig
golflengten ter verdeling over bleven. Geen wonder dus, dat aan hen, die
zich tot de radio voelden aangetrokken, (aan de radioamateurs dus) geen
bruikbare golven konden worden verstrekt. Zelfs geen golven van enige
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honderden meters, niettegenstaande deze door het plotseling wegvallen
van het ontvanggeluid minder goed bruikbaar bleken te zijn. Op deze
kortere golven was men namelijk gaandeweg door het gebrek aan
golfruimte en door het groeien van de verkeersbehoeften aangeland.
Deze golflengten van enige honderden meters dus, waren voor
commerciële doeleinden uiteraard niet geschikt. Althans zo was de
algemene mening, en tevens bestond het vermoeden, dat nóg kortere
golven nog minder goed bruikbaar zouden zijn.
Het was dan ook mede om deze redenen, dat aan amateurs in de Verenigde
Staten op hun verzoek, om een plaats in het golfspectrum, slechts de
toenmalige aller kortste golven van tweehonderd meter en kleiner (het
uitschot dus van de draadloze telegrafie) kon worden toegewezen.
Nu was het zo, dat de amateurs in Amerika, niet gehinderd door een
wettelijk verbod zoals overal elders, reeds vóór de Eerste Wereldoorlog
met vonkzenders enige ervaring op hadden gedaan met golven van deze
lengte. Toen na de oorlog het experimenteren weer werd toegestaan en de
radiotechniek zulke grote vorderingen had gemaakt, door toepassing van
de drie-elektroden lampen voor ontvangst en voor zenden, werd opnieuw
begonnen, dit golfterrein te onderzoeken.
Na de spoedig verkregen successen, werd het stoute plan opgevat om de
Atlantische Oceaan met golven van 200 meter en enkele watts energie te
overbruggen.
Eerst gelukte het niet en pas nadat een Amerikaanse amateur naar
Engeland was uitgezonden, om aldaar uit te luisteren, had men meer
succes. Gelijktijdig met deze naar Engeland uitgezonden Amerikaan
slaagden trouwens ook enkele Engelse amateurs er in, seinen uit Amerika
te ontvangen, terwijl ook een Nederlands amateur (Jesse) in dit succes
deelde.
Hierna is een hele reeks proefnemingen gevolgd, welke aanvankelijk
slechts in één richting konden plaats hebben, vanwege de bestaande
verbodsbepalingen tegen amateurzenders in de Europese landen. Deze
verbodsbepalingen werden na hardnekkig aanhouden der amateurs
opgeheven, waarmede veel tijd verloren is gegaan.
Nadat de nodige zend- en ontvanginrichtingen waren gebouwd werden
nieuwe proeven op touw gezet, waaraan Engelse, Franse en Nederlandse
amateurs deelnamen en die – om zo te zeggen – vanaf het begin
vérstrekkende resultaten opleverden.
Uit deze amateursexperimenten, waaraan ook vooraanstaande fysici en
technici deelnamen, is tenslotte het interessante feit naar voren gekomen,
dat de korte golven tussen 16 en 50 meter bijzondere kwaliteiten bezitten
360

voor het verkeer over grote afstanden.
Uit het bovenstaande blijkt ten duidelijkste, dat aan de amateurs de
verdienste toekomt, dat zij de betekenis der korte golven voor het verkeer
met kleine energie over grote afstanden hebben aangetoond, door proeven,
die zich over vele jaren uitstrekten, en het zijn de Amerikaanse amateurs,
die door toevallige omstandigheden de meeste eer toekomen.
Ook komt uit het bovenstaande naar voren, dat van een eigenlijke
ontdekker van het verschijnsel der korte golven geen sprake is, of het zou
moeten zijn, dat ook deze eer toekomt aan… Hertz en Marconi. Want het
waren namelijk deze pioniers op radiogebied, die zich oorspronkelijk van
golven bediend hebben van zeer hoge frequenties en geringe lengten.
Het verschil bestaat alleen hierin, dat zij met gedempte trillingen werkten
en vonkzenders gebruikten, in plaats van de moderne lampzenders, die
ongedempte golven voortbrengen.
Alleen met deze laatste, namelijk met de lampzenders, was het mogelijk,
hoge frequenties en korte golven met een voldoend grote energie voort te
brengen. Vandaar, dat Marconi al spoedig genoodzaakt was, zich te
wenden tot de langere golven, teneinde over grotere energieën te kunnen
beschikken.
Een grote merkwaardigheid is het daarom, dat de radiotechniek tenslotte
langs een grote omweg terugcirkelde naar haar punt van uitgang: de korte
golf.
Toen het belangrijke feit van de bijzondere eigenschappen van de korte
golf bekend werd, gingen enkele commerciële bedrijven er toe over, dit
veelbelovende terrein te exploreren.
Zo opende Nauen op 17 Juli 1924 een commercieel verkeer op de 70 meter
golflengte met Buenos Aires, kort daarop gevolgd door St. Assise in
Frankrijk.
Daar de 70 meter golf te lang was om overdag gehoord te worden, moest
de lange golf telkens bijspringen. Doch toen spoedig daarna bleek, dat
deze 70 meter golf niet voldoende storingsvrij kon worden ontvangen,
werd overgegaan tot nog veel kortere golflengten. Langzamerhand daalde
men toen af van 70 op 60 en vervolgens op 47, 26 en 20 meter, welke
golven begin 1925 ook op Rantja Ekek werden ontvangen. En het was
tijdens deze proefuitzendingen, dat het met zijn tijd meegaande Indische
ontvangstation, zijn eigengemaakt kortegolfontvangers kon testen.
Vandaar, dat men op Rantja Ekek klaar was, toen Dr. Koomans met zijn
kortegolfzender PCMM in de lucht kwam.
Behalve Telefunken, was ook de Engelse Marconimaatschappij bezig, zich
op het kortegolfgebied te werpen. De proefnemingen van de Maatschappij
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begonnen zelfs reeds veel eerder, en wel in 1916. Hierbij werd gebruik
gemaakt van z.g. reflectoren, die de aethertrillingen richtten in smalle
bundels. De bedoeling hiervan was oorspronkelijk de gerichte bundels te
gebruiken voor bijzondere oorlogsdoeleinden, omdat bij dit systeem de
mogelijkheid van onderschepping van berichten werd verminderd en ook
de storing door andere stations kleiner werd.
In die tijd werden nog vonkzenders gebezigd met kristalontvangst. Eerst
drie jaar later, namelijk in 1919 paste men drie-elektroden lampen toe,
waarna grote verbetering in de resultaten werd verkregen.
De toen gebezigde reflectoren bestonden uit een aantal verticaal
opgehangen draden, evenwijdig met de antenne en gerangschikt op een
parabolische kromme lijn op welke brandlijn de antenne was gelegen.
Deze reflectordraden werden alle door dezelfde zender aangestoten, zodat
in al deze draden de fasen gelijk waren. Volgens de beweringen werd met
dit soort reflectoren aan zend- en ontvangzijde een 200-voudige
versterking verkregen.
Toch zou het nog tot 1923 duren, alvorens meer uitgebreide proeven
werden genomen, waarbij het jacht “Electra” van Marconi werd
ingeschakeld en in 1924 kon een contract worden gesloten tussen de
Postmaster General en de Marconi Mij over de levering van een station
met gerichte golven (straalzender) voor verkeer met Canada, met de
mogelijkheid dit uit te breiden tot Zuid-Afrika, India en Australië. De
eerste installatie zou reeds over een half jaar gereed moeten zijn.
Hoe zeker Marconi toen van zijn zaak was, moge blijken uit het volgende
uittreksel van dit contract, dat ik hier curiositeithalve laat volgen.
“De zender zal een primaire energie van minstens 20 kW hebben en het
ontvangstation moet voorzien worden van een antenne, die de ontvangen
golven binnen een hoek van 30 graden concentreert. Het station moet 18
uur per dag kunnen werken met een snelheid van 100 woorden per minuut
in beide richtingen. De garantie voor de andere verbindingen moet
dezelfde zijn, als voor de verbinding met Canada, behalve dat het aantal
uren wordt gegarandeerd als volgt: met Zuid-Afrika 11 uur, India 12 uur,
Australië 7 uur.”
Tot zo ver deze overeenkomst. Voorwaar geen kleinigheid en dat in een
tijd, toen bijna iedereen nog ervaring met de korte golf op moest doen.
Of Marconi zijn contract heeft kunnen nakomen, is mij niet bekend, doch
vermoedelijk zal dit wel het geval geweest zijn, want toen deze zenders
gereed waren, seinden zij vele uren per dag en met een geweldige snelheid.
Ongeveer een jaar na het opmaken van dit contract kwam de Nederlandse
kortegolfzender PCMM in bedrijf, waarmede direct zulke goede resultaten
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werden geboekt.
En hoe stond het nu met de toepassing van de kortegolf in Indië?
Welnu, op Radio Malabar deden wij er – zoals ook al uit het voorgaande is
gebleken – in het geheel niets aan en het zou zelfs nog geruime tijd duren,
voor het zo ver was. Als ik het wel heb, was Dr. de Groot zelfs helemaal
niet zo enthousiast voor de toepassing van het nieuwe systeem, want in
Augustus 1924, liet hij zich op een vraag, die hem op zijn lezing voor het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs gesteld werd, als volgt uit: “Ik ben wel
bekend met de literatuur over de korte golven, doch ik heb er geen
ervaring mee. Voor het dagverkeer heb ik er in het geheel geen vertrouwen
in. Voor het nachtverkeer eventueel wel.” Dit was een klein jaar voordat
Dr. Koomans zijn succes boekte, doch in deze zienswijze zou de eerste
jaren niet veel verandering komen, ondanks de geweldige resultaten, welke
met de korte golf werden behaald.
"Deed men in Ned. Indië dan in het geheel niets op dit gebied, terwijl
zowat de hele commerciële wereld zich als een bijenzwerm op dit
veelbelovende terrein neerzette?", zal men vragen.
Zeker, in Indië deed men wel wat, al was dit dan niet op Radio Malabar.
Alleen ontbrak het nog een weinig aan inzicht, hetgeen door de geïsoleerde
ligging van dit land niet te verwonderen valt.
Zoals wij zo even reeds hebben gezien, was men o.a. op Rantja Ekek heel
aardig met zijn tijd meegegaan, door gereed te zijn, toen Dr. Koomans
onverwachts met een zender in de lucht kwam. Deze ontvangers waren
door het personeel op eigen gezag tussen de normale diensturen door ten
huize van de energieke chef (de heer C. de Haas) van het ontvangstation
gemaakt. Een typisch staaltje van "selfsupporting" dus, want van
dienstwege bestond toen nog in 't geheel geen behoefte aan dit soort
ontvangers, omdat er in die tijd nog geen kortegolfverbinding met Indië
bestond.
Deze ontvangers waren – hoe kan het anders – weinig bedrijfszeker en
verre van stabiel, als gevolg van het z.g. handeffect. Wegens het gemis aan
ervaring had men zich te veel gehouden aan de constructie van de lange
golfontvangers, door deze eenvoudig te kopiëren en alleen het aantal
windingen van de spoelen en de condensatorwaarden te verkleinen. Het
gevolg was, dat de bedieningsambtenaren de toestellen voorzichtig op hun
tenen moesten naderen, om te voorkomen, dat zij buiten afstemming
zouden geraken. Met de hand aan de afstemknoppen komen ging helemaal
niet en daarom had men hieraan lange stokken bevestigd om de toestellen
af te stemmen. Achteraf kan men zich misschien moeilijk realiseren, hoe
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gebrekkig dit alles ging in die begintijd. Maar men ontving en dat was de
hoofdzaak, de rest kwam later wel.
Niet alleen op ontvanggebied, doch ook op zendgebied werden in Indië
proeven genomen en wel op het Radiolaboratorium dat onder leiding stond
van de enthousiaste ir. Langendam, geassisteerd door de heer van Oosten
en anderen. Hoewel beide heren hun uiterste best deden, om verbinding
met het verre buitenland te verkrijgen, is het directe resultaat van hun
proeven min of meer beneden de verwachtingen gebleven.
De oorzaak hiervan is misschien geweest, dat men zich wat te lang aan het
gebruik van een iets te lange golf, van een kleine honderd meter, heeft
vastgehouden, terwijl men tevens gehandicapt was door in een gebouw te
zitten, dat vol zat met betonijzer.
Reeds in het begin van 1925 (dus vóórdat Dr. Koomans met zijn proeven
begon) werd in Holland via Radio Express aangekondigd, dat door het
Radiolab in Bandoeng driemaal per week zou worden uitgezonden tussen
9 en 11 uur A.T. op een golflengte van 85 tot 87 meter, met het verzoek
aan de amateurs om uit te luisteren. (Deed het ontvangstation van de
P.T.T. dienst te Meyendel hier niet aan mee?) Roepletters van de zender
waren ANE, welke letters in latere jaren zo' n bekende klank zouden
krijgen.
Een week na het begin van deze proefnemingen, namelijk op 27 Februari
werd ANE het eerst in Engeland gehoord en een maand later door de heer
W.L.H. Maartens te Haarlem.
Merkwaardig is, dat deze zender, die werkte met vier lampen, ieder van
200 watt niet aan het bedrijf werd gegeven, toen hij in Holland gehoord
werd. Had men hetzelfde gedaan als met de laboratorium zender in Den
Haag, die meteen voor het bedrijf werd ingeschakeld, dan zouden de
successen misschien groter zijn geworden. Zonder bezwaar had deze
zender met de grote booglamp en de machinezender parallel kunnen
werken. In plaats hiervan, werd steeds doorgegaan met het houden van
proefuitzendingen, die tenslotte geen zoden aan de dijk zetten.
Nog merkwaardiger is misschien, dat men deze zender niet in heeft laten
vallen, tijdens het uitwisselen van de vlamkamer en de antennereparatie.
Dit was het moment geweest om er in te komen, want toen lag het hele
bedrijf praktisch stil (zat Dr. de Groot hier soms achter, of was er een
andere rem?). Weliswaar verhuisde in die dagen het Radiolab. naar een
ander gebouw, doch dit had geen bezwaar behoeven te zijn, dunkt mij.
Want desnoods had het zendertje op de Malabar kunnen staan. Ruimte
voor een kortegolfantenne van enkele meters hoogte was altijd te vinden
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geweest.
Dit zijn zo van die raadselen, die achteraf moeilijk verklaard kunnen
worden, doch die de oorzaak zijn geworden, dat men in Indië met het
werken op de korte golf achterop is geraakt.
Ten slotte nog iets over Tjililin. Het was dit station, waar onder auspiciën
van het Radiolab, de eerste kortegolfzenders ten behoeve van het bedrijf
werden opgesteld. Wanneer dit het geval is geweest, weet ik niet, doch ik
vermoed in het laatst van 1925, of in het begin van 1926.

3: De “B B L” 1925
Iedere Gouvernementsambtenaar in Ned. Indië, die na 1924 in dienst was,
kent deze initialen. Het zijn de eerste letters van de “Burgerlijke
Bezoldiging van Landsdienaren”. Vermoedelijk zal de vraag rijzen,
waarom aan deze salarisregeling een artikel wordt gewijd, daar zij toch
niets te maken heeft met de radiotechniek.
Dit laatste is inderdaad waar, doch de reden hiervan, is dat deze
salarisherziening, die in 1925 tot stand kwam, zo een grote beroering
onder het radiotechnisch personeel op Radio Malabar heeft teweeg
gebracht, dat ik niet kan nalaten er een paar woorden aan te wijden.
Reeds geruime tijd hadden geruchten de ronde gedaan, dat er weer een
nieuwe salarisregeling op komst was. Op zichzelf was dit niets bijzonders,
want zoiets had in Indië om de vijf, of zes jaar plaats. Sedert ik bij de
Radiodienst was, zou het reeds de tweede keer zijn, dat mijn salaris
herzien werd.
Maar deze nieuwe regeling, die het gehele Gouvernementspersoneel in al
zijn schakeringen omvatte, zou administratief en financieel een
verslechtering betekenen voor het Middelbaar Technische Personeel in 't
algemeen en voor het Radiotechnisch personeel in het bijzonder.
Toen eindelijk het ontwerp bekend gemaakt werd, bleken de geruchten
maar al te zeer waar te zijn: wij – als niet academici – gingen niet alleen
belangrijk in salaris achteruit, doch – wat misschien nog erger was – wij
zouden in het vervolg niet meer tot de z.g. ”uitgezondenen” behoren. Geen
wonder, dat een golf van verontwaardiging over het gedupeerde personeel
ging en wel in hoofdzaak, omdat men zich in zijn eer zag aangetast.
Nimmer heb ik de mensen zo verontrust en opstandig gezien als toen.
Terecht vroegen de technici op Radio Malabar zich af, of dit nu de dank
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was voor al hetgeen men in de afgelopen jaren had gepresteerd.
De Postbond, waarin het middelbare en lagere personeel georganiseerd
was, belegde de ene vergadering na de andere, waarop het nogal rumoerig
toeging. Uitdrukkingen als: "Wij zullen de schoenen maar vast uittrekken"
(waarmee bedoeld werd, om evenals het merendeel van de Inheemsen op
blote voeten te gaan lopen) typeerden de stemming.
Het ontwerp van de salarisherziening was op zichzelf een prachtig stuk
werk, doch, zoals het gewoonlijk met die dingen gaat: de ene groep vaart
er wel bij en de andere niet. De eerste was het vanzelfsprekend roerend
met het ontwerp eens, de minder bedeelden daarentegen maakten kabaal.
Alvorens hierop nader in te gaan, is het voor een beter begrip nodig eerst
in het kort de hoofdbeginselen van de nieuwe regeling weer te geven.
Nadere gegevens staan mij niet ter beschikking en de juiste formulering
ben ik vergeten, doch in wezen kwam het hierop neer, dat de regeling
onderverdeeld was in drie groepen, A, B en C.
In groep A waren die beroepen ondergebracht, die vrijwel uitsluitend
bekleed werden door Inheemsen. Hieronder vielen bijvoorbeeld schrijvers,
werklieden, politieagenten, leden van het Binnenlands Bestuur (zoals
regenten, wedana's en leera's) enz.
Tot groep B behoorden die betrekkingen, waarvoor de gegadigden in
hoofdzaak betrokken werden uit die bevolkingskringen, die zich een
hogere levensstandaard hadden eigen gemaakt, doch waarvoor de
opleiding grotendeels in het land zelf kon geschieden. Hieronder vielen
vrijwel alle technici beneden de rang van ingenieur, commiezen,
controleurs e.d. Deze groep was de grootste van de drie.
Tenslotte groep C, waarin die beroepen voorkwamen, waarvoor de
bekleders grotendeels in het buitenland zouden moeten worden opgeleid,
dus de importkrachten.
De salariëring van groep A was verhoudingsgewijs het laagst, daarna
volgde groep B en ten slotte groep C.
Voor een gelijkwaardige betrekking uit de drie groepen werd dus A het
minst, B iets meer en C het hoogst gewaardeerd. Of anders gezegd: de
ambtenaren in groep A genoten een basissalaris, terwijl die van de groepen
B en C hierboven een soort toelage kregen vanwege hun hogere
levensstandaard, ook wel importtoelage genoemd.
Deze onderverdeling in drie groepen was ongetwijfeld vernuftig gevonden,
want hierdoor werd het gevoelige rascriterium vermeden.
Het was duidelijk, dat – zonder dat dit met name genoemd werd – de
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betrekkingen van groep C in hoofdzaak bestemd waren voor de
Europeanen, die van groep B voor de Indo-Europeanen en die van groep A
voor de Inheemsen. Maar vanwege de soepelheid van het systeem konden
ook Inheemsen en andere vreemde Oosterlingen in groep C opgenomen
worden, mits zij aan de gestelde opleidingseisen voldeden, t.w. de
academische. Of deze opleiding nu op Java, of elders was verkregen, deed
niets terzake.
Zo kwam een Inheems ingenieur die de Technische Hogeschool in
Bandoeng had doorlopen in groep C terecht en behoorde automatisch tot
de importkrachten, ook al was hij nooit buiten Java geweest. Daarentegen
werd een geboren en getogen Nederlander, die de Middelbare Technische
School in Nederland had doorlopen (onze groep dus) in groep B
ondergebracht, niettegenstaande hij indertijd voor het Gouvernement was
uitgezonden. Behalve het hogere salaris, genoot groep C (en ook nog in
zekere mate groep B) bepaalde voordelen, zoals toekenning van
buitenlands verlof, kortere diensttijd voor verkrijging van pensioen, enz.
Iedere groep was onderverdeeld in een groot aantal schalen. Zo werd een
ingenieur – als ik het wel heb – ingedeeld in Schaal C 2 en een technisch
ambtenaar in B 6 of B 12. Of men nu ingenieur of technisch ambtenaar bij
de spoorwegen of bij de P.T.T. Dienst was, maakte geen verschil uit. De
bedoeling hiervan was, dat de ene dienst voor een gelijkwaardige
betrekking niet meer zou betalen dan de andere en op deze wijze personeel
tot zich zou trekken, hetgeen vroeger nogal eens gebeurd schijnt te zijn.
Op zijn beurt waren de schalen weer onderverdeeld in kolommen, teneinde
verschil te kunnen maken in de rangen en het aantal benodigde dienstjaren
voor een bepaalde functie. Om de zoveel jaren zou een herbeschouwing
moeten plaats hebben, met de bedoeling na te kunnen gaan, welke
betrekkingen van de C-groep in aanmerking kwamen, overgeheveld te
worden naar de B-groep en van de B-groep naar de A-groep. In deze
laatste groep zouden in de verre (?) toekomst alle betrekkingen terecht
moeten komen.
Tot zover in grote trekken een overzicht van de nieuwe salarisregeling.
Thans iets over de inpassing van de verschillende betrekkingen in de
nieuwe regeling, waarbij ik het uiteraard alleen wil hebben over onze
groep, namelijk die van de Radiotechnische ambtenaren en welke
inpassing dus zo'n grote ontstemming onder ons heeft teweeg gebracht.
Onder de Radiotechnische ambtenaren kwamen vogels van diverse
pluimage voor. Enkelen bezaten een ingenieursdiploma van een
Technicum in Duitsland, anderen kwamen uit Delft en hadden het
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propedeutisch examen gedaan, verschillende waren afgestudeerd aan een
M.T.S. in Nederland, weer anderen bezaten een diploma van de
instrumentmakers school te Leiden en verder waren er enkelen onder met
een diploma van een Technische School in Indië, zoals de K.W.S.
(Koningin Wilhelmina School) e.d.
Zoals uit het lijstje op te maken valt, behoorden minstens 80 % van ons tot
de uitgezondenen. Vandaar, dat wij meenden aanspraak te mogen maken
op een indeling in de C-groep, ook al, omdat als eis voor de betrekking van
Radiotechnisch ambtenaar een diploma van een Middelbare Technische
School werd geëist, welke opleiding in Indië nog niet bestond.
Niettegenstaande deze en nog andere motieven (welke ik maar niet zal
opnoemen), oordeelde de salariscommissie anders en plaatste ons, met
vele middelbare technici van andere diensten in Schaal B12 (groep B),
welke schaal eigenlijk bestemd was voor de abituriënten van de even
genoemde Technische Scholen in Indië. Hoewel hiertegen van
verschillende zijden werd geageerd, bleef deze indeling gehandhaafd. Het
gevolg hiervan was, dat wij dus niet meer zouden behoren tot de groep van
uitgezondenen en dat in de toekomst ook geen uitzending meer plaats zou
hebben. Verder werden wij als afgestudeerden van Middelbare Technische
Scholen in Nederland gelijkgesteld met deze abituriënten van de
Technische Scholen in Indië, welke laatste opleiding op een veel lager peil
stond dan die van een volwaardige M.T.S. in Nederland. En daar het
nieuwe salaris bepaald werd naar het aantal studiejaren (van dat van een
Indische Technische School dus) ging hierdoor ons maximum niet
onbelangrijk naar beneden.
Geen wonder, dat de groep Radiotechnische ambtenaren (althans van die
onder hen, die een diploma M.T.S. of hoger bezat) ontstemd raakte en dat
verschillende van hen de Radiodienst vaarwel zegden en naar het
"particuliere" over gingen. Hierdoor kwam de dienst in verlegenheid, met
het gevolg, dat in 1927 een voorstel bij de Volksraad werd ingediend om
alsnog onze groep over te hevelen naar de C-groep.
Welke motieven toen naar voren zijn gebracht, weet ik mij niet meer te
herinneren, doch dat deze voldoende steekhoudend waren, blijkt wel
hieruit, dat voor de afgestudeerden van de Middelbare Technische Scholen
in Nederland en daarmede gelijkgestelden alsnog een Schaal in de C-groep
werd geopend.
En zo kwam ook dit weer in orde. Het was alleen jammer, dat men de
lagere, en in Indië opgeleide Radiotechnici niet heeft gedispenseerd en in
de Schaal B12 heeft gelaten.
Hierna keerde de rust weer terug en kon te gelegener tijd het corps
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aangevuld worden met afgestudeerden van Nederlandse M.T.S.en, hetgeen
spoedig daarop dan ook is gebeurd.

4: Ombouw en uitbreiding
Het interessantste werk, dat ik in die eerste jaren op Radio Malabar heb
gehad, betrof de algehele ombouw van de hoog- en
laagspanningsinstallatie en de uitbreiding van de machine galerij.
Uiteraard had dit montagewerk voor mij een grotere bekoring, dan het
geregelde wachtlopen bij de zenders, dat op de duur eentonig begon te
worden, vooral, toen het bedrijf een meer normaal karakter begon te
krijgen en de kinderziekten achter de rug waren. Weliswaar moest er in die
periode heel hard gewerkt worden, want ik had mij voorgenomen, over
anderhalf jaar met buitenlands verlof te gaan en het stond reeds vast, dat
dit niet toegestaan zou worden, wanneer ik niet met alles klaar was.
Hier kwam nog bij, dat ik in geen maanden een vrije Zon- of feestdag zou
hebben, hetgeen op zichzelf ook al geen prettig vooruitzicht was. Op die
dagen moesten wij onze slag slaan, want dan lag het bedrijf grotendeels
stil, zodat wij achter de schakelborden en in de hoogspanningscellen
konden werken. Ja, op die dagen hadden wij het zelfs drukker dan anders
en moest er vaak tot diep in de nacht doorgewerkt worden, om het
onderhanden genomen gedeelte voor de Maandagochtend gereed te
hebben. Maar, dit alles heeft mijn belangstelling voor dit soort werk niet
kunnen verflauwen. Zelfs niet, niettegenstaande – nog misschien juist wel
daarom – vaak onder zeer moeilijke omstandigheden moest worden
gewerkt, zoals uit het volgende wel zal blijken.
Eén van de moeilijkste problemen bij deze ombouw (die tussen de
bedrijven door verricht moest worden) was, het zo in te pikken, dat de
Inheemse werkkrachten geen gevaar liepen met de hoogspanning en – zo
mogelijk ook niet met de laagspanning – in aanraking te komen. De
meesten van hen hadden niet het minste begrip van elektriciteit en hadden
er ook geen notie van, welke leidingen wel en welke niet onder spanning
stonden.
Naast en om hen heen liepen rails met spanningen van 220 volt, tot 6000
volt of hoger. Slechts een zeer provisorische afbakening van bamboe of zo
scheidde hen hiervan, want het was niet altijd mogelijk een meer solide
bescherming aan te brengen, daar dit te veel tijd zou kosten. Dank zij hun
discipline en vertrouwen op hun chef, heeft er al die tijd geen enkel
369

incident van betekenis plaats gehad.
Wanneer ik hen het werk opdroeg en waarschuwde aan welke leidingen zij
wel en welke zij niet mochten komen, hielden zij zich hier strikt aan, zodat
ik mij nooit bezorgd hoefde te maken. Minder vertrouwen had ik – en dit
klinkt misschien een beetje vreemd – in technici, die pas van een
technische school kwamen.
Zo af en toe kregen wij een paar van deze jongelui toe gezonden, die
praktijk op kwamen doen. Volgens de voorschriften mochten geen
Inheemse werklieden in een onder spanning staande hoogspanningscel
werken zonder toezicht. Het was echter voldoende, zo'n afgestudeerde
technicus naast hen te plaatsen, wat dan ook wel eens gebeurde.
Hoewel deze lieden voldoende op de hoogte waren van het gevaar, meende
ik bij hen steeds een soort zelfbewustheid te constateren, die aan
roekeloosheid grensde. Zoiets als: Ik weet het wel en heb geen instructies
nodig.
Op een keer betrapte ik zo'n opzichter op een grote onvoorzichtigheid,
toen hij een kabel door een hoogspanningscel wilde trekken, die onder
spanning stond. Op nog geen twintig centimeter van de plaats, waar zijn
ondergeschikten aan het hijsen waren, liep een hoogspanningsrail. Het
uitschieten van een arm, of een andere onhandige beweging, zou
voldoende geweest zijn om een ongeluk te veroorzaken. Geen wonder, dat
ik hevig schrok en het werk liet stoppen, tot de cel spanningsloos gemaakt
was.
Een andere keer beging één van beide de onvoorzichtigheid, met een
proeflampje van 220 volt de spanning te controleren van een
gelijkstroomdynamo van 1500 volt, met het gevolg, dat het lampje met
fitting en al met een knal uit elkaar vloog. Ik moet hier echter tot zijn
verontschuldiging aan toe voegen, dat de fout niet geheel bij hém lag, maar
aan een toevallige samenloop van omstandigheden, niettemin was het erg
onvoorzichtig van hem.
Eén van de dynamo' s (de “kleine Amerikaan"), was omgebouwd, en had
een nieuwe regelweerstand en voltmeter gekregen. Bij het proefdraaien
van de machine sloeg de wijzer van de voltmeter niet uit, welke stand de
shuntweerstand ook had. Geen enkel ander indicatiemiddel was aanwezig,
om aan te tonen, of de dynamo al of géén spanning gaf. Daar het wel eens
meer voorkwam, dat de voorschakelweerstand van de
gelijkstroomvoltmeter defect was, wilde hij de proef op de som nemen
door de blanke einden van de draden van een proeflampje tegen de rails te
houden.
Vooraf zette hij de regelweerstand op nul, veronderstellende, dat dan de
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opgewekte spanning niet hoger zou zijn dan een 40 volt. Deze
gedachtegang was goed, want lichtte het lampje zwak op, dan was dit een
bewijs, dat de voltmeter niet deugde. Wie had echter kunnen denken, dat
én de voltmeterweerstand defect én in de spanningregelaar een fout zat,
iets wat praktisch nimmer voorkwam, althans niet bij gloednieuw
materiaal. Doch deze keer was dit laatste dus wel het geval, met het
gevolg, dat de dynamo in plaats van een heel lage spanning, een heel hoge
leverde van misschien meer dan 1500 volt. En geen wonder dus, dat het
lampje met fitting en al aan gruzelementen vloog. Verblind door het intens
felle licht, bleef hij een tijdje versuft staan kijken, niet wetende, wat er zo
gauw aan de hand was. In iedere hand een kort stompje draad houdende,
de rest was finaal weg. Weer bij zijn positieven gekomen, bleek hem
gelukkig niets te mankeren, zodat hij er met de schrik af kwam. Deze
bijzonderheden echter terloops.
Ik heb het er al meermalen over gehad, dat de machine galerij uit een
samenraapsel van alle mogelijke fabrikaten bestond. Welnu, hetzelfde gold
min of meer ook voor de hoog- en laagspanningsinstallatie. Eén der
gevolgen hiervan is geweest, dat men heel erg heeft moeten goochelen met
verschillende transformatorspanningen, om deze bruikbaar te maken voor
het bedrijf. Naar ik meen, waren er wel een stuk of vijf, terwijl men slechts
één nodig had, namelijk één hoog- en één laagspanning.
Geen wonder, dat toen er weer voldoende materiaal verkrijgbaar was, tot
normalisatie werd overgegaan en wel door de eerste te brengen op 6000 en
de tweede op 220 volt, afgezien van de 25.000 volt welke geleverd werd
door de waterkrachtcentrale te Pengalengan en die meteen
omgetransformeerd werd op 6000 volt. Het is dus deze ombouw, waarvan
in de aanhef sprake is en waar ik mee belast ben geweest.
Daar de verschillende hoogspanningskabels en -rails langs het gehele 40
meter lange schakelbord liepen, zat – om te beginnen – aan deze
normalisatie vast, dat alle panelen van dit bord van het begin tot het einde
stuk voor stuk weggenomen en omgebouwd of vervangen moesten
worden. Tevens zouden de meeste transformatoren omgeschakeld of door
andere vervangen moeten worden.
Verder zouden op de machinegalerij alle oude en incourante dynamo 's en
motoren verdwijnen om door betere fabrikaten vervangen te worden.
Alleen de "Grote Jappen" zouden voorlopig nog blijven. Deze mochten
nog een paar jaren dienst doen om gelijktijdig opgeruimd te worden met de
kleine booglampen.
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Ook de zo even genoemde "Kleine Amerikaan" bleef. Hiervan werd alleen
de wikkeling van de motor vervangen en van driemaal 440 volt op
driemaal 220 volt gebracht. Dit aggregaat was trouwens één van de
weinige goede machines en werd o.a. gebruikt voor de bekrachtiging van
de bovenspoel van de grote booglamp.
Vervolgens werd de machinegalerij uitgebreid met nog twee "Grote
Amerikanen", van hetzelfde type en vermogen als de bestaande, alleen met
dit verschil, dat de dynamo's voorzien waren van een extra
compensatiewikkeling teneinde hen nog beter bestand te doen zijn tegen
het optreden van kortsluitingen.
Deze beide machines zouden moeten dienen voor reserve en voor het
leveren van energie aan de nieuwe grote booglamp, welke op komst was
en waar ik later nog op terug kom. Zodra deze aggregaten opgesteld
stonden, zouden de oude "Grote Amerikanen" gereviseerd worden en
eveneens zo'n extra compensatiewikkeling krijgen, die met de nieuwe
machines meegezonden was.
Al die jaren hadden deze machines de grote booglamp met al z'n kuren van
stroom voorzien, zonder moeilijkheden te hebben gegeven en met geen
andere reserve dan een los anker. Dit anker had de eerste beide jaren in een
hoek gestaan, maar toen de collectoren door het vonken en de vele
kortsluitingen van de grote booglamp ruw begonnen te worden, was het
voor de dag gehaald opdat de beschadigde ankers één voor één
uitgewisseld en afgedraaid konden worden.
Dit afdraaien gebeurde in de werkplaats van het station waar een grote
draaibank stond, welke speciaal voor dit doel was aangeschaft. En het is
maar goed geweest ook, dat hier indertijd voor was gezorgd, want anders
hadden deze ankers naar de één of andere fabriek op Java moeten worden
gezonden, met de grote kans, dat zij beschadigd terug kwamen.
Behalve de eigen installatie, was het tevens nodig die van Telefunken om
te bouwen, aangezien deze op een spanning van 3150 volt aangesloten
was, welke kwam te vervallen. In verband hiermede diende de 750 pk
motor, die de h.f.-machine dreef, uitgewisseld te worden, tegen één van
6000 volt. Overigens had deze ombouw niet veel te betekenen, daar de
beide 75 kVA-transformatoren weggenomen en niet vervangen behoefden
te worden, daar het laagspanningsnet een directe aansluiting op de centrale
voeding van het Gouvernementsgedeelte kon krijgen.
Wat het verdwijnen van deze beide transformatoren aangaat, dit gaf een
ware opluchting, want zij waren door Telefunken voor een bedrijf in de
tropen te klein gedimensioneerd en werden daardoor zeer heet. Geregeld
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moesten zij extra geventileerd en met kunst en vliegwerk in bedrijf
gehouden worden, opdat zij het tot de ombouw zouden kunnen uithouden.
Toen zij later geopend werden, bleek de isolatie totaal vergaan te zijn,
zodat het achteraf een wonder mocht heten dat zij het zolang uitgehouden
hebben.
Tenslotte zouden de beide waterkrachtwerken Tjigeureuh I en II
onderhanden genomen moeten worden, teneinde hen met de
genormaliseerde spanning van het station parallel te kunnen schakelen.
Van dit laatste is – voor zover ik mij herinner – weinig terecht gekomen,
daar de toerenregeling van de oude turbines veel te wensen over liet.
Tot zover een korte opsomming van deze ombouw- en
uitbreidingswerkzaamheden, welke ik alleen maar volledigheidshalve
mededeel en waaruit valt op te maken, dat er heel wat te doen viel.
Hoewel Dr. de Groot sinds enige tijd Hoofd van de afdeling Telefoon en
Telegraaf (H.T.T.) was geworden en de Radioafdeling toen een andere
chef had gekregen, kwam hij toch nog iedere week een dag boven. Zoals
gewoonlijk, toonde hij bij die bezoeken ook zijn belangstelling voor de
gemaakte vorderingen van de ombouw. Hoewel hij praktisch nooit een opof aanmerking maakte, ontging hem blijkbaar niets, want op een keer
vroeg hij mij, of ik mij niet vergiste, hierbij wijzend naar één der vele
meters op het grote schakelbord. Ik kon een glimlach niet onderdrukken en
antwoordde hem, dat zulks niet het geval was, maar dat ik mij ten zeerste
verbaasde over zijn opmerkingsgave. Ik had namelijk kort tevoren de
meter provisorisch op het schakelbord gemonteerd, teneinde een gat op te
vullen, bang zijnde, dat iemand op een onbewaakt ogenblik, zijn hand hier
door zou steken en met de hoogspanning aanraking zou komen. Overigens
wel een bewijs, dat Dr. de Groot volledig met de installatie op de hoogte
moet zijn geweest.
Dank zij de volle medewerking van het toenmalige Hoofd van de
Radiodienst (RTT), kwamen de werkzaamheden binnen de gestelde tijd
gereed. Deze medewerking bestond hierin, dat de benodigde kabels,
meters, machines, schakelaars e.d., niet alleen tijdig werden besteld, doch
ook dat met de bestelling enige spoed werd betracht.
Zoals ik – geloof ik – reeds eerder gezegd heb, moesten de meeste dezer
goederen uit het buitenland komen. De weg deze goederen te krijgen was
vrij lang, want de bestelling liep via het Technisch Bureau van Koloniën in
Den Haag, die haar bij de een of andere firma in Europa of Amerika
plaatste. Gebeurde het nu, dat navragen of inlichtingen nodig waren, dan
kon het soms een jaar duren, voordat de goederen eindelijk in ons bezit
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waren.
Van een vlotte toezending nu van het benodigde materiaal hing zeer veel
af. Kwam dit niet op tijd, dan lag het werk stil. Wij van onze kant dienden
er natuurlijk voor te zorgen, dat de aanvragen niet alleen vroegtijdig aan
het bureau CBH opgegeven werden, doch ook, dat deze zo nauwkeurig
mogelijk waren ingevuld voor wat betreft het verlangde type, fabricaat,
catalogusnummer, enz. Vooral van dit laatste hing zeer veel af, want dit
voorkwam de evengenoemde navragen.
Gezien de consequenties, die hier voor mij aan verbonden waren met het
oog op het aanstaande verlof, geloof ik dat het hier niet aan ontbroken
heeft en dat wij van onze zijde al het mogelijke hebben gedaan, om een
snelle afwikkeling in de hand te werken. En zo kwam ook aan dit werk een
eind, dat door de dienst werd gewaardeerd, door mij een tevredenheids
betuiging benevens een gratificatie toe te kennen.

5: Het wonen op Radio Malabar
Hoewel het wonen in Bandoeng veel gerieflijker en misschien ook
gezonder was dan in de vochtige kloof van de Malabar, verhuisden wij
begin 1924 op eigen verzoek naar boven, omdat het heen- en weerreizen
voor mij op den duur te vermoeiend was.
Op Radio Malabar stonden in die tijd twee stenen en twee houten huizen,
een pasangrahan en een vijftal biliken (gevlochten bamboe) woningen,
benevens een paar lange loodsen (bendengs) voor het Inheemse personeel,
zie foto 39.
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Foto 39: Bovenaanzicht woningen en loodsen op Radio Malabar.
Van de drie gebouwen rechts werd ons het middelste aangewezen.
De keuze was dus niet groot en daar de stenen huizen, (die het best
bewoonbaar waren) bezet waren, werd ons één der beide houten huizen
aangewezen (het middelste van de drie rechtse gebouwen). Deze houten
huizen waren groen geverfd, hadden zinken daken en stonden op palen ter
hoogte van ongeveer 1,70 meter lengte, zodat een niet al te groot persoon
er rechtop onder kon staan.
Wanneer de zon ’s middags haar stralen loodrecht op het zinken dak liet
vallen, kon het binnen ontzettend heet zijn. ’s Avonds en ’s nachts
daarentegen, als een ijskoude wind vanuit de kloof onder het huis door
blies, zat je vaak te rillen van de kou en kroop je van armoe onder de wol.
Vaak hebben wij op deze momenten naar een kachel verlangd, doch
gelegenheid om een vuurtje te stoken, zoals bijvoorbeeld in de stenen
huizen, was er niet.
“En een elektrische kachel dan,” zal men vragen, “had men deze niet
kunnen aanschaffen?”
Zeker wel, doch dat mocht niet, omdat dat teveel stroom kostte; een motief
dat ik nooit erg steekhoudend heb gevonden, omdat het maximum
toelaatbaar vermogen vrijwel nooit werd gehaald. Later, toen het aantal
woningen toenam en er meer klachten kwamen, kreeg dan ook iedere
bewoner niet alleen een behoorlijke elektrische kachel, doch tevens
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gelegenheid om elektrisch te kunnen koken.
Deze maatregel, waarvan wij persoonlijk niet meer hebben geprofiteerd,
moet een grote verbetering hebben gegeven, want behalve het vraagstuk
van vocht en kou werd hiermede ook de moeilijkheid van 't verkrijgen van
brandstof (houtskool) voor het koken opgelost. En nu ik het toch over kou
heb, is het misschien wel interessant hierbij op te merken, dat het 's nachts
in de maanden Juli en Augustus in het gebergte kon vriezen. Vaak heb ik,
als ik 's ochtends vroeg naar 't station ging, gezien, dat de plassen met een
dun laagje ijs bedekt waren.
Het bevreemdde mij steeds, dat de Inheemse bewoners boven niet meer
last van deze lage temperaturen hadden. Zij liepen toch altijd nog veel
dunner gekleed dan wij en de kinderen zelfs naakt. Horen klagen heb ik
hen nimmer. Wél konden zij zich, wanneer zij in de vroegte naar het werk
gingen, heerlijk in een sarong hullen, zodat van hun gezicht maar een klein
gedeelte zichtbaar was.
De regentijd duurde op Radio Malabar uiteraard langer, dan beneden op de
Hoogvlakte. In de kenteringstijd ging er bijna geen middag voorbij, of het
regende pijpestelen. Daarbij zaten wij soms dagenlang in een dikke mist en
het was voor ons een hard gelag, wanneer wij, vanuit de kloof, beneden in
Bandoeng en omgeving de zon onder het wolkendek door zagen schijnen.
Hoewel wij er in die paar jaar, dat wij boven woonden weinig van gemerkt
hebben, moet het wonen in de kloof in deze kenteringstijd weinig gezond
zijn geweest. Ook in Bandoeng, waar het toch lang niet zo vochtig was als
op Radio Malabar kwamen veel buikziekten voor; volgens zeggen, veel
meer dan in de warmere kustplaatsen. Men sprak zelfs van het kindergraf,
wanneer het wonen in deze stad ter sprake kwam.
Op een keer kreeg één van onze huisgenootjes (zijn dochtertje Fokeltje,
AOB) (in de tijd dus, dat wij boven woonden) een ernstige buikziekte. Dit
betrof echter een infectie en had vermoedelijk weinig met het klimaat te
maken. Vermoedelijk had zij in een onbewaakt ogenblik ongekookt water
gedronken en dat was heel erg gevaarlijk, want wij betrokken ons water uit
een open bron, die gemakkelijk verontreinigd kon worden en ook werd,
naar wij vermoedden. Ook kon het zijn, dat zij rauwe vruchten had
gegeten, hetgeen bijna even slecht was.
Hoe dan ook, zij kreeg op een avond een flinke koorts, welke de volgende
dag nog hoger opliep. Daarbij had zij onophoudelijk stoelgang, terwijl
bloed in de ontlasting zat.
Wij waarschuwden de dokter in Bandoeng, die – hoewel het Zondag was –
het noodzakelijk achtte, dat wij onmiddellijk met haar naar beneden
kwamen. Hij vreesde namelijk met een acuut geval van baccilaire
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dysenterie te doen te hebben en dan was een behandeling met serum
gewenst. Intussen verergerde de toestand snel en het arme kind
schreeuwde het uit van de pijn. De tocht naar beneden werd een
verschrikking, die ons nog heel lang heeft geheugd. In Bandoeng
aangekomen, gaf de dokter meteen een injectie, er op vertrouwende, dat
zijn diagnose goed zou zijn. Wachten op de uitslag van het
faecesonderzoek durfde hij niet, daar dit een paar dagen kon duren en dat
was veel te lang. Na maanden ziek te hebben gelegen, werd het eindelijk
beter. Toch heeft het nog wel een jaar geduurd, voordat zij normale
voeding kon verdragen.
Daar wij op Radio Malabar moeilijk aan eieren en ingrediënten voor nasi
tim (een licht verteerbaar rijstgerecht) voor het zieke huisgenootje konden
komen, hielden wij er een stelletje kippen op na. ‘s Nachts zaten de
beesten vast, doch overdag liepen zij los om nog wat voedsel te kunnen
zoeken. Hoewel ik nooit precies wist hoeveel kippen wij hadden, viel het
mij op, dat er telkens een paar misten. Daarna hield ik de beesten vast om
te voorkomen, dat de hele stapel er aan ging. Maar ook toen nog bleken zij
niet veilig te zijn, want het gebeurde nog wel eens, dat wij 's nachts
opgeschrikt werden door een geweldig lawaai. Op een avond, toen de
kippen weer zo'n herrie maakten, gingen wij eens kijken, wat er aan de
hand kon zijn. Tot onze verwondering zagen wij achter in het hok een paar
glinsterende ogen, die ons strak bleven aankijken. Met wat voor beest we
te doen hadden, konden wij in het donker niet zien. Toch durfden wij ons
niet in het hok te begeven, want je kon nooit weten, wat het dier in zijn
angst van plan was. Daarom namen wij een lange stok en probeerden zo de
indringer te lijf te gaan. En het gelukte ons inderdaad het dier een flinke tik
te geven, waarna het door de één of andere opening verdween.
Plotseling echter roken we een ontzettende stank, die zo afschuwelijk was,
dat wij het niet langer konden uithouden en ons verwijderden. Deze stank,
die door het dier veroorzaakt moest zijn, was de volgende ochtend nog niet
verdwenen en toen wij eens achter de bijgebouwen gingen kijken, zagen
wij daar de dader liggen; dood doch nog altijd dezelfde penetrante lucht
verspreidend.
Degeen die in Indië geweest is, zal vermoedelijk begrepen hebben, dat wij
hier te maken hebben gehad met de beruchte Javaanse stinkdas, die ook bij
de Inheemse bevolking geen beste naam heeft. Toen namelijk mijn vrouw
kort hierop bij kennissen in Bandoeng kwam en het geval vertelde, bleef
de djongos (bediende) – die een beetje Hollands verstond – plotseling
staan, zette de lege schotels op de tafel terug teneinde blijkbaar zijn
handen vrij te hebben en mengde zich (wat zij anders nooit doen) in ’t
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gesprek met de woorden: "Adoe njonja" en nu zal ik zijn gezegde maar in
‘t Nederlands vervolgen, “ik weet het wanneer ik hier sta en dat beest is
daar (hierbij wijzende naar een punt op een paar meter afstand) en ik draag
witte kleren, dan worden deze helemaal zwart, zo‘n stank verspreidt dat
beest". Verder commentaar is overbodig!
In iedere dessa of kotta in Indië, hoe klein ook, was een passar, waar men
van alles kon kopen wat men voor het dagelijks menu nodig had. Zo niet
op Radio Malabar, want dit lag blijkbaar te ver uit het centrum. Groenten
en vruchten moesten wij dus met de auto uit Bandoeng laten komen,
hetgeen grote bezwaren met zich mee bracht en ook slechts tweemaal per
week mogelijk was. Daar bladgroenten vanwege het warme klimaat
spoedig bedierven zaten wij vaak zonder iets en daarom probeerden wij
zelf een moestuin aan te leggen. Een stukje grond was spoedig omgehakt
en zaad gekocht. Maar wat we ook deden, het liep altijd mis. Bij drommen
zetten allerlei insecten zich op het jonge groen neer en vraten het kaal.
Blijkbaar zaten wij te dicht bij het oerwoud om iets te beginnen en gaven
het tenslotte maar op.
Het enige, waar mijn vrouw succes mee had, was het kweken van
bloemen. Vermoedelijk hield het gedierte uit de goenoeng (gebergte) hier
niet van. Zo had zij onder andere met veel geduld langs de rand van onze
houten woning begonia ‘s gekweekt, die het buitengewoon goed deden.
Het was werkelijk een lust voor de ogen om de bloemenweelde te
aanschouwen. Geen wonder, dat zij trots op haar werk was.
Op een keer kwam zij 's ochtends in de tuin en wilde naar haar bloemetjes
kijken. Wie beschrijft echter haar schrik, toen zij tot de ontdekking kwam,
dat de begonia’s geen enkel blaadje meer hadden. De kippen hadden (het
was nog in de tijd dat zij los liepen) de smaak te pakken gekregen en in
een ommezien de hele boel geruïneerd, na er voordien niet naar getaald te
hebben.
Veel ontspanning hadden wij op Radio Malabar niet. Behalve een
tennisbaan voor de Europeanen en een voetbalveld voor de Inheemse
werklieden, bestond er geen gelegenheid aan sport te doen, of het moest
zijn, dat men er iets voor voelde, de steile hellingen op te klimmen of in
het ijskoude water van de koelvijvers te duiken.
Uiteraard werd door ons van de eerstgenoemde tennisbaan vrij veel
gebruik gemaakt. Het was alleen jammer, dat wij er zo weinig tijd voor
hadden, want hoewel op ieder Gouvernementskantoor de dienst 's middags
om twee uur eindigde, werkten wij – zoals men weet – tot vier uur door.
Van het station komende, verkleedden wij ons gauw, dronken in de loop
weg een kopje thee en dan ging het in één run naar de tennisbaan.
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Wanneer wij geluk hadden en er waren niet te veel liefhebbers, konden wij
dan voor zes uur – als het donker begon te worden – nog een paar sets
spelen.
Daar de aanleg van een tennisbaan gemakkelijker ging dan die van een
voetbalveld, was men aan deze het eerst begonnen. Voor het voetbalveld
moest namelijk een massa grond verzet worden, vanwege het hellende
terrein. En op een schuin vlak te gaan voetballen, was nu eenmaal niet
mogelijk. Daar echter de Radiodienst wel iets voor de ontspanning van het
Inheemse personeel moest doen, werd de knoop doorgehakt en aan het
grote werk begonnen.
Nu is er geloof ik geen enkele sport waar men in Indië zo verzot op is als
het voetballen. Ook op Radio Malabar was dit indertijd het geval. Met veel
enthousiasme werd begonnen, doch men speelde zo wild, dat al gauw een
paar met kapotte benen in het hospitaal lagen.
Daarna was de aardigheid er een beetje af, zodat de tropische vegetatie
opnieuw gelegenheid kreeg, zich van het terrein meester te maken en het
duurde niet lang meer, of het veld was voor de tweede maal in een
wildernis herschapen. Met voetballen was het toen gedaan en als zodanig
heeft het egaliseren weinig zin gehad. Dit laatste zou dan ook weggegooid
geld geweest zijn, ware het niet, dat het terrein ons later heel goed van pas
gekomen is. Niet zozeer om te dienen als sportveld als wel voor een ander
doel zoals naderhand zal blijken.
Om de twee weken bestond de gelegenheid, met de hele familie met de
dienstauto naar beneden te gaan. Ook tussentijdse ritten waren toegestaan,
mits men een geldige reden had, zoals bijvoorbeeld naar de dokter.
Meestal werd vertrek en aankomst zo ingepikt, dat men met de wacht mee
kon gaan, want hierdoor werd een extra rit uitgespaard.
Nu is het misschien bekend, dat de Inheemsen enkele letters van het
alfabet niet, of moeilijk kunnen uitspreken. Tot welke eigenaardige
woordspelingen dit kan leiden, moge blijken uit het volgende: Mijn vrouw
was een keer naar Bandoeng om boodschappen te doen en wilde ’s
middags met de wacht terug. Zij werd het eerste opgehaald en vroeg aan
de chauffeur, wie er nog meer mee gingen, waarop hij met een
doodnuchter gezicht antwoordde: “Toean Perkepisser njonja”. Zij had nog
nooit van deze naam gehoord, doch begreep direct dat hiermede een
mijnheer Varkevisser bedoeld werd, welke naam in Indië veel voorkomt.
De chauffeur kon de V niet uitspreken en verwisselde die met een P, niet
vermoedende dat deze naamsverandering hierdoor in het Nederlands een
beetje vreemd klonk. Maar men kan zich voorstellen, dat mijn vrouw even
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moeite had, haar lachen te bedwingen.
‘s Avonds was er boven niet veel te doen. Een bioscoop of andere
vermakelijkheid was er in die tijd nog niet. Behalve een bezoek aan het
station, waar de lichten fel brandden en het één en al vertier was, diende
men z’n vrije tijd met lezen of studeren door te brengen, afgewisseld met
een partijtje Bridge.
Gewoonlijk heerste er ’s avonds een doodse stilte op het emplacement. Het
lawaai van de zenders en machines drong nauwelijks tot de woonhuizen
door. Alleen het eeuwigdurende geruis van de Tjigeureuh was tot ver in de
omtrek hoorbaar.
Op een avond werden wij plotseling opgeschikt door het geroep: “Api,
Api” (brand, brand) Ik dacht niet anders, of het station stond in brand en
snelde meteen naar buiten. Op het bordes staande zag ik echter, dat de
vlammen uit de middelste van de drie biliken huisjes rechts beneden mij
sloegen.
In minder dan geen tijd was heel Malabar op de been. Aan blussen viel
haast niet te denken, want een vervoerbare brandspuit bezaten wij niet.
Met spoed werd daarom het huisraad naar buiten gebracht, teneinde dit
althans te redden. Wel werd geprobeerd, wat water te scheppen uit de
dichtstbijzijnde waterloop en dit bij emmers vol op de vlammen te gooien,
doch zonder merkbaar resultaat. Niemand dacht dan ook anders, of de drie
huisjes waren verloren, met de dichtstbijzijnde loods misschien.
Plotseling zagen wij echter de menigte op de weg boven ons opzij springen
en direct daarop kwam een grote straal water naar beneden, welke na een
beetje heen en weer bewegen precies op het vuur terecht kwam. Wij
stonden perplex en vroegen ons af, hoe dit toch mogelijk was. Degeen, die
aan wonderen geloofde, zou vermoed hebben, dat de hemel op het kritieke
moment haar sluizen open zette...
Wat bleek het geval te zijn?
Toevallig had de persoon, die vroeger de brandleiding van het station en
het pomphuis had aangelegd, wacht op het station. Dit pomphuis stond
vlak voor het station en werd normaal gebruikt om het afgewerkte
koelwater uit de benedenvijver naar boven te pompen, opdat het opnieuw
gebruikt kon worden. Meestal was de watertoevoer uit de Tjigeureuh
voldoende, zodat de pompinstallatie slechts zelden dienst deed.
Deze pompen, die een grote capaciteit hadden, konden ook gebruikt
worden voor het blussen van brand op het station. Voor dit doeleinde
waren overal slangen aangebracht, die op een dikke pijpleiding geschroefd
konden worden.
In de afgelopen jaren was hier echter nimmer gebruik van gemaakt, omdat
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het spuiten van water in een gebouw met elektrische leidingen gevaarlijk is
en vaak meer schade kan aanrichten dan voordeel. In voorkomende
gevallen werd dan ook – zo we weten – altijd gebruik gemaakt van de
bekende “Kill Fires”.
Toen de persoon in kwestie het brandgeroep hoorde, dacht hij onmiddellijk
aan de koelwaterpomp. Weliswaar bedroeg de afstand van het station tot
de plek een paar honderd meter, doch misschien lukte het wel de huisjes te
bereiken, dacht hij, daar zij belangrijk lager lagen dan het station.
In een ommezien koppelde hij alle slangen die hij kon vinden aan elkaar
en zette de pomp in werking. Enfin, het resultaat is bekend. Dank zij zijn
resoluut optreden, konden twee van de drie huisjes gered worden en werd
tevens verder onheil voorkomen.
Op Radio Malabar kwamen veel aardbevingen voor; vermoedelijk was de
vroegere krater, waar het station op stond, in de diepte nog niet geheel
uitgewerkt. In de loop der jaren hebben wij dan ook heel wat aardschokken
gevoeld en het is maar goed geweest, dat het station en de machines
hiertegen beveiligd waren, anders zouden de nadelige gevolgen niet
uitgebleven zijn. Vaak waren zij betrekkelijk zwak en bemerkten wij er
niet veel van.
De eerste flinke aardbeving maakte ik mee, toen wij pas onze houten
woning op palen betrokken hadden. De gewaarwording, de grond onder de
voeten te voelen bewegen, is angstwekkend, vooral als men dit van
tevoren nimmer ondervonden heeft. Welnu, ik maakte hiermede wel op
een heel zonderlinge manier kennis, zoals uit het volgende zal blijken.
Op een avond zat ik achter mijn schrijfbureau te werken, toen mijn vrouw,
die in een kamer naast de mijne was, riep, of het niet nodig was naar
buiten te gaan. Op dat moment voelde ik het huis hevig heen en weer gaan;
van te voren was mij dit helemaal niet opgevallen, blijkbaar was ik teveel
verdiept in mijn werk. Toen nu het schudden bleef aanhouden, sprong ik
op en rende mijn vrouw voorbij naar de deur. Zij vond dit vermoedelijk
erg vreemd en vroeg, wat ik wilde en of onze dochter (die te bed lag) niet
mee moest. “Welnee” antwoordde ik “Voel je dan het huis niet heen en
weer gaan, ik wil die lui, die er tegen staan te duwen, wegjagen”. “Maar”
zei ze, terwijl het huilen haar nader stond dan het lachen, “weet je dan niet,
dat er een zware aardbeving is?”. Pas toen drong de werkelijkheid tot mij
door en van schrik werd ik zo wit als een doek en bleef als aan de grond
genageld staan.
Hoe het mogelijk is geweest, dat ik op de gedachte kon komen, dat men
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aan het huis stond te schudden, is mij – als ik er aan terugdenk – nog altijd
een raadsel. Het idee van een aardbeving was helemaal niet bij mij
opgekomen, en dus moest mijn eerste gedachte wel zijn, dat hier
mensenhanden in het spel waren.
Maar, ook dat was vreemd, want ons huis stond weliswaar op hoge palen
en was daardoor misschien wat minder stevig dan anders, doch het zat toch
wel zo goed in elkaar, dat geen honderd man het een millimeter opzij
hadden kunnen duwen, laat staan het te doen schudden. En daarbij: wie
zou het in zijn hoofd gehaald hebben zoiets te doen?
Ziedaar mijn eerste kennismaking met een flinke aardbeving; op zichzelf
een heel merkwaardig geval: eerste denkende dat mensenhanden in het
spel waren en de reactie hierop (die mij geheel van mijn stuk bracht) toen
bleek, dat wij met geweldige natuurkrachten te doen hadden, waar wij
volkomen machteloos tegenover stonden. Ook op het station had men de
aardbeving opgemerkt, hetgeen vanwege de aardbevingsgordel zelden
gebeurde, want de volgende ochtend stond een aantekening in het
dagboek, dat de antennedraden hevig hadden getrild, hetgeen een dreunend
lawaai op de spoelenzolder tot gevolg had gehad.
Een zeer merkwaardig geval deed zich eind 1926 voor, dat zich
aanvankelijk ernstig liet aanzien, doch dat achteraf erg meeviel.
Zo nu en dan kwamen op Java en ook daarbuiten onlusten voor, waarbij
bevolkingsgroepen tegen het Binnenlands Bestuur en tegen de Europese
bevolking in opstand kwam. Gewoonlijk hadden deze gebeurtenissen een
godsdienstige achtergrond en in de meeste gevallen betrof het plaatselijke
opstandjes, die spoedig beteugeld werden. Deze keer echter (in 1926) liet
één en ander zich veel ernstiger aanzien en namen de ongeregeldheden een
veel groter omvang aan, dan gewoonlijk. Het leek er zelf een ogenblik op,
dat heel Java in opstand zou komen. Op verschillende plaatsen was het tot
ernstige ongeregeldheden gekomen, waarbij de aanvallers zich in het wit
hadden gekleed, het teken van de heilige oorlog en onkwetsbaarheid.
Door resoluut optreden van enkele leden van het Binnenlands Bestuur had
men hier en daar de oproerlingen tot rede weten te brengen, doch dit was
niet overal gelukt en zo kwam het voor, dat fanatieke benden alles hadden
vernield, wat zij op hun weg waren tegen gekomen.
Ook op Radio Malabar was het niet rustig. Dit hadden wij al lang
opgemerkt. Normaal hadden wij met de Inheemse bevolking niet de minste
last. Ongeregeldheden en opstootjes kwamen praktisch nooit voor. De
werklieden waren gewillig en deden rustig hun werk. Thans kon men
echter geregeld groepjes bij elkaar zien die iets te bespreken hadden en uit
elkaar gingen, zodra één van ons in de buurt kwam. Ook aan hun gezichten
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viel op te merken, dat er iets broeide.
Gewoonlijk is het dan zo, dat onder de hele troep een paar belhamels voor
komen, die de rest trachten te bewerken, door hun mooie leuzen voor te
spiegelen. Wie deze opruiers zijn, is bij een nauwkeurige observatie wel
aan de weet te komen. Zo ook thans en wij hielden de heren danig in het
oog.
Bij het begin van de onlusten waren op Radio Malabar geen
voorzorgsmaatregelen getroffen, doch toen de algemene situatie op Java
slechter begon te worden en men het voorzien had op de
verkeersmiddelen, zoals de Staatsspoorwegen, Telefoon en Telegraaf,
moest ook bij ons iets gedaan worden, teneinde een eventueel begin de kop
in te kunnen drukken.
Daar het aantal Europeanen veel kleiner was, dan dat der Inheemsen,
zouden wij zonder vuurwapens niets kunnen beginnen. Deze bezaten wij
niet, want zulks was onder normale omstandigheden verboden. Daarom
vroeg de chef van het station ze aan, in de hoop, dat de urgentie hiervan
zou worden ingezien. Wat er daarna zou moeten gebeuren, zouden wij dan
wel zien.
Op een avond, toen er op Java weer vele relletjes gemeld werden, belde
Dr. de Groot mij enige keren op. Dit deed hij wel meer, wanneer enkele
voorbereidingen besproken moesten worden voor de eerstvolgende
proeven en was dus niets bijzonders. Thans echter vroeg hij naar
betrekkelijk onbelangrijke zaken, zodat ik de indruk kreeg, dat er iets
anders achter stak. Daarbij roerde hij terloops enkele gevallen van
sabotage aan, die hier en daar door opstandelingen waren gepleegd; maar
hij vermoedde dat boven wel geen gevaar te duchten viel.
Zelf had ik de toestand ook nog niet zo ernstig ingezien, doch toen hij
bleef opbellen, begon ik argwaan te krijgen. Ik begreep natuurlijk wel, dat
hij ons niet ongerust wilde maken en daardoor probeerde, ons langs een
omweg op het ergste voor te bereiden. Ten slotte kwam dan ook de aap uit
de mouw en ried hij mij aan vooral goed op te letten en hem direct op te
bellen, zodra ik onraad bemerkte. Tevens verzocht hij mij, de chefwacht te
waarschuwen op zijn hoede te zijn.
Die nacht gebeurde er boven niets bijzonders en de volgende dag kregen
wij ieder een revolver met een doosje patronen. Verder werden een tiental
geweren op het station gedeponeerd ten behoeve van de dienstdoende
wacht. Wel een bewijs, dat men de toestand boven niet vertrouwde, anders
zou men niet zo royaal met dit gevaarlijke goedje geweest zijn.
Op een geheime bijeenkomst, welke wij die dag hielden, werd het
volgende afgesproken:
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1. Zodra iemand op het terrein, of op het station, iets verdachts bemerkt,
loopt hij zo snel mogelijk naar de sirene en maakt alarm.
2. Bij het horen van het alarm bewapenen de mannen zich en brengen
hun vrouwen en kinderen naar het station, waar de laatsten in een
kelder moeten gaan schuilen.
3. Hierna zal, afhankelijk van de ontstane situatie, tot de nodige actie
worden overgegaan.
Of dit plan de campagne goed in elkaar zat, betwijfel ik achteraf ten
zeerste, doch dit doet er verder niets toe.
Een paar dagen gingen zo voorbij, zonder dat er iets bijzonders voorviel.
Ongetwijfeld werkte het zenden van wapenen, hetgeen aan het Inheemse
personeel niet ontgaan kan zijn, preventief.
Op Java duurden de onlusten onverminderd voort. Zelfs waren er ernstige
botsingen voorgekomen tussen de opstandelingen en het leger, waarbij
vele doden en gewonden vielen. Binnenlands Bestuur en de politie hadden
de handen vol werk, om de orde te handhaven.
Plotseling op een avond (we zaten rustig thuis) begon de sirene te gillen.
“Daar heb je het ged…..” was mijn eerste gedachte. Sinister klagend klonk
het geluid door de nachtelijke stilte. Ik trek snel mijn jas aan en holde naar
het station….helemaal vergetend mijn revolver te pakken en mijn familie
mee te nemen, zoals afgesproken was. Niet te vragen of ik ook
verbouwereerd was.
Onderweg zag ik meerdere collega’s in de richting van het station rennen.
Op de plaats van bestemming aangekomen, dacht ik alles in staat van
beleg te vinden. Wie schetst mijn verwondering, toen ik een paar van onze
mensen rustig met elkaar zag praten. “Wat is dat voor een vertoning, had
men dan de sirene niet gehoord of had men de belhamels al te pakken? Een
oefening kon het niet zijn, want dan zou ik er toch zeker iets van geweten
hebben.”
Lang behoefde ik niet op de ware uitleg te wachten. Wat was namelijk het
geval? Eén van onze nieuwe nachtwakers had van buiten af in één van de
houten torens een vlammetje gezien, wat wel meer gebeurde als de grote
booglamp werkte en op zichzelf niets bijzonders was. Hij was hiervan
geschrokken en denkende, dat het gebouw in vlammen op zou gaan, had
hij in zijn zenuwachtigheid op de knop van de sirene gedrukt, welke zich
in de vestibule bevond. Ziedaar de oorzaak van het drama.
Van onze afspraak wist hij natuurlijk niets af en ziende, wat een
consternatie hij had verwekt, stond hij nog altijd een beetje beteuterd te
kijken. En gelukkig maar ook, dat hem hiervan niets bekend was, want
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wanneer hij geweten had welk een poets hij ons gebakken had, zou hij wel
een ander gezicht hebben gezet. Wij van onze kant pasten natuurlijk wel
op, niets door te laten schemeren. In plaats van hem een standje te geven,
wisten wij dan ook niet beter te doen, dan hem te prijzen voor zijn
getoonde ijver.
Intussen waren meerdere collega’s komen aanlopen en toen we van de
schrik bekomen waren, hebben we hartelijk om het vreemde voorval
moeten lachen. Toen pas schoot mij in de gedachte, dat de vrouwen niet
mee gekomen waren en in angst moesten zitten.
Thuis gekomen, trof ik een heel stelletje bij mijn vrouw aan. De één was al
meer ontdaan dan de ander. En allen klaagden er over, dat zij door hun
mannen in de steek gelaten waren. Gelukkig kon ik hen gerust stellen,
waarna zij spoedig kalmeerden. (Later bleek, dat de vrouw van één van
mijn collega’s, die wat verder af woonde, zich met de kinderen in een kast
verstopt had.)
Enfin, als generale repetitie hadden wij geen betere oefening kunnen
bedenken. Gelukkig is het nimmer tot de werkelijkheid gekomen, want
kort daarop arriveerde een detachement militairen en waren wij van de
verdere verantwoordelijkheid af.
Toen de grote booglamp zijn nieuwe vlamkamer kreeg, nam – zoals we
weten – het aantal bedrijfsuren toe. Ook de machinezender stond een groot
gedeelte van de dag bij, terwijl tevens de 100 en 200 kW booglampen,
voor het verkeer met de dichtbij gelegen landen, zich niet onbetuigd lieten.
Verder lag het in de bedoeling, eindelijk eens een begin te maken met het
instellen van een vierploegenstelsel; een plan, dat reeds meer dan een jaar
in de maak was, doch dat – vanwege personeelsgebrek – telkens uitgesteld
moest worden.
Dit alles kostte echter meer personeel en om het kostbare vervoer van en
naar Bandoeng niet groter te maken dan het nu reeds was, werden door de
dienstleiding plannen beraamd, het aantal woningen op Radio Malabar uit
te breiden.
Deze plannen vonden bij een gedeelte van het personeel weinig
instemming, want hierin lag opgesloten, dat zij, die schoolgaande kinderen
hadden, deze in Bandoeng zouden moeten achterlaten, omdat boven geen
schoolgelegenheid was. Verder prefereerden velen het wonen in Bandoeng
boven dat op het eenzame Malabar.
Via hun vereniging waagden zij een zwak protest tegen deze
bouwplannen, onder het vooruitziende motief…. dat het wel eens mogelijk
kon zijn, dat Radio Malabar zijn langste tijd bestaan had, vanwege de
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snelle opkomst van de korte golf.
Hoewel vooruit gezegd kon worden, dat de Radiodienst zich niets van het
protest aan zou trekken, was het toch een merkwaardig verschijnsel, dat
juist dit motief werd aangegrepen en niet de zo even genoemde bezwaren.
Want hiermede werd toch eigenlijk, onder bedekte termen, kritiek
uitgeoefend op de leiding van de Radiodienst, namelijk om zo zoetjes aan
maar eens op te houden met die lange golf en over te gaan op de korte,
zijnde het systeem dat overal toepassing vond behalve op Malabar.
Althans dit laatste kon er uit opgemaakt worden.
Waarom werd nu dit motief aangehaald en niet het andere, zal men
misschien vragen, terwijl het als een aanmerking op het gevoerde beleid
opgevat kon worden en daardoor weinig kans van slagen had?
Ja, dit valt achteraf moeilijk te zeggen. Erg politiek was het zeker niet. Het
enige, wat ik er van kan zeggen is dit, dat enkelen onder ons de gevolgde
koers op Radio Malabar – namelijk die van de lange golf – niet goed
konden zetten. Na de verbluffende resultaten van Dr. Koomans was het
met de korte golf steeds crescendo gegaan en velen zagen hierin het
verkeersmiddel van de toekomst. En nu op Radio Malabar niets op dit
gebied werd ondernomen, doch daarentegen wel plannen bestonden een
tweede grote booglampzender neer te zetten, waren zij blijkbaar bang, dat
onze dienst op den duur op radiogebied achterop zou raken. Naar ik
vermoed zat deze kwestie hen hoger dan het hele huizenprobleem.
Enfin, de bouw van de nieuwe huizen (ik meen van een achttal) ging
natuurlijk door en er werd later ook niet meer zo veel over gesproken,
afgezien dan van een enkele opmerking over weggegooid geld en zo. En
het vreemde is, dat het nuttig effect van deze nieuwbouw niet eens zo
slecht geweest is ook. Want later zal blijken, dat Malabar het – met of
zonder korte golf – niet zo gauw zou opgeven en de huizen nog heel lang
dienst hebben gedaan. Het is dan ook niet zozeer deze kwestie, die ik
wilde aanhalen, doch een grappig toneeltje dat met deze huizenbouw
samenhangt.
De ambtenaren, die reeds boven woonden en die geen schoolgaande
kinderen hadden, waren over het algemeen niet tegen de nieuwbouw
gekant, omdat zij hierin een kans zagen, in de toekomst een betere
huisvesting te krijgen. Velen van hen woonden namelijk nog in een
ongerieflijke biliken woning. En waar er op Malabar al zo weinig voorviel,
leefde men met de bouw erg mee en er ging geen dag voorbij, of men ging
kijken naar de gemaakte vorderingen.
Inderdaad, deze nieuwe huisvesting zou voor hen een grote verbetering
betekenen, want de nieuwe huizen werden veel mooier en waren veel beter
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afgewerkt, dan alles wat boven stond. Verder had de dienstleiding laten
weten, dat zij, die schoolgaande kinderen hadden, niet boven behoefden te
wonen waarmede een der grootste bezwaren werd opgeheven.
Met welke belangstelling tenslotte de bouw werd gevolgd, moge blijken
uit het volgende: op een gegeven moment werd ontdekt, dat het raamwerk
niet van hout, maar van ijzer gemaakt zou worden. Welke reden de
B.O.W. hier voor had weet ik niet, misschien dat het hier wat nieuws
betrof, of dat de keuze op ijzer was gevallen, om spoedig rotten van het
hout in het vochtige klimaat te voorkomen. Hoe dan ook, deze constructie
stond de toekomstige bewoners maar matig aan en men ging opnieuw
protesteren en nu niet zo zeer tegen de bouwplannen als wel tegen de
uitvoering.
De moeilijkheid was alleen een steekhoudend motief te vinden, doch
eindelijk schijnt men ook hier in geslaagd te zijn, want, gedachtig aan het
gevolgde bouwprincipe op het station, waar – zo we ons herinneren –
ijzerwerk zoveel mogelijk werd vermeden, werd dit laatste als motief
aangegrepen. Hoewel de huizen toch minstens een halve kilometer van de
grote zender verwijderd stonden, meende men, (aldus het protest) dat in de
ijzeren ramen dusdanige h.f.-stromen konden worden opgewekt, dat brand
kon ontstaan. Een gedachtengang, die door een deskundige zeker niet
gedeeld zou worden.
Hoe het precies met dit protest is gegaan, weet ik niet. Doch ongetwijfeld
heeft men op het H.B. Dr. de Groot over het geval geraadpleegd en het is
best mogelijk, dat hij voor de grap gezegd heeft, dat men op de Malabar
maar eens een proef moest nemen. Hetgeen dan ook gebeurde. Het is
alleen jammer, dat hij het toneel – dat ik nu ga beschrijven – niet met eigen
ogen heeft gezien, want dan had hij reuze schik gehad en een pracht van
een onderwerp, om er in gezelschap de spot mee te drijven. Wat was
namelijk het geval?
Op een zekere dag zag ik twee toekangs over het terrein lopen waarvan de
één zo’n raam en de andere een meter droeg, welke laatste met een paar
draden aan het raam was verbonden. Uit de manipulaties kon ik opmaken,
dat men bezig was met het meten van h.f.-stromen, welke in het raam
zouden worden opgewekt.
Toen ik het toneeltje zag, moest ik meteen denken aan een karikatuur,
welke ik eens in Radio Nieuws tegen gekomen ben van een luisteraar, die
met een telefoon op het raam van zijn huis zat te luisteren, menende, dat
hij op deze manier radio kon ontvangen. Blijkbaar had hij iets gelezen over
raamontvangst, zonder te weten hoe de vork in de steel zat.
Welnu, iets dergelijks had men hier ook, alleen de telefoon ontbrak.
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Over de meting wil ik mij niet uitlaten. Zonder een blik op de meter
geworpen te hebben, ben ik er zeker van, dat de wijzer niet van zijn plaats
kwam, hoe men het raam ook draaide en hoe dicht men ook de grote
booglamp naderde. Wel bestond er kans dat, wanneer men al te dicht bij
deze zender kwam, de meter in rook zou opgaan. De resultaten waren dus
negatief en geen wonder, dat men later niets meer van het geval hoorde.
De ijzeren ramen bleven dus en de huizen kwamen klaar. Ook deed niet
lang daarna de korte golf zijn intrede op Radio Malabar, doch het heeft –
zoals zo even reeds opgemerkt – nog vele jaren geduurd, voordat Malabar
op het tweede plan kwam. Wat dit betreft, hebben de huizen hun nut
gehad, al was het alleen maar om hen, die voorheen in slechte biliken
huizen woonden, een betere woongelegenheid te verschaffen.
Het bergmassief van de Malabar bezat meerdere kloven. Die, waarin het
station lag en tussen welks hoog opgaande wanden de bergantenne was
opgehangen, was vermoedelijk het grootst. Erg goed te beoordelen was dit
niet, want de andere waren ontoegankelijk en daarom minder bekend. Ook
bezaten deze kloven, in tegenstelling met de Malabarkloof, geen rivier.
Hoogstens kleine beekjes, welke uiteraard nodig waren, teneinde het
water, dat langs de wanden lekte, af te kunnen voeren.
Eén van deze beekjes (namelijk die van de kloof aan de kant van de
Haroeman), kwam toevallig op het hoogste punt van het Malabardorp uit
en het is deze beek geweest, welke de directe aanleiding is geworden van
een grote waterramp, zoals uit het volgende zal blijken.
Deze beek nu, was een nietig stroompje, welke niet in vergelijking kon
staan met de machtige Tjigeureuh. Waar het beginpunt van het beekje lag,
wist niemand, want zoals zo even ook reeds is gezegd – de kloof was ten
enenmale ontoegankelijk. Zonder een doorgang te kappen, kon men het
oerwoud niet binnendringen en daar hieraan geen behoefte bestond, werd
hiertoe nimmer overgegaan.
Ja, men had zelfs het liefst, dat hier niemand kwam, want het water van
deze beek werd gebruikt voor de watervoorziening van de woonhuizen en
daarom was het van groot belang, dat het niet verontreinigd werd. Zelfs
waren aan de rand van het bos een paar bordjes geplaatst met “Verboden
toegang”; één in het Nederlands en één in het Soendanees. Of deze
maatregel afdoende is geweest, betwijfel ik. Ten eerste, omdat de meeste
bewoners in die omgeving niet konden lezen en ten tweede, omdat – zoals
we weten – één van onze huisgenootjes een infectie had opgelopen, door
het drinken van ongekookt water.
Welnu, teneinde het water te kunnen gebruiken, was even voorbij de
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bosrand een reservoir gemaakt, welk reservoir achter het huis lag waar ik
een paar jaar gewoond heb. Het binnenstromende water werd hier, zo goed
en zo kwaad het ging, gereinigd en daarna via pijpleidingen naar de
woonhuizen geleid. Het overtollige vloeide weg langs een drie meter diepe
geul, welke opzij langs mijn huis liep, daarna onder de weg door ging en
ten slotte in de Tjigeureuh terecht kwam.
In de regentijd gaf het beekje wat meer water dan in de droge tijd, doch
nimmer stond er zo veel in, dat speciale voorzorgen genomen moesten
worden, voor wat betreft een ruimere afvoer.
Slechts eenmaal in die paar jaren, dat ik boven woonde, had er iets
eigenaardigs plaats, dat tevoren nog nimmer was voorgekomen en zich in
geen jaren heeft herhaald. Dit gebeurde op een nacht tegen een uur of
twaalf. Ik was een minuut of tien tevoren naar het station gewandeld om de
wacht af te lossen en had onderweg niets bijzonders opgemerkt. Toen
echter mijn afgeloste collega een kwartiertje later naar huis wilde, kon hij
er niet meer door, omdat er op de plaats, waar het beekje onder de weg
door liep, een vloedgolf van minstens dertig centimeter hoogte stond: het
anders zo kalme beekje was blijkbaar plotseling gaan bandjiren en van een
nietig stroompje tot een snelstromende rivier aangezwollen. Hij (mijn
collega dus) liep snel naar het station terug om mij te waarschuwen, want
hoewel het water nog wel een meter beneden mijn erf stond, kon men niet
weten wat er gebeuren ging.
Buiten gekomen, konden wij duidelijk het gebulder horen, dat gewoonlijk
met een bandjir gepaard gaat en veroorzaakt wordt door meegesleurd
geboomte, dat tegen gesteente of tegen elkaar opbotst, vermengd met het
geruis van het water.
Op de plaats des onheils bleek het water al weer wat gezakt te zijn, althans
de weg was vrij. Met een vaart schoot het water door de – zeker – twee
meter brede duiker, want de helling was hier groot en bedroeg wel een
dertig graden, zo niet meer.
Takken, varens, stukken hout van het reservoir, alles werd meegesleurd.
Alleen de grotere boomstammen, die met wortel en al uit de grond waren
gerukt, konden er niet door en bleven voor de duiker hangen. Schots en
scheef lagen zij tussen de betrekkelijk smalle oevers geklemd.
Het water zakte daarna wonderlijk snel en de volgende ochtend viel van de
wilde watermassa van enkel uren geleden, niets meer te bespeuren. Alleen
een dikke modderstroom vloeide traag na. Toen echter kon men pas goed
zien, welk een enorme ravage was aangericht. Waar eenmaal een gootje
was geweest, was nu een gleuf van wel vier meter breedte. Het reservoir
was grotendeels weggeslagen. Balken, boomtakken, varen, lianen en alles,
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wat een oerwoud maar oplevert, lag rondom verspreid.
Zelfs hadden een paar woudreuzen het moeten ontgelden en lagen met
wortel en tak omvergeworpen. Alles overdekt met een dikke laag modder.
Het was een triest gezicht. Wat wij wel interessant vonden: temidden van
de chaos lag een pracht van een schubdier, dood maar overigens volkomen
gaaf. Blijkbaar was het dier door het water verrast en verdronken. Omtrent
de oorzaak van de bandjir tastte men volkomen in het duister en daar geen
herhaling werd gevreesd, werd het niet nodig gevonden een nader
onderzoek in te stellen.
Plotseling echter, het was een jaar of twaalf na het even vermelde
gebeurde en ik zat reeds lang en breed op het Radiolaboratorium, werden
wij op een dag opgeschrikt door het bericht dat er een grote waterramp op
Malabar had plaatsgehad. Hoe en wat wist men niet direct te vertellen,
doch ik moest ogenblikkelijk denken aan het onschuldige beekje dat langs
mijn huis liep en dat vroeger ook al eens te keer was gegaan. Bij nadere
informatie bleek mijn vermoeden juist te zijn geweest. Opnieuw, na zoveel
jaren, was het beekje gaan spoken, doch thans met veel ernstiger gevolgen
dan toen. Slechts één enkele vloedgolf van een enorme afmeting was van
boven komen aanzetten en had in zijn vaart huizen, loodsen en alles
meegenomen wat in de weg stond. De vrij diepe en brede geul naast mijn
voormalig huis, die indertijd groot genoeg was geweest, had thans de
watermassa op geen stukken na kunnen verwerken met het gevolg, dat aan
de ene zijde een gedeelte der bijgebouwen en aan de andere zijde een
werkplaatsje was weggeslagen. Het huis zelf stond nog overeind, dankzij
de hoge palen waarop het was gebouwd. Hierdoor had het water onder de
woning door kunnen stromen. Maar in de tuin lag het slik wel een meter
hoog.
Aan de andere zijde van de weg in de diepte stonden een paar loodsen voor
het Inheemse personeel. Deze waren aan de ene kant geheel in elkaar
gedrukt en weggespoeld. De watermassa was in zijn volle gewicht hierop
terecht gekomen. Vele van de bewoners, die niet zo gauw weg hadden
kunnen komen, waren gewond en enkele verdronken. Een klein kind was
als door een wonder gered, doordat het voor een open kast had gestaan
welke dichtklapte en met kind en al wegspoelde. (zie foto 39, de twee
huisjes rechts bovenaan)
Verderop had het water zich over een bredere vlakte kunnen verspreiden,
zodat het veel van zijn oorspronkelijke kracht had verloren. Niettemin
waren ook hier tal van kleinere huisjes en loodsen omver gerukt en
verpletterd. Een paar, die blijkbaar wat steviger in elkaar zaten, waren heel
gebleven en een eind de helling afgerold.
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Evenals de vorige keer had de bandjir maar zeer kort geduurd. Na de eerste
grote vloedgolf minderde hij snel, om na een minuut of tien tot rust te
komen. Daarna vloeide een moddermassa als een lavastroom traag na. Na
een tijdje kwam ook deze tot rust. Veel groter dan de eerste maal was
thans de ravage. Ontwortelde bomen, waaronder vele woudreuzen, lagen
overal verspreid. Daartussen bevonden zich resten van huizen, loodsen,
meubilair en honderden andere artikelen. Een dergelijke ramp had Malabar
nog nimmer beleefd. Niemand die er ook maar een ogenblik aan gedacht
had, dat zo’n onnozel stroompje, dat zelfs geen naam droeg, tot een zo
alles vernielende stroom kon aangroeien!
Waar kwam plotseling al dat water vandaan? Slechts aan één mogelijkheid
werd gedacht en deze was, dat zich ergens achter in de kloof een meertje
moest hebben gevormd, waarvan op een gegeven moment de dam aan de
open zijde was doorgebroken. Dit verklaarde de plotselinge vloedgolf, die
als het ware als een lawine naar beneden is komen vallen op dezelfde
wijze als dit wel eens gebeurt bij het doorbreken van een stuwdam,
waardoor het water zich in een dal stort. Een klein voorproefje hiervan
hadden wij gehad in de tijd toen ik boven woonde. Een naderhand door het
Boswezen ingesteld onderzoek wees inderdaad in deze richting. Ter
voorkoming van een herhaling zijn toen de nodige voorzorgen genomen.
Het is alleen jammer dat men dit niet een jaar of twaalf eerder had gedaan.
Misschien had men dan de ramp kunnen voorkomen. Doch “die wist, die
won”.

6: Proefnemingen op Radio Malabar
Het nemen van proeven op Radio Malabar was geheel in handen van Dr.
de Groot. Hij gaf aan wat er gebeuren moest en het personeel boven
zorgde er voor, dat alles klaar stond, als de “baas” boven kwam.
Als regel gold, dat de oudst aanwezige – na de chef van het station – Dr.
de Groot bij zijn experimenten assisteerde en de proeven voorbereidde. De
laatste maanden voor mijn verlof, eind 1926 en begin 1927, kwam ik
hiervoor in aanmerking.
Heel veel hadden de proeven toen niet meer te betekenen, ten eerste niet,
omdat Dr. de Groot het te druk had met zijn functie als H.T.T. en ten
tweede niet, omdat deze proeven grotendeels betrekking hadden op de
booglampen, waaraan niet meer zo heel veel te verbeteren viel.
Een der proeven, waaraan al jaren werd gewerkt, betrof de toepassing van
de z.g. Herzogschakeling.
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Deze Herzogschakeling, die later nog werd uitgebreid met een seriesmoorspoelsysteem “Pungs”, was een Lorenzpatent en bestond uit een
generatorkring, waarbij een zelfinductie, die ten dele ook in de antenne, of
in een tussenkring was opgenomen, via twee condensatoren voor hoge
spanning, aan de booglampelektroden was verbonden. De seriesmoorspoel wordt hierbij in de aardverbinding opgenomen.
De bedoeling van de toepassing van de Herzogschakeling was, het nuttig
effect van de booglampzender op te voeren en tevens het hinderlijke
booggeruis (bij de ontvangst) te reduceren, terwijl de uitbreiding met de
sein-smoorspoel ten doel had, het contrasein op te heffen en tevens, om in
de toekomst – wanneer de rest functioneerde – met de boogzender te
kunnen telefoneren. (het is vooral deze laatste mogelijkheid, die Dr. de
Groot, wegens zijn belofte aan het Binnenlands Bestuur steeds voor ogen
heeft gestaan.)
Voor deze proeven werd gebruik gemaakt van één der beide leger-marine
booglampen van 200 kW; mede misschien, omdat Dr. de Groot deze
zenders sterk genoeg achtte, om hiermede straks de bestuursambtenaren op
de verst verwijderde posten, tot zelfs in de uiterste hoeken van Nieuw
Guinea, te kunnen bereiken.
De voor de Herzogschakeling en het telefoneren benodigde onderdelen (op
de condensatoren na) waren indertijd besteld bij Lorenz A.G. in Berlijn, en
zagen er buitengewoon solide uit. De grote zelfinductiespoel en de
variometer, die een onderdeel van deze schakeling waren, werden geregeld
voor de proefnemingen gebruikt, terwijl de microfooninstallatie veilig en
wel in de goedang stond opgeborgen. Deze zou pas aan bod komen, zodra
de Herzogschakeling geen moeilijkheden meer opleverde. Hiervan is
echter nooit iets terecht gekomen, zoals zo meteen zal blijken. En dit is
jammer, want het zou zeker wel interessant zijn geweest, om met een
booglampzender van enig vermogen te kunnen telefoneren.
Daar de proeven zich – zoals zo even reeds opgemerkt – over vele jaren
uitstrekten, heb ik deze slechts kort van nabij kunnen meemaken. Daarom
weet ik er maar heel weinig van te vertellen.
Weliswaar moesten wij vaak uit hoofde van onze functie (als chefwacht)
assistentie verlenen, doch dit heeft er niet toe bijgedragen, dat mij van de
moeilijkheden die bij de proeven werden ondervonden, meer dan een vaag
beeld is bijgebleven. Het enige, wat ik mij duidelijk herinner – als was het
de dag van gisteren – is, dat deze proeven steeds uitliepen op wat wij
noemden “vuurwerk”. Zo’n vuurwerk bestond niet uit overslagen van
enkele centimeters, neen, want deze waren bij ons niet het vermelden
waard, maar uit vlammen van vaak meerdere meters lengte gepaard
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gaande met een geweldige knal; om bang van te worden, zelfs als
Malabariaan, hetgeen heel wat zeggen wil, gewend aan dit soort
verschijnselen als men was.
Het optreden van zo’n “vuurwerk” betekende voor die dag altijd het einde
van het liedje. Niet omdat dit zo hoorde (net als bij een echt feest), maar
wel omdat men het dan welletjes vond. En, hoewel Dr. de Groot dit nooit
liet blijken, kreeg ik altijd zo’n idee, dat ook hem op die ogenblikken de
schrik in de benen zat.
Dit ging zo maanden, ja zelfs jaren, door, zonder dat ook maar enige
vooruitgang werd geboekt. Soms volgden de proeven elkaar snel op en
werden met ware doodsverachting wekelijks herhaald. Maar het gebeurde
ook wel, dat zij maanden stil stonden en niet naar de spoelencombinaties
met de bijbehorende condensatorenbatterijen werd omgekeken met het
gevolg, dat deze laatste minder goed onderhouden werden en snel achteruit
gingen, zodat het soms weken duurde ze weer bedrijfsklaar te krijgen.
Voor deze batterijen werden namelijk de zogenaamde
pressgascondensatoren gebruikt. Dit zijn gewone plaatcondensatoren,
welke bestaan uit sterke hermetisch afgesloten cylinders, die met koolzuur
onder hoge druk gevuld zijn. Deze condensatoren hadden vele voordelen,
zoals daar zijn: grote capaciteit, geringe verliezen, het verdragen van hoge
spanningen, enz.; doch zij hadden tegen, dat zij geregeld bijgevuld
moesten worden, omdat zij altijd lekten en daardoor de druk terug liep.
Werd dit lekken te erg, dan moesten de cylinders geopend en opnieuw
verpakt worden. Hiermee ging zeer veel tijd heen, omdat de condensatoren
ná zo’n verpakking – wat wij noemden – “uitgesproeid” moesten worden.
Bij dit uitsproeien werden de klemmen van de condensator verbonden met
de secundaire van een grote Ruhmkorff, welke gevoed werd door de 500
perioden machine van de niet in gebruik genomen vonkzender.
Zodra spanning gegeven werd, hoorde men duidelijk een gesis, afkomstig
van het overspringen van talloze vonkjes. Verminderde dit gesis als gevolg
van het wegbranden van scherpe uitsteeksels (waar het sproeien om
begonnen was), dan kon de spanning geleidelijk opgevoerd worden. Dit
ging zo door, tot de inwendige overslagen ophielden en deze zich
verplaatsten naar twee uitwendige contacten, die op een onderlinge afstand
van ongeveer 5 centimeter waren ingesteld.
In het geheel waren een vijftiental van deze condensatoren in gebruik en
een even groot aantal in reserve. Tijdens de proeven was steeds iemand
bezig met het onderhoud. Meestal had het uitsproeien tijdens de
avonddienst plaats en dan was het gesis en geknetter niet van de lucht.
Teneinde het verplaatsen van de zware Ruhmkorff wat te
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vergemakkelijken, was deze op een wagentje geplaatst, in verband
waarmede het gevalletje de naam van “sproeiwagen” kreeg.
De oorzaak van het steeds weer mislukken van de proeven met de
Herzogschakeling was blijkbaar gelegen in het optreden van enorm hoge
spanningen, die dergelijke afmetingen aannamen, dat de gebezigde
constructies hiertegen niet bestand waren.
In hoeverre tegen het optreden van deze hoge spanningen iets gedaan had
kunnen worden, valt achteraf moeilijk te zeggen. Misschien, dat met het
aanbrengen van dempingen op de afgestemde kringen iets bereikt had
kunnen worden. Hoe dit echter zij, ons vertrouwen in de schakeling is
nooit erg groot geweest en waar Dr. de Groot de proeven – zoals zo even
reeds gezegd – geheel aan zich zelf hield, hebben wij er ons persoonlijk
nooit zo intensief mee bemoeid. Daarbij hadden wij een heilig respect voor
het geval, vanwege de enorm hoge spanningen, die hierbij optraden.
Toen bleek, dat de proeven met de Herzogschakeling op niets zouden
uitlopen en het telefoneren met de Buitengewesten dreigde spaak te lopen,
gooide Dr. de Groot het over een andere boeg en gaf aan ons (op de
Malabar) opdracht te beginnen met de bouw van een sterke
langegolfzender met een vermogen van 40 kW. Blijkbaar had Dr. de Groot
ook toen nog geen vertrouwen in de korte golf (wij schreven reeds medio
1926) en wilde hij het toch nog maar eens proberen met de lange golf en
dan met de trioden. Dit besluit is daarom des te merkwaardiger, omdat de
successen met de kortegolftelefonie over grote afstanden, steeds toenamen
en tevens, omdat de langegolf telefonieverbinding tussen Soerabaja en
Makassar op een mislukking was uitgelopen.
Weliswaar zou de nieuwe langegolfzender vele malen sterker worden, dan
die, welke voor de verbinding Soerabaja – Makassar was gebruikt, doch
dit neemt niet weg, dat de oorzaak van even genoemde mislukking,
namelijk de ontstellend grote luchtstoringen op de lange golf,
onverminderd was blijven bestaan, ja, misschien met de verbeterde
ontvangmiddelen nog hinderlijker was geworden. Het zou dan ook niet
moeilijk te voorspellen zijn geweest, dat ook deze poging op een
mislukking moest uitlopen; Indië was nu eenmaal niet het land voor de
lange golf, zoals later, toen de korte golf eenmaal ingang had gevonden,
maar al te zeer zou blijken.
Enfin, om kort te zijn: van het telefoneren met deze zender is óók niets
gekomen. Zelfs werd het proefstadium niet bereikt.
Wat dit betreft, had ik het onderwerp gevoeglijk kunnen weglaten, ware
het niet, dat een groot gedeelte van deze zender (namelijk het
gelijkrichtergedeelte) toch nog goede diensten heeft gedaan en nu niet voor
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de voeding van een langegolf-, doch van een……. kortegolfzender en niet
voor het telefoneren met de buitengewesten, doch met…… Nederland. Het
is dan ook hierom, dat ik als inleiding het thema van de langegolfzender
heb genomen.
Deze omschakeling van de lange op de korte golf ging niet zo direct
natuurlijk en het heeft tot medio April 1927 geduurd voor het zo ver was.
Maar ik kon niet nalaten er nu even melding van te maken en ik kom hier
naderhand nog zeer uitvoerig op terug.
Eerst nu even dit: In die dagen, toen dus Dr. de Groot van de lange op de
korte golf omzwaaide, dat was dus omstreeks Maart 1927, was ik
onderweg naar Nederland, zodat mij hiervan tot mijn spijt de
bijzonderheden ontbreken. Bij mijn vertrek was de gelijkrichter gereed en
moest aan het hoogfrequentgedeelte (van de lange golf) nog begonnen
worden. Blijkbaar heeft men hieraan niet verder gewerkt en heeft Dr. de
Groot de gelijkrichter meteen gebruikt voor zijn kortegolf experimenten.
Laat ik echter op de loop van de gebeurtenissen niet vooruit lopen. Zoals
zo even gezegd, kom ik hier later nog uitvoerig op terug en wel in het
tweede deel van dit werk. Wel wil ik, alvorens van dit onderwerp af te
stappen, nog iets vertellen over de gelijkrichter zelf.
Het bouwen van deze gelijkrichter is niet zonder moeilijkheden gegaan,
ook al, omdat wij – zoals gewoonlijk – niet over de benodigde onderdelen
beschikten en veel zelf moesten aanmaken en daarbij: wij hadden op het
gebeid van lampzenders (al waren het voorlopig alleen maar
watergekoelde dioden) weinig of geen ervaring.
De langegolfzender – want zo heette hij toen nog – zou komen te staan op
de plaats van de meergenoemde vonkzender, geheel rechts in de grote
zendhal. Deze vonkzender werd – voor zover hij gereed gekomen was –
afgebroken, op het frame en de voeding na. Zowel het eerste als de tweede
kon dienst doen voor de nieuwe zender, met dien verstande, dat de
hoogspanningstransformatoren (drie in getal) eerst omgebouwd moesten
worden. Deze ombouw betrof het aanbrengen van een middenaftakking en
het uitvoeren van één der uiteinden van de secundaire wikkeling. Geen
groot karwei dus.
Overigens is het een goede gedachte geweest, deze transformatoren te
gebruiken, want ten eerste waren zij geschikt voor een
vonkzenderfrequentie van 500 perioden en behoefden wij dus niet zoveel
af te vlakken en ten tweede konden wij voor het regelen van de
gelijkspanning gebruik maken van de regelweerstand van de 500 periodendynamo.
Gaf dus de voeding van het hoogspanningsgedeelte weinig last, moeilijker
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ging het met de brandstroomvoorziening van de zes watergekoelde
gelijkrichterlampen type Philips ZG/20.000 en met de waterkoeling, welke
hooggeïsoleerd moest zijn.
Het zou echter te ver voeren, hierover in bijzonderheden te treden. Genoeg
zij te vermelden, dat de gelijkrichter na vele tegenslagen gereed kwam en
naar behoren werkte.

7: De tweede grote booglamp
Dr. de Groot is steeds van plan geweest, naast de eerste grote
booglampzender een tweede van gelijk vermogen op te stellen. Met de
bouw van het station en met de aanleg van de elektrische installatie was
hiermede geheel rekening gehouden. Ver van tevoren waren reeds de
benodigde “Grote Amerikanen” besteld en kortelings opgesteld.
De aanmaak van deze tweede grote booglamp heeft vrij lang op zich laten
wachten. Het lag namelijk in de bedoeling, ook deze, evenals de vorige,
zelf te construeren, doch niet in Indië maar in Europa te laten aanmaken.
Er moest dus een geschikte gelegenheid afgewacht worden dit bouwplan
uit te voeren. En toen deze gelegenheid zich in ’t laatst van 1924 voordeed,
tijdens het buitenlands verlof van Dr. de Groot, werden daartoe de eerste
voorbereidingen getroffen. Deze bestonden hierin, de constructeur van de
eerste grote booglamp, de heer Otten, (die intussen gepensioneerd was)
aan te zoeken de tekeningen te maken en toezicht te houden op de
fabricatie. Een werkje, dat hij misschien met graagte aangenomen zal
hebben, al was het alleen maar hierom, dat hij – in verband met de betere
materiaalkeuze en de haast onbeperkte gietcapaciteit der fabrieken in
Europa – beter werk zou kunnen leveren dan de eerste keer. (Zo wij ons
herinneren had het bij de constructie van de eerste booglamp op Java
hieraan ontbroken, waaraan voor een groot gedeelte de misère te wijten is
geweest). Hoe dit echter zij, in een snel tempo werden de tekeningen
gemaakt en de onderdelen bij verschillende fabrieken in aanmaak gegeven.
Dat Dr. de Groot er in die tijd (dat was dus in 1924) nog toe overging een
tweede grote zender aan te laten maken, terwijl de korte golf als
toekomstig verkeersmiddel over grote afstanden reeds van zich deed
spreken en hij niet eerst de kat uit de boom keek, is misschien op zich zelf
min of meer vreemd, maar nog vreemder is het waarschijnlijk, dat, toen
deze zender medio 1926 op Radio Malabar arriveerde, deze nog opgesteld
werd ook en het gekste is misschien, dat wij – toen ons oordeel hierover
gevraagd werd – adviseerden dit te doen. Dit laatste is daarom zo
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merkwaardig, omdat uit het voorgaande reeds zal zijn gebleken, dat wij
gaarne hadden gezien, dat Radio Malabar, op kortegolfgebied, ook een
deuntje was gaan meezingen.
En zo kreeg men de wonderlijke situatie, dat, toen alle grote commerciële
radio-instellingen over één of meer kortegolfzenders beschikten en het
gehele telegraafverkeer vanuit Nederland via de kortegolf ging, en
iedereen er van overtuigd was, dat het verkeer met de langegolf over grote
afstanden het einde naderde, op Radio Malabar voorbereidingen werden
getroffen voor de opstelling van een tweede grote booglampzender. Niet,
dat wij over de betekenis van het nieuwe verkeersmiddel, wegens het
ontbreken van praktische ervaring, ten volle konden oordelen, doch de
publicaties hieromtrent waren zo pertinent, dat op dit punt vrijwel geen
twijfel meer kon bestaan.
En toch was de beslissing, om deze zender alsnog op te stellen, niet zo
vreemd, als deze op het eerste gezicht lijkt. Want in de eerste plaats waren
de onderdelen toch al aanwezig en in de tweede plaats – en dit was het
voornaamste – wisten wij niet of (en zo ja, wanneer) Dr. de Groot er toe
zou overgaan kortegolfzenders op te stellen.
Het zou best kunnen zijn, dat hiermede nog jaren heen zouden gaan; dit
des te meer, omdat het ons bekend was, hoe weinig sympathiek hij
tegenover het nieuwe systeem stond. Hier kwam nog bij, dat de oude grote
booglamp, ondanks de nieuwe vlamkamer, gebreken vertoonde, zodat wij
– om zo te zeggen – iedere dag voor verrassingen konden komen te staan.
(Men denke bijvoorbeeld aan de bovenspoel, die niet ten volle
betrouwbaar was). Viel de zender uit, dan waren wij uitsluitend
aangewezen op de machinezender, welke op geen stukken na het gehele
verkeer kon verwerken.
Met dit alles voor ogen konden wij dus weinig anders doen, dan de heer
CBH te adviseren (die blijkbaar de beslissing had en ons om raad vroeg)
de zender toch maar op te stellen, hoe zonderling dit ook lijkt. Dat het ten
slotte toch nog weer heel anders zou lopen, dan wij ons voorgesteld
hadden, is een andere kwestie en konden wij toen niet weten.
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Foto 40: Radio Malabar omstreeks 1926, romantisch gelegen aan de
voet van een diepe kloof, gezien vanaf de Poentang.
Want toen de zender in April 1927 voor ongeveer driekwart klaar was,
veranderde Dr. de Groot (zoals uit de vorige paragraaf ook al gebleken is)
plotseling van idee en liet een krachtige kortgolfzender bouwen. Maar,
hierop kom ik in het tweede deel – zoals reeds gezegd – terug.
Wat de uitvoering van de nieuwe zender betreft, deze was veel beter dan
de oude. Trouwens, hoe kon het ook anders? De keuze van de materialen
in Europa (om hier maar bij te blijven) was veel groter dan op Java. Zo
was o.a. voor het magneetgestel een betere ijzersoort gebruikt, met het
gevolg, dat dit veel kleiner kon worden en ook niet meer uit allerlei
stukken behoefde te bestaan. Daarbij was grote zorg besteed aan de
afwerking, iets waaraan het bij de oude zender nogal ontbroken heeft. Wat
dit aangaat is het jammer, dat de zender gedoemd was spoedig op nonactief te komen.

8: Een laatste poging om de grote booglamp van zijn ondergang te
redden
Hoewel het “tasten” van de machinezender reeds geruime tijd plaats had
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volgens de magnetische methode, waren bij de grote booglamp nog altijd
de mechanische relais in gebruik. Deze magnetische methode nu (van
Telefunken) bezat, behalve een geringer onderhoud dan de mechanische,
het grote voordeel, dat hiermede veel sneller kon worden geseind. Wilde
dus Dr. de Groot met z’n tijd meegaan en met de korte golf – voor zover
nog mogelijk – kunnen concurreren, dan moest ook hij er in de eerste
plaats voor zorgen, dat de seinsnelheid van zijn zender belangrijk
opgevoerd werd. Trouwens, ook het werken met de meergenoemde
snaargalvanometer (die nog altijd in een proefstadium verkeerde) had
weinig zin, wanneer aan het opvoeren van deze seinsnelheid niets werd
gedaan en deze gehandhaafd bleef op het tegenwoordige maximum van 25
– 30 woorden per minuut, wat veel te laag was.
De moeilijkheid, waar het bij het seinen met de grote booglamp om ging,
was een methode te vinden, waarbij de optredende hoge h.f.-stromen
konden worden onderdrukt en doorgelaten, zonder dat last werd
ondervonden van overmatige verhitting, overslagen, en dergelijke
storingen. Hiermede vergeleken was het “tasten” van de machinezender
eigenlijk maar kinderspel.
Dit laatste zal dan ook wel de reden zijn geweest, waarom Dr. de Groot zo
lang gewacht heeft met het kiezen van een systeem, dat de meeste kans
van slagen bood. En daar hij vermoedelijk geen betere oplossing heeft
weten te vinden, gaf hij ons tegen het eind van 1926 opdracht, het
Telefunken-systeem te kopiëren. Met dien verstande dat, in verhouding tot
de grootte der te verwachten stromen, alles naar evenredigheid groter
gemaakt moest worden.
Vermoedelijk zal deze toch nog overhaaste en weinig concrete opgaaf wel
een gevolg zijn van het steeds verder opdringen van de korte golf, want de
enige uitweg om hiertegen de strijd aan te binden was, de seinsnelheid van
de grote booglamp op te voeren.
Zo we weten, bestaat het magnetisch relais uit een ijzerkern van h.f.-blik,
waar omheen zich twee wikkelingen bevinden, namelijk één voor de h.f.stroom en één voor de gelijkstroom, in welke laatste keten zich tevens de
seinsleutel bevindt. In de rusttoestand (dus met losgelaten seinsleutel)
werkt de ijzerkern remmend op de h.f.-stroom; bij neergedrukte seinsleutel
wordt de ijzerkern verzadigd en is de smoorwerking opgeheven, zodat de
h.f.-stroom ongehinderd kan doorgaan. Ook het omgekeerde is natuurlijk
mogelijk.
Eén van de belangrijkste onderdelen van het magnetisch relais – zo niet het
belangrijkste – was de ijzerkern. Met de kwaliteit van het gebezigde
ijzerblik stond en viel deze seinmethode. Welke ijzersoort Telefunken had
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gebruikt, wisten wij niet en daar wij niet aan gelijksoortig materiaal
konden komen, was het – om te beginnen – al heel moeilijk, de door deze
firma gevolgde constructie zonder meer na te maken, zij het dan in sterk
vergrote vorm.
Dit “zonder meer namaken” konden wij ons trouwens wel helemaal uit ons
hoofd zetten, toen Dr. de groot met h.f.-blik kwam aandragen, dat heel
andere afmetingen had, dan het door Telefunken gebruikte. Hij had dit
materiaal – volgens zeggen – indertijd uit Zweden laten komen en het lag
al jaren in de goedang, zorgvuldig gedompeld in een bak met olie, om
roesten te voorkomen. Voor welk doel hij dit blik toen had besteld, wist
men niet: het moet alleen zeer duur zijn geweest en vandaar misschien, dat
wij er niet aan mochten komen.
Enfin, toen het magnetisch relais voor de grote booglamp moest worden
gemaakt, werd het voor de dag gehaald.
Dit goedje had een dikte van 0,1 mm, een breedte van 5 cm en een lengte
van enige tientallen meters en was, in verband met dit laatste, opgewikkeld
in grote rollen. Het blik zag er zo op het oog prima uit, doch het had één
groot bezwaar; geen van beide zijden was geïsoleerd.
Aangezien dit de gemakkelijkste methode was, werd de ijzerkern ook in
rollen uitgevoerd met een grote opening in het midden. Gelijktijdig met het
oprollen werd een laag paraffinepapier tussen iedere twee lagen mee
gewikkeld, teneinde deze lagen onderling te isoleren tegen het optreden
van Focaultse stromen. Wanneer het blik aan één kant geïsoleerd was
geweest, hadden wij dit weinig betrouwbare lapmiddel niet behoeven toe
te passen.
Door de ronde openingen in het midden werden de gelijkstroom- en de
h.f.-wikkelingen gelegd, onderling zo hoog mogelijk van elkaar geïsoleerd.
Tevens werden de h.f.-windingen onderling van een dikke laag micaniet
voorzien. Het hele apparaat kwam, toen het klaar was, in een tank met olie
te staan, welke olie gekoeld werd door een tot een spiraal gewikkelde
koelpijp.
Het onderbreken en doorlaten van de gelijkstroom geschiedde door een
z.g. elektronenrelais. Dit was iets geheel nieuws en bestond uit een drietal
parallel geschakelde Philips modulatorlampen van het type MA 16,6/400.
Door de roosters van deze lampen negatief te maken, was de anodeketen
onderbroken. Maakte men ze positief of nul, dan was hij open.
Eén van de voordelen van deze methode was, dat de relaisleiding geen
contact kon maken met de h.f.-wikkeling, hetgeen bij het werken met de
grote booglamp van groot belang was, vanwege de hoge spanningen die
hierbij optraden.
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Deze modulatorlampen waren de eerste drie-elektrodenlampen, die wij op
Radio Malabar toepasten en zijn – naar ik meen – speciaal op verzoek van
Dr. de Groot voor dit doel door Philips aangemaakt.
De eerste proeven met deze seinmethode waren niet slecht, althans het leek
er op, dat er wel perspectief in zat. Het enige wat er – voor zover ik mij
herinner – nog aan haperde, was dat de verstemming veel te wensen over
liet en de h.f.-stroom, tijdens de rust, nog te groot was. Teneinde deze
waarden te kunnen controleren, had Dr. de Groot een speciale donkere
kamer naast de grote booglamp laten opstellen, waarin zich een
oscillograaf bevond.
Na de eerste proeven, waarbij telkens verbeteringen werden aangebracht,
werd tenslotte een constructie gevonden, die een geringe kans van slagen
bood. Optimist als Dr. de Groot steeds was, liet hij meteen door de
werkplaats een definitief schakelbord bouwen, zonder eerst eens een
duurproef met Nederland af te wachten.
Intussen gingen de experimenten met de proefinstallatie door en na nog
een paar veranderingen te hebben aangebracht, zou eindelijk de duurproef
plaats hebben. Dit geschiedde op een Zondagavond, omdat dit de
geschiktste tijd voor dergelijke proefnemingen was. Als ik mij niet vergis,
was het de laatste Zondag vóór mijn vertrek naar Nederland.
Aanvankelijk ging alles goed, doch ongeveer na een uur begon de olie te
borrelen. Dit nam plaatselijk sterk toe en op een gegeven ogenblik zagen
wij het ijzer onder de olie roodheet worden. Eerst nog maar weinig, doch
al spoedig over een groter gedeelte. Langer doorgaan was niet
verantwoord en zonder telefonisch de toestemming van Dr. de Groot te
vragen, zetten wij de zender af.
Vermoedelijk had de papierisolatie tussen de ijzerlagen zich begeven en
waren vagebonderende stromen ontstaan, die het ijzer plaatselijk sterk
hadden verhit.
De ontvangst in Nederland scheen wel goed te zijn geweest, hetgeen nog
een zekere voldoening gaf. Ook de snaargalvanometer had die avond –
naar ik later vernam – proef gedraaid.
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Foto 41: De grote booglamp met amplifierinstallatie (links). Achter
deze laatste is nog net even de nieuwe grote 2400 kW
booglampzender zichtbaar.
Daar het magnetisch relais geheel gedemonteerd en opnieuw geïsoleerd
moest worden, waar veel tijd mee heen ging, werd hier niet direct mee
begonnen. Althans niet in die paar dagen, welke mij nog restten, vóór ik
met buitenlands verlof vertrok.
En hiermede was het lot van de grote booglamp beslist. Of Dr. de Groot er
in die dagen ook zo over gedacht heeft, mag ik op goede gronden
betwijfelen. Weliswaar liet hij het magnetisch relais voorlopig rusten: ten
eerste, omdat hij kort daarop te veel in beslag werd genomen door de
meergenoemde kortegolfzender, op welks bouw hij zich met al zijn
krachten heeft geworpen en ten tweede, omdat hij enkele maanden daarna
naar Washington zou vertrekken voor het bijwonen van een
radioconferentie.
Doch hij schijnt – ondanks alles – met zijn systeem nog grote plannen te
hebben gehad, naar ik later uit goede bron vernam. Maar tijdens deze reis
zou er iets heel onverwachts gebeuren, waardoor deze plannen voorgoed in
duigen vielen!
Toen ik dan ook negen maanden later op Radio Malabar terugkeerde, was
de gehele installatie verdwenen. Tank, schakelpaneel, magnetisch relais,
alles was grondig opgeruimd. En als van ouds hamerden de mechanische
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relais traag op en neer, zij het dan nog slechts enkele uren per dag. Tot zij
spoedig daarop geheel zouden zwijgen.

9: Twee Indische radio-amateurs horen de kortegolftelefoniezender
van Philips te Eindhoven
Terwijl wij ons op Radio Malabar naarstig bezig hielden met het
verbeteren van de seingeving van de grote booglampzender, het opstellen
van een tweede grote booglamp van hetzelfde vermogen en het bouwen
van een langegolf telefoniezender, werden wij plotseling opgeschikt door
het verrassend nieuws, dat een ons onbekende Bandoengse radioamateur,
de heer A.C. de Groot (die later een neef van Dr. de Groot bleek te zijn) op
12 maart 1927 radiotelefonie had gehoord, welke afkomstig was van een
kortegolf proefzender van het natuurkundig laboratorium van de
Philipsfabrieken te Eindhoven, werkende op een golflengte van 30,2
meter. Dit was een nieuwtje van de allereerste rang, waarvan de
draagwijdte voorlopig bij lange na niet werd overzien. Het gesproken
woord was van een verbijsterende duidelijkheid en de muziek
onberispelijk heette het.
Bijna gelijktijdig met de heer de Groot (namelijk een dag later om precies
te zijn) had een andere radioamateur en wel de heer J. van Vliegen te
Koeningan (Cheribon) de Philipszender eveneens gehoord. Ook hij was
verrukt over de uitnemende kwaliteit en vond zelfs de telefonie het beste
van hetgeen hij tot dusver op kortegolfgebied had gehoord.
Dat was me dus nog eens wat: telefonie van Holland naar Indië en op de
kortegolf, niet uitgezonden door Dr. Koomans, maar door Philips en niet
gehoord door het anders zo bij de pinken zijnde Rantja Ekek, maar door
amateurs. Wat een wonderlijke gang van zaken en wij vroegen ons
onwillekeurig af, waar onze radiodiensten bleven.
Deze amateur, de heer A.C. de Groot, woonde – naar al spoedig bekend
werd – nog maar kort in Bandoeng. Hij was van beroep planter, doch deed
al van jongs af, aan radioamateurisme. Teneinde zich geheel en al aan zijn
liefhebberij te kunnen geven, had hij op een gegeven ogenblik de
planterslier aan de wilgen gehangen en was naar de Preanger hoofdstad
getogen.
Overdag werkt hij con amore aan de bouw van een omroepzender van de
Bandoengse Radiovereniging en ’s avonds en ’s nachts besteedde hij vele
uren aan het uitluisteren naar diverse radiozenders. Ook bezat hij zelf een
zendertje voor telegrafie en telefonie, waarmede hij verbinding onderhield
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met vele radiocollega’s (telegrafisch dan) over de gehele wereld.
Daar hij geen andere bezigheden had, ging er geen avond voorbij, of hij
zat uit te luisteren en zo gebeurde het, dat hij plotseling met verbijsterende
duidelijkheid hoorde: "Hier Philips radiolaboratorium Eindhoven Holland
op 30,2 meter golflengte” hetgeen in het Engels werd herhaald. Daarna
volgde muziek van onberispelijke kwaliteit. Luchtstoringen, ofschoon
sterk, konden niet verhinderen, dat alles uitstekend door kwam.
Het laat zich denken, dat de heer de Groot met dit buitenkansje
buitengewoon ingenomen moet zijn geweest en zoals ik hem naderhand
heb leren kennen, zou het mij niets verwonderd hebben, dat hij die nacht
van louter enthousiasme en nervositeit geen oog dicht heeft gedaan en de
volgende ochtend vroeg, zodra het Telegraafkantoor open was, voor het
loket heeft gestaan om het heugelijke nieuws telegrafisch aan Philips mede
te delen.
Vele jaren later vertelde hij mij iets heel merkwaardigs over hetgeen
hierna volgde. Ook in Radio Expres had omtrent het verdere verloop een
onduidelijkheid gestaan, zonder dat hier later een nadere verklaring op
volgde.
Welnu, de heer de Groot had na het verzenden van zijn telegram met
spanning op antwoord zitten wachten. Er verstreek één dag, twee dagen en
meer en nog hoorde hij niets. Groot was de Groots teleurstelling. Een
dergelijke behandeling had hij van Philips niet verwacht!
Tot hem op een gegeven moment ter ore kwam, dat Philips wel degelijk
antwoord op zijn telegram had gezonden, maar niet aan hem, maar – hoe
kan het ook anders – aan zijn naamgenoot, de bekende radiopionier Dr. de
Groot. En deze laatste had net gedaan alsof zijn neus bloedde en de
dankbetuiging eenvoudig opzij gelegd. Althans, hij had geen moeite
gedaan, de werkelijke adressant op te sporen. Zie hier, het wonderlijke van
deze zaak. Weliswaar had Dr. de Groot niet kunnen weten, dat zijn neef de
gelukkige ontvanger van de Philipszender was geweest, doch bij enig
nadenken had hij dit kunnen vermoeden, wetende, dat deze laatste een
verwoed radioamateur was.
Hoe deze zonderlinge vergissing was ontstaan, wist de heer de Groot A.C.
aan mij niet te vertellen en deed verder ook weinig terzake. Hij (de Groot
A.C. ) is er wel bij gevaren want toen Philips de fout ontdekte, kreeg hij
als beloning een kortegolfontvanger ten geschenke, waarmee de zaak als
afgedaan werd beschouwd. Ongeveer een jaar later kreeg de heer de Groot
een betrekking bij het radiolaboratorium te Bandoeng. Vermoedelijk was
zijn succes als eerste de Philipszender PCJJ gehoord te hebben, hieraan
niet vreemd en zo dit inderdaad het geval geweest is, heeft die bewuste
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avond hem geen windeieren gelegd.
Spoedig na het eerste horen van de Philipszender in Indië, werden nadere
bijzonderheden bekend gemaakt. Hieruit bleek, dat de door Philips
gebezigde zender maar niet een zo haastig in elkaar gezet
experimenteertoestel was, doch het resultaat van systematische proeven,
waarbij onderdeel na onderdeel zorgvuldig was uitgeprobeerd. Het
doorkomen van de zender in het verre Oosten was dan ook geen
toevalskwestie, maar een zorgvuldig overwogen plan.
Zonder hier al te diep op in te gaan, wil ik nog opmerken, dat Philips voor
het doel een z.g. stuurzender heeft gebezigd. Dit stuurzender systeem
berust hierop, dat de zender – om het maar zo uit te drukken – niet zelf de
h.f.-trillingen opwekt, doch deze via een aantal versterkertrappen
toegevoerd krijgt van een stuurtrap, waarin zich kleine lampen bevinden.
Het doel hiervan was een zeer grote golfconstantheid te verkrijgen,
hetgeen de kwaliteit van het gesproken woord en de muziek vooral, zeer
ten goede kwam.
Een nadeel van het systeem was dat de zender zeer ingewikkeld werd en
maar niet zo een twee drie in elkaar gezet kon worden.
Verder had Philips – en dat was ook van zeer groot belang – voor de
zender (bij dit systeem eindversterkertrap of kortweg eindtrap genoemd)
grote watergekoelde zendlampen ontwikkeld, speciaal geschikt voor het
gebruik van hoge frequenties en dus van korte golven.
Met deze lampen was het mogelijk een hoogfrequente trillingsenergie op
te wekken van 10 kW, hetgeen voor een kortegolfzender zeer hoog was.
Met de vroegere glazen lampen zou dit zeker niet gelukt zijn. Alleen aan
deze bijzonderheden was het grotendeels te danken, dat zulke goede
resultaten werden bereikt.
De betekenis bleek dan ook niet zozeer te liggen in de met telefonie
overbrugde afstand als wel in het overbrengen van behoorlijke
verstaanbaarheid van het gesproken woord en een goede kwaliteit van de
muziek.
Dat de zender zulke uitnemende eigenschappen bezat, blijkt ook wel uit de
grote aandacht, welke het buitenland aan het baanbrekende werk van
Philips besteedde, hetgeen misschien nog het best wordt geïllustreerd door
het feit, dat de Engelse Omroep de zender waardig keurde voor een
heruitzending van de programma's van Daventry, welke heruitzending
bestemd was voor de luisteraars van de Overzeese Gewesten. Zij had
plaats op 20 Mei 1927 en duurde zes uur aan één stuk en was een
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volkomen succes.
Op dit experiment reageerde het radiotijdschrift "Wireless World" op
humoristische wijze door in herinnering te brengen hoe admiraal Tromp in
1652 de Britse vloot versloeg en met de bezem in de mast de Theems
opvoer en vergeleek daarmede, hoe de Philips kortegolfzender de aether
veegde op de korte golf, in den geest van vriendschappelijke rivaliteit.
En verder schreef de "Daily Mail" onder het hoofd: “Een saluut aan de
pioniers”,
“Wij zijn aan onze kleine maar krachtige buurman Nederland meer
verschuldigd dan wij ooit terug kunnen betalen”, en verder: "En nu hebben
door bemiddeling van het draadloos station van Eindhoven die onmisbare
Nederlanders het gehele Britse Rijk in staat gesteld een concert van de
Britse Draadloze Omroep op Savoy Hill te horen. Nederland was ook de
pionier van de omroep in Engeland. In die verwijderde prehistorische
tijden, voordat nog de Britse omroep onze oren bombardeerde door de
aether, onderhield het Nederlandse omroepstation de eerste Britse
draadloze luisteraars met concerten”.
Tot slot nog een merkwaardig feit, dat nu wel niet direct te maken heeft
met de Philipszender, doch wel in het kader van deze paragraaf thuis
behoort.
Het toeval wilde, dat op 15 Januari 1927, dat was dus nog geen drie
maanden voordat de Philips kortegolfzender in Indië werd gehoord, door
de redactie van De Haagsche Post een prijs werd uitgeloofd van fl 10.000,voor het “Eerste gesprek met Indië”.
Deze redactie zal, toen zij deze grote prijs uitloofde weinig vermoed
hebben, dat zo kort na haar publicatie naar Indië getelefoneerd kon
worden, en wel met een verbluffende verstaanbaarheid. Weliswaar was
toen nog geen wederzijds gesprek mogelijk. Doch het zou geen jaren en
zelfs geen maanden meer duren voor het zover was. Teneinde een idee te
krijgen van de algemeen heersende opinie in die dagen omtrent de stand
van de radiotechniek (van de plannen van Philips was toen nog niets
bekend), laat ik hier voor de curiositeit het bewuste artikel volgen.
“Hallo Batavia! Haagsche Post Prijs van fl 10.000,- voor het Eerste
Gesprek”.
“Toen wij, het is nog maar weinig jaren geleden, onder ditzelfde opschrift
spraken over de mogelijkheid in een niet te verre toekomst van
telefonische gemeenschap tusschen Nederland en Java, kregen wij van een
Gezaghebbende Deskundige een berisping dat volgens hem dit idee
ganschelijk was verstoken van elke technische ondergrond.
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Dat zal wel zoo geweest zijn.....maar deze week werd een geregelde
draadlooze dienst geopend tussen New York en Londen. Elk Londens
"nummer" kan elk New Yorks "nummer" opbellen, en wat meer zegt,
krijgt verbinding ook. De dienst voldoet uitmuntend. Hij kwam tot stand,
niet door de eene of andere verbluffende nieuwe vinding van een groot
genie, maar door geduldig experimenteeren van technici, gebaseerd op
bestaande, zij het dan moeizaam verkregen kennis. Sir W. Hill, die het
stuiversport bedacht en durfde invoeren kreeg een standbeeld; de man die
Londen door het ruim met Amerika liet spreken zal er geen krijgen om de
eenvoudige reden dat hij niet bestaat.
Nu redeneeren wij, de hiervoor Gezaghebbende Deskundige ten spijt, en
hoezeer ook verstoken van elken technischen ondergrond, maar bezield
met ons oud en onverstoorbaar optimisme, dat als men over een afstand
van 5000 km draadlooze aansluiting kan krijgen, het niet lang zal duren
eer men het ook over 15.000 km kan. Met andere woorden, wij hopen
spoedig te beleven dat iedereen die zulks mocht wenschen van Nederland
uit aansluiting zal kunnen krijgen met iedereen in Ned. Indië die telefoon
heeft. En om dit te bespoedigen voor zooveel onze middelen toelaten,
loven wij een prijs uit van TIENDUIZEND GULDEN voor dengeen die er
het meeste toe bijdraagt dat de Redactie der Haagsche Post goede
aansluiting krijgt met de redactie van een blad in Indië. Wij zullen t.z.t. en
eventueel het bestuur van het Koninklijke Instituut voor Ingenieurs te
dezer stede verzoeken een deskundige te willen aanwijzen die zal
uitmaken wie de prijs toekomt. Wij zijn vast overtuigd dat hij binnen vijf
jaren zal worden verdiend."
De radiotelefoonverbinding tussen Londen en New York werd voor het
verkeer geopend op 7 maart 1926 en had niet plaats op een korte, doch op
de lange golf.

10: Indië antwoordt. Dr. de Groot telefoneert op een golflengte van
17,4 meter
Op Zaterdag 28 Mei 1927 las ik in een der Nederlandse bladen (ik zat toen
in Leeuwarden) een kort bericht over de geslaagde ontvangst van
draadloze telefonie afkomstig van het Radiostation Malabar.
Bij het lezen van dit bericht was mijn eerste gedachte, dat hier een
vergissing in 't spel moest zijn, althans in zoverre, dat de uitzending niet
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vanuit Radio Malabar, doch vanuit het Radiolaboratorium te Bandoeng
moest hebben plaats gehad. Dit soort vergissingen werd wel meer
gemaakt, omdat de buitenwereld eigenlijk alleen maar Malabar kende als
radiocentrum en daarom alles wat op de radio betrekking had over één
kam scheerde, en met deze naam vereenzelvigde.
Deze mening werd nog verstevigd, omdat mij bekend was, dat men op het
radiolaboratorium reeds maanden lang proeven nam met een kortegolf
telefoniezender en verder – en dat was wel het voornaamste argument: ik
had Radio Malabar nauwelijks anderhalve maand geleden verlaten en toen
was er van enige voorbereiding voor de bouw, of het plaatsen van zo'n
zender geen sprake. Wanneer Dr. de Groot van plan was geweest
telefonieproeven op de korte golf te nemen, dan zou ik er zeker iets van
geweten moeten hebben, dacht ik, want als assistent bij de proefnemingen,
besprak hij deze dingen uiteraard met mij.
Niets had er echter op gewezen, dat hij plannen in deze richting koesterde.
Integendeel, naar mijn mening dacht hij er minder dan ooit aan, op de
korte golf over te gaan, althans de eerste tijd niet. Meerdere malen had hij
zich vrij sceptisch over de toekomst van de korte golven uitgelaten.
Volgens hem waren de lange golven veel minder wisselvallig dan de korte
golven en kon met de eerste vrijwel op ieder uur van de dag verbinding
gekregen worden, mits men maar over een voldoend krachtige zender
beschikte. Zijn opinie zou dus de laatste weken wel heel sterk veranderd
moeten zijn, dacht ik en gezien zijn gehechtheid aan alles wat de grote
booglamp en dus de lange golf, leek mij dit haast onmogelijk.
Geen wonder dan ook, dat ik aan de juistheid van het bericht twijfelde en
naarmate ik er langer over nadacht, des te meer kwam ik tot de
overtuiging, dat het een telefoniezender van het Radiolaboratorium moest
zijn geweest, en niet van Malabar. Overigens maakte het feit weinig
verschil; Immers, zowel Radio Malabar als het Radiolaboratorium
behoorden tot de Indische Radiodienst en ik was allang blij, dat men er
eindelijk in geslaagd was een sterke kortegolfzender te bouwen en
hiermede direct zo'n groot succes had geboekt.
Mocht het echter tóch een zender van Radio Malabar geweest zijn (wat ik
dus haast niet kon aannemen), dan vond ik het alleen jammer – zo waren
verder mijn gedachten – dat ik niet een paar maanden later met buitenlands
verlof was gegaan, want dan had ik nog iets van de bouw kunnen
meemaken. Wat dit betreft hoopte ik maar, dat de chef van het
Radiolaboratorium en niet Dr. de Groot met de eer was gaan strijken. Dit
is misschien weinig sympathiek tegenover mijn hoogste chef en niet vrij
van egoïsme, maar dan had ik niets bijzonders gemist en dat woog voor
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mij blijkbaar het zwaarst.
Doch het lot beschikte anders!
Na de eerste vage berichten kwamen al gauw nadere bijzonderheden los en
deze wezen er op, dat de bewuste zender inderdaad op Radio Malabar had
gestaan. Dr. de Groot had de experimenten zelf geleid, heette het. In de
ongelofelijk korte tijd van een maand had hij een complete telefoniezender
in elkaar weten te zetten. Verder zou de zender opgesteld zijn in het
aangezicht van zijn vroegere schepping: de grote booglamp, nauwelijks
enkele meters hiervan verwijderd. Thans kon geen twijfel meer bestaan.
Uit deze gegevens, moest ik wel de conclusie trekken, dat het eerste
bericht (hoe onwaarschijnlijk het ook leek) juist moest zijn geweest.
Blijkbaar had hij dus zijn vroegere opvattingen prijsgegeven.
Wat kon hiervan de reden zijn? Zouden misschien de verdere proeven met
het magnetisch relais mislukt zijn? Of was hij eindelijk ook tot de
conclusie gekomen, dat de lange golf het tegen de korte moest afleggen.
Het was mij niet mogelijk hier uit te komen. En waar had hij de benodigde
materialen zo gauw vandaan gehaald, en meer nog: hoe kwam hij aan de
nodige ervaring? Hij (Dr. de Groot) was ongetwijfeld een zeer bekwaam
radiotechnicus, die boven het gemiddelde uit stak, doch om zo zonder
meer een krachtige kortegolfzender – en dan voor telefonie nog wel – uit
de grond te stampen, daar achtte ik ook hem niet toe in staat. Op het
Radiolaboratorium te Bandoeng waren het toch ook geen kwajongens en
daar was men reeds een paar jaar bezig met kortegolfproeven over grote
afstanden en voor zover mij bekend waren de resultaten tot nu toe zeer
onbevredigend geweest. Hoe Dr. de Groot dit wonder in een handomdraai
wél klaar had weten te spelen, daar begreep ik eenvoudig niets van. Ook
uit de vakbladen had hij niet veel kunnen halen, waar hij houvast aan had.
Wel werden af te toe schema's gepubliceerd en de hiermede behaalde
resultaten bekend gemaakt, doch gegevens omtrent de constructie was ik
nog nimmer tegen gekomen. Deze laatste moest men zien en dan pas zou
men zich een idee kunnen vormen. Maar, daarvoor zat men in Indië te ver
van alles af en was het niet mogelijk eens hier en daar een kijkje te nemen.
Weliswaar was Dr. de Groot in 1924 een jaar met verlof geweest, doch
toen stond de kortegolf nog te veel in de kinderschoenen om er wat aan te
hebben.
Dit alles en nog meer speelde mij die dagen door het hoofd en maakte mij
ongeduldig en nerveus. En, ik had ik weet niet wat willen geven om even
een kijkje op de Malabar te kunnen nemen. Al was het alleen maar om een
hoekje, want de plek, waar de zender moest staan, wist ik precies. Maar,
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dat ging nu eenmaal niet en ik zou mijn ongeduld – hoe ongaarne ook –
nog ruim een half jaar, tot na mijn buitenlands verlof, op de proef moeten
stellen.
Niet alleen voor mij, die pas van de Malabar kwam, doch voor iedereen
met inbegrip van de Rijkstelegraaf in Nederland. Zelfs had hij – naar ik
later vernam – zijn naaste medewerkers omtrent zijn plannen in onkunde
gelaten en het Malabarpersoneel had op zijn verzoek het stilzwijgen
bewaard. Daarom was het voor de hele radiogemeenschap een volkomen
verassing, toen op die bewuste 27ste Mei 1927 in Nederland een sterke
telefoniezender werd gehoord op een golflengte van 17,4 meter. Die eerste
dag kwam de telefonie 7 uren aan één stuk door en wel van 13.25 tot 20.10
Greenwich tijd. Wel een bewijs, dat men met een krachtige zender te doen
moest hebben, die zelfs voor een gedeeltelijke dagverbinding bruikbaar
was.
Slechts een paar avonden van proefuitzendingen waren nodig geweest om
tot dit verbluffende resultaat te komen. Voor een niet gering deel moet dit
resultaat te danken zijn geweest aan de, voor die tijd, zeer korte golf van
17,4 meter.
Wat dit betreft, had Dr. de Groot geen betere greep kunnen doen. Behalve
de Rijkstelegraaf, hadden ook verschillende radio amateurs in Nederland
de zender van Dr. de Groot gehoord en het lijkt mij wel interessant hier
een artikeltje weer te geven dat ik in Radio Expres tegen kwam, van de
hand van Jhr. Mr. J. C. Schorer te Culemborg.
"Ik vraag mij af, of ik het als heel gewoon of als iets heel bijzonders moet
beschouwen, dat ik Vrijdag 27 Mei '27 des avonds te 8 uur op mijn juist
die dag ontvangen kortegolfontvanger van Seters hoorde: "Hier
Radiostation Malabar, hallo Holland, kunt U mij nog goed verstaan?
Namens Dr. de Groot breng ik diens groeten over aan den heer Boetje, de
Vos, Dr. Koomans, Völter, Dr. van der Pol te Eindhoven en Schotel. Wij
gaan weer over op grammofoonmuziek."
“Onwillekeurig moest ik terug denken – zo gaat het artikel voort – aan de
tijd, nu ongeveer 10 jaren geleden, dat wij met ingehouden adem en
woedend op iemand die in de buurt met een courant ritselde, op een
kristalletje zaten te luisteren naar stations, die betrekkelijk dichtbij gelegen
waren. Je went langzamerhand aan alles, maar dat neemt niet weg, dat je
toch grote bewondering hebt voor deze en dergelijke prestaties als van
Philips. Er zal nog heel wat aan de kwaliteit der telefonie uit Indië moeten
verbeteren. Het gesprokene is nog moeilijk te volgen en de
grammofoonmuziek is niet bepaald mooi te noemen. Maar alle begin is
moeilijk en de P.T.T.-Dienst zal wel zorgen, dat een en ander geleidelijk
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verbetert.”
Ook de heer J. Corver, de bekende redacteur van Radio Expres had de
zender genomen en ook hij klaagde over schorheid van het geluid,
waardoor de verstaanbaarheid sterk leed. Daarentegen was de
geluidssterkte meer dan voldoende. Op twee lampen, met de telefoon aan
het oor, soms haast te hard en met vier lampen flink uit de luidspreker. Tot
zover de stemmen van twee "oorgetuigen". Uit het feit, dat de rapporten
van een minder goede kwaliteit spraken, viel op te maken, dat de zender
veel meer een provisorisch karakter moest dragen, dan die van Philips.
Trouwens, dit was ook moeilijk anders te verwachten. Had de bouw van de
Philipszender vele maanden in beslag genomen, die van Dr. de Groot
moest in enkele weken klaar zijn. Geen wonder, dat aan de modulatie en
aan de golfconstantheid niet zoveel zorg besteed is kunnen worden als
wenselijk was geweest. In de tijd van een paar weken bouwt men nu
eenmaal geen stuurzender met zijn vele trappen.
Wat echter de geluidssterkte betreft, deze was vermoedelijk niet minder,
dan die van de Philipszender in Indië.
Reeds de eerste week, nadat de kortegolfzender van Malabar werd
gehoord, had voor het eerst – en wel op 3 Juni 1927 – een kruisgesprek
plaats tussen Dr. de Groot en de heren van Philips dat geruime tijd duurde,
waarbij men over en weer antwoord kreeg op vragen. Het gehele verdere
jaar hadden doorlopend proefuitzendingen plaats, waarop ik nader terug
kom.
Voor ik verder ga, wil ik een sprong maken van acht maanden en U eerst
iets vertellen omtrent mijn eerste kennismaking met Dr. de Groots nieuwe
schepping.
Toen ik begin 1928 op Malabar terugkeerde, was mijn eerste schrede naar
de kortegolfzender, zeer benieuwd, hoe Dr. de Groot dit voor mij nog
altijd grote raadsel had opgelost. Zoals te verwachten was, bleek mij, dat
hij een zeer eenvoudig schema had toegepast. Maar het h.f.-gedeelte zat
goed in elkaar, minstens zo goed als ik elders op kortegolfgebied had
meegemaakt. Mijn respect voor de geleverde prestatie kon dan ook alleen
maar toenemen. Misschien was ik zelf wel het best in staat hierover te
oordelen, want in mijn verloftijd had ik verschillende stations en
radiofabrieken bezocht en heel wat kortegolfzenders gezien. De door Dr.
de Groot gevolgde constructie droeg min of meer een eigen karakter,
hetgeen door de geïsoleerde ligging van Indië, ook niet te verwonderen is.
Wat mij opviel en waar ik een beetje van stond te kijken, was dat Dr. de
Groot dezelfde watergekoelde kortegolflampen had gebruikt als Philips
voor zijn zender. Hierdoor beschikte ook hij over minstens 10 kW h.f.411

energie in de antenne, en geen wonder dus, dat de zender in Nederland zo
goed door kwam.
Zoals ik verder verwachtte, had hij een handig gebruik gemaakt van de
reeds eerder beschreven lampgelijkrichter voor de langegolf
telefoniezender, welke laatste niet verder afgewerkt was en waaraan ook
niet verder gewerkt zou worden. Tevens had hij de
microfoonversterkerinstallatie van Lorenz gebezigd, welke – zoals we ons
herinneren – oorspronkelijk bedoeld was voor het telefoneren met de 200
kW booglampzenders. Beide installaties stonden kant en klaar ter
beschikking en door deze te benutten, had hij veel tijd uitgespaard en werd
veel verklaarbaar van de wonderlijk korte tijd, waarin hij de zender klaar
had gekregen. Overigens deed dit weinig af aan de geleverde prestatie.
Integendeel, want het was immers de zender zelf, die het belangrijkste
onderdeel van de installatie vormde. Want hierin toch moesten de h.ftrillingen van de juiste frequentie en voldoende sterkte worden opgewekt
en gemoduleerd en hierin moest de ontwerper iets van zich zelf leggen.
Met het bouwen van deze zender had Dr. de Groot opnieuw zijn technisch
kunnen gedemonstreerd, gepaard gaande aan een enorme wilskracht en
doorzettingsvermogen. Het was geweldig, maar welk een inspanning en
zelfopoffering moet hem dit hebben gekost!
Naar men mij vertelde had hij gedurende de gehele bouw op Radio
Malabar vertoefd én vaak tot laat in de avond doorgewerkt. De anders zo
vrolijke en opgewekte man moet toen stil en in zich zelf gekeerd geweest
zijn. Uren aaneen had hij in gedachten de grote zendhal op en neer
gewandeld, terwijl zijn medewerkers met de zender bezig waren, nu en
dan zijn wandeling onderbrekend, om aanwijzingen te geven. "Ik kreeg het
gevoel alsof ik zijn hersens hoorde kraken", vertelde iemand mij die
meegeholpen had, "nimmer in al die jaren heb ik hem zo intensief bezig
gezien".
Ongetwijfeld moet de taak, die hij zichzelf in die dagen op de schouders
heeft gelegd, veel van zijn krachten hebben gevraagd. Niet alleen
geestelijk, maar ook lichamelijk. Dagen lang zulk inspannend werk te doen
van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat houdt niemand vol en zeker niet
iemand, die toch al niet meer zo jong was en die steeds veel van zichzelf
had gevergd. Zij, die het enerverende en opwindende bouwen van
radiozenders en -ontvangers mee hebben meegemaakt, kunnen hierover
meepraten. Op moeheid en het nemen van rust wordt niet gelet en nog
minder op het op tijd nemen van voedsel. Men heeft alleen maar oog voor
het ene, dat men onderhanden heeft. En dit moet klaar, het moge kosten,
wat het wil.
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En de prijs zou hoog zijn, heel hoog zelfs...
Het moet Dr. de Groot heel wat moeite hebben gekost om de lange golf en
daarmede zijn grote booglamp, waaraan hij zijn hart verpand had, afbreuk
te doen. Maar er bestond geen andere uitweg. Wilde men in Indië niet de
prioriteit op de toekenning van één of meer plaatsen in het
kortegolfspectrum verliezen, dan moest men proberen, hiervan enkele in
bezit te nemen.
Steeds meer raakte de aether in het kortegolfgebied bezet, naarmate het
belang van deze golven werd ingezien. Als een bijenzwerm streken de
Radio Maatschappijen op dit veelbelovende terrein neer en zij die niet mee
deden, liepen gevaar in de toekomst geen golflengten toegewezen te
krijgen. Er was dus veel aan gelegen om niet langer te wachten en mee te
doen in de niet meer te bedwingen stormloop.
Al deze omstandigheden zullen veel van de krachten van Dr. de Groot
gevergd hebben. Naar men tevens mededeelde, had hij er de laatste tijd erg
vermoeid uitgezien. Hem te bewegen het wat kalmer aan te doen zou
weinig zin gehad hebben, want hij trok zich van goedbedoelde
raadgevingen toch niets aan. Met het roken van grote sigaren en het
drinken van veel koffie had hij geprobeerd zich fit te houden. Iets wat zich
op de duur moest wreken. Eén ding moet hem echter, na de vele
ondervonden teleurstellingen, voldoening hebben gegeven en dat is het
grote succes dat hem met zijn kortegolfproeven ten deel is gevallen.
Zelfs moet hem dit nog goed hebben gedaan, terwijl ieder kortegolf
succesje een afbreuk betekende voor de lange-, zijn lievelingsgolf. Niet
onmogelijk is het ook, dat hij voor beide nog een taak heeft zien
weggelegd, want in de laatste helft van 1927 (dus na zijn succes met de
korte golf) vernam ik toevallig, dat hij in dit opzicht nog grote plannen
heeft gekoesterd. Zo dit het geval is geweest zou zulks een beetje zalf op
de wonde hebben gedaan.
Hoe dit echter zij, met de gunstige resultaten, welke Dr. de Groot met zijn
kortegolfzender heeft behaald (die de roepletters ANH heeft gekregen),
wist hij in één slag een grote achterstand in te halen, die moeilijk meer
ongedaan gemaakt kon worden. Was de Nederlandse Radiodienst ons voor
met zijn telegrafiezenders, Indië was de eerste, die een stap verder ging en
het meteen met telefonie probeerde. Opnieuw kreeg Radio Malabar
hiermede een zekere voorsprong, zij het dan, dat deze maar kort zou duren,
want nog voor het voor de radio zo historische jaar 1927 verstreken was,
kwam Kootwijk eveneens met een telefoniezender in de lucht. Het begon
413

veel op een race te lijken. Hup Holland, hup Indië.
Toen eenmaal de telefonie over ANH op dreef was, werd de zender ook
geschikt gemaakt voor telegrafie. Hoewel het uiteraard eenvoudiger was
een telegrafie- dan een telefoniezender te bouwen, zijn de resultaten
hiermede de eerste maanden niet zo goed geweest, omdat Dr. de Groot er
niet zo gauw in slaagde een passende seinmethode te vinden. Hierover
echter te gelegener tijd meer.

11: H.M. de Koningin spreekt over PCJJ.
In de dagen, dat de proeven met de kortegolfzender ANH nog aan de gang
waren, welke proeven culmineerden in de succesvolle ontvangst van de
zender in Nederland op 27 Mei '27, begaven H.M. de Koningin en prinses
Juliana zich naar de Philipsfabrieken te Eindhoven, teneinde via de PCJJzender toespraken te houden tot West- en Oost Indië. Deze toespraken
hadden plaats op Dinsdagmiddag 12 uur en Woensdagavond 7 uur,
respectievelijk de 31 ste Mei en 1 ste Juni 1927.
Het was de eerste keer, dat de stem van Hare Majesteit tot de Overzeese
gebiedsdelen zou doordringen en het behoeft geen betoog, dat deze
gebeurtenis een enorme belangstelling bij het publiek opwekte.
Daar in die tijd nog maar heel weinig particulieren over een
kortegolfontvanger beschikten, werden door de steeds actieve Radiodienst
en grote particuliere radiofirma’s op vele plaatsen luidsprekers opgesteld
en andere voorbereidingen getroffen, teneinde het publiek in de
gelegenheid te stellen,de stemmen van Moeder en Dochter te beluisteren.
Blijkbaar kwam het bericht over de te houden toespraak wat laat en
daardoor bleek het niet mogelijk, het gehele telefoonnet op Java in deze
doorgave te betrekken en moest deze beperkt blijven tot Bandoeng en
Weltevreden.
Om de beginnen werden op het ontvangstation te Rantja Ekek zelf, welk
station voor de doorgifte een grote rol speelde, in verschillende lokalen een
aantal luidsprekers opgesteld voor een groot aantal gasten.
Te Bandoeng werd een honderdtal abonnees in de gelegenheid gesteld de
toespraak via de lijntelefoon te beluisteren, terwijl tevens een aansluiting
werd verstrekt aan de Bandoengse Radiovereniging, teneinde de rede te
kunnen relayeren over haar zender.
Een andere lijn ging naar Weltevreden, waar vanaf het telefoonkantoor
aansluiting werd gemaakt met de Volksraad, een groot aantal abonnees
van het telefoonnet, de zender van de Bataviase Radiovereniging, enz.,
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benevens het Paleis van de Landvoogd en via een interlokale
telefoonverbinding met het buitenverblijf van de G.G. te Sindanglaja, waar
Mevrouw en de freules de Graeff verbleven. Voor het geval de
telefoonoverdracht door enige oorzaak mocht mislukken, werd in één der
bijgebouwen van het Paleis een kortegolfontvanger opgesteld, om zo nodig
direct hierop over te kunnen gaan.
Volgens de berichten over deze gebeurtenis, is de ontvangst die dag niet
bijzonder goed geweest, behalve te Makassar, zodat eigenlijk nergens
luidsprekerontvangst werd verkregen, uitgezonderd dan op de
ontvangstations te Tandjong Priok van Radio Holland en van het
Gouvernement te Rantja Ekek. Deze laatsten konden met hun commerciële
apparaten meer bereiken, dan de particuliere luisteraars en zij schijnen het
gesproken woord het best te hebben ontvangen. Dank zij de voortreffelijke
voorbereiding van de P.T.T. Dienst hebben dan ook allen, die op de
doorgifte van Rantja Ekek waren aangesloten, de toespraken uitstekend
kunnen beluisteren.
Een groots opgezette demonstratie te Bandoeng, georganiseerd door het
grote handelskantoor Akiz en waarvoor zich ongeveer 700 mensen hadden
verzameld, mislukte helaas.
Ook op het Radiolaboratorium te Bandoeng was alles in gereedheid
gebracht om belangstellenden te ontvangen en van de toespraken te doen
meegenieten.
Daar van deze grote gebeurtenis het één en ander in het dagboek werd
aangetekend (dat ik gelezen heb, doch dat jammer genoeg tijdens de
Japanse bezetting verloren gegaan is), ben ik in staat hiervan iets naders te
vertellen en wel in het bijzonder van het pijnlijke geval, dat na afloop
plaats vond en waarin de chef van de Technische Dienst (de heer de Groot)
betrokken is geweest. Ziehier het relaas, vrij weergegeven.
Op het moment, dat H. M. de Koningin de Philipsstudio binnentrad, werd
het Wilhelmus gespeeld. Toen deze zo bekende klanken hoorbaar werden,
rezen allen van hun zetels op en volgens de verslaggever moet dit één van
de plechtigste momenten zijn geweest, welke hij ooit heeft meegemaakt.
Hierna begon Hare Majesteit te spreken. De meeste aanwezigen hadden
Haar stem nog nimmer gehoord en velen waren hun ontroering nauwelijks
meester. De Koninklijke stem te horen, geheel vanuit Nederland, was een
wonderlijk aandoenlijke gewaarwording.
Ook in het dagboek werd geklaagd, dat de ontvangst die dag, (die in het
radiolab met eigen middelen plaats vond) niet zo goed is geweest, zodat de
pers maar enkele aantekeningen van de rede had kunnen maken. Toch
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waren allen over het resultaat ten zeerste tevreden en blij deze unieke
gebeurtenis te hebben mogen bijwonen.
Aan het einde van de uitzending verscheen de omroeper van Philips
opnieuw voor de microfoon met de mededeling, dat Hare Majesteit Dr. de
Groot persoonlijk wenste te spreken. De omroeper op Radio Malabar
antwoordde hierop via ANH: “Dr. de Groot is momenteel niet aanwezig,
zal worden gewaarschuwd, wij vervolgen ons programma."
Hierna volgden een paar grammofoonplaten. De oproep van Philips werd
nog een keer herhaald, doch Dr. de Groot, hoewel op Radio Malabar
aanwezig, verscheen niet voor de microfoon.
Wat was hiervan de reden? Niemand die hier een afdoende antwoord op
kan geven.
Dr. de Groot bevond zich op dat moment in de pasangrahan, teneinde uit te
rusten van de grote vermoeienissen van de laatste dagen. Het vermoeden
bestaat, dat hij zich te moe heeft gevoeld om op te staan, doch het is ook
niet onmogelijk, dat hij zich niet wel heeft gevoeld. Nimmer heeft hij zich
over deze kwestie uitgelaten en niemand is zo onbescheiden geweest, hem
hieromtrent vragen te stellen.
Het personeel op de Malabar zat met de handen in het haar en wist niet wat
te beginnen. Voor de anders zo rustige en eenzame omgeving was het
gebeuren van de laatste dagen toch al zo enerverend geweest. En toen hier
het verzoek van H. M. de Koningin bij kwam, waar men niet goed weg
mee wist, was men helemaal overstuur geraakt. Geen wonder, dat toen ik
enige maanden hierna op Malabar arriveerde, de gemoederen nog niet tot
rust gekomen waren en men er nog vol van zat.

12: Een romantisch reisje en een tragische tijding
Toen ik met buitenlands verlof vertrok, had ik van het Hoofd van de P.T.T.
Dienst een z.g. reisopdracht gekregen. De bedoeling hiervan was mij in de
gelegenheid te stellen, verschillende fabrieken en andere instellingen op
radiogebied te bezoeken, teneinde een studie te maken van de
ontwikkeling van de radiotechniek in zijn gehele omvang.
Om aan zo 'n reisopdracht een meer officieel cachet te geven en ook voor
het gemak van de bezitter, werd deze gericht aan het Departement van
Koloniën, welk Departement via het Technisch Bureau (Techminkol) voor
de nodige introducties zorgde. Door dit bureau werd een reisplan
opgemaakt en als nummer één stond een bezoek aan het radiostation
Kootwijk op het programma en daar ik van plan was, hier enige weken te
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verblijven, nam ik mijn vrouw mee.
Op de eerste Augustus 1927 begaven wij ons daarheen en er niet aan
denkende, dat wij een kaartje tot Assel hadden moeten nemen, stapten wij
op de halte Kootwijk uit. Dit bleek een grote vergissing te zijn, want
vandaar liep geen weg naar het radiostation.
Achteraf had ik dit wel kunnen weten aan de hand van vroegere
publicaties, doch dit was alweer zo lang geleden en daarbij was ik een
zevental jaren in Indië geweest en zodoende niet meer zo goed met de
toestanden op de hoogte. Zelfs was het niet eens bij mij opgekomen
hiernaar te informeren. Enfin, we waren uitgestapt en de trein was weer
vertrokken. Daar stonden we dus met al onze bagage midden op de hei.
Gelukkig was de haltechef zo vriendelijk de chef van het radiostation op te
bellen. Toevallig kreeg hij Dr. Koomans aan de telefoon, die spontaan een
oplossing aan de hand deed. Het geval wilde namelijk, dat vanaf deze halte
een railbaantje naar het station liep, hetwelk vroeger was gebruikt voor het
vervoer van materialen benodigd voor de bouw. Hiervoor gebruikte men
een motorlorrie met een paar goederenwagens, welke tot het station
behoorden en nog af en toe dienst deden.
Het was deze motorlorrie waar Dr. Koomans aan dacht en als wij er geen
bezwaar tegen hadden hier op te klauteren – had hij tegen de haltechef
gezegd – dan zou hij de machinist waarschuwen ons op te halen. Het ligt
voor de hand, dat wij het voorstel met beide handen aangrepen, blij dat we
niet op de eerstvolgende trein behoefden te wachten. Over een kwartier
kon de machinist bij ons zijn, we moesten dus even geduld hebben volgens
Dr. Koomans.
Na een half uurtje gewacht te hebben, zagen wij inderdaad een
locomotiefje om de hoek van een bocht schieten en tot onze verrassing
bleek Dr. Koomans zelf als machinist te fungeren. Het was de eerste keer,
dat ik met deze bekende radiopionier, waarvan wij op Malabar zoveel
gehoord hadden, kennis maakte.
Het opladen van de bagage en het zoeken van een standplaatsje, was een
kwestie van enkele minuten en een ogenblik later zette het voertuigje zich
hortend en stotend in beweging. Aanvankelijk kostte het enige moeite, ons
in evenwicht te houden en er voor te zorgen, dat onze kleren niet in
aanraking kwamen met allerlei geoliede onderdelen. Doch al spoedig
wenden wij aan de zonderlinge toestand, waarin wij ons bevonden.
En het duurde zelfs niet lang meer, of wij verheugden ons er in, dat dit
buitenkansje ons ten deel was gevallen, dat wij dus mede te danken hadden
aan onze vergissing. Want nu konden wij genieten van een stukje
ongerepte natuur langs zandverstuivingen en bloeiende heide. Deze rit zou
417

dan ook werkelijk wel interessant zijn geworden, mede vanwege de
avontuurlijke en romantische wijze waarop wij onze intrede op het
radiowereldstation zouden doen, ware het niet, dat ons genoegen op een
gegeven moment wreed werd verstoord. Het was namelijk gedurende deze
rit (het kan ongeveer halverwege geweest zijn), dat Dr. Koomans ons het
overlijden mededeelde van mijn hoogste technische chef Dr. de Groot.
Deze verbijsterende tijding kwam zo plotseling en zo onverwachts, dat wij
een ogenblik geheel beduusd stonden te kijken. Meteen was alle
natuurschoon om ons heen verdwenen en dwaalden onze gedachten af naar
de bekwame radiopionier, die Radio Malabar had gesticht en die ik enkele
maanden geleden nog had geassisteerd en die toen nog – naar ik meende –
in de beste welstand verkeerde. Volgens dr. Koomans was het telegram
met het overlijdensbericht een uurtje geleden binnen gekomen en had hem
en vele anderen met ontzetting vervuld.
Zoals mij reeds bekend was, zou Dr. de Groot de Internationale
Radioconferentie te Washington bezoeken en was hij aan boord van de
"Jan Pieterszoon Coen” op weg daarheen via Nederland. Gedurende deze
reis had een hartverlamming een einde aan zijn leven gemaakt. De grote
hitte in de Rode Zee, waardoor de boot twee dagen vertraging had, scheen
de directe aanleiding geweest te zijn tot dit plotselinge verscheiden.

13: In memoriam Dr. C.J.de Groot.
Cornelis Johannes de Groot is slechts 44 jaar geworden. Hij werd geboren
op 27 Januari 1883 te den Helder. Aan de Technische Hogeschool te Delft
volgde hij de opleiding als werktuigkundig ingenieur, waarna hij te
Karlsruhe het diploma elektrotechnisch ingenieur haalde.
Na 18 maanden in dienst van de G.E.C. (AEG) te zijn geweest te Berlijn,
trad hij in 1908 in dienst van Gouvernements Bedrijven, Afdeling P.T.T.
in Nederlands-Indië. Hij heeft dus het Gouvernement slechts 19 jaren
gediend, doch in die jaren is veel baanbrekend werk verricht. Weliswaar
heeft hij de tijd mee gehad, de tijd van de opkomst van de radiotechniek,
waarin hij zo goed paste.
Ook zonder een Dr. de Groot zou de rechtstreekse verbinding tussen
Nederland en Nederlands Indië tot stand zijn gekomen, zij het dan, dat dit
wat langer had geduurd en was deze eventueel vooraf gegaan door de
oprichting van tussenstations.
Maar wij zouden zonder hem geen bergantenne en grote booglampzender
hebben gekend en dus ook geen Radio Malabar. Om op een dergelijk idee
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te komen en dergelijke grote werken aan te durven, moet men niet alleen
over uitzonderlijke capaciteiten beschikken, doch ook een groot
vertrouwen genieten.
Hoe de rechtstreekse verbinding tot stand is gekomen en wat daarna is
gebeurd, heb ik geprobeerd in deze bladzijden te schetsen. Vele successen
zijn geboekt, doch – ik zou haast zeggen – nog groter zijn de
teleurstellingen en tegenslagen geweest. Ik behoef hier alleen maar in
herinnering te brengen het jarenlange roepen in de laatste jaren van de
Eerste Wereldoorlog en de mislukte opening op 5 Mei 1923. Ook zijn
fouten gemaakt.
Doch laat ik deze niet alle oprakelen en liever enkele hoogtepunten uit zijn
loopbaan in het kort samenvatten.
Zo we ons herinneren leidde Dr. de Groot persoonlijk de proeven met de
toenmaals moderne vonkzenders te Sitoebondo, Koepang en Ambon,
welke proeven aanleiding gaven tot de verzameling van zeer belangrijke
gegevens omtrent het radioverkeer in de Tropen.
Voor Dr. de Groot is dit het materiaal voor de opstelling van belangrijke
theorieën omtrent de voortplanting der radiogolven, welke stof hij in 1915
met verlof in Nederland teruggekeerd, verwerkte tot een dissertatie,
waarop hij te Delft tot doctor promoveerde.
Verder herinneren we ons, dat één der stellingen door Dr. de Groot bij zijn
promotie verdedigd, betrof de mogelijkheid van de rechtstreekse
radioverbinding tussen Nederland en Indië.
Gedurende zijn midden in de oorlogstijd in Nederland doorgebracht verlof,
werd hij met verschillende dienstreizen naar het buitenland belast, welke
in grote mate hebben bijgedragen, als voorbereiding tot de totstandkoming
der verbinding Nederland - Indië.
De terugreis naar Indië werd door hem gemaakt via Amerika, waar hij
sterk onder de indruk kwam van de daar behaalde resultaten met
booglampzenders.
In Indië teruggekeerd, waar hij thans als chef van de Radiodienst werd
benoemd, vatte hij daar zijn grote levenswerk op: de bouw van de
bergantenne op Malabar en van de grote booglampzender.
Behalve deze reusachtige prestatie, onder zeer bezwaarlijke
omstandigheden volbracht, organiseerde Dr. de Groot een grote uitbreiding
van het radioverkeer tussen de verschillende punten van de Indische
Archipel zelf.
In 1924 ging hij opnieuw met buitenlands verlof waarna hij, in Indië
teruggekeerd, de positie vond weggelegd als Hoofd van de Technische
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Telegraafdienst.
Zijn aandeel in de totstandkoming van het thans op de voorgrond tredende
telefonisch proefverkeer ligt te vers in ons geheugen, om hierover uit te
wijden.
Volgens Radio Expres (waaraan verschillende gegevens zijn ontleend) had
Dr. de Groot kort voor zijn vertrek uit Indië zijn hoogbejaarde ouders, wier
enige zoon hij was, te Meyendel (het Nederlandse Ontvangstation)
radiotelefonisch toegesproken.
Met Dr. de Groot is een man heengegaan van grote praktische
bekwaamheid, werkkracht en doorzettingsvermogen. Hij is een figuur
geweest, die ongetwijfeld boven de middelmaat uitstak en in wie de P.T.T.
Dienst een zeer gevoelig verlies heeft geleden.
Diep tragisch is ook, dat hij het stoffelijk overschot van zijn kort tevoren
overleden vrouw met de vrachtboot “Bintang” had vooruitgestuurd,
teneinde het in Nederland ter aarde te laten bestellen. Deze boot liep
slechts een paar kilometer voor de J.P. Coen, waar Dr. de Groot mee
reisde, uit en in Medan moet hij nog aan boord geweest zijn. Naar ik later
van de zeelui vernam (die vaak bijgelovig zijn) moet men zoiets nooit
doen, daar hieruit onheil voortkomt…
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Foto 42: Dr.ir. C.J. de Groot
Als gevolg van het ingrijpen van de hoofdmachinist van de J.P. Coen, die
kans zag een loden kist te maken werd voorkomen dat het stoffelijk
overschot van Dr. de Groot – zoals gebruikelijk is – overboord werd gezet
en wilde dus het toeval, dat beiden op de 22ste Augustus op de Rooms
Katholieke begraafplaats Sint Barbara te Den Haag een laatste rustplaats
vonden. Alle met buitenlands verlof zijnde ambtenaren van de Indische
Radiodienst en vele gepensioneerden van de Indische P.T.T. Dienst,
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woonden de teraardebestelling bij.
Ook in Indië werd de nodige aandacht gewijd aan de nagedachtenis van de
grote figuur. In de dagbladen stonden lange artikelen over het
pionierswerk van de overledene. Zo bevatte het “Algemeen Indisch
Dagblad” te Bandoeng een oproep tot vrienden, kennissen en vereerders
voor het oprichten van een monument voor deze bijzondere
persoonlijkheid, die – zoals het blad zei – jaren lang te midden van ons
werkte aan zijn monument: het Malabar Radiostation.
In de grote zendhal van het Radiostation op de Malabar, naast zijn beide
scheppingen: de grote booglampzender en de kortegolf telefoniezender,
werd enkele dagen na het overlijden, door het Hoofd van de Radiodienst
de heer Holtzappel, een herdenkingsrede uitgesproken waarbij de spreker
de grote verdiensten van de overledene memoreerde, voor de
radiowetenschap in het algemeen en voor de P.T.T. Dienst in het
bijzonder. Hierbij werd niet alleen gewezen op zijn pionierswerk en zijn
voortreffelijke kennis van de radiotechniek, doch ook op zijn kwaliteiten
als mens, iemand met een joviaal prettig karakter en een onverwoestbaar
optimisme.
Na afloop hiervan werd een krans gehangen boven de gedenksteen in de
muur tegenover de grote booglamp en boven de kortegolfzender, de
plek,waar hij zo vele uren had doorgebracht met de ogen gericht op zijn
werk.
Met het verscheiden van Dr. de Groot had ook de grote booglamp en
daarmede de lange golf op Radio Malabar afgedaan. Niet abrupt natuurlijk,
doch er werden geen pogingen meer aangewend, om het bestaan hiervan
langer te rekken dan nodig was.
Maar naast de oude plant was een jonge loot in opkomst (ANH) een loot,
die zeer vruchtbaar zou blijken te zijn en die spoedig een aantal
nakomelingen zou krijgen.
En zo zou het werk van Dr. de Groot vruchten dragen tot in lengte van
dagen!
Einde eerste deel.
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