IK WERKTE ONDER
RADIOPIONIERS
Herinneringen aan een 30-jarige
radioloopbaan

Deel 2: de kortegolf periode
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Hoofdstuk I
Het begin van de kortegolf telegrafie en telefonie tussen Nederland en Nederlands
Indië
1: De kortegolfcentrale te Kootwijk
Mijn belangstelling voor Kootwijk ging in hoofdzaak uit naar de aldaar
opgestelde en in vol bedrijf zijnde kortegolfzenders. Deze bevonden zich
in een onaanzienlijke semi-permanente loods op het voorterrein van het
zeer fraaie en grote stationsgebouw van de 400 kW machinezender.
Het zal duidelijk zijn, dat ik zeer benieuwd was wat ik daarbinnen aan zou
treffen. Gedurende twee jaren waren ze reeds in bedrijf en sinds vele
maanden ging het gehele verkeer naar Indië over deze zenders.

Foto 1: Interieur van de loods met de kortegolf zenders op Kootwijk.
Men lette op: de brede band van de voorste zender met grote diameter
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welke diende als afstemspoel voor het verkrijgen van een hoge frequentie,
de koppeling met de antenne en de seinspoel onder de tafel. Verder werden
watergekoelde Telefunken zendlampen gebezigd geschakeld in push-pull.
Dit alles in tegenstelling met kortegolfzender van Dr. de Groot. Opname
Augustus 1927 (zie foto 2)
Voor mij was het dan ook een grote sensatie, toen ik de zenderzaal
binnenstapte en de bewuste zenders in de verte zag staan. Zij waren
gemonteerd op houten tafels, welke laatste stonden temidden van allerlei
spoelen, relais, condensatoren, transformatoren enz. Zenders overigens, die
er op het eerste gezicht weinig verzorgd uitzagen, hetgeen in hoofdzaak
kwam door de brede bochtige koperbanden, die sterk domineerden (zie
foto 1). Het had er veel van dat het geheel zich nog in een proefstadium
bevond, hetgeen achteraf ook min of meer het geval bleek te zijn. Een
scherp contrast met de bochtige koperband en de overige onderdelen
vormden de grote watergekoelde zendlampen. Deze staken een eindje
boven de tafels uit, als wilden zij uit laten komen dat zij de kern vormden
waar alles om draaide. Opzij van de tafels, tegen de wanden, stonden de
gelijkrichters opgesteld, die voor de voeding van de zendlampen zorgden.
Veel energie behoefden zij niet te leveren, slechts enkele kilowatts. Welk
een enorm verschil met de 2400 kW voor onze grote booglampzender en
ook met de 400 kW machinezender. En toch was deze geringe energie
voldoende gebleken om een radioverbinding te maken over enige
duizenden kilometers, misschien nog beter dan met de evengenoemde
reuzen. Wat toch een ommekeer en in een zo betrekkelijk korte tijd.
Laat ik echter, voor ik verder ga, de verschillende bijzonderheden vertellen
die mij door Dr. Koomans en de andere heren werden medegedeeld.
Zo wij ons uit hoofdstuk 5 van het eerste deel herinneren, werd in 1925 de
eerste kortegolfzender door de Rijkstelegraaf gebouwd op het laboratorium
in de Kazernestraat 7 te Den Haag en in augustus van datzelfde jaar in
dienst genomen. De golflengte van deze zender bedroeg 26 meter, terwijl
glazen Philipslampen werden gebruikt van het type ZV, met een vermogen
van slechts 2 kW. Later werd overgegaan op een tweede zender met een
watergekoelde lamp van veel groter vermogen, hetgeen een aanzienlijke
vooruitgang betekende. Als golflengte werd toen 52 meter gekozen, welke
later werd gewijzigd in 32 meter. Voor de voeding diende een zes fase
gelijkrichter. Hierna werd de eerste zender omgebouwd op een golflengte
van 17 meter, zodat toen beurtelings kon worden gewerkt op 32 en 17
meter.
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Aangezien Den Haag geen geschikte plaats bleek voor kortegolfzenders,
werden plannen beraamd voor de oprichting van een centrale te Kootwijk.
De eerste zender te Kootwijk kwam op 30 maart 1926 in bedrijf en in juli
daaropvolgend stonden er reeds vier, welke werkten op de golflengten 15,
21, 27,5 en 35 meter met een energie van 7-8 kW in de antenne. Hiervan
konden drie tegelijk werken, allen bediend vanuit de bedrijfscentrale te
Amsterdam. Toen hieraan nog een paar waren toegevoegd, konden de
zenders op het laboratorium in Den Haag worden afgebroken.
In augustus 1927 (dus in de tijd toen ik op Kootwijk was) bedroeg het
aantal zenders zeven stuks, waarvan vier tegelijk konden werken en wel op
de golflengten van 16 meter met een energie van 15 kW, 21 meter met 10
kW, 27 meter met 15 kW, 29 meter met 10 kW, 31 meter met 10 kW, 36
meter met 15 kW en 50 meter met 15 kW.
Volgens Dr. Koomans was er in de loop der tijden veel aan de zenders
gedokterd en had men het eindstadium nog niet bereikt. Zelfs zou het de
vraag zijn of de eenvoudige schema’s, die thans toegepast werden, in de
toekomst wel gehandhaafd konden blijven. Voor telegrafiedoeleinden
voldeden zij wel goed, doch voor telefonie waren zij weinig geschikt,
vanwege de inconstantheid der opgewekte frequentie. Misschien was het
daarom gewenst om in de toekomst zenders te bouwen die voor beide
doeleinden gebezigd zouden kunnen worden, zodra over de telefonie meer
inzicht was verkregen. Alle in gebruik zijnde zenders waren namelijk van
het zogenaamde zelfgenererende type. Teneinde na te kunnen gaan welke
schakeling het beste voldeed, waren achtereenvolgens de schema’s van
Meiszner, Huth Kühn en Hartley geprobeerd. Het schema van de laatste
had het tenslotte gewonnen en werd daarom op dat moment toegepast.
Bij de opvoering van de energie waren de problemen toegenomen, aldus
mijn zegsman. De moeilijkheden die hierbij werden ondervonden,
betroffen de inconstantheid van de frequentie en de isolatie. Wat de eerste
betreft, deze was in hoofdzaak een gevolg van veranderingen in de
plaatspanning en vooral in de gloeistroom van de zendlampen. Ook
speelde de demping van de generatorkring een grote rol. Door deze zo
klein mogelijk te maken, werd tenslotte een grote mate van
onafhankelijkheid van de golflengte voor de spanningsveranderingen
verkregen. Dit was bereikt door de spoeldiameter voor de trillingskring zo
groot mogelijk te maken. Eén of hoogstens twee windingen bleken in de
praktijk het geschiktst te zijn. En het was het beste hiervoor platte
koperband te gebruiken met een breedte van 8 centimeter, bij een dikte van
3 tot 4 mm. De vreemd aandoende bochtige koperbanden, waarvan in de
aanhef sprake is, waren dus een gevolg van een serieuze proefneming (zie
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foto 1)
Als grappige bijzonderheid deelde hij nog mede dat de inconstantheid van
de zenders aanvankelijk in de ontvangstinstallaties van de amateurs een
borrelende storing had veroorzaakt. Aangezien men de storende invloed
niet direct kon vinden, werden aan de gedupeerde omroepluisteraars …….
zeefkringen verstrekt. Later bleek dat de oorzaak hiervan een minder
goede afstemming van de zenders was, waardoor parasitaire golven
ontstonden. Door aan de afstemming meer zorg te besteden en de demping
te verkleinen, werd het euvel verholpen.
Wat verder de moeilijkheden met de isolatie aangaat, deze hadden in
hoofdzaak betrekking op de anodes van de watergekoelde lampen. Bij het
verhogen van de spanning werd glas en porselein warm, waardoor het
stuksprong. Dit kwam – aldus nog altijd Dr. Koomans – door de sterke
ionisatie van de lucht en het sproeien van de scherpe metalen randen van
de lampen.
Daar het sproeien oorzaak bleek van vele moeilijkheden, werd tenslotte
een opstelling bedacht waarbij de steunisolatoren verwijderd werden
gehouden van metalen delen met scherpe of sterk gebogen kanten. Verder
werden paddestoelvormige afschermkappen op die isolatoren geplaatst, die
aan een hoge hoogfrequentspanning bloot stonden. Het zoeken naar een
juiste oplossing had – volgens Dr. Koomans – veel tijd gekost, hetgeen de
plannen voor een definitieve opstelling der zenders sterk had vertraagd.
Maar dit was nog lang niet alles. Zo waren draaicondensatoren
onbruikbaar gebleken en daarom had men deze vast moeten uitvoeren,
waarbij de platen op afstand werden gehouden en gesteund door glazen
staven. Toepassing van eboniet ging in ’t geheel niet, daar dit materiaal
week werd vooral bij golven beneden de 15 meter. Verder was het maken
van goede lekweerstanden – zo vervolgde hij – een puzzel gebleken. De
zogenaamde ocilietweerstanden waren inconstant en draadweerstanden
gingen in rook op. En dan had je nog de moeilijkheid de h.f.-spanningen
uit de toevoerleidingen te houden. Hiervoor waren uiteindelijk
smoorspoelen geconstrueerd met condensatoraftakkingen.
Hieruit volgt wel – zo ging hij voort – dat het bouwen van
kortegolfzenders helemaal geen gemakkelijk werk was. Maar het
moeilijkst van alles was misschien nog wel het vinden van een goede
seinmethode. Dit was eigenlijk – volgens hem – een probleem op zichzelf
en hiervoor had hij nog geen behoorlijke oplossing kunnen vinden. Sterke
belastingstoten dienden vermeden te worden vanwege de betrekkelijke
onstabiliteit van de zenders, waardoor overslagen en parasitaire golven
zouden kunnen ontstaan. Daarom werd op Kootwijk gewerkt met een rust6

en werkgolf, welke verkregen werd door verstemming van de
zenderfrequentie. Verschillende methoden had Dr. Koomans geprobeerd,
doch de beste resultaten waren bereikt door meer of minder capaciteit in de
roosterketen te schakelen en hiervoor een hooggeïsoleerd mechanisch
relais te bezigen. Deze methode was verre van fraai, ook al omdat geen
hoge seinsnelheid kon worden bereikt, doch daar viel op dat moment niets
aan te doen. Het ging en dat betekende al heel wat (Het is op deze
seingeving, waar ik speciaal de aandacht wens te vestigen. Enkele
maanden na mijn terugkeer in Indië kwamen wij voor hetzelfde probleem
te staan en het is wel interessant later te vernemen welke oplossing wij
hiervoor wisten te vinden).
Gewend als ik was aan langegolfzenders van groot vermogen en antennes
van kilometers lengte, deden de korte stukjes draad of pijp, welke gebruikt
werden voor de kortegolfantennes, al heel zonderling aan. Maar deze korte
eindjes draad of pijp waren niet de enige bijzonderheden; ook de
uitvoering en opstelling van deze antennes was geheel anders. Zo
bijvoorbeeld het ontbreken van een aarde, het uitmeten van de
toevoerdraden en de stralers in golflengten, het koppelen van de antenne
met de zender enz. Geen wonder dat ik van dit alles een beetje vreemd
stond te kijken. Dit te meer, omdat de gevolgde constructie op Kootwijk al
een heel originele was. Ik kom hier zo meteen nog nader op terug.
Alvorens verder te gaan is het nodig, dat ik eerst een weinig theorie geef
van het toegepaste antennesysteem. En hiervoor lijkt het mij het geschiktst
even terug te grijpen naar de “grijze oudheid”, naar de tijd toen Hertz met
zijn vonkzendertjes experimenteerde.
Zoals wij ons herinneren, werden door hem bij zijn eerste proeven twee
even lange draden genomen met een vonkenbaan in het midden. Denken
wij ons nu deze vonkpolen vervangen door een paar voedingsdraden die
met de kortegolfzender gekoppeld worden, dan verkrijgt men een
antennesysteem dat geschikt is voor kortegolfdoeleinden. Een dergelijk
antennesysteem is dus niet geaard en omdat het eerst toegepast werd door
Hertz heeft men dit naar hem genoemd en spreekt men van een Hertzantenne. Zulks in tegenstelling tot de Marconi-antenne, die wél aan één
zijde geaard is.
Doch er is meer. Bij de oorspronkelijke Hertz-antenne was het nu zo dat
door de aanstoting van een vonk de antenne in haar eigen golflengte
uitslingerde, welke eigen golflengte het dubbele was van de totale lengte
der beide draadhelften, of wat hetzelfde is: iedere draadhelft was een kwart
golf lang. Dit betekent dus, dan wanneer men van een bepaalde golflengte
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uitgaat, men hieraan een maat heeft voor de te bezigen draadlengte. Niet
alleen van de straler, doch ook van de voedingslijnen, zoals we zo meteen
zullen zien.
Verder betekent dit, dat zich aan de uiterste einden van de antennedraden
de hoogste spanning en de kleinste stroomsterkte bevindt. Daarentegen is
de spanning in het midden, op de plaats van de aanstoting, het kleinst en de
stroomsterkte het grootst. Men drukt dit uit door te spreken van
spanningsbuiken en stroomknopen, respectievelijk spanningsknopen en
stroombuiken. Zo bevindt zich dus aan de uiteinden van de antennedraden
een spanningsbuik en een stroomknoop en in het midden een
spanningsknoop en een stroombuik.
Gewoonlijk vindt de voeding plaats in een stroombuik, dus in het midden
van het bovengenoemde systeem. Men spreekt dan van een
stroomvoeding. Nodig is dit niet, men kan de voeding ook in een
spanningsbuik doen plaatsvinden. Deze laatste methode was blijkbaar niet
gebruikelijk en werd ook op Kootwijk niet toegepast. Verder is het niet
nodig de voeding precies in het midden te doen plaatsvinden. Deze mag
daar zijn, waar zich een stroombuik of eventueel een spanningsbuik
bevindt. Ook is het niet nodig dat de totale draadlengte gelijk is aan een
halve golflengte, mits aan de voorwaarde van het ontstaan van
spanningsbuiken aan de einden van de stralers is voldaan.
Hieruit volgt dat diverse combinaties mogelijk zijn. Voor het geval de
draadlengte groter is dan de halve golflengte, kan – behalve in de
fundamentele golf – aanstoting plaatsvinden in een zogenaamde
harmonische. Onder een harmonische wordt verstaan een golflengte, welke
twee, drie of meermalen kleiner is dan de eigen of fundamentele golf.
Keren we thans, gewapend met deze wetenschap, terug naar Kootwijk. De
antennes die hier werden gebruikt, bestonden uit verticale koperen pijpen,
die door middel van porseleinen isolatoren aan houten palen waren
bevestigd. De aanstoting had plaats op een kwart golf van het onderste
eind. Dit onderste stuk liep horizontaal. Hoe lang de verticale gedeelten
waren, weet ik mij niet meer te herinneren, doch deze waren voor het
merendeel groter dan een kwart golf. Hieruit volgt dus dat de antennes op
Kootwijk in één van de harmonischen van de fundamentele grondgolf
werden aangestoten. Dit was – naar ik vernam – gedaan om opwaarts te
kunnen stralen; een kwestie waar ik hier niet verder op kan ingaan, doch
waar ik later nog wel eens op terug kom.
Vanaf de antenne naar de zender liepen twee voedingsdraden met een
onderlinge afstand van enkele centimeters. Daar stroomvoeding plaats had
en zich bij de zender een stroomknoop bevond, is het, in verband met het
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bovenstaande, duidelijk dat de minimumlengte van deze voedingsdraden
een kwart golflengte moest zijn. Bevindt de antenne zich op een grotere
afstand van de zender (hetgeen meestal het geval is), dan dient de lengte
der voedingslijnen een oneven veelvoud te zijn van een kwart golflengte.
Vele jaren later bleek dat dit niet nodig was. Ook hier kom ik te gelegener
tijd nader op terug.
Teneinde eventuele inconstantheden van de h.f. trillingen als gevolg van
het slingeren van de antenne te voorkomen, had men – volgens Dr.
Koomans – de koppeling van de voedingsdraden met de zender zeer los
gemaakt. Hiervoor werd een ring gebruikt met een grote diameter, welke
ring een hoek met de bandspoel van de trillingskring maakte, zie foto 1.
Als afstemmiddel werd een draaibare condensator gebruikt, terwijl een
hittedraad-ampèremeter dienst deed als indicator voor het aflezen van de
grootte van de stroomsterkte ter plaatse.
Tot zover de verkregen inlichtingen en mijn bevindingen van de
kortegolfzenders op Kootwijk. Zo mogelijk hoopte ik hiervan, na mijn
terugkomst in Indië, dankbaar gebruik te maken.
Zoals uit het bovenstaande wel gebleken is, waren deze eerste
kortegolfzenders vrij primitief en konden, wat de uitvoering betreft, niet in
de schaduw staan bij die van de latere jaren. Toch hebben deze bouwsels,
hoe gebrekkig zij ook waren, jaren lang goede diensten gedaan. Zij waren
goedkoop in onderhoud en hadden aan materialen en maakloon slechts
weinig gekost. De enige onderdelen van waarde waren de lampen. Deze
maakten verreweg het grootste deel van de aanschaffingskosten uit, terwijl
de levensduur slechts betrekkelijk kort was. De rest der onderdelen
bestond uit – wat men noemt – bruikbaar afval, dat links en rechts
verzameld was. Daar het wenselijk was wat documentatiemateriaal te
bezitten, werd door mij een aantal foto’s gemaakt. Foto 1 is er
bijvoorbeeld één van. Bij het maken van deze foto’s deed zich een niet
onvermakelijk geval voor, dat ik aan het slot van deze paragraaf wil
toevoegen.
Daar de zenders dag en nacht in bedrijf waren, bestond er geen andere
gelegenheid opnames te maken dan op een feestdag. Vooraf had ik Dr.
Koomans’ toestemming gevraagd en bij de eerste de beste gelegenheid die
zich voordeed, toog ik aan de slag.
Voor het opstellen van de camera en het uitzoeken van een geschikte stand
nam ik alle tijd. Niemand die mij haastte, want ik was (naar ik
veronderstelde) alleen en ik had de gehele dag voor mij. Wel was het mij
een paar keer opgevallen dat iemand langs het gebouw sloop, die wegdook
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als ik in zijn richting keek. Ik vond dit een beetje vreemd, doch geen
kwaad vermoedend lette ik hier niet verder op.
Ik gebruikte een oud model camera 9 x 12 met matglasinstelling, een
zwarte doek om over het hoofd te doen, benevens een statief, omdat de
beelden lang belicht moesten worden. Reeds een paar opnames had ik
gemaakt en ik was met de derde bezig. Het instellen duurde deze keer wat
lang, want het was op deze plek wat donker. Minutenlang stond ik
gebogen onder de zwarte doek. Met uiterste zorg draaide ik de
instelschroef van de balg nu eens naar rechts en dan weer naar links,
hierbij scherp turend naar het beeld op het matglas. Al mijn aandacht was
hierop geconcentreerd, want ik wilde duidelijke foto’s hebben waar alle
onderdelen goed op uitkwamen.
Plotseling werd ik bij de schouder gegrepen. Het was of ik door de grond
ging, zo schrok ik. Niets en niemand had ik horen aankomen. Integendeel,
het was alles doodstil om mij heen geweest. “Wat was me dat voor een
manier”, was mij eerste gedachte, “mij zo aan het schrikken te brengen
terwijl ik druk bezig was en niet om mij heen kon zien ?” Snel verwijderde
ik het doek om de flauwe grappenmaker (of –maakster) een flinke
uitbrander te geven. Maar van dit laatste kwam niets, want ik zag een mij
onbekend persoon naast mij, vermoedelijk dezelfde die ik langs de ramen
had zien sluipen, die mij streng aankeek en mij op norse toon vroeg of ik
niet wist dat het op Kootwijk streng verboden was foto’s te maken, laat
staan hier in de zenderzaal. Tevens meende ik op zijn gezicht een gevoel
van trots waar te nemen, zoiets als: fijn dat ik je zo mooi op heterdaad heb
kunnen betrappen. Blijkbaar zag ik hem wat verwonderd aan, want hij
voegde hier onmiddellijk aan toe, dat hij van de politie was en mijn
fototoestel in beslag moest nemen en een proces verbaal op moest maken.
Toen eerst ging mij een licht op. Daar de man in “burger” was, had ik
helemaal niet aan deze mogelijkheid gedacht. Tot nu toe had ik nog geen
woord kunnen uitbrengen. Doch toen ik een weinig van de schrik – en niet
minder van mijn verbazing – bekomen was, vertelde ik hem dat ik voor het
fotograferen een speciale toestemming van Dr. Koomans had gekregen.
Blijkbaar had hij dit antwoord niet verwacht, want zichtbaar teleurgesteld
vroeg hij mij of ik dan maar even een schriftelijk bewijs wilde tonen. Zo’n
bewijs bezat ik niet en ik kon tot mijn spijt niet aan zijn verzoek voldoen.
Ik vertelde hem toen wie ik was en wat ik op Kootwijk kwam doen en als
hij niet wilde geloven, hij het beste deed naar het radiohotel te gaan waar
Dr. Koomans logeerde. Tot mijn verwondering hechtte hij geloof aan mijn
betoog, want hij liet mij verder mijn gang gaan en verwijderde zich met de
woorden, dat hij de zaak zou onderzoeken.
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Inderdaad schijnt hij zich tot Dr. Koomans gewend te hebben, want even
later kwam de laatste glimlachend op mij toe, vragend of ik moeilijkheden
had gehad. Hij had – zo vertelde hij – kort geleden de hulp van de politie
ingeroepen om het terrein te bewaken en haar gevraagd speciaal te letten
op vreemdelingen die probeerden foto’s te maken. Het zou namelijk
voorgekomen zijn dat onbevoegden in de omgeving van de
kortegolfcentrale waren gesignaleerd, kennelijk met de bedoeling
documentatiemateriaal te verzamelen, teneinde een vermeende schending
van patentrechten op het gebruik van watergekoelde lampen aan te kunnen
tonen. Hij had echter tot zijn spijt vergeten mij te waarschuwen, niet
vermoedende dat de politie zo actief zou zijn. Later vernam ik dat er in die
dagen een kwestie heeft bestaan tussen twee grote radiomaatschappijen,
welke beide watergekoelde kortegolflampen aan Kootwijk hadden
geleverd. Je moet het maar treffen.

2: Epiloog
Het werken met antennestromen van slechts enkele ampères in de antenne
en het gebruik van zenders die je – bij wijze van spreken – wel in de zak
kon steken, leek wel kinderspel in vergelijking met de geweldige
ampèrages, de kolossen van zenders en de enorme bergantennes welke ik
op Radio Malabar gewend was. Geen wonder dat dit nieuwe
radioverkeersmiddel een zeer grote indruk op mij maakte en het mij enige
moeite kostte aan de nieuwe toestand te wennen.
Jarenlang hadden wij daar in de diepe kloof van het hooggebergte te
maken gehad met enorm hoge h.f. stromen die alles onder spanning zetten,
tot zelfs het houtwerk toe; met zware bonken ijzer en koper die moeilijk te
hanteren waren; met dynamo’s van behoorlijke afmeting, die metershoge
vuurzuilen konden opwerpen als de booglampen kuren vertoonden; met
grote watermassa’s die nodig waren voor de koeling en last but not least
met de eeuwige strijd tegen de natuurelementen, die heftig in beroering
konden komen en die moeilijk te bedwingen waren.
Hier, in de kortegolfcentrale op Kootwijk, niets van dit alles. Wat een
enorm verschil. Een kalm rustig bedrijfje, dat nauwelijks enig toezicht
vereiste. Wat hadden wij het dan op de Malabar niet oneindig veel
moeilijker gehad!
En het wonderlijkste van dit alles was, dat met dit – ik zou haast zeggen –
speelgoed een radioverbinding werd onderhouden over een afstand van
12.000 km, niet alleen, doch dat deze verbinding misschien nog beter was
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dan met de enorme middelen van de Malabar. Wanneer men de feiten niet
voor zich zag, zou men moeite hebben het te kunnen geloven. Welk een
enorme vooruitgang en welk een merkwaardige gang van zaken.
Nog niet zo heel lang geleden deden wij op de Malabar ons uiterste beste
de energieën steeds hoger op te voeren: 1000 – 1500 – 2000 kilowatt en
nog hoger. Golven van de respectabele lengten van 15 en 16 km zouden
nog meer verlengd zijn geworden, ware het niet dat hierbij
stralingsmoeilijkheden optraden. In de jaren die hier aan vooraf waren
gegaan, zou geen radiovakman van betekenis het in zijn hoofd gehaald
hebben om voor de overbrugging van afstanden van meer dan 10.000 km
golven te propageren beneden de 100 meter zonder gevaar te hebben
gelopen voor een dwaas uitgemaakt te worden. En thans, na enkele jaren
tijds, die geweldige ommekeer, die – oh wonderlijke samenloop der
omstandigheden – naar het uitgangspunt terug cirkelde. Want had niet
Marconi bij zijn eerste proeven gewerkt met golven van enige meters
lengte en had niet eerder Hertz, de wetenschappelijke grondlegger van de
radiotechniek, zich bediend van nóg kortere golven van slechts enkele
centimeters? Waarom werd dit kortegolfgebied, dat achteraf zo goed
bruikbaar bleek te zijn, verlaten? En waarom was men eerst nu naar het
punt van uitgang teruggekeerd, zodat eerst nu de kortegolftelegrafie en telefonie – na zoveel jaren – haar triomfen kon vieren?
Ziedaar een paar vragen, die de leek zich misschien telkens weer zal
stellen. En toch is deze gang van zaken een heel logische geweest. Tussen
de eerste proeven van Marconi en de toenmalige stand (medio 1927) lagen
jaren van hard werken. Aan hen, die zich met ijver hebben toegelegd op
het langegolfverkeer kan nimmer verweten worden, dat zij geen betere
visie op de radiomogelijkheden hebben gehad. Trouwens, het staat te
bezien of enkelen onder hen de wonderlijke verschijnselen, welke zich bij
de korte golven voordeden, niet eerder hebben opgemerkt, al wist men
deze dan ook niet te verklaren. Men kon ook moeilijk vermoeden, dat zich
boven de sedert 1902 bekende Kennely-Haevisidelaag, die de
langegolfstralen de kromming der aardbol deden volgen, nog een tweede
bevond met een veel intensievere werking. Hier waren factoren in het spel
die buiten onze aarde lagen en die toevallig ontdekt moesten worden. Hier
hadden we te maken met een atmosferisch verschijnsel, dat tientallen
kilometers boven de aarde lag, op een afstand die met geen enkel
observatiemiddel bereikt kon worden. En het is juist dit verschijnsel dat
het mogelijk heeft gemaakt met de kortere golven over duizenden
kilometers te werken.
Marconi en zijn tijdgenoten zochten het niet zo ver en konden het ook niet
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zo ver zoeken. Zij toch waren reeds tevreden met het halen van afstanden
van enkele honderden kilometers. Doch om deze te kunnen overbruggen,
toonden proeven aan dat bij een grotere antennehoogte, die op zichzelf
weer een langere golf met zich meebracht, betere resultaten werden
bereikt. Hierbij kwam dat de middelen die zij toepasten, zeer primitief
waren. Zo wij ons herinneren, bediende Marconi zich van een oscillator
die in de afgestemde kring een vonkopening had, zodat stootsgewijze snel
dempende trillingen werden opgewekt. Deze hadden een zeer laag nuttig
effect, daar tussen de trillingen van de ene golftrein en de eerstvolgende
een zeer grote tussenpoos lag, waarin niets gebeurde. Hierdoor kwam
slechts een uiterst klein percentage van de opgewekte trillingsenergie
beschikbaar voor de overdracht.
Teneinde meer energie voor de overdracht beschikbaar te krijgen, werd
een grotere primaire energie aangewend. De antenne welke aanvankelijk
als enige trillingskring werd gebruikt, nam in lengte toe. Hierdoor nam de
effectieve stralingshoogte toe, doch eveneens de golflengte, welke een
viervoud van de geaarde antennelengte bedraagt. Al vrij spoedig daarna
kwamen de gekoppelde ketens met de gesloten en open trillingskringen,
waarbij de vonkpool verhuisde naar de eerste. Later werden deze nog – zo
we weten – verbeterd door de uitvinding van de fluittoonzenders,
waardoor de lengte der golftreinen belangrijk werd vergroot en de
tussenpozen verkleind. Doch toen zat men reeds op golflengten van enige
honderden meters.
Na de fluittoonzenders kwamen de machine- en de booglampzenders.
Deze zenders waren in staat continue trillingen op te wekken. De pauzen
tussen de golftreinen verdwenen, waardoor een groter bedrag voor de
overbrugging beschikbaar kwam. Zij hadden echter het nadeel – in zoverre
dit toen als een nadeel kon worden beschouwd – alleen maar golven van
enige duizenden meters te kunnen opwekken. De bekende formule toch
voor de stralingsintensiteit wees uit, dat voor de overbrugging van grote
afstanden golven nodig waren met een lengte van boven een kilometer.
Golven beneden de duizend meter werden sterk geabsorbeerd en bogen
zich vrij scherp naar de aarde toe. Algemeen gold zelfs de regel dat de
empirische formule, waarbij de lengte van de golf een 500ste deel moest
zijn van de te overbruggen afstand, als de meest gunstige. Voor het verkeer
tussen Nederland en Indië zouden we dus een golflengte van 24 km
hebben moeten gebruiken. ….. Met onze 15,6 km waren we hier nog een
heel eind van vandaan.
Bij het Atlantische verkeer tussen Nauen en New York bleek een
golflengte van zes kilometer het meest geschikt, welke golflengte al heel
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dicht het vijfhonderdste deel van die afstand naderde. Golflengten van
enige honderden meters kwamen hiervoor niet in aanmerking. Deze
konden alleen maar gebruikt worden voor de kortere afstanden. Buitendien
hadden deze het bezwaar in ontvangsterkte sterk te variëren. Dit was een
gevolg van de absorptie, een verschijnsel dat bij de veel langere golven zo
goed als niet voorkwam. Commerciële verbindingen, waarbij het in eerste
instantie aankomt op een continue gelijkmatige ontvangst, waren hiermede
moelijk te bedienen.
Geen wonder dus dat het gebied beneden de tweehonderd meter, hetwelk
als waardeloos werd beschouwd, aan amateurs werd afgestaan, die zich
met een gebrekkige verbinding al gauw tevreden stelden. Het
langegolfverkeer moest voor het commerciële bedrijf gereserveerd blijven.
Intussen was een geheel ander type generator voor elektrische trillingen op
het toneel verschenen, namelijk de drie-elektrodenlamp, waarmee vrijwel
iedere frequentie kon worden opgewekt. Alvorens hiermee een
trillingsenergie van voldoende grootte en rendement kon worden
verkregen, gingen vele jaren van experimenten heen.
Duurde het vrij lang een zendlamp te construeren van enkele watts, meer
succes had men met de radiolamp ten behoeve van de ontvangtechniek.
Hierdoor werd het mogelijk betere ontvangapparaten te bouwen, die na de
uitvinding van de terugkoppeling nogmaals een grote stap vooruitgingen,
zodat men in verhouding met een geringere zendenergie kon uitkomen, bij
dezelfde geluidsterkte. Op zichzelf betekende deze vooruitgang een grote
verbetering en kwam het radioverkeer in een geheel ander stadium. Als
concurrent van de machine- en booglampzender kwam de zendlamp
voorlopig niet in aanmerking, omdat met deze bij lange na niet voldoende
trillingsenergie kon worden opgewekt. Trouwens de noodzaak deze
zenders te vervangen door een zendlamp werd niet zo direct gevoeld,
afgezien misschien voor telefoniedoeleinden.
Voor de radioamateurs daarentegen betekende een zendlamp van
bijvoorbeeld 10 watt reeds een behoorlijk bezit en daar met betrekkelijk
geringe middelen reeds een zender gebouwd kon worden, nam het
amateurisme in de jaren na 1920 sterk toe.
Intussen kwam – zo we ons herinneren – het verrassende feit naar voren,
dat Amerikaanse amateurs met lampzendertjes van enige watts en een
golflengte van een tweehonderd meter de Atlantische Oceaan
overbrugden. Aan de proeven, die in december 1921 werden gehouden,
nam, voor wat de ontvangst betreft, ook een Nederlandse amateur deel.
Het jaar daarop werden de proeven op grotere schaal herhaald, waaraan
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ook Europese zenders deelnamen. Daar thans de ontvangtechniek een nog
grotere verbetering had ondergaan door toepassing van h.f.-versterking
met afgestemde sperkring (een vinding van Dr. Koomans), werden ook
deze proeven een succes. Weer een jaar later ging men, aanvankelijk nog
aarzelend, over op kortere golven van beneden de honderd meter, waarbij
bleek dat korte golven tussen de 10 en 50 meter bijzondere kwaliteiten
bezaten voor de overbrugging van zeer grote afstanden.
Toen eenmaal dit belangrijke feit bekend was geworden, werd door
vooraanstaande fysici begonnen dit terrein te verkennen teneinde de
bruikbaarheid na te gaan voor commercieel verkeer. Zo we verder gezien
hebben, sloot Marconi reeds in juli 1924 met de Britse Telegraafdienst een
contract voor kortegolfverkeer, waarbij gebruik gemaakt werd van
antennes met reflectoren.
Ook Telefunken bleef niet achter door vanaf juli van hetzelfde jaar een
telegraafverkeer met Buenos Aires over een afstand van 12.000 km te
openen, eerst nog op een golflengte van 70 meter, doch langzamerhand
overgaand op kortere golven. In het jaar daarop nam deze maatschappij
ook proeven met een reflectorsysteem, waarbij geen gebruik werd gemaakt
van draden zoals bij Marconi, doch van een grote parabolische metalen
spiegel, waarbij een enkele draad, die als antenne diende, in de brandlijn
was aangebracht. De bedoeling van deze proeven was om na te gaan in
hoeverre schuin omhoog gerichte stralen invloed hadden op de ontvangst.
Iets dergelijks dus als op Kootwijk, waar de opwaarts gerichte straling
werd verkregen door de antennes in een hogere harmonische aan te stoten.
Het was in hetzelfde jaar, namelijk op 7 augustus 1925, dat, zoals reeds
een paar malen werd vermeld, een radiotelegrafische verbinding op de
korte golf met Indië werd verkregen, met een zender die te Den Haag in
het onder leiding van Dr. Koomans staande radiolaboratorium was
opgesteld.
Allerlei moeilijkheden, die met de kortegolf samenhangen, werden in de
eerstvolgende jaren opgelost. Hier lag een geweldig terrein braak.
Koesterden verschillende bekende radio-experts aanvankelijk nog weinig
vertrouwen in het nieuwe verkeersmiddel, uiteindelijk konden ook zij niet
blind blijven voor de verbluffende resultaten. Ook de fabrikanten van
radiozendlampen zagen op dit terrein grote mogelijkheden en begonnen
zich toe te leggen op de fabricage van kortegolfzendlampen van groot
vermogen. Vrijwel gelijktijdig slaagden de Western Electric Co., de
General Electric Co. en Philips erin watergekoelde zendlampen voor korte
en lange golven te produceren met een vermogen van 20 kW. De fabricage
van deze lampen betekende voor het kortegolfverkeer een zeer grote
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vooruitgang. En het was voor de Nederlandse en Indische Radiodiensten
een gelukkige omstandigheid, dat juist de Philips fabrieken in de fabricage
een groot aandeel hadden, zodat zij zeer snel in het bezit van dit soort
lampen konden komen. Zoals we gezien hebben, werden alle
kortegolfzenders op Kootwijk en ook die van wijlen Dr. de Groot op Radio
Malabar hiermede uitgerust.
Ziedaar in het kort de kringloop, welke de golflengten in de loop der jaren
hadden ondergaan: eerst kort, toen lang en daarna weer kort. Veel was ons
hiervan reeds bekend uit het eerste deel, doch in verband met deze
wonderlijke gang van zaken vond ik het nodig hier nogmaals op terug te
komen.
Hoewel reeds enorme vorderingen waren gemaakt, bevond het
kortegolfverkeer zich nog in een proefstadium, speciaal voor wat betreft de
telefonie. Welke mogelijkheden het kortegolfverkeer nog zou bieden, viel
met geen mogelijkheid te voorspellen. Zo te zien gingen wij een zeer
belangrijke tijd tegemoet, maar ook een tijd van hard werken zowel in
Nederland als in Indië. Hier in Holland (waar ik mij op dat moment
bevond) zou nog veel verbeterd moeten worden, wilden zij aan de eisen
voor een goed commercieel verkeer voldoen. Hoe de uiteindelijke
constructie zou worden viel, zoals Dr. Koomans ook al zei, nog niet te
zeggen, ook al bestonden ten deze zekere vermoedens. Hoe dan ook, ik
voelde mij gedwongen mijn ogen en oren de kost te geven, teneinde over
enkele maanden, in Indië terug gekomen, van de opgedane ervaringen een
zo nuttig mogelijk gebruik te maken.

3: De E- en F-laag
Tot nu toe hebben wij nog geen aandacht gewijd aan de vraag hoe het
komt dat met de korte golven zulke enorme afstanden konden worden
bereikt en evenmin hebben wij het gehad over het feit, dat de lange golven
de kromming van de aardbol volgen en niet linea recta in de wereldruimte
verdwijnen. Welnu, we hebben hier blijkbaar te maken met één of meer
geleidende lagen in de atmosfeer, die als een schil om de aardbol liggen en
die de stralen door reflectie of door breking naar de aarde doen terugkeren.
Eerst ná de opkomst der korte golven is aan dit onderwerp meer aandacht
besteed en eerst vanaf toen is het mogelijk geweest metingen te verrichten,
die voordien niet mogelijk waren.
Het meest sprekende bewijs voor het bestaan van lagen die de stralen
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terugkaatsen, was wel het optreden van gebieden waar niets te horen viel.
Vooral bij golven beneden de 40 meter deed dit verschijnsel zich heel sterk
voor. Naarmate men zich verder van de zender verwijderde, werd de
ontvangsterkte des te zwakker om, na over een grote afstand nul te zijn
geweest, plotseling weer toe te nemen en over grote afstanden betrekkelijk
constant te blijven. In de tussenzône verdween de ontvangst meestal zo
volledig, dat van een stille of dode zone kon worden gesproken.
Nu was bekend dat het deel der kortegolfstralen, dat zich langs de
aardbodem voortplant en grondgolf, of directe straling, wordt genoemd,
sterk wordt geabsorbeerd, zodat op betrekkelijk korte afstand van de
zender van enige straling niets meer te bemerken valt. Hieruit kon de
gevolgtrekking gemaakt worden dat hetgeen op grotere afstanden werd
ontvangen, het gedeelte is dat door de kortegolfzender in opwaartse
richting wordt uitgezonden en door terugkaatsing in de bovenlagen van de
atmosfeer als ruimtegolf of indirecte straling tot ons komt.
Het ontstaan van dode zones was niet de enige opvallende eigenschap der
korte golven. Er waren er nog veel meer. Zo bleek al spoedig dat het
noodzakelijk was verschillende golven te gebruiken voor het dag- en
nachtverkeer, iets wat bij de lange golven niet zo sterk op de voorgrond
trad. De golven die voor het dagverkeer het meest gunstig waren, bleken
belangrijk korter genomen te worden dan die voor het nachtverkeer en wel
in de verhouding één op twee. Hierdoor kwam het ook, dat de gebezigde
golflengten op Kootwijk zo verschillend en er zo veel nodig waren. Want
behalve de echte dag- en nachtgolven had men ook nog te maken met de
zogenaamde overgangsgolven, terwijl er ook nog altijd momenten waren,
waarop geen verbinding mogelijk was. Dit wees erop, dat de lagen in de
atmosfeer die de stralen terug kaatsen, gedurende de dag en ’s nachts zeer
verschillend moesten zijn.
Verder deden zich nog allerlei andere verschijnselen voor, die er op wezen
dat de lagen in de bovenatmosfeer vaak in een hevige beroering moesten
zijn, zodat de wegen die de stralen moesten afleggen, langer of korter
werden. Hierdoor werden de seintekens vaak inconstant, zodat het leek
alsof de golflengte onderweg iets veranderde.
Tenslotte wil ik nog even wijzen op het zogenaamde sluieringverschijnsel.
Erg kenmerkend is dit verschijnsel niet, want het doet zich ook voor bij de
korte omroepgolven, maar daarom is het niet minder hinderlijk. Deze
sluiering, ook wel “fading” genoemd, kenmerkt zich door het op- en
neergaan van het geluid al of niet gepaard gaand met vervorming.
Uit al deze verschijnselen bleek onomstotelijk, dat men bij het
kortegolfverkeer over grote afstanden te maken had met reflecterende
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atmosferische lagen, die door de zon beïnvloed moesten worden.
Zoals ik reeds eerder opgemerkt heb, werd in 1902 door Heaviside en
Kennelly een hypothese opgesteld, die aannam dat zich in de hogere
luchtlagen een geïoniseerde laag moest bevinden, die de langegolfstralen
naar de aarde doet ombuigen, zodat deze de kromming van de aardbol
volgen. Als oorzaak van het bestaan van deze geleidende laag in de aardse
atmosfeer, die in een toestand van ionisatie verkeert, is hoofdzakelijk de
invloed van het ultraviolette deel van het zonlicht te beschouwen. Het
ultraviolette licht van de zon dringt van buiten in de aardse atmosfeer door
en ioniseert onder andere de aanwezige stikstof en zuurstof. Deze
ionisering is evenredig met de intensiteit van het ultraviolette licht. In de
hoogste lagen op vele honderden kilometers is weliswaar de intensiteit
groot, docht het aantal moleculen gering. Bij afnemende hoogte neemt de
gasdichtheid toe, zodat ook de absorptie toeneemt. Echter neemt hier de
intensiteit van het licht af en dus ook de ionisatie. Het gevolg hiervan is
dat zich ergens een maximum toestand van ionisatie moet bevinden,
hetgeen op een hoogte van honderd kilometer bleek te zijn. De lange
golven die in deze, wat men noemde, Heaviside-laag terechtkomen, zullen
als gevolg van het geleidend vermogen enerzijds en de absorptie
anderzijds een breking ondergaan, waardoor een kromming in hun baan
ontstaat en zij naar de aarde teruggekaatst worden.
Teneinde grote afstanden te kunnen halen, dienen de golven meermalen
tussen de atmosferische laag en het aard- (of zee-)oppervlak heen en weer
gekaatst te worden, hetgeen met energieverlies gepaard gaat. Deze
verliezen zijn voor de lange golven betrekkelijk gering, doch voor de korte
golven, wegens absorptie, zeer groot.
Hieruit volgt dat het onmogelijk deze Heaviside-laag, op slechts 100 km
hoogte, kon zijn die voor de terugkaatsing der korte golven werkzaam was,
want door dit terugkaatsen zou teveel energie verloren gaan om die
afstanden te kunnen halen als met deze golven het geval bleek te zijn.
Een belangrijke stap tot de theoretische verklaring van het succes der korte
golven en ook van hun schijnbaar grillig gedrag, was de ontdekking van
Appleton in 1926 en wel van het bestaan van een tweede hoger gelegen
laag. Niet alleen dat Appleton het bestaan van deze laag op theoretische
gronden verklaarde, hij wist haar ook aan te tonen en de hoogte te bepalen.
Hiervoor gebruikte hij korte golven van verschillende lengte, die met
scherp gerichte reflectoren omhoog werden gezonden, waarna de
teruggekaatste stralen weer werden opgevangen en wel op zodanige wijze,
dat het geringe tijdsverschil tussen de momenten van uitzending en
ontvangst kon worden bepaald. Aan de hand van dit tijdsverschil en de
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voortplantingssnelheid was het mogelijk de hoogte der laag vast te stellen,
welke gemiddeld 300 km bleek te zijn.
De onderste laag, die naderhand bekend staat als de E-laag, blijkt minder
dicht te zijn dan de hogere F-laag. Dientengevolge dringen de korte golven
door deze E-laag heen, om door de hoger gelegen F-laag teruggekaatst te
worden, met het gevolg dat zij op een veel verder gelegen punt op aarde
terechtkomen dan de door de E-laag gereflecteerde lange golven. Hierdoor
kunnen zij door één heen- en weerkaatsing het doel bereiken, hetgeen met
minder energieverlies gepaard gaat. De grens waarbij de golven wél door
de F-laag en niet meer door de E-laag worden teruggekaatst, is afhankelijk
van de ionendichtheid van deze laatste. Uit praktische ervaringen is
gebleken dat de korte golven beneden de honderd meter ongeveer, door de
E-laag heen buigen.
Verder in het kortegolfgebied afdalende komt er weer een grens, waarbij
op zijn beurt de F-laag niet meer in staat is de stralen terug te kaatsen. Ook
deze grens is veranderlijk. Uitzonderingsgevallen daargelaten kan men
aannemen, dat golven beneden de tien meter niet meer voldoende afbuigen
om de aardbol te kunnen bereiken.
Uit het bovenstaande volgt dus, dat het de F-laag is die voor het
overbruggen van grote afstanden met de korte golven in aanmerking komt.
Het zijn speciaal de kortste van deze groep, die voor het verkeer het
belangrijkst zijn gebleken, omdat deze het grootste doordringingvermogen
bezitten en daarbij, bij het doorlopen der lagere luchtlagen, het geringste
verlies lijden. Waar de geïoniseerde lagen vermoedelijk nooit in rust zijn,
zal de overdracht in grote mate afhankelijk zijn van de toestand waarin
deze verkeren. In de loop van dit werk volgen hierover nadere
bijzonderheden.
Het ligt voor de hand dat het ook veel zal uitmaken onder welke hoek de
stralen in de geïoniseerde lagen binnenvallen. Zo zullen, om maar een
voorbeeld te noemen, golven van een 20 meter die onder een bepaalde
hoek de aarde verlaten nog wel, doch die van bijvoorbeeld 18 meter en
alles wat daar beneden ligt, niet meer teruggekaatst worden. Maken wij de
hoek kleiner, dan zal op een gegeven moment de 18 meter golf wél, doch
een kortere niet terugkeren. Zo voortgaande komen we tot de hoek
waaronder de stralen de aarde horizontaal verlaten. De hoek nu waaronder
zij de geïoniseerde laag binnentreden, is dan ook het kleinst. De golf nu,
die onder deze hoek nog net teruggekaatst wordt, noemt men de korte
grensgolf. Het is deze golf die in de buurt van 10 meter ligt.
Ook is het misschien duidelijk dat de korte grensgolf het kortst zal zijn,
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wanneer de ionenconcentratie het grootst is. Waar verder de concentratie
der lagen beïnvloed wordt door het zonlicht en daardoor afhankelijk is van
de wisseling van dag en nacht en van de jaargetijden, alsmede van de
wisselingen in de activiteit van de zon (waarbij gedacht dient te worden
aan perioden van vele zonnevlekken), zal dus de korte grensgolf overdag
korter uitvallen dan des nachts, waarmee dan ook verklaard is waarom
overdag op golven van een 13 tot 17 meter wordt gewerkt en ’s nachts met
golven, die ongeveer tweemaal zo lang zijn.
Tevens is hiermee duidelijk geworden, waarom indertijd proeven zijn
genomen met het meer of minder schuin opstralen der golven. Bij iedere
golf hoort namelijk een hoek van inval, die op een bepaald moment het
gunstigst is.

4: De bouw van een kortegolftelefonie zender op Kootwijk
Behalve de reeds beschreven zelfgenererende kortegolfzenders, die
uitsluitend bestemd waren voor telegrafiedoeleinden, bevond zich op
Kootwijk ook nog een, niet geheel gereed zijnde, kortegolfzender die
bestemd was voor telefonie over grote afstanden. Deze zender die, in
verband met dit laatste, een hogere graad van nauwkeurigheid moest
bezitten, verkeerde nog in een proefstadium. Dr. Koomans had bij de
montage zelf toezicht gehouden en leidde nu de proeven. Vandaar, dat hij
in de tijd toen ik Kootwijk bezocht, in het radiohotel logeerde. Wat dit
betreft had ik dus geen gunstiger tijdstip kunnen uitkiezen, temeer omdat
Dr. Koomans mij niet alleen toestond aan de proeven deel te nemen, maar
ook gaarne bereid bleek mij over de vele technische vraagstukken in te
lichten. Nimmer heb ik dan ook in een zo korte tijd zoveel op kunnen
steken als in die dagen op Kootwijk en ik heb hier in latere jaren zeer veel
plezier van gehad.
Met één ruk kwam ik te zitten te midden van de problemen van de
kortegolftechniek en, voor zover ik nog in twijfel verkeerd mocht hebben,
werd het mij hoe langer hoe meer duidelijk dat de korte golf hét
verkeersmiddel van de toekomst was. Vermoedelijk was ik niet de enige
die er zo over dacht, want zowel Dr. Koomans als zijn bekwame assistent,
de latere Dr. Ir. Rosenstein, waren vol lof over de mogelijkheden met de
kortegolfzenders. Met een enthousiasme als ik zelden heb ontmoet werd
door hen aan de gereedkomst van de telefoniezender gewerkt. De reden
waarom niet eerder aan de bouw van een kortegolf-telefoniezender was
begonnen, terwijl reeds sedert een jaar het gehele telegraafverkeer via dit
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nieuwe systeem ging, was, volgens Dr. Koomans, gelegen aan het feit dat
het financieel zo belangrijke telegraafverkeer alle aandacht in beslag had
genomen. De grote inkomsten die met de telegrafie onmiddellijk vielen te
behalen, wonnen het steeds weer, volgens hem, van de niet volstrekt
zekere bedrijfsresultaten der kortegolftelefonie, dit te meer omdat het
vaststond, dat ook in het gunstigste geval zeer geruime tijd gemoeid zou
zijn met het tot stand brengen van een bedrijfszeker radiotelefonieverkeer
met Java, alvorens dit aan het publiek kon worden aangeboden.
In de laatste maanden hadden zich echter de omstandigheden dermate
gewijzigd (in verband met de geslaagde telefonieproeven van Philips en
Dr. de Groot) dat de Rijkstelegraaf niet achter mocht blijven. De grote
belangstelling en de niet minder grote verwachting welke daardoor in den
lande was gewekt, hadden, zo ging hij voort, het noodzakelijk gemaakt dat
tijdelijk enigszins de aandacht van het telegraafverkeer werd afgewend om
met de radiotelefonie daadwerkelijk een aanvang te nemen.
Zo werd dan in juni 1927 met de bouw van een kortegolftelefoniezender
begonnen, die de roepletters PCLL en een golflengte van 18,07 meter zou
krijgen. Deze bouw had plaats in het laboratorium van de Rijkstelegraaf te
Den Haag en ook de eerste proeven waren daar verricht. Omdat men op
het laboratorium in Den Haag niet over een voldoende energie beschikte,
was men genoodzaakt een andere plaats op te zoeken. In verband hiermee
was men medio juli naar de kortegolfcentrale van Kootwijk verhuisd. De
laatste trap (want het was een “stuurzender”) die de meeste energie vroeg,
moest toen nog gebouwd worden.
Aan de overbrenging van de zender naar Kootwijk, zo vertelde Dr.
Koomans verder, was het risico verbonden van een eventuele storing door
de zich in de onmiddellijke nabijheid bevindende zeven stuks kortegolftelegrafiezenders en de grote langegolfzender. Daar men echter niet over
een andere geschikte gelegenheid beschikte, werd besloten toch maar de
proef te nemen.
In tegenstelling tot de zelfgenererende kortegolf-telegrafiezenders zou de
telefoniezender, zoals zoeven ook reeds werd opgemerkt, een
“stuurzender” worden. (iets dergelijks dus als ook door Philips was
toegepast; (zie 1e deel, hoofdstuk 5). De reden hiervan was, dat met zo’n
stuurzender een meer stabiele frequentie werd verkregen, hetgeen de
kwaliteit van de telefonie ten goede kwam. Zo’n stuurzender bestaat, zo
we reeds weten, uit meerdere trappen en als stuurtrap had Dr. Koomans
een lampgenerator genomen van gering vermogen. Hier achter kwamen
twee versterkertrappen met watergekoelde lampen, die de h.f.energie op
moesten voeren tot de gewenste sterkte. De moeilijkheid hierbij is de
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opgewekte frequentie van de stuurtrap constant te houden. Komen hierin
schommelingen voor, dan zullen deze zich voortplanten en wordt het
beoogde doel voorbijgestreefd. Als generatorschakeling had Dr. Koomans
het bekende Collpitt schema gekozen, zijnde, volgens hem, het meest
geschikt voor dit doel vanwege haar grotere stabiliteit.
Teneinde meer zekerheid te hebben voor wat de frequentieconstantheid
betreft, werden talrijke voorzorgsmaatregelen genomen. Zo had men, om
te beginnen, de stuurtrap in een geheel gesloten koperen vat gebouwd en
deze verend opgehangen. De benodigde gloeistroomvoeding werd, evenals
voor de volgende trappen, geleverd door gelijkstroommachines, terwijl die
voor de stuurtrap nog extra voorzien werd van een bufferaccumulatorenbatterij. Bovendien werd de stuurtrap zeer los gekoppeld
met de eerste versterkertrap, teneinde terugwerking en daardoor
zogenaamde frequentiemodulatie te ontgaan. Als ik mij goed herinner,
werd hiervoor een kort draadje genomen, dat enkele centimeters door de
kast heen stak; bij wijze van antenne dus.
Of al deze voorzorgsmaatregelen voldoende zijn geweest, betwijfel ik,
omdat mij in latere jaren is gebleken dat het buitengewoon moeilijk is zo’n
zwakke generator af te schermen. Dit temeer, omdat de versterkertrappen,
die ieder een vrij grote trillingsenergie bevatten, open en bloot op tafel
stonden. Naderhand heeft Dr. Koomans dit systeem dan ook verlaten en is
overgegaan op de meergenoemde kristalbesturing en een deugdelijke
afscherming der h.f.-ketens; op welk systeem ik naderhand bij de
behandeling van onze zenders in Indië uitvoerig terugkom.
Het is dan ook niet zozeer vanwege de grote waarde van het door Dr.
Koomans toegepaste systeem dat ik er hier melding van maak, als wel om
een indruk te geven van het eerste bescheiden begin. Daarbij heeft de toen
door Dr. Koomans gevolgde constructie ongetwijfeld haar nut gehad, al
was het alleen maar om de nodige ervaring op te doen met het versterken
en moduleren van de grillige h.f. trillingen van hoge frequentie. Hoewel ik
er dan ook niet te lang bij stil wil staan, is het misschien wel interessant
nog enkele bijzonderheden aan de vergetelheid te ontrukken, mede omdat
de gevolgde constructie zo belangrijk afweek van die in latere jaren.
Dit betrof in hoofdzaak de versterkertrappen. Hiervan werden, zoals zo
even ook reeds werd opgemerkt, er slechts twee gebruikt. Een dergelijk
gering aantal was mogelijk omdat, wat men noemt, rechtuitversterking en
geen vermeervoudiging van de frequentie werd toegepast en tevens omdat
de generatortrap een vrij grote energie leverde.
Dit rechtuitversterken nu stelde aan de constructie van de versterktrappen
zeer hoge eisen. Vandaar dat men er later van is afgestapt en op
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frequentievermeervoudiging is overgegaan. Maar dat wist men blijkbaar
toen nog niet zo goed en rechtuitversterken had het voordeel met veel
minder trappen uit te kunnen komen. Opdat de versterktrappen aan deze
hoge eisen zouden voldoen, had Dr. Koomans, naar hij mij vertelde, de
zogenaamde push pullschakeling toegepast. Tevens had hij, in navolging
van de bereikte resultaten met de telegrafiezenders, spoelen gebezigd met
een zeer grote diameter.
Zonder nader op de push pullschakeling in te gaan zij opgemerkt, dat deze
schakeling inderdaad zeer goede kwaliteiten bezit, omdat een
symmetrische versterking wordt verkregen. Dit wordt bereikt doordat twee
lampen worden toegepast, die met een faseverschil van 180 graden worden
aangestoten. Verder is het, door middel van de zogenaamde
neutrodynecondensatoren, mogelijk de statische koppeling tussen de
roosterkring en de anodekring voor een goed deel op te heffen. Deze
condensatoren worden over en weer met de anodes en de roosters der
lampen verbonden. Hun capaciteit dient ongeveer gelijk te zijn aan de
anode-roostercapaciteit der lampen.
En wat de grote spoeldiameters betreft. Hiermee werden, zo we weten,
scherp afgestemde rooster- en anodekringen gekregen met weinig
demping, hetgeen de gewenste stabiliteit ten goede kwam. Een nadeel van
deze grote spoelen was, dat uitgebreide elektromagnetische velden
ontstonden, welke op elkaar en op de stuurtrap konden inwerken. Van deze
terugwerking werd dan ook inderdaad last ondervonden, zodat het
naderhand nodig bleek tussen de verschillende ketens en trappen koperen
afschermplaten aan te brengen.
Tot slot van deze technische beschouwing nog een paar woorden over de
bij deze zender gebezigde antennevorm. Deze week enigszins af van die
der telegrafiezenders en het was dit soort antenne, dat het prototype zou
worden van de later algemeen toegepaste. Deze antenne nu bestond uit
twee horizontale draden, die ieder een kwart golf lang waren en die in het
midden werden aangesloten met de beide voedingsdraden van de zender.
Een dergelijke Hertzantenne (want dat was het natuurlijk ook) noemde
men een dipool of ook wel doublet. Dr. Koomans had deze uitvoering
gekozen, vertelde hij, omdat hij haar het meest geschikt achtte voor
omroepdoeleinden naar Nederlands Indië. Dit antennesysteem bezit
namelijk een min of meer gericht stralingsdiagram, dat nog een weinig
geaccentueerd wordt door twee van deze antennes boven elkaar te hangen
met een onderlinge afstand van een halve golflengte. Daar de straling het
grootst is in de richting die loodrecht staat op het vlak van de antenne,
moest dus dit vlak haaks op de richting Java komen te staan. Voor het
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bepalen van de spanningsbuiken en –knopen in de voedingsdraden (die vrij
lang werden), werd een zeer handig apparaatje gebruikt, bestaande uit een
geïsoleerde stok met aan het eind een neonlampje. Door één der contacten
van het lampje in de nabijheid te houden van de leiding (of deze aan te
raken, afhankelijk van de h.f. spanning die erop stond), lichtte het op. De
mate van oplichten was een (globale) maat voor de grootte dezer spanning.
Ook voor het afstellen van de zender deed zo’n lampje goede diensten.
Tot zover enkele bijzonderheden over de in die tijd gebouwde kortegolftelefoniezender op Kootwijk. Hoewel de proeven goed vorderden, heb ik
het gereed komen van de zender niet meer meegemaakt. Langer dan een
maand kon ik niet blijven, daar ook nog andere instellingen moesten
worden bezocht.
Een paar dagen voor ons vertrek, hetwelk op eind augustus was gesteld,
had een merkwaardig voorvalletje plaats, hetgeen ik niet kan nalaten hier
te vertellen.
Het lag in de bedoeling van Dr. Koomans om, zoals zo even reeds
vermeld, de zender te gebruiken voor de verbinding Nederland – Indië en
ook voor omroepdoeleinden naar de Overzeese Gewesten. In verband
hiermee wilde hij ook in de Maleise taal omroepen. Hierdoor dacht hij een
groter aantal luisteraars te kunnen bereiken dan wanneer hij alleen in het
Nederlands en de moderne talen omriep. Deze gedachtegang was
misschien wel een beetje al te optimistisch, want in de eerste plaats waren
er in die tijd in geheel Indië nog geen tien personen (onder de inheemse
bevolking wel te verstaan), die een kortegolfontvanger bezaten en in de
tweede plaats zouden zij die er wel één hadden, tot de intellectuelen
behoren en dus Nederlands spreken.
Maar, wat er niet was kon komen en daarom was het misschien nog niet zo
kwaad bekeken de Maleise taal bij de omroep in te schakelen. Het
zonderlinge van het gehele geval lag dan ook niet zozeer in het feit deze
taal te gebruiken, als wel in de keuze van de persoon die hierin zou moeten
omroepen. Want hieruit bleek, zoals men zo meteen zal zien, dat de meest
elementaire kennis omtrent de Indische toestanden bij Dr. Koomans niet
verder reikte dan bij de gemiddelde Nederlander in die tijd. Wat was
namelijk het geval.
Ongeveer een week voor ons vertrek stelde Dr. Koomans mij van zijn plan
op de hoogte en of wij (mijn vrouw en ik) zo vriendelijk wilden zijn de
persoon, die hij hiervoor op het oog had, te willen testen. Onder het
personeel op Kootwijk bevond zich namelijk een Oud-Indischman, die,
volgens Dr. Koomans, zeer goed Maleis kon spreken, althans zo was de
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algemene veronderstelling. In verband met de zo even gemaakte
opmerking meende ik Dr. Koomans te moeten wijzen op het zeer geringe
aantal luisteraars onder de Inheemsen, zodat hij hiervan niet al te grote
verwachtingen moest koesteren. Daarbij achtte ik mij en mijn vrouw niet
competent een examen in de Maleise taal af te nemen, omdat wij ons
nauwelijks behoorlijk in de omgangstaal konden uitdrukken, laat staan in
het Hoogmaleis.
Daar Dr. Koomans zich eenmaal het plan in zijn hoofd had gezet, wilde hij
niet terug krabbelen en daar ik als tegenprestatie voor de verleende
gastvrijheid moeilijk kon bedanken, nam ik het verzoek aan, waarna in
overleg met mijn vrouw een avond werd afgesproken. Omtrent de positie
en de capaciteiten van de kandidaat was ons niets bekend, erg hoog waren
echter onze verwachtingen niet gespannen, want bij onze tochtjes over de
heide waren wij ergens een schamel huisje tegengekomen, waarin
kennelijk een Oud-Indischgast moest wonen. Deze veronderstelling werd
daarom gemaakt, omdat op het kippenhok met koeienletters stond
geschilderd “TEMPAT AJAM” (kippenhok). Zo inderdaad de kandidaat in
dit hutje woonde, welk vermoeden later juist bleek te zijn, zou hij wel niet
zo’n hoge positie bekleden, dachten wij. Dit behoefde natuurlijk nog geen
reden te zijn dat hij niet behoorlijk Maleis kon spreken. Integendeel,
misschien was hij de taal wel beter machtig dan wij, doch of hij zich in het
vereiste Hoogmaleis zou kunnen uitdrukken stond te bezien.
Welnu, de bewuste avond brak aan. Aanwezig waren Dr. Koomans, de
chef van het station, mijn vrouw en ik. Het duurde niet lang of er werd aan
de deur geklopt, waarna een eenvoudig gekleed man van naar schatting
een jaar of 55 binnen trad. Zijn gehele houding en manier van doen verried
onmiddellijk de oud-koloniaal. Op de wijze waarop een soldaat voor zijn
superieur verschijnt, sprong hij in de houding, salueerde en na ons begroet
te hebben met de woorden “Rabé Njonja dan Toean” begon hij meteen zijn
speech af te draaien. Wij hadden gedacht hem eerst een paar vragen te
stellen omtrent zijn vroegere werkkring en zo, doch kregen hiertoe geen
gelegenheid. Trouwens, erg nodig bleek dit niet, want uit zijn verhaal viel
onmiddellijk op te maken, dat hij in het Koninklijk Nederlands Indisch
Leger had gediend en verschillende malen op expeditie was geweest naar
de Buiten Bezittingen.
Zoals te verwachten was, sprak hij het gewone omgangsmaleis vloeiend,
veel beter dan wij. Jarenlang had hij tussen de inheemse bevolking
verkeerd en hun taal gesproken. Geen wonder dat hij zich hierin goed had
leren uitdrukken. Hoogmaleis spraak hij geen woord, dat voelden wij zo.
Als een waterval rolden de Maleise zinnen uit zijn mond en wij moesten
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ons heel erg inspannen om hem te kunnen volgen. Toen hij een minuut of
tien gesproken had, vonden wij het welletjes en gaven te kennen dat het zo
voldoende was. Maar niets hoor. Blijkbaar nog lang niet aan het eind van
zijn verhaal en zich voorgenomen hebbende zijn gehele levensloop te
vertellen, bleef hij doorratelen. Het leek er zelfs op dat hij nu pas goed op
dreef begon te komen. Met het gemak van iemand die zich jarenlang van
de Maleise taal had bediend, sprak hij door.
Na eerst verschillende wederwaardigheden te hebben verteld over zijn
expedities en het leven in de rimboe (oerwoud), begon hij tot onze
verbazing één en ander mede te delen over het leven in concubinaat in de
kazerne. Allerlei kiese onderwerpen die men aan vreemden niet pleegt te
vertellen, werden zonder enige terughoudendheid te berde gebracht. Mijn
vrouw en ik keken elkaar eens aan en stonden op het punt in lachen uit te
barsten. Het werd de meest wonderlijke vertoning die ik ooit heb
meegemaakt. Want of wij nu zeiden dat het zo genoeg was en of we
kennelijk geen moeite meer deden naar hem te luisteren, het gaf allemaal
niets. Hij moest en zou zijn speech tot het bittere eind afdraaien. Steeds
meer geraakte hij in extase en tenslotte begon hij met zijn armen te
zwaaien, teneinde zijn woorden meer kracht bij te zetten.
Dr. Koomans en de chef verstonden er natuurlijk niets van, doch uit onze
houding konden zij opmaken dat er een wonderlijk verhaal opgedist werd
en dat het de hoogste tijd werd er een eind aan te maken. En daar onze
pogingen gefaald hadden, probeerde de eerste hem tot zwijgen te bewegen
door enige malen “stop” te roepen. Op dat moment konden wij ons niet
meer bedwingen en schoten in een onbedaarlijke lach. Van de weeromstuit
begonnen de anderen mee te lachen. Ook nu nog bleef de man doorgaan
met zijn verhaal, steeds heftiger gesticulerend.
Het was duidelijk dat er een eind aan moest komen en de enige oplossing
was te proberen hem met een zoet lijntje de deur uit te krijgen, hetgeen
tenslotte gelukte. Toen we na een tijdje tot bedaren waren gekomen en aan
de heren verslag konden uitbrengen, werd het de heer Koomans duidelijk
dat de betreffende persoon allerminst geschikt was voor de microfoon op
te treden.
Toen ik een paar maanden daarna Kootwijk nog een bezoek bracht om
afscheid te nemen voor mijn vertrek naar Indië, was de zender in bedrijf.
Het was toevallig op een woensdagmiddag, de dag waarop de rapporten
van amateurs over de gehele wereld, doch in het bijzonder in onze
overzeese gebiedsdelen, werden beantwoord. Behalve in het Nederlands
werd ook in het Frans, Duits en Engels gesproken, doch Maleis was er niet
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bij. Wijselijk heb ik nagelaten aan Dr. Koomans te vragen of hij reeds een
andere kandidaat voor deze taal had gevonden.

5: Het radio-ontvangstation te Meyendel en de Bedrijfscentrale
Na Radio Kootwijk bracht ik in gezelschap van Dr. Koomans nog een kort
bezoek aan het radio-ontvangstation te Meyendel en de Bedrijfscentrale te
Amsterdam.
Meyendel als ontvangstation dateert vanaf augustus 1924, nadat dit eerst,
zo we weten, op Sambeek was geweest. Niettegenstaande de plaats van het
ontvangstation te Sambeek naar de toenmalige inzichten met zorg was
gekozen, bleek het later om verschillende redenen minder goed te voldoen.
Het lag zuidelijk van Kootwijk op een afstand van ongeveer 50 km, een
afstand die men destijds nodig oordeelde om niet gestoord te worden door
de eigen zender. De praktijk zou echter bewijzen dat men te optimistisch
was geweest, want “Gerrit” (de langegolfzender van Kootwijk) stoorde
wel, niettegenstaande zijn golflengte toch nog een 2000 meter met die van
Malabar verschilde. Met behulp van een raamantenne van niet minder dan
60 meter hoogte, waarvan de windingen een onderlinge afstand hadden
van een meter, werd een meer gerichte ontvangst en een zodanige
selectiviteit verkregen, dat de storing tot een minimum werd
teruggebracht.
Toen na de opening op 5 mei 1923 van het radiotelegraafverkeer met Indië
het plan werd opgevat om dit verkeer te Amsterdam te concentreren, had
men tevens omgezien naar een plaats voor het ontvangstation, welke
geschikter gelegen was ten opzichte van de Bedrijfscentrale. Het is
tenslotte Meyendel geweest dat hiervoor werd uitgekozen.
Naar men mij vertelde was men er met de verhuizing niet op vooruit
gegaan, behalve dan wat de gemakkelijke bereikbaarheid betreft. Van een
werkelijk radiostation, al waren dan de gebouwen ook niet meer dan semipermanent, kwam men terecht in een villa, die zo goed en zo kwaad als dat
ging in een ontvangstation was omgetoverd. Zo de zaken er in 1924
voorstonden, had het er alle schijn van dat de betrekkelijk beperkte ruimte
de eerste jaren voldoende zou zijn. Niemand verwachtte dat binnen korte
tijd een grote omwenteling in het verkeer zou plaatsvinden, die de toestand
in Meyendel volkomen onhoudbaar zou maken. Deze omwenteling nam
een jaar na de ingebruikneming van het nieuwe station een aanvang, toen
het kortegolfverkeer met Nederlands-Indië zijn intrede deed. Spoedig
daarna kreeg men al met ruimtegebrek te kampen, zodat voor de
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kortegolfontvangers een speciale waranda moest worden aangebouwd.
Maar het was niet alleen het ruimtegebrek dat hinderlijk werd, ook andere
bezwaren deden zich gevoelen. De villa namelijk waarin het station was
ondergebracht, lag aan een verkeersweg waarover zich een steeds groeiend
autoverkeer bewoog. En nu is het niet zozeer het lawaai dat deze
voertuigen met zich mee kunnen brengen in de vorm van getoeter, als wel
de elektrische storingen die langs een omweggetje in de telefoon ontstaan.
Deze storingen konden zo hevig zijn, dat het gekraak zozeer de overhand
kreeg, dat de tekens totaal werden overstemd.
In verband hiermee had men voor de tweede maal naar een nieuwe plaats
voor een station moeten omzien, een plaats waar volkomen rust heerste,
ver van het lawaai van de bewoonde wereld met al zijn apparatuur die in
allerlei vorm storingen zou kunnen voortbrengen. Daar echter uitbreiding
op uitbreiding volgde en men niet zo lang kon wachten, was voorlopig een
andere oplossing gevonden. Deze bestond hierin, dat in Het Schouw te
Amsterdam een gedeelte van de benodigde apparatuur werd
ondergebracht. Het was namelijk aan Het Schouw en ook te
Schellingwoude (eveneens te Amsterdam) waar de heer Einthoven proeven
had genomen met de ons reeds bekende snaargalvanometer. Deze proeven
waren, naar ik hier voor het eerst vernam, gestopt omdat de
ontvangmethode van de heer Einthoven was verdrongen door een
eenvoudiger weg om tot geschreven ontvangst te geraken, zoals zo meteen
zal blijken.
Daar deze plaatsen dus reeds in zekere zin tot ontvangcentra waren
gemaakt, had men besloten het huisvestingsvraagstuk op te lossen door de
eerstgenoemde plaats tot tijdelijk ontvangstation in te richten. En het bleek
al spoedig dat deze keuze goed was geweest, want de ontvangst werd daar
veel minder gestoord dan op Meyendel en met de aldaar opgestelde
kortegolfontvangers werden zeer gunstige resultaten bereikt.
Intussen had men op een zeer afgelegen plek in de duinen in de buurt van
Noordwijkerhout een geschikte plek voor een station gevonden. Het was
hier, waarheen in het daarop volgende jaar, namelijk in oktober 1928, het
ontvangstation zou verhuizen. Dit station, dat bij verkorting “Nora” werd
genoemd, zullen we op de volgende bladzijden nog wel eens tegenkomen.
Evenals op Tjangkring en later in Bandoeng was men op de
Bedrijfscentrale van de Rijkstelegraaf te Amsterdam zeer bescheiden
begonnen. Op een stukje zolder van het P.T.T. kantoor aan de N.Z.
Voorburgwal zaten ontvangers en ponsers gezellig bij elkaar,
niettegenstaande de ontvangende mensen dikwijls grote hinder
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ondervonden van de veel lawaai makende ponsmachines.
Wat zo’n ponsmachine of ponsdoos voor een apparaat is en wat men
ermee doet, hebben we reeds gezien op de dag van de opening van het
radioverkeer tussen Nederland en Indië. Hiermee worden gaatjes geponst
in een papierstrook, zodanig dat deze corresponderen met de morsetekens.
Door het bandje daarna te leggen in een zendautomaat wordt het schrift
uitgezonden met een snelheid die men nauwkeurig kon regelen. Deze
snelheid bedroeg toen niet veel meer dan een twintig woorden per minuut,
omdat de telegrammen nog altijd op het gehoor werden opgenomen.
Toen in augustus 1925 de korte golven hun intrede deden, veranderde ook
op de Bedrijfscentrale te Amsterdam de toestand. Weliswaar bleef Indië
voorlopig nog op de achtergrond, omdat men daar nog altijd op de lange
golf werkte, doch met andere landen werd wel contact opgenomen.
Met moeite werden de zwakke seintekens opgenomen. Ieder geluid vanuit
de zaal was uit den boze. Men sprak fluisterend met elkaar en liep op de
tenen door de zaal. Deze toestand kon niet gehandhaafd blijven. De
uitbreiding van het personeel en de toestellen maakte verbouwing
noodzakelijk en toen werd er meteen voor gezorgd, dat de ponsers met hun
luidruchtige apparaten door een glazen schot van de seinafdeling werden
gescheiden. Door kleine openingen in de afscheiding liepen de
ponsbandjes naar de telegraafafdeling, waar ze dan in de zendautomaten
gelegd konden worden.
In 1926, een jaar voor mijn bezoek dus, werd een belangrijke verbetering
verkregen door de invoering van de recorder. De recorder is een zeer
gevoelig instrument, dat de ontvangen morsetekens op de papierband
registreert. Hierdoor werd opname op het gehoor overbodig, hetgeen vele
voordelen met zich mee bracht. Eén hiervan is, dat thans de seinsnelheid
belangrijk kon worden opgevoerd en verder bood het recorderschrift het
voordeel, dat verminkingen in de tekens door radiostoringen ontstaan, door
de radiotelegrafisten duidelijk geconstateerd en meestal ook
gereconstrueerd konden worden.
Het was dit instrument, dat de snaargalvanometer, die zeer ingewikkeld
was, van het toneel verdrongen had, waardoor de proeven een einde
hadden genomen (zie vorige pagina). De recorder voldeed zo goed, dat hij
zich tot op de huidige dag, dus na een twintig jaar, heeft kunnen
handhaven. Hij werd spoedig daarna ook in Indië ingevoerd en onderging
later een belangrijke verbetering, waarover ter bestemde plaatse meer.
Hoewel de snaargalvanometer dus buiten bedrijf was en misschien ook wel
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nimmer meer in gebruik zou worden genomen, stelde Dr. Koomans voor
het apparaat te bezichtigen. Ik was hier meteen voor te vinden, omdat wij
op de Malabar zo vaak over het toestel hadden horen spreken, zonder ooit
de finesses omtrent de bruikbaarheid van het apparaat gewaar te worden.
Al die jaren had er een waas van geheimzinnigheid om het toestel
gehangen en het had er veel van, dat wij het ware van de zaak niet
mochten weten. Want wanneer de galvanometer ter sprake kwam, hielden
zij die er meer van konden weten, zich van de domme. Tal van malen
hadden wij bij nacht en ontij de grote booglamp moeten aanzetten, opdat
de heer Einthoven ontvangproeven kon houden. Nimmer vernamen wij
hoe de ontvangresultaten waren geweest en we kregen wel eens het gevoel,
dat er iets aan het veelbelovende ontvangmechanisme haperde. Geen
wonder dus dat ik, nu we zo dicht in de buurt waren, het voorstel van Dr.
Koomans met beide handen aangreep. Zo ik reeds eerder heb vermeld,
werd de snaargalvanometer uitgevonden door Prof. Einthoven, specialist in
hartziekten, met de bedoeling hem te gebruiken voor geneeskundige
doeleinden. Zijn zoon, de heer W. Einthoven, het latere hoofd van het
radiolaboratorium en chef van de proefnemingen in Nederlands-Indië,
verbleef tijdens de eerste wereldoorlog enige jaren in Bandoeng, waar hij
Dr. de Groot behulpzaam was bij zijn proeven op de Malabar.
Blijkbaar is men toen op het idee gekomen de galvanometer geschikt te
maken voor de ontvangst van radiotekens, speciaal ten behoeve van de in
ontwerp zijnde grote booglamp. Na de oorlog keerde de heer Einthoven
naar Nederland terug, teneinde zijn studies aan de Technische Hogeschool
te Delft voort te zetten. Zijn vrije tijd gebruikte hij om de galvanometer
geschikt te maken voor het even vermelde doel. Toen het apparaat gereed
was, werd het, naar ik meen, eerst opgesteld te Schellingwoude en later
aan Het Schouw. De ontvangproeven die uitsluitend betrekking hadden op
de ontvangst van de Indische zenders, werden door hem persoonlijk geleid.
Tijdens mijn bezoek stond het apparaat ergens op een kamertje van het
Telegraafkantoor.
Het eerste wat mij opviel was dat het apparaat, in vergelijking tot de
recorder, zeer grote afmetingen had. Met zijn uitwendige magneetpolen
had het veel van een kleine booglampzender. Overigens zag het er goed
afgewerkt uit.
Het inwendige van de galvanometer was zonder meer niet zichtbaar. Dit
zat veilig en wel opgeborgen in een kamer, welke op vacuüm gehouden
werd en daardoor hermetisch afgesloten moest zijn. Volgens Dr. Koomans
bevond zich hierin een dunne geleidend gemaakte kwartsdraad, welke in
een magnetisch veld tussen twee microscopen als een snaar was
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gespannen. Door de lengte van de snaar juist te kiezen en haar spanning te
regelen, kon men haar een zodanige eigen periode geven, dat zij in trilling
gebracht resoneerde met de golven van de frequenties die in de draadloze
telegrafie gebruikelijk zijn. Zo kon bijvoorbeeld het eigen trillingsgetal
van een snaar van 7 mm lengte tot 40.000 hertz (l = 7,5 km) en meer
opgevoerd worden.
Door de snaar in een vacuüm te plaatsen, hief men de demping op die
anders de lucht op haar beweging zou uitoefenen, terwijl de
elektromagnetische demping beschikbaar bleef en aan de waarnemer het
voordeel bood, dat zij gemakkelijk en nauwkeurig regelbaar was. Volgens
een artikel van de constructeur zelf in het “Tijdschrift van het
Nederlandsch Radio Genootschap” van september 1923, deel II, nr. 1, was
één der voordelen van de snaargalvanometer, dat men het decrement zeer
klein kon maken en wel tot een bedrag dat kleiner was dan praktisch nodig
zou zijn, zodat een woordsnelheid tot 600 per minuut mogelijk moest
worden geacht.
Om leesbaar schrift te verkrijgen was het nodig, dat de ontvangen golf
constant was en ook dat de tekens, wat men noemt, scherp afgesneden
waren. Hieraan scheen het nog al eens gehaperd te hebben, hetgeen een
gebrek aan de zenderzijde was. Het registreren van de ontvangen tekens
geschiedde fotografisch, zodat de belichte strook eerst ontwikkeld en
daarna gefixeerd moest worden, alvorens men deze tekens kon aflezen.
Hiermee ging veel tijd verloren en dit was één der bezwaren die Dr.
Koomans tegen het apparaat had. In verband hiermee was het toestel, hoe
goed de resultaten soms ook geweest waren, nooit boven het proefstadium
uitgekomen. En daar intussen deze ontvangmethode was verdrongen door
een veel eenvoudiger systeem, zouden de proeven ook wel nimmer meer
worden hervat, dacht hij. Daarbij kwam, dat de heer Einthoven kortelings
naar Indië was vertrokken om aldaar de leiding van het Radiolaboratorium
op zich te nemen.
Tijdens het gesprek over de snaargalvanometer kwam ook nog even de
grote booglamp van wijlen Dr. de Groot ter sprake. Naar mij bekend was,
was Dr. Koomans geen voorstander van dit systeem. Tot dusver had zij
zich, misschien uit eerbied voor de overledene, niet over deze zender
uitgelaten. Na een poosje gezwegen te hebben zei hij plotseling: “Was het
U bekend dat wijlen Dr. de Groot plan had de P.T.T. autoriteiten alhier te
winnen voor het opstellen van een grote booglampzender hier te lande?” Ik
gaf te kennen hiervan nimmer gehoord te hebben, doch gezien zijn
voorliefde voor het verkeer op de lange golf en voor zijn schepping, de
2400 kW booglamp, verwonderde mij zulks niet. “U begrijpt wel”, ging
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Dr. Koomans voort, “dat ik hier om verschillende redenen sterk tegen was,
doch gezien zijn Indische connecties met grote invloed bij onze dienst, zou
ik hier, en dat is het vreemde van het geval, niet veel tegen hebben kunnen
doen. Het zou mij dan ook niets verwonderd hebben of de grote booglamp
was er nog gekomen ook. En dan hadden we hier opgescheept gezeten met
een zender, die de hele omroep op de lange golf bedierf. Bij jullie
daarginds in Indië kan de grote booglamp niet zoveel kwaad doen, omdat
de omroep daar, vanwege de luchtstoringen, op de korte golf moet komen;
doch hier zou alles boven de 600 meter weggeblazen worden en dan had je
de poppen aan het dansen. Wanneer ik eraan denk, slaat mij de schrik om
’t hart. Een dergelijke zender, die behalve zijn contrasein ook nog een hele
serie harmonischen produceert, is hier in Europa met zijn betrekkelijk
korte afstanden niets gedaan”. Daar ik toen nog niet wist dat de proeven
met het magnetische relais op Radio Malabar waren gestaakt, meende ik
hier tegen te moeten inbrengen, dat men in Indië al bezig was het
contrasein weg te werken en dat het uiteindelijk ook nog wel zou gelukken
de harmonischen te onderdrukken. Bij het werken met booglampzenders
van gering vermogen was men hierin al ver gevorderd. “En dan nog dit”
vervolgde hij, “het laat zich aanzien dat de lange golf over een tijdje
volkomen heeft afgedaan. Lange “Gerrit” (de 400 kW machinezender PCG
op Kootwijk) staat voor Amerika nog bij, doch overigens lijdt hij een
kwijnend bestaan. Wanneer onze kortegolfzenders en –antennes over enige
jaren een nog grotere volmaaktheid bezitten, en daar gaat het heen, dan is
het met de lange golf gedaan. Het is volmaakte nonsens nu nog geld te
besteden aan langegolfzenders voor het overbruggen van grote afstanden.
De langegolfperiode ligt achter ons en wij gaan heel andere mogelijkheden
tegemoet”. “Enfin”, zei hij tenslotte, “laten we er maar niet verder over
praten. Nu Dr. de Groot is heengegaan, is de zaak voorgoed van de baan,
het beste bewijs dat hier aan zo’n zender geen behoefte bestond”.

6: De terugreis naar Java
Het zou te ver voeren een beschrijving te geven van al mijn studiereizen.
Trouwens veel van hetgeen ik gezien heb, zullen wij in de één of andere
vorm in dit werk tegenkomen. Daarbij is het niet zozeer de bedoeling een
overzicht te geven van de vorderingen, die de radiotechniek maakte, als
wel de ontwikkeling na te gaan van de radioverbinding tussen Nederland
en Nederlands-Indië en dan speciaal voor wat betreft het aandeel dat de
radiodienst van dit laatste land hierin heeft gehad.
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Met deze studiereizen was meer dan de helft van mijn verloftijd
heengegaan en van de nodige ontspanning, na de voorafgaande jaren van
hard werken, was maar bitter weinig terecht gekomen. Op dat moment heb
ik daar, geloof ik, niet zo’n erg in gehad, bevangen als wij, radiomensen,
zaten in de enorme ontwikkeling die de radio in die tijd doormaakte. Doch
later heb ik hier wel eens over nagedacht en mij afgevraagd of het, voor
wat mijn gezondheid betreft, niet beter was geweest het een beetje kalmer
aan te doen. Maar daar viel achteraf toch niets meer aan te doen en ik
geloof, als ik het nog eens over mocht doen, dat ik weer precies hetzelfde
gedaan zou hebben, zo niet intensiever. Het had er veel van dat de
radiogeest steeds achter je heen zat. Al de jaren op Radio Malabar was dit
zo gegaan en in de verlofmaanden was het al niet anders geweest. En toch
zou een tijdje rust mij geen kwaad hebben gedaan en een paar maanden
extra verlof geen overbodige luxe zijn geweest. Doch daar werd al
helemaal niet aan gedacht. In tegendeel, ik verlangde niets liever dan zo
spoedig mogelijk naar Java terug te keren om veel van hetgeen ik
opgestoken had mee in praktijk te mogen brengen. Met het nodige
enthousiasme stapten we dan ook weer aan boord en ik genoot reeds bij
voorbaat van het prettige vooruitzicht om na een geslaagde zeereis een
zeer belangrijke radioperiode tegemoet te gaan.
De boot die wij besproken hadden, zou volgens het vaarplan op de 30ste
december 1927 in Tandjong Priok moeten aankomen, juist één dag eerder
dan de datum waarop mijn verlof eindigde. Dit was dus een beetje op ’t
kantje af, doch daar de grote mailboten praktisch altijd op tijd arriveerden,
hadden wij het er maar op gewaagd en de laatste gelegenheid gekozen. De
reis verliep, als gewoonlijk, zeer voorspoedig. We waren Caban en
Begawan Delhi reeds gepasseerd en zouden over een dag of wat in
Singapore zijn. Tot dusver hadden we nog geen uur vertraging gehad en
daar we het moeilijkste deel van het traject achter de rug hadden, was er
geen enkele reden meer om zich ongerust te maken over een eventuele te
late aankomst op onze plaats van bestemming. Deze laatste zou, zoals ik
ook al verwacht had, weer Bandoeng worden. Hier toch moest, volgens
mijn gedachtegang, de eerstkomende jaren veel te doen zijn om de
achterstand op kortegolfgebied in te halen en dus zou ook veel personeel
benodigd zijn. Het telegram over de toekomstige standplaats werd steeds
vooruit gezonden en te Caban, de eerste haven op Nederlands-Indisch
gebied die we dus al gepasseerd waren, aan boord gebracht. Voor velen
had het meren van de boot aan de Sabangkade dan ook een spannend
moment betekend, want er hing zoveel van af wat het telegram bevatte.
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Indië bezat tientallen goede, doch misschien veel meer minder goede en
zelfs veel slechte standplaatsen. Ondanks de vrij grote zekerheid dat ik
weer naar de Bandoengse Hoogvlakte zou gaan, had toch ook weer mijn
hart “vol van verwachting geklopt”, of het een “koek zou worden of een
gard”. Maar het werd een “koek” en we konden dus tevreden zijn.
Ook Singapore bereikten we op tijd op de ochtend van de 29ste december.
Nog een dag en een nacht en dan zouden we op de gestelde datum in
Tandjong Priok voet aan wal zetten, dachten wij. Het liggen in de warme
haven met al zijn lawaaiende kranen en het bewegen van de te lossen en te
laden goederen is vaak geen genot en we waren wat blij, toen ’s avonds de
trossen los gemaakt werden. Zo te zien verkeerden ook de andere
passagiers in een goede stemming. En geen wonder, want zoals gewoonlijk
bestond het grootste gedeelte uit Gouvernementsambtenaren, die er veel
belang bij hadden dat de boot vóór de 31ste aankwam. Was hij te laat, dan
verspeelde men hiermee een halve maand salaris, afgezien nog van andere
nadelen als verschuiving van de datum van de eerstvolgende
traktementsverhoging, promotiekansen etc. Aan deze regeling werd altijd
streng de hand gehouden. Met een eventuele vertraging van de boot werd
geen rekening gehouden. Als men geen risico wilde nemen, had men maar
een boot eerder moeten nemen, zo werd in zulke gevallen geantwoord.
Het was reeds donker toen we de haven uitstoomden. Met een flink
gangetje voeren we door Straat Riouw, waar het wemelt van kleine
eilandjes. Verschillende passagiers hingen over de railing en lieten hun
gedachten zwerven over het donkergrijze water. Anderen maakten een
praatje of legden voor ’t laatst een kaartje.
De elektrische lampen van de boot verlichtten de omgeving slechts enkele
meters. Daarbuiten was alles in een nachtelijk duister gehuld. De zee was
spiegelglad. Hier en daar dreef een lichtbaken teneinde de stuurman op de
brug de weg te wijzen in dit doolhof. Heel in de verte zagen we een
passagiersboot aankomen. Volgens enkelen moest dit de boot zijn van de
“Nederland”, die Priok pas verlaten had. Hierop zouden dus weer nieuwe
verlofgangers zitten. Onwillekeurig verplaatste ik mij met mijn gedachten
naar het tijdstip van acht maanden geleden, toen wij, net als deze
passagiers, ook op weg waren naar het moederland. Hoe verheugden wij er
ons toen op een prettig verlof te hebben en familie en kennissen weer te
zien. Wat was hiervan eigenlijk terechtgekomen? Zeker, we hadden
genoten, al was de tijd om te kunnen genieten wel wat kort geweest. Maar
van het weerzien van de vroegere omgeving hadden wij ons toch teveel
voorgesteld. Wat was hiervan de reden? Had Indië ons in die jaren dan zo
veranderd, of was er misschien een andere oorzaak? Ik weet het niet en het
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merkwaardige was, dat vele van onze reisgenoten het ook niet wisten en
dezelfde ervaring hadden opgedaan.
Wat was dat? Plotseling maakte de boot een scherpe draai naar links, werd
daarna sterk afgeremd en begon vervaarlijk naar één zijde over te hellen.
Ik moest mij stevig vasthouden om niet te vallen. Om mij heen zag ik
verschillende passagiers op het dek liggen. Blijkbaar hadden zij niet zo
gauw ergens steun kunnen vinden. Enkelen van het bridgegroepje naast
ons waren met stoel en al ondersteboven gerold.
De boot lag nu geheel stil en nadat wij een beetje van de eerste schrik
bekomen waren, vroegen wij ons af wat er toch wel aan de hand kon zijn.
Een hevige klap, als van een botsing met een tegenligger, hadden wij niet
gehoord. In het donker was op zee niets te zien. Dit onzekere maakte de
mensen nog zenuwachtiger dan zij reeds waren en velen konden het boven
niet langer uithouden en snelden naar beneden om de zwemvesten te halen
of naar de kinderen te zien, die reeds lang ter ruste lagen. Het gevaar
bestond dat de boot nog meer ging hellen en de hutten aan de lage kant
zouden vollopen.
Op de trappen en in de gangen was het een gehol van jewelste. De één
botste tegen de ander op. Overal zag men bange verschrikte gezichten. De
één maakte natuurlijk de ander van streek.
Hoewel hier niet direct sprake kon zijn van een scheepsramp, kon men er
zich een kleine voorstelling van maken hoe het zou gaan wanneer zo’n
grote passagiersboot werkelijk in nood verkeerde. In hun zenuwachtigheid
waren enkele dames in de gangen verdwaald en konden hun hut niet meer
vinden. Maar anderen zochten hun man of liepen met half aangeklede
kinderen en een beetje bagage onder de arm naar boven. De meesten
hadden zich reeds de zwemvesten aangegord of waren hiermee bezig.
Kinderen, pas uit hun eerste slaap gewekt, liepen huilend achter hun
ouders aan. Kortom, in een ogenblik tijd heerste er in de anders zo rustige
en goed georganiseerde omgeving de grootste verwarring.
Nog steeds verkeerden wij in het onzekere over wat er nu eigenlijk aan de
hand kon zijn. De boot lag nog altijd vervaarlijk scheef, doch, zo te zien,
kwam hierin weinig verandering, althans geen verslechtering.
Na het eerste gedreun waren de machines opgehouden met draaien.
Gelukkig was het elektrische licht blijven branden. Blijkbaar wist ook de
bemanning niet direct wat er gebeurd was, want het duurde vrij lang
voordat de passagiers gerustgesteld konden worden. Het bleek namelijk
dat de boot te dicht langs een eilandje was gevaren en daardoor aan de
grond was geraakt. Vermoedelijk had één der lichtboeien niet gebrand en
was men in het donker een weinig uit de koers geraakt. Op het laatste
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moment had “vooruit” het gevaar zien aankomen en getracht de boot te
zwenken, doch toen was het reeds te laat.
Wanneer wij scherp tuurden, konden we inderdaad in de verte vaag iets
van een vlakke kust zien. Deze kon niet meer dan enkele honderden meters
van ons afliggen. Wat we wél heel duidelijk zagen, dat waren de grote
keien waar de golven overheen kabbelden. Deze bevonden zich aan de
hoge kant van de boot. Het moest dus daar wel heel ondiep zijn en ook
sterk glooiend, want anders hadden we nooit zo dicht onder de wal kunnen
komen en had de boot ook nooit zo sterk kunnen overhellen. Daar zaten
we dus midden in Straat Riouw op korte afstand van het eindpunt en hoe
kwamen we hier weer vandaan. Onze hoop nog op tijd in Priok aan te
komen verminderde met de minuut. De boot van de “Nederland” was
intussen op onze hoogte gekomen. Zouden ze daar reeds weten wat er met
ons aan de hand is? Vermoedelijk niet, want dan had men misschien wel
even bijgedraaid. Nu voer men rustig verder. Behalve de vele lichtjes en
het donkere silhouet van het dek tegen de lichtere sterrenhemel, viel niets
bijzonders te zien. De afstand was trouwens veel te groot om mensen te
kunnen onderscheiden. De eerste stuurman en enkele matrozen van onze
boot hadden één der reddingsboten laten vieren en voeren nu langszij om
de diepte te peilen en eventuele beschadigingen op te nemen.
Het werd later. Intussen was de maan opgekomen en konden wij duidelijk
het eiland onderscheiden. Behalve wat palmbomen viel er niets waar te
nemen. Misschien was het onbewoond.
Na hun werk verricht te hebben, waren de stuurman en zijn helpers weer
aan boord geklommen. Van de eerste vernamen we dat er een kleine kans
bestond, dat wij over enige uren, wanneer de vloed het hoogst was, op
eigen kracht los zouden komen. Dit gaf enige opluchting. Wanneer het
werkelijk gelukte in de vroege ochtenduren weg te komen, zou de
vertraging hoogstens een dag kunnen zijn en dan zouden velen hun
standplaats nog op tijd kunnen halen, zo ook wij. “Maar”, vertelde hij
erbij, “zeker is het niet of we ’s ochtends in Priok zouden zijn, want ik heb
geconstateerd dat één der beide schroeven defect is, zodat we er rekening
mee moeten houden op halve kracht te varen”.
Enfin, onze hoop bleef gevestigd op zijn eerste mededeling, namelijk dat
we misschien los zouden komen en als het eenmaal zover was, zouden we
wel verder zien. Het water begon al mooi te stijgen, want we konden de
stenen al niet meer zien. De boot bleef echter nog altijd in dezelfde positie
liggen. Het moment waarop de machines zouden gaan draaien, naderde.
De meeste passagiers waren op gebleven, benieuwd of de krachttoer zou
gelukken. Eerst langzaam en daarna met geweld tolden de schroeven in het
36

rond en wierpen geweldige watermassa’s omhoog. Duidelijk konden we
horen, dat af en toe stenen geraakt werden. Al wat echter gebeurde,
beweging in het logge gevaarte kwam er niet. Misschien dat wij de
hoogste waterstand nog niet bereikt hadden en bestond er een kleine kans
dat het alsnog zou gelukken, dachten wij. Dan weer wat langzamer
draaiden de machines om een volgend ogenblik met een ruk aan te zetten.
De boot trilde in al haar voegen.
Ineens kwam er een beetje beweging in de massa en jawel hoor, daar
gleden we langzaam de helling af. Eerst nauwelijks merkbaar, doch allengs
sneller. Meteen draaide de boot haar neus van het eiland af en daar voeren
we heen. Het experiment was gelukt en een zucht van verlichting ging
onder de passagiers op. Met een tevreden gevoel konden we ons ter ruste
begeven. Blijkbaar viel het defect aan de schroef erg mee, want de boot
zette meteen “de sokken er flink in”. Het zou nu al heel gek moeten lopen
wilden we niet op de ochtend van de 31ste (dus met een dag vertraging) in
Priok aankomen, dachten we. En zo geschiedde.
Op oudejaarsavond arriveerden we in Bandoeng en hoewel na diensttijd
waagde ik het erop mij telefonisch bij één der chefs te melden.

7: Een vreemde ontvangst met een goede afloop
Wanneer men van buitenlands verlof terug kwam, was het de gewoonte
nog enkele dagen vrij te hebben, teneinde een woning te kunnen zoeken en
tal van particuliere zaken te kunnen regelen. Overtuigd als ik was dat de
dienst nog méér dan vroeger met personeelsgebrek kampte, stapte ik reeds
de eerstvolgende werkdag naar het Hoofdbureau van de P.T.T. Dienst,
afdeling Radio, om poolshoogte te nemen. Nog geen jaar geleden was de
toestand zo dat wij slechts met de grootste moeite buitenlands verlof
konden krijgen. Als Dr. de Groot zijn zin kreeg, ging er niemand. Door de
toevallige omstandigheid dat een collega van mij van verlof terug zou
komen, werd mijn verzoek tenslotte ingewilligd. Maar toen kort daarop het
bericht binnenkwam dat hij ziek was geworden en daardoor niet direct
terug kon komen, had het niet veel gescheeld of mijn besluit was alsnog
ingetrokken. Alleen het feit dat alles reeds voor de reis geregeld was, redde
mij en werd besloten mij toch maar te laten gaan.
Bestond er dus toen reeds zo’n personeelsgebrek toen de kortegolf periode
op Radio Malabar nog helemaal niet was ingeluid, thans, nu een begin was
gemaakt met het kortegolfverkeer, zou het er niet beter op zijn geworden,
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dacht ik. Geen wonder dus dat ik mij haastte en geen dag verloren wilde
laten gaan. In mijn gedachten zag ik reeds het Hoofd van de Radiodienst
op mij toestappen met de woorden: "Blij dat u terug bent; wij hebben met
belangstelling naar uw komst uitgezien. Er is met de overschakeling van
de lange golf op de korte golf ontzettend veel te doen. U hebt in Europa
uw licht kunnen opsteken en bent natuurlijk goed op de hoogte geraakt met
de moderne kortegolfinstallaties. We hebben zeer belangrijk werk voor u
en u moet zo spoedig mogelijk aan de slag”. Deze voorstelling van zaken
is natuurlijk sterk overdreven en niet geheel vrij van enige
zelfoverschatting, maar dit is nodig om een juist beeld te krijgen van de
situatie van toen. Waarom? Wel, dat zal zo meteen wel blijken. Of ik nu
mijn persoon als voorbeeld heb gesteld of een ander had genomen, doet in
wezen weinig ter zake.
Welnu, bij mijn komst op het Hoofdkantoor bleek het Hoofd van de
Radioafdeling met verlof te zijn. Dit was op zichzelf natuurlijk niets
bijzonders en zelfs heel normaal, want we zaten immers in de feestdagen:
Kerstmis en Nieuwjaar. In verband hiermee werd ik ontvangen door zijn
vervanger. Ook dit was niets bijzonders. Het vreemde was alleen, dat toen
ik zijn kantoor binnen trad ik meende op te merken dat hij min of meer
verbaasd was mij te zien, alsof hij wilde zeggen: “Hé, is uw buitenlands
verlof nu al om; ik had u nog helemaal niet verwacht”.
Dit laatste bleek goed gezien te zijn, want na de gebruikelijke begroeting
liet hij zich inderdaad in deze geest uit. Van enig enthousiasme over de
terugkeer van iemand van het middelbaar technisch personeel viel niets te
bespeuren. Het was net of ik bij deze koele ontvangst een koude
waterstraal over mij heen kreeg. Zijn woorden betekenden evenveel als:
“U had gerust nog wel een tijdje weg kunnen blijven, want er is
momenteel toch niet zoveel te doen”.
Geen wonder dat ik over deze zonderlinge ontvangst ietwat beteuterd
stond te kijken en eerst niet wist wat ik eraan had. Hoe geheel anders had
ik mij dit voorgesteld. Had ik mij daarvoor de laatste maanden zo
uitgesloofd? Geen woord werd gesproken over het vele werk dat
ongetwijfeld te doen stond, doch vermoedelijk door deze hoge ambtenaar
niet gezien werd. Ook niets omtrent de gemaakte studiereizen en de
vorderingen in Europa op kortegolfgebied. Niets van dit alles. Alleen wat
onnozel gepraat over de bootreis, de pensionprijzen in Holland, hoe het
verlof bevallen was enz. Ook werd niet gerept over mijn toekomstig werk
en bij welk onderdeel ik ingedeeld zou worden. Over dit laatste een beetje
ongeduldig geworden, vroeg ik tenslotte wat men met mij voor had, een
vraag die ik misschien niet had mogen stellen, zijnde niet gebruikelijk. De
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souschef, Ir. Verdam, draaide wat verlegen met zijn linker wijsvinger aan
zijn horlogeketting (één van zijn gewoonten), keek onderwijl naar buiten
en antwoordde na enige aarzeling: “Ja, ziet u, ik heb op het ogenblik geen
werk voor u”. En op een zangerige toon liet hij hierop volgen: “Voelt u er
iets voor naar Ambon te gaan?”
Deze laatste woorden deden bij mij de deur dicht. Méér dan gebelgd vroeg
ik wat ik daarginds op dat afgelegen station moest doen en of ik daarvoor
mijn verlofmaanden had opgeofferd om naar een ondergeschikt
radiostation gezonden te worden. Zoiets kon toch nooit de bedoeling zijn,
meende ik en ik voegde hieraan toe: “Vindt u het niet jammer dat de
ervaring, die ik in deze maanden op het kortegolfgebied heb opgedaan,
verloren gaat? Natuurlijk, wanneer de dienst het nodig acht, vertrek ik, al
was het naar de binnenlanden van New Guinea, doch het komt mij voor
dat ik op één der stations op de Bandoengse Hoogvlakte heel wat nuttiger
kan zijn”.
Plotseling begon ik mij de werkelijke toestand van het bedrijf te realiseren.
Dom van mij, dat ik hieraan niet eerder had gedacht. Immers, toen ik
negen maanden geleden Java verliet, leefde Dr. de Groot nog. Jarenlang
was hij de stuwkracht van de Radiodienst geweest. Hij was de man die de
toon aangaf. Wat hij wilde gebeurde. Thans was hij er niet meer en nu
moest er een zeker vacuüm ontstaan zijn. Een toestand waaraan men even
moest wennen alvorens op dreef te komen. Hiermee was meteen de
wonderlijke ontvangst verklaard: vroeger, onder wijlen Dr. de Groot was
er altijd personeelsgebrek geweest en nu wist men blijkbaar met het
aanwezige personeel geen raad. Er was in de ontwikkeling van de
zendtechniek een zekere stilstand gekomen.
Weliswaar was voor wijlen Dr. de Groot, naar men mij verteld had, een
vervanger benoemd, dat wil zeggen een radiospecialist, die in de toekomst
radiotechnisch leiding zou moeten geven. Doch deze kwam in rang onder
de andere ingenieurs te staan en er zou een hele tijd mee heen gaan voor
hij organisatorisch voldoende zeggenschap kreeg. Daarbij moest hij zich
eerst nog helemaal inwerken. Om dit te kunnen begrijpen, moet men een
weinig op de hoogte zijn van de personeelspolitiek bij de
Gouvernementsdienst. De laatst aangekomene komt gewoonlijk onderaan
op de ranglijst te staan, ongeacht de capaciteiten die hij bezit. Zo ook hier,
althans ten dele, waarover niet verder kan worden uitgeweid. Genoeg zij te
vermelden, dat deze wetenschappelijke vervanger, namelijk de heer W.
Einthoven die we reeds zijn tegen gekomen bij de bijzonderheden over de
snaargalvanometer, toen nog niet veel in te brengen had, al zou hier
betrekkelijk gauw verandering in komen. Was dan na het overlijden van
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Dr. de Groot de technische organisatie van de Radiodienst als een
kaartenhuis inéén gevallen? Nee, natuurlijk niet! Zo erg was het ook weer
niet. Maar wel miste de ene afdeling zijn steun meer dan de andere.
In de laatste jaren voor zijn overlijden waren het radiolaboratorium en het
ontvangstation te Rantja Ekek reeds min of meer zelfstandig geworden. Ik
heb het hier al meer over gehad. Geen wonder, dat deze afdelingen zich
spoedig van de slag herstelden en het minst de steun van de vroegere leider
ontbeerden. Enigszins anders stond het echter met Radio Malabar. Hier
was wijlen Dr. de Groot altijd heer en meester geweest, althans wat de
technische zaken betreft. En hier zou men niet zo spoedig over het verlies
heen zijn.
Zo stonden dus de zaken er in die tijd voor en het was al heel toevallig, dat
de Radiodienst op een bekwaam radiotechnicus als de heer Einthoven was,
beslag had weten te leggen. Reeds enige jaren voor zijn overlijden had Dr.
de Groot deze deskundige als zijn toekomstig wetenschappelijk vervanger
gedoodverfd. “Als ik hier niet meer ben”, had hij eens aan de chef van
Radio Malabar gezegd, “moeten jullie deze man nemen, want hij is de
meest geschikte persoon om mijn werk voort te zetten”. Weinigen zullen
toen vermoed hebben, en misschien Dr. de Groot het minst, dat zijn visie
in een zo korte tijd werkelijkheid zou worden. In grote trekken speelde dit
alles door mijn hoofd, terwijl ik nog altijd op het bureau van de souschef
zat en mijn zaak (en die van de Radiodienst) verdedigde. Wanneer ik deze
ontvangst van tevoren geweten had, dan had ik beter in Holland kunnen
blijven. Dr. Koomans had mij bij het afscheid, tijdens mijn tweede bezoek
in november 1927 aan Kootwijk gevraagd of ik er iets voor voelde zijn
assistent te worden. Een en ander in verband met het aanstaande vertrek
van Ir. Rosenstein. Ik was hier niet op ingegaan, omdat ik meende in Indië
na het overlijden van Dr. de Groot nuttiger werk te kunnen verrichten.
Nadien heb ik aan deze afwijzing nog vaak moeten denken. Wanneer ik
assistent van Dr. Koomans was geworden, had ik de voorwaarde kunnen
stellen naast mijn functie de TH in Delft te mogen bezoeken, teneinde het
ingenieursdiploma te halen. Wat het beste is geweest, valt achteraf
moeilijk te zeggen.
Daar we niet tot een resultaat konden komen, stelde ik tenslotte voor een
rapport op te stellen van mijn bevindingen op mijn studiereizen in Europa.
Blijkbaar gaf dit voorstel enige opluchting en kwam als redder uit de nood,
want hij greep het met beide handen aan. Wat er daarna ging gebeuren
zouden we dan wel zien, dacht ik. Het directe voordeel was, dat mijn
vertrek naar Ambon voorlopig niet doorging.
40

Met het schrijven van dit rapport gingen enige weken heen en het zal
duidelijk zijn, dat ik hieraan meer dan gewone zorg besteedde. In het
bijzonder wees ik op de grote voordelen van het kortegolfverkeer en de
stand van de kortegolftechniek in Europa. Eén en ander uitvoerig
toegelicht met een beschrijving van de kortegolfzenders op Kootwijk en
bij Telefunken.
Blijkbaar maakte de inhoud van dit rapport een goede indruk, want enkele
dagen nadat ik het had ingediend, kreeg ik hierover een
tevredenheidbetuiging van het Hoofd van de Technische Dienst. Hiermee
was mijn vertrek naar Ambon voorgoed van de baan. In plaats van naar de
Molukken ging ik andermaal naar Radio Malabar en nu niet om wacht te
lopen en ook niet om opnieuw het chefschap van de werkplaats te
vervullen, doch voor een belangrijker taak, zoals uit de volgende paragraaf
zal blijken.

8: De opvoering van de seinsnelheid van de kortegolfzender ANH
Het laat zich indenken dat, zoals reeds eerder vermeld, mijn eerste
schreden bij aankomst op Radio Malabar gericht waren naar de kortegolf
telefonie- en telegrafiezender ANH (l = 17,2 meter), de zender waarmee
wijlen Dr. de Groot zijn laatste grote succes had geboekt. Naar mij uit de
publicaties bekend was, moest hij staan naast de ingang van de grote
zendhal, vlak tegenover de grote booglampzender. Ik behoefde dus niet te
zoeken.
Tot dusver had ik van de zender nog geen afbeelding gezien, zodat ik zeer
benieuwd was hoe wijlen Dr. de Groot de diverse onderdelen had
opgesteld, hoe hij de seingeving had opgelost en hoe het modulatiesysteem
in elkaar zat. Het enige dat ik wist was, dat hij twee watergekoelde lampen
had gebruikt in push pull met zelfexcitatie. Hoewel uit alles bleek dat de
zender inderhaast was gebouwd, zag hij er keurig uit, iets wat trouwens de
technici op Radio Malabar wel toevertrouwd was. Wat dit betreft kon deze
zender zeker concurreren met alles wat ik op dat gebied in provisorische
vorm in Europa gezien had. Het geheel maakte een zeer solide indruk; zie
foto 2 (rechter gedeelte).
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Foto 2: De kortegolfzender van Dr. de Groot op Radio Malabar, zoals ik
hem begin Jan. 1928 aantrof. Constructief vond ik hem aantrekkelijker dan
de k.g.zenders op Kootwijk, doch de onderlinge bruikbaarheid zal wel
ongeveer gelijk geweest zijn denk ik. Dit laatste wat betreft de seinsnelheid
van ongeveer 20 – 25 woorden per minuut, hetgeen te weinig was. (De
roepletters waren –zoals men ziet – niet meer ANH, doch PLF).
Sinds de bouw was er, naar men mij vertelde, niets meer aan de constructie
veranderd. Alles stond nog precies zo als wijlen Dr. de Groot het
achtergelaten had. Of dit was uit eerbied voor de overledene of om een
andere reden, weet ik niet. Vermoedelijk zal hieraan een zekere
onbekendheid met de kortegolftechniek niet vreemd geweest zijn.
Hoe dit echter zij, niemand had het tot dusver in zijn hoofd gehaald iets
aan het systeem te veranderen of proeven te nemen. En toch zou dit laatste
vandaag of morgen moeten gebeuren, wilde men met de tijd meegaan. Aan
de zender kleefde, hoe kan het anders, diverse gebreken die verbetering
eisten. Eén hiervan betrof de seingeving. Deze liet zeer veel te wensen
over, een kwaal waarmee men op Kootwijk aanvankelijk ook gesukkeld
heeft en die, zo we weten, bij mijn verblijf aldaar nog niet ten volle was
opgelost.
Wijlen Dr. de Groot had voor de seingeving al een heel eigenaardige
methode gevonden, die misschien wel origineel, doch weinig doelmatig
was. Hoe deze precies werkte, weet ik mij niet meer zo goed te herinneren.
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Naar ik meen werd een weerstand in de gloeistroomvoeding van de
gelijkrichter in- en uitgeschakeld. Wat mij echter nog duidelijk voor de
geest staat, is dat de seinsnelheid zeer laag was, hoogstens een 20 woorden
per minuut. Dat niet sneller geseind kon worden was jammer, want de
geluidsterkte van de zender in Nederland was goed. Liet de
Bedrijfscentrale in Bandoeng zich af en toe verleiden het seintempo wat op
te voeren, dan kwam al gauw uit Amsterdam de klacht dat de toon
varieerde en de tekens onscherp werden, zodat noodgedwongen weer op
een langzamer tempo moest worden overgegaan.
Ongetwijfeld heeft Dr. de Groot wel geweten dat de seingeving niet
deugde. Doch hij heeft vermoedelijk geen tijd meer gehad een betere te
bedenken. Aanvankelijk zal trouwens het lage seintempo niet zo
opgevallen zijn, gewend als men was aan het trage verkeer met de lange
golfzenders. Maar toen men bemerkte dat overal elders het seintempo
werd opgevoerd, kon de Radiodienst in Indië niet achterblijven en
moesten, in verband met de toenemende concurrentie van de
kabelmaatschappij de “Eastern”, spoedig maatregelen worden getroffen,
wilde het telegraafverkeer niet het loodje leggen.
Tenslotte kwam het zover, dat er bijna geen dag voorbij ging of de chef
van het telegraafverkeer belde Malabar op of het niet mogelijk was de
seingeving van ANH te verbeteren. Dit was echter gemakkelijker gezegd
dan gedaan, omdat men op het station niemand vrij kon maken die zich
hieraan geheel kon wijden. Daarbij was het natuurlijk zeer gewenst dat de
betreffende persoon over de nodige kortegolfervaring beschikte. Geen
wonder dat toen ik begin 1928 op Malabar arriveerde, de chef van het
station deze gelegenheid aangreep en mij vroeg of ik dit werkje wilde
entameren. Ik was buiten de formatie en wegens mijn recent verblijf in
Europa, waar ik zoveel radio-instellingen had bezocht, zou ik, volgens
hem, voldoende kennis hebben opgedaan van de radiotechniek om voor de
seingeving een betere oplossing te vinden.
Het was evenwel niet zonder schroom dat ik de opdracht accepteerde,
wetende hoe moeilijk het was een goede seingeving in elkaar te zetten.
Hier kwam misschien nog bij, dat ik er niet zo gemakkelijk toe kon komen
veranderingen aan te brengen in het werk van de grote meester, wijlen Dr.
de Groot. Hierin stond ik trouwens niet alleen voor zover ik na kon gaan.
Ook konden velen op de Malabar het idee niet van zich afzetten, dat Dr. de
Groot vandaag of morgen weer de grote zendhal binnen zou komen
stappen om te kijken wat er in zijn afwezigheid gebeurd was. En dan had
je nog die krans, die als een stille wacht boven de zender hing (zie foto 2).
Deze was daar enkele dagen na zijn overlijden opgehangen en nog steeds
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niet weggenomen, niettegenstaande de bladeren reeds lang verdord waren
en er af en toe één naar beneden dwarrelde en prompt kortsluiting maakte.
Hoe het kwam weet ik niet, doch telkens als ik voor de zender stond,
werden mijn ogen in de richting van de krans getrokken en dan was het net
alsof een stem tegen mij zei: “Laat de zender met rust, laat de zender met
rust …”. Of anderen dat gevoel ook hebben gehad, weet ik niet. Er werd
nooit over gesproken en men maakte ook geen aanstalten de resten van de
krans eens op te ruimen. Hoewel dit oorspronkelijk niet de bedoeling zal
zijn geweest, liet men hem uit piëteit voor de overledene hangen.
Blijkbaar is hierin ook later geen verandering gekomen, want als ik jaren
daarna eens een enkele keer boven kwam, hing hij er nog. Tientallen
spinnen hadden in de loop der tijd een net van draden om het geraamte
geweven, zodat het aanzien er niet op was vooruit gegaan. Het had er veel
van dat deze diertjes meehielpen de vergane bladeren vast te binden om te
voorkomen, dat niet alleen de ijzerdraadjes met wat takken achter zouden
blijven. Hier stond het leven stil en had de tijd geen vat.
Zo niet in het bedrijf. Dit ging voort dag in dag uit en hield geen rekening
met sentimentele gevoelens. Toen ik eenmaal met de verbetering van de
seingeving bezig was, liet het probleem mij niet meer los. Doch ik kwam
hoe langer hoe meer tot de ervaring, dat het helemaal niet zo eenvoudig
was hiervoor iets goeds te vinden. De methode van Kootwijk kopiëren,
daar voelde ik niet zoveel voor. Ten eerste leende het schema van de
zender zich hiervoor niet zo goed, ten tweede zou hierdoor de seinsnelheid
niet zoveel toenemen en tenslotte werd hierbij gebruik gemaakt van een
contrasein. Dit laatste was daarom niet gewenst, omdat de zender dan
teveel plaats in de ether zou innemen. Het was zeker, dat de toepassing van
het contrasein in de toekomst verboden zou worden.
Een tweede vaak toegepaste methode was met een bepaalde toon te gaan
seinen. Daar de zender ook voor telefonie gebruikt werd, leverde deze
methode geen enkele moeilijkheid op. Een lampgeneratortje voor een toon
van een duizend hertz was spoedig gemaakt. Veel succes hadden we
hiermee evenwel niet, omdat niet voldoende diep gemoduleerd kon
worden, zodat de geluidsterkte belangrijk terugliep. De meest radicale
methode zou zijn de zender te laten “afslaan” en “bij te laten komen” in
het ritme van de morsetekens. En als dit met een behoorlijke snelheid kon
geschieden, waren we helemaal klaar. Dit “afslaan” en “bij laten komen”
zou spontaan moeten gebeuren, zodat geen afrondingen of andere
verminkingen der tekens optraden. Zodra op de sleutel gedrukt werd,
moest de zender onmiddellijk op volle sterkte inzetten; liet men de sleutel
los, dan diende het teken ogenblikkelijk weg te vallen. Met andere
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woorden: de tijdsconstante diende zowel bij het inzetten als bij het
ophouden van de golfreeks, zo klein mogelijk te zijn opdat bij de
ontvangst “rechthoekige” tekens werden verkregen. Maar het zou zeer de
vraag zijn of de zender de zware belastingstoten die hierbij optraden, zou
verdragen en geen overslagen als gevolg van zeer korte nevengolven
(parasieten) zouden ontstaan. Op Kootwijk was men hierin, zo wij ons
herinneren, niet geslaagd en daarom had Dr. Koomans de minder “ruwe”
maar ook minder effectieve methode van rust- en werkgolf toegepast. Het
leek mij echter de moeite waard een proef te nemen, misschien dat de
ANH-zender minder gevoelig was voor het optreden van parasieten dan de
zelfgenererende zenders op Kootwijk.
Eén van de methoden, en wel een zeer handige methode, om een zender te
doen afslaan, is de roosterketen van de zendlamp(en) te onderbreken. Of
dit bij de ANH zou gelukken, was niet bekend. Theoretisch zou zulks wel
het geval moeten zijn, doch theorie en praktijk lopen wel eens uit elkaar.
Daarom was het nodig, alvorens verder te gaan, dit eerst te onderzoeken.
Welnu, deze proef was gauw genomen en inderdaad bleek de zender zo
vriendelijk te zijn met het genereren op te houden zodra de
roosterweerstanden uitgetrokken werden.
Hierop volgde de tweede stap door na te gaan of de zender begon te
genereren, zodra de weerstanden ingedrukt werden. Ook dit was spoedig
gedaan en zo op het oog gelukte eveneens deze proef. Enige zekerheid
omtrent de tijdconstante en dus van het inzetten en afbreken van de
trillingsreeks hadden we niet. Om dit te kunnen onderzoeken, zouden we
de beschikking over een oscillograaf moeten hebben gehad, doch zo rijk
waren wij op Malabar niet. Naar mijn gevoel moest de zaak in orde zijn en
daarom waagden wij het er maar op aandacht te schenken aan de
constructie van een geschikt apparaat voor het sluiten en onderbreken van
de roosterketen. Doch zulks was niet eenvoudig!
Een mechanisch relais in de roosterketen aan te brengen van twee
watergekoelde lampen, die werkten op een anodespanning van ongeveer
tienduizend volt, was onmogelijk vanwege de hoge isolatie-eisen die
hieraan gesteld moesten worden. Een dergelijk relais zou zulke grote
afmetingen hebben gekregen, dat geen grotere seinsnelheid zou zijn
verkregen dan thans het geval was en om deze seinsnelheid ging het juist.
Het enige juiste was gebruik te maken van een zogenaamd
elektronenrelais, dus van een grote drie-elektrodenlamp. Zo’n relais bezit
nagenoeg geen traagheid, hetgeen betekent dat het bruikbaar is voor iedere
seinsnelheid, tot enige honderden woorden per minuut toe. Ook de
spanning speelt niet zo’n grote rol, mits de lamp die hiervoor genomen
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wordt, maar groot genoeg is. De vraag was nu: hoe zo’n lamp aan te
brengen.
Nu weten we, dat bij een lampgenerator de elektrische stroom van de
kathode door de lekweerstand naar het rooster vloeit. De elektronenstroom
is hieraan tegengesteld. Hieruit volgt dat de anode van het elektronenrelais
met de gloeidraad en de kathode met de roosters moet worden verbonden.
Deze lamp moet dus als het ware op zijn kop staan, om het maar eens
populair uit te drukken.
Nu levert het ondersteboven monteren van een lamp geen bezwaar op, de
moeilijkheid zat dan ook niet zozeer hierin als wel in het isoleren van de
gloeistroomvoeding tegen een hoge spanning. En ook dit zou nog niet zo’n
grote toer geweest zijn, ware het niet dat op de één of andere manier met
deze voeding (kathode) een klein voorrelais moest worden verbonden en
dit relais mocht onder geen voorwaarde onder spanning komen te staan,
omdat het uit de hand moest worden bediend.
Als elektronenrelais werd de ons reeds bekende Philipslamp, de MA
1,6/400, gekozen, welke lamp we indertijd gebruikt hadden voor de
seinproeven met het magnetisch relais ten behoeve van de grote
booglampzender. Van deze lampen was, in verband hiermee, een groot
aantal op Malabar aanwezig. Of de lamp voor het doel geschikt zou zijn,
moest natuurlijk afgewacht worden.
De volgende stap was het rooster van deze lamp beurtelings positief en
negatief te maken in het ritme van de morsetekens. In de radiotaal noemen
we dit de lamp “open” en “dicht” slaan. Het mooiste zou zijn ook hiervoor
weer een elektronenlamp te bezigen. Deze drie-elektrodenlamp zou van
een veel lager vermogen moeten zijn dan de vorige, want zij zou eventueel
gestuurd moeten worden door het zo even genoemde kleine mechanische
relais. Deze kleine relais waren zeer gevoelig en konden seinsnelheden
halen van wel 250 tot 3400 woorden per minuut, dus voor het beoogde
doel meer dan voldoende. Het ging er nu om voor dit alles een geschikte
schakeling te vinden, zodanig dat de ene lamp de andere opende en sloot,
welk openen en sluiten op zijn beurt door het kleine voorrelais diende te
worden ingeleid en welk relais zowel vanaf het station als vanuit de
bedrijfscentrale moest worden bediend.
Na veel hoofdbrekens werd tenslotte een schakeling bedacht die, volgens
onze begrippen, tot het beoogde doel moest leiden. Het zou te ver voeren
deze schakeling in finesses te beschrijven. Trouwens ik moet eerlijk
bekennen, dat ik haar ook niet meer precies weet, daar zij later enigszins
vereenvoudigd is. Veel doet het er echter niet toe. Genoeg zij te
vermelden, dat het geheel nogal ingewikkeld was.
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De lampen, transformatoren, batterijen enz. werden in een afzonderlijke
kast gebouwd en naast de ANH-zender opgesteld (zie foto 2, links). Daar
vele onderdelen aangemaakt moesten worden, ging met de bouw van het
geheel ongeveer een maand heen. Eindelijk was het dan zover dat de proef
genomen kon worden. Deze zou, als gewoonlijk, op een zondagmorgen
plaats hebben, omdat hiervoor in de week geen gelegenheid was en de chef
geen risico wilde nemen. Het zou namelijk kunnen zijn dat er tijdens de
proef iets aan de zender defect raakte, waardoor het verkeer opgehouden
zou kunnen worden.
Tenslotte brak het gewichtige moment aan. Tot dusver waren alleen nog
maar voorbereidingen getroffen en geen “testproef” gehouden. We
moesten dus afwachten of het apparaat in al zijn onderdelen goed zou
functioneren. Teneinde niet te grote spanningsschommelingen te
verkrijgen, werd een gedeelte van de afvlakinrichting van de
gelijkrichterinstallatie afgeschakeld. Een voordeel hiervan was ook, dat
gelijktijdig automatisch diepe modulatiestoten werden verkregen in de
frequentie van een duizend perioden (de gelijkrichter was aangesloten op
de 500 periodemachine).
De bestaande roosterketen van de zender werd los gemaakt en de beide
uiteinden met de seininstallatie verbonden. Hierna werd de zender in
bedrijf gesteld met de eigen seinsleutel op “streep”. Het openzetten der
waterkranen, het op spanning brengen van de gloeidraden enz. was een
kwestie van enkele minuten. Daarna werd anodespanning gegeven. Eerst
laag natuurlijk om geen brokken te maken en vervolgens, toen de zender
geen gekke dingen vertoonde, wat hoger. Met meer dan gewone spanning
werd de hittedraad-ampèremeter in de toevoerleiding van de antenne
geobserveerd. Deze sloeg normaal uit en de zender vertoonde geen enkele
afwijking. Dat was dus in orde.
Maar nu het volgende punt!
Bij het loslaten van de seinsleutel zou het genereren moet afbreken om bij
het neerdrukken weer even snel in te zetten. Dit was de belangrijkste proef
waar vrijwel alles vanaf hing, namelijk of de methode mogelijk was of
niet. Maar het ging goed; ook deze proef gelukte. Er deed zich geen enkel
incident voor. Bij het loslaten van de seinsleutel sloeg de zender netjes af
om bij het neerdrukken even plotseling weer bij te komen. Het
ingeschakelde afluisterapparaat gaf keurig onze seintekens weer. Van
enige onregelmatigheid in de tekens viel niets te bespeuren.
Thans werd geprobeerd wat sneller te seinen. Punten en strepen volgenden
elkaar snel op, geen enkele vervorming werd geconstateerd. Alles bleef
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normaal. Overslagen deden zich niet voor, ook niet toen de spanning tot de
normale waarde werd opgevoerd. Het moment was thans aangebroken de
automatische seingever bij te zetten. Hiermee kon de seinsnelheid tot
praktisch ieder gewenst tempo opgevoerd worden. Deze seingever stond
reeds gereed met het geponste bandje zonder eind erop.
Begonnen werd met het langzame tempo van een 25 woorden per minuut.
Toen zich hierbij geen bijzonderheden voordeden, werd de snelheid
opgevoerd tot het dubbele, op het afluisterapparaat waren de punten en
strepen nog maar net te onderscheiden. Zo op het gehoor bleven zij gaaf.
De snelheid nog meer op te voeren had niet veel zin, omdat het
ontvangstation te Rantja Ekek niet gewaarschuwd was voor het
automatisch opschrijven der tekens. Er werd nog een uurtje doorgeseind en
toen alles normaal bleef, werd besloten de zender zo te laten staan tot de
volgende dag, teneinde hem gewoon in bedrijf te geven zonder over een
plaats gehad hebbende wijziging te spreken. Mocht er iets aan de
ontvangst haperen, dan kon binnen enkele minuten op de oude toestand
overgeschakeld worden.
Op het gewone uur ging de zender ’s maandagsmiddags in bedrijf. Eerst
werd als gewoonlijk een tijdje V’s gegeven, waarna, toen Amsterdam hem
te pakken had, met het verkeer werd begonnen. Klachten over de
onzuiverheid van de tekens werden niet gemeld. Met de grootste
belangstelling volgden wij het verdere verloop. De eerste paar uren bleef
alles gewoon. Met het gewone seintempo van een twintig woorden per
minuut werden de telegrammen overgebracht. Gaarne hadden wij een veel
grotere snelheid gezien en wij waren al bang, dat de nieuwe seingeving
niets had uitgehaald. Met hetzelfde trage tempo van voorheen hinkte het
ene telegram achter het andere aan. Maar opeens kwam hierin verandering.
Blijkbaar hadden de Bedrijfscentrales te Bandoeng en Amsterdam in de
gaten gekregen dat er iets aan de seingeving was veranderd, want men
zette de sokken erin. Even later belde de eerste ons op of de seinsnelheid
nog meer opgevoerd mocht worden, want Amsterdam had erom gevraagd.
Hiertegen bestond onzerzijds geen enkel bezwaar. Integendeel, men mocht
zo ver gaan als de ontvangst het toeliet. Tevens waagden wij het erop
melding te maken van de gewijzigde seingeving, welke vandaag voor het
eerst in bedrijf was gesteld. En het zou wel prettig zijn, vonden wij, of
Amsterdam een ontvangproef wilde houden teneinde aan de weet te komen
hoe hoog de seinsnelheid opgevoerd kon worden, zonder dat last werd
ondervonden van tekenvervorming.
Toen wij even over vieren naar huis gingen, was de seinsnelheid reed zo
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hoog opgevoerd, dat de punten en strepen niet meer van elkaar te
onderscheiden waren. Nog nimmer hadden we een dergelijk tempo
meegemaakt en het verwonderde ons, dat het schrijfapparaat in Holland
een zo hoge seinsnelheid kon verwerken.
Thuis gekomen was mijn eerste werk het ontvangtoestel bij te zetten. De
seinsnelheid was intussen nog meer opgevoerd. Naar schatting bedroeg
deze meer dan een 200 woorden per minuut. Het verbaasde mij nog geen
telefoontje van mijn vriend, de chef van het ontvangstation Rantja Ekek,
gehad te hebben. Ik belde hem toen op. Hij was thuis en wist blijkbaar nog
van niets. Zonder nadere bijzonderheden te vermelden vroeg ik hem of hij
ANH even wilde controleren. Dit gebeurde wel meer, zodat hij er geen erg
in had dat er iets bijzonders aan de hand was. Een paar tellen later was hij
reeds weer aan de telefoon. Hij stond perplex en het verwonderde hem ten
zeerste dat men hem van deze belangrijke gebeurtenis nog niet in kennis
had gesteld. Met belangstelling informeerde hij hoe wij dit wonder hadden
klaargespeeld. Naar zijn schatting bedroeg de woordsnelheid reeds meer
dan 250 woorden per minuut.
Uit curiositeit liet ik de luidspreker nog een tijdje bij staan. Het geratel van
de seintekens klonk als muziek in mijn oren. Met geen mogelijkheid kon
thans nog nagegaan worden of men er af en toe nog een schepje op deed.
Tot hoe lang de proef werd voortgezet, weet ik niet. Het resultaat was
buiten verwachting. Wel zelden in de Indische radiohistorie zal een proef
zo goed gelukt zijn als deze: een meer dan tienvoudige verbetering zonder
een enkele tegenslag. Op Malabar had ik zoiets tot dusver nog nimmer
meegemaakt. En in mijn latere praktijk is mij een dergelijk gelukje ook
nimmer meer beschoren geweest. Wel waren voorheen en zijn later veel
grotere dingen gebeurd, doch deze slaagden pas na een langdurig
experimenteren.
Ook bij de Radiodienst in Nederland is men blijkbaar met het verkregen
resultaat zeer ingenomen geweest, zij het dan misschien meer met
betrekking tot de eigen ontvangresultaten dan met ons succes met de
seingeving, want, en dit is wel heel toevallig, in het septembernummer van
het maandblad Radio Nieuws 1928 verscheen een artikel over
kortegolfontvangst van de hand van de heer Ir. Vormer, ingenieur bij de
Rijkstelegraaf, waarin onder andere een bandje werd afgedrukt van de
ontvangst van ANH op 12 maart 1928, de dag waarop wij de proef namen,
met een woordsnelheid van 300 woorden per minuut met de aantekening,
dat het bandje op het ontvangstation aan Het Schouw was opgenomen met
een gewoon morsetoestel. En verder, dat het schrijftoestel in de anodekring
van de gelijkrichter was opgenomen zonder tussenschakeling van relais.
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Deze gelijkrichter was achter een laagfrequent versterker geschakeld,
welke laatste op zijn beurt de tekens versterkte welke via de kabel op de
bedrijfscentrale binnen kwamen. Uit dit laatste blijkt wel dat de sterkte der
ontvangtekens goed moet zijn geweest.
Het behoeft geen verwondering te wekken dat ANH na deze verbetering
het leeuwendeel van de correspondentie kreeg te verwerken en de grote
booglampzender en de machinezender hoe langer hoe meer op de
achtergrond geraakten. Het was natuurlijk niet mogelijk een tempo van een
300 woorden per minuut de gehele dag vol te houden en het gebeurde
maar zeer zelden, dat een dergelijk hoge snelheid werd gehaald. Dit kwam,
omdat de zender niet alleen niet de volle 24 uur waarneembaar was, doch
ook vanwege de minder goede overgangsuren, het optreden van
luchtstoringen en last but not least van het, ons nog niet bekende,
echoverschijnsel. Ik kom hier later nog wel eens op terug, doch voorlopig
zij opgemerkt, dat bij het optreden van echo in het ontvangtoestel twee of
meer signalen waargenomen worden, terwijl er maar één is geseind.
Weliswaar is bij een normale echo ieder volgend teken zwakker dan het
vorige, omdat de stralen een grotere afstand hebben afgelegd. Maar het
komt voor dat de echo’s de tussenruimten tussen de tekens min of meer
opvullen en dan wordt het verschijnsel buitengewoon hinderlijk. Bij een
langzaam tempo heeft men hier minder last van. Hieruit volgt dat voor
werkelijk snel seinen de atmosferische situatie gunstig moet zijn geweest,
hetgeen blijkbaar op die bewuste middag toevallig het geval is geweest.
Met welk tempo verder gemiddeld werd geseind, is mij niet bekend. Wel
weet ik dat er op de goede uren een behoorlijk gangetje achter werd gezet.
Intussen vroegen weer andere problemen onze aandacht. De opdracht voor
het verbeteren van de seingeving was afgedaan. De nieuwe methode werd
later bij alle volgende kortegolfzenders toegepast. Deze methode te
verbeteren bleek niet nodig te zijn; zelfs niet toen naderhand de
beeldtelegraaf in bedrijf kwam, waarbij het gaat om zeer grote
seinsnelheden zoals we te gelegener tijd zullen zien.

9: ANH als telefoniezender
Uit de vorige paragraaf is gebleken dat de kortegolfzender ANH voor het
telegraafverkeer, hetwelk oorspronkelijk op het tweede plan heeft gestaan,
zeer bruikbaar was geworden, hetgeen vooral te danken is geweest aan de
verbetering van de seingeving. Veel minder geschikt dan voor het
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telegraafverkeer bleek de zender voor telefonieverkeer te zijn, zoals ik in
het volgende hoop aan te tonen.
Uit deel 1, hoofdstuk 5, paragraaf 10 herinneren wij ons nog goed de
eerste succesvolle telefonieproeven met de ANH-zender, op die historische
27ste mei 1927. Na de eerste enthousiaste berichten uit Nederland over het
horen van een sterke kortegolf-telefoniezender op 17,2 meter golflengte,
kwamen al spoedig nadere bijzonderheden naar voren, die erop wezen dat
het ontvangen geluid, hoewel hard, niet altijd even mooi genoemd kon
worden. De ene keer bleek het schor of hees te zijn, terwijl een volgende
keer geklaagd werd over een sterke bromtoon af en toe vermengd met een
hevig geratel. Verder zakte het geluid soms snel weg, waarvan trouwens
bij telegrafie ook last werd ondervonden, om even plotseling weer te
voorschijn te komen. Slechts zelden was er sprake van een gaaf geluid.
Voor een groot gedeelte moest de minder goede kwaliteit van de weergave
geweten worden aan de grilligheid van de geïoniseerde bovenlagen van de
atmosfeer, die het ene ogenblik beter gedisponeerd waren dan het andere.
Maar hieraan kon toch niet alles toegeschreven worden, omdat de kwaliteit
van andere kortegolfzenders die op dezelfde uren werkten, zoals
bijvoorbeeld de Philips zender en die van Dr. Koomans te Kootwijk, vaak
veel beter waren. De enige gevolgtrekking die hieruit gemaakt kon
worden, was dat de geluidstrillingen reeds vóór de uitzending vervormd
moesten zijn en dat de oorzaak van de vervorming gezocht moest worden
bij de zender zelf. En het ergste was dat hiertegen niets te doen viel, omdat
het zendersysteem, zijnde het zelfgenererende, voor telefoniedoeleinden
niet deugde!
Reeds bij de beschrijving van mijn bezoek aan de kortegolfcentrale te
Kootwijk heb ik het hierover gehad en het was ook hierom, dat Dr.
Koomans voor zijn telefoniezender een ander systeem toepaste dan
hetwelk hij genomen had voor zijn telegrafiezenders, namelijk het
stuurzendersysteem.
Hoewel het achteraf niet mogelijk is de vraag te beantwoorden waarom
wijlen Dr. de Groot een zelfgenererende kortegolftelefoniezender heeft
gebouwd, die, wat de weergave betreft, niet aan de meest bescheiden eisen
kón beantwoorden, moet zonder meer aangenomen worden dat dit laatste
hem wel degelijk bekend is geweest, doch dat hij geen tijd heeft gehad
voor de bouw van een stuurzender.
Met de bouw van een ingewikkelde stuurzender zouden evenveel maanden
heen zijn gegaan als hij thans weken nodig heeft gehad. Hierbij nog in het
midden latend of hij de beschikking zou hebben gehad over voldoende
hulp van ervaren kortegolf-personeel.
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Ook Dr. Koomans heeft over de bouw van zijn zender minstens een half
jaar gedaan en hier betrof het nog maar een stuurzender van een, zoals we
weten, zeer eenvoudige constructie. Daarbij verkeerde de laatste, als chef
van het laboratorium van de Rijkstelegraaf ten Den Haag, in alle opzichten
in een veel gunstiger positie dan Dr. de Groot. Behalve de even genoemde
materiaal- en personeelskwestie, kon Dr. de Groot nergens zijn licht
opsteken, had als hoofd van het Bedrijf der Telegrafie en Telefonie een
zeer drukke administratieve werkkring en moest zich in die dagen
voorbereiden voor de aanstaande radioconferentie, die in de loop van 1927
in Washington gehouden zou worden.
Het is met het bovenstaande, waarmee rekening dient te worden gehouden,
wanneer een oordeel wordt gegeven over de kwaliteiten van ANH als
telefoniezender. Dit oordeel dat, zoals reeds uit het voorgaande is
gebleken, onmogelijk gunstig kan uitvallen, mag niet als een tekortkoming
van de grote pionier worden beschouwd. Integendeel, men moet alle
respect hebben voor de man die op het laatste nippertje nog even een
krachtige kortegolfzender in elkaar wist te zetten en die hiermee, naast de
pioniers in Nederland, de basis wist te leggen van het ontstaan van een
radiotelefonieverbinding tussen het moederland en de Koloniën. Zij het
dan, dat voor deze verbinding in de naaste toekomst heel andere middelen
zouden worden gebruikt.
Waarom het gebezigde zendertype niet deugde en waarom, ondanks alles,
toch nog redelijk goede resultaten werden bereikt, moge blijken uit het
volgende.
De ongeschiktheid van ANH voor telefonie was een gevolg van het
variëren van de frequentie. Daar deze zender een golflengte bezit van 17,2
meter, bedroeg de frequentie van de opgewekte trillingen ongeveer 17,5
miljoen hertz. En nu zal men het met mij eens zijn dat het helemaal niet
eenvoudig is een dergelijke enorm hoge frequentie constant te houden. Een
kleine variatie in de voeding, of een uitwendige mechanische trilling is
vaak al voldoende deze te beïnvloeden. En toch zou het voor een goede
weergave noodzakelijk zijn dat deze frequentie constant bleef. Dit is dan
ook één van de grote problemen geweest van de kortegolf telefonie, waar
wij het nog wel meer over zullen hebben.
Veronderstel bijvoorbeeld, dat een frequentieschommeling van maximum
175 Hz. toegelaten kan worden, hetgeen voor een goede weergave al
rijkelijk veel is. Een kleine rekensom wijst dan uit, dat de constantheid van
de zender nauwkeurig moet zijn op ± 0,001%. Welnu een dergelijke
nauwkeurigheid is met een zelfgenererende zender van het type ANH
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nimmer te bereiken. Men mocht al blij zijn het tot 0,1 of hoogstens 0,01%
te brengen. En nu zal men misschien zeggen, dat deze inconstantheid wel
niet zo’n vaart zal lopen. In het veen kijkt men niet op een turfje en bij een
h.f.-generator van een 17,5 miljoen hertz komt het op een 1000 perioden
niet aan. Maar zo staan de zaken niet, want we hebben bij de reproductie te
maken met een laagfrequente trilling en hier maakt een variatie van 1000
perioden wel veel uit.
Is een zelfgenererende zender reeds onstabiel in ongemoduleerde toestand,
nog erger wordt dit wanneer hij gemoduleerd wordt. Het moduleren gaat
namelijk gepaard met het optreden van grote spanningsvariaties in de
rooster- en anodekring, met als gevolg het vergroten van de kans op
frequentieschommelingen. Deze spanningsvariaties nu zijn des te heviger
naarmate dieper gemoduleerd wordt en het laat zich aanzien, dat de
stabiliteit van de zender al heel groot moet zijn, wil hij de krachtproef van
diepe modulatiestoten kunnen doorstaan. Weliswaar zal de ene zender
minder gevoelig zijn voor frequentieschommelingen dan de andere,
afhankelijk van de kwaliteit van de afgestemde kringen en de instelling,
doch alle zelfgenererende zenders lijden, zoals Dr. Koomans ook al
beweerde, aan ditzelfde euvel. Het gevolg hiervan is, dat behalve de
gewenste amplitudemodulatie ook nog een zogenaamde
frequentiemodulatie ontstaat en het is deze laatste, die de oorzaak kan zijn
van een zodanige vervorming, dat de spraak af en toe schor is, bij het
onverstaanbare af.
Teneinde nu de weergave van een zelfgenererende zender dragelijk te doen
zijn, zit er weinig anders op dan niet te diep te moduleren. Maar het nadeel
hiervan is dat de geluidsterkte bij de ontvangst belangrijk terugloopt.
Zonder hier al te diep op in te gaan is namelijk de toestand zo, dat bij een
modulatiediepte van 100% (het maximum) tweederde van de
trillingsenergie beschikbaar komt voor de geluidsweergave. De rest gaat in
de draaggolf zitten en doet als zodanig geen dienst. Doch een
modulatiediepte van 100% is bij een zelfgenererende zender onmogelijk
zonder te vervallen in ernstige vervormingverschijnselen.
Hoe diep wij op Malabar bij onze ANH-zender doorgaans moduleerden
weet ik niet, omdat bij mijn weten de modulatiediepte nimmer is
opgemeten. Maar het zou mij sterk verwonderen, als deze hoger dan 20%
is geweest. Niet te vragen hoeveel, of liever hoe weinig, trillingsenergie
beschikbaar kwam voor de geluidsoverdracht. Want bij een maximale
modulatiediepte van 20% zijn er dan ook momenten waarop deze niet
meer is dan enkele procenten.
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Hoe kwam het nu dat met deze zender toch nog redelijke resultaten werden
bereikt?
Wel, ten eerste omdat voor het verkeer op de korte golf slechts heel weinig
energie nodig is, vooral tijdens de goede uren. Ten tweede omdat een zeer
geschikte golflengte was gekozen voor het dag- en avondverkeer en
tenslotte door de toepassing van twee watergekoelde kortegolflampen van
groot vermogen.
Wat de benodigde geringe energie betreft behoef ik alleen maar te
verwijzen naar de successen die de Amerikaanse amateurs behaald hebben
met hun pogingen de Atlantische Oceaan te overbruggen en waarvoor zij
lampen gebruikten van enige watts.
Wat de golflengtekeuze aangaat, deze had niet beter kunnen zijn. Velen
hadden voor hun langeafstandsproeven een veel te lange golf gekozen van
bijvoorbeeld een 70-80 meter. Dat Dr. de Groot afdaalde naar een voor die
tijd zeer korte golf van 17.2 meter is ongetwijfeld een goede gedachte
geweest. Hiermee voorkwam hij tijdverspilling, die andere radiotechnici
vóór hem hadden ervaren.
Dan hadden we tenslotte nog de lampenkwestie. Weinig zal Dr. de Groot
vermoed hebben dat het in hoofzaak de toepassing van de watergekoelde
lampen zou zijn die zijn voorlopige proeven zo goed hebben doen
gelukken. Zonder deze zou het succes zeker niet zo groot zijn geweest.
Deze lampen ontwikkelden, bij een overigens goede zenderconstructie, een
zo hoge trillingsenergie, dat op de goede uren en dito dagen slechts een
geringe modulatiediepte nodig was om toch nog een goede geluidsterkte te
geven. Waren de atmosferische toestanden minder gunstig, of zakte het
geluid weg, dan werd onwillekeurig wat dieper gemoduleerd en dan liep
de kwaliteit sterk achteruit.
Dientengevolge had men bij het verkeer goede, minder goede en zelfs hele
slechte momenten, zonder dat de oorzaak hiervan direct verklaarbaar was.
Enige staat kon men op de verbinding niet maken. Van een geregeld
telefonieverkeer is daarom de eerste maanden, na het succes op de 27ste
mei 1927, niet veel gekomen. Hiermee kon pas een aanvang worden
gemaakt, toen de eerste kristalbestuurde zender in bedrijf kwam, waarover
later meer.

10: De eerste kruisgesprekken
Bij de eerste kruisgesprekken werd vanaf het station Malabar zelf
gesproken. De microfoon stond opgesteld in het tennishuisje, dat zich op
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een halve kilometer van het station bevond. Daar de microfoon dus niet zo
ver van de grote antenne en de grote booglamp verwijderd was,
verwondert het mij dat niet meer last werd ondervonden van het “geblaas”
van deze zender. Ik heb er geen klachten over gehoord en ik ben er niet bij
geweest. Toen ik begin 1928 boven kwam, was de “studio” reeds lang naar
Bandoeng verhuisd, naar een gebouw naast het telefoonkantoor, het latere
Intel (foto 7).
Als omroeper had de eerste tijd één der technici van het station dienst
gedaan. Naar hij mij later meedeelde was de gewaarwording een heel
vreemde geweest, te weten jarenlang op het eenzame Malabar te hebben
vertoefd, waar je betrekkelijk weinig mensen sprak en nu plotseling voor
de microfoon op te moeten treden en voor het forum van een groot deel
van de wereld te staan. Naar mij bekend is, heeft hij zich overigens
uitstekend van zijn zware taak gekweten. Gesprekken over en weer
(kruisgesprekken) werden er de eerste tijd zelden gevoerd en waren alleen
mogelijk via de Philips zender PCJJ te Eindhoven. Deze kruisgesprekken
werden eerst goed mogelijk, toen eind september 1927 de kortegolfzender
van de Rijkstelegraaf op Kootwijk in de lucht kwam.
Hoe vaak van de “gastvrijheid” van de Philips zender gebruik is gemaakt
voor het voeren van kruisgesprekken, is mij niet bekend. Wel weet ik, dat
de kwaliteit van de Malabar-zender zich niet altijd leende voor een vlot
gesprek. Dit lag niet altijd aan de zender, doch ook aan de grilligheid van
de atmosferische gesteldheid, hetgeen nog in de hand werd gewerkt door
het grote verschil in golflengte tussen beide zenders, waardoor de gunstige
uren niet altijd samen vielen. (Zo we ons herinneren bedroeg de golflengte
van PCJJ 30,2 meter en die van ANH 17,2 meter).
Toen dan ook op 12 september 1927 de heer Holzappel, ingenieur bij de
P.T.T. Dienst in Nederlands-Indië en vervanger van wijlen Dr. de Groot
voor de Radioconferentie te Washinton, met enige heren naar Eindhoven
toog om vanuit de Philips studio met Bandoeng te spreken, waren, volgens
een rapport van de heer Hanke (chef van de studio) de verwachtingen van
de Philips heren niet erg hoog gespannen. Teneinde de gesprekken zo goed
mogelijk te doen slagen, had men zich in Eindhoven de moeite genomen
een speciale ontvanger op enige afstand van de zender op te stellen.
Het gesprek verliep echter zeer bevredigend, hetgeen zowel voor de heren
van Philips als voor die uit Indië een grote voldoening moet zijn geweest.
Volgens de eersten was dit de eerste keer dat een kruisgesprek zo goed
slaagde!
Uit even vermeld rapport blijkt verder, dat in Bandoeng zowel vanuit de
studio als vanuit, en dit is wel interessant, enkele woonhuizen, dus via de
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gewone stadstelefoon, werd gesproken. Een gevolg hiervan is geweest dat
de heren in Eindhoven, en niet die in Bandoeng zoals zo meteen zal
blijken, last hebben gehad van het terugkomen van hun eigen stem, de
zogenaamde echo. Dit laatste valt niet te verwonderen als men weet wat
aan het spreken via de gewone telefoon in combinatie met de radio vastzit.
Hetgeen onder andere moge blijken uit het feit dat het ná de opening van
het radiotelefoonverkeer in 1929, dus anderhalf jaar later, nog geruime tijd
heeft geduurd alvorens van de stadstelefoon gebruik gemaakt kon worden.
Tot dusver moesten de abonnees zich, voor het voeren van een gesprek,
naar één van de studio’s begeven. Aangezien deze echokwestie bij het
kruisspreken steeds weer ter sprake komt, lijkt het mij het beste hier eerst
nog een paar woorden aan te wijden alvorens verder te gaan.
De moeilijkheid waar het hier om gaat, zit namelijk hierin dat bij de
gewone telefoon slechts twee draden ter beschikking staan en in de studio
vier. Via deze twee draden nu moet zowel het binnenkomende als het
uitgaande geluid geleid worden en dit brengt bezwaren met zich mee.
Want indien er geen speciale voorzieningen werden getroffen, dan zal het
ontvangen geluid voor een groot gedeelte bij de zender terechtkomen en
opnieuw uitgezonden worden, hetgeen betekent dat de abonnee aan de
andere kant zijn of haar eigen stem terug hoort, zij het dan misschien iets
zwakker dan normaal.
Het zal duidelijk zijn dat zulks ontoelaatbaar is, want op deze manier zou
van een werkelijk kruisgesprek niet veel terechtkomen. Teneinde dus
gebruik te kunnen maken van de gewone stadstelefoon zal met het zo in
moeten richten, dat het binnenkomende geluid alleen naar de abonnee gaat
en niet naar de zender. Er zal dus ergens op een centraal punt in de studio
of op het telefoonkantoor een automatische “verkeersagent” moeten
komen, die ervoor zorgt dat het binnenkomende en ook het uitgaande
geluid in de juiste richting wordt geleid.
Bij het even vermelde kruisgesprek is dit dan ook gebeurd, althans in
Bandoeng, want in Eindhoven werd immers gebruik gemaakt van de
studio, waar dubbele lijnen ter beschikking stonden. Maar nu was het in
die begintijd nog zo, dat de “verkeersagent” het meestal niet zo goed deed,
zodat tóch nog een gedeelte, zij het een klein gedeelte, van het ontvangen
geluid naar de zender ging en bij de spreker terug kwam. Hoe dit kwam zal
in het volgende verklaard worden.
Het toestelletje dat hier is aangeduid als automatische “verkeersagent” heet
in werkelijkheid lijnbalans of vork (zie afbeelding 1).
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Afb 1: Schema van de lijnbalans
Zo’n lijnbalans bestaat uit een transformator T en een kunstlijn K. In het
midden van één der wikkelingen van de transformator is een aftakking
aangebracht, terwijl de laatste samengesteld is uit drie grootheden, te
weten een Ohmse weerstand, een capaciteit en een zelfinductie. De
waarden van deze grootheden moeten zodanig gekozen worden, dat zij ten
naaste bij (geheel gelijk is niet mogelijk) overeen komen met die van de
telefoonlijn naar de abonnee.
Nemen we nu voorlopig voor het gemak aan dat het wél mogelijk is om de
kunstlijn elektrisch in alle opzichten gelijk te maken aan de lijn zelf, dan
ontstaan ten opzichte van de transformator T twee volkomen symmetrische
takken. Het systeem is dan, wat men noemt, in balans. De ontvangen
geluidstrillingen die van de ontvanger O komen, splitsen zich nu in twee
gelijke delen. Het ene gedeelte gaat de kunstlijn op en het andere naar de
abonnee. De stroomrichting in de beide helften van de primaire wikkeling
van de transformator T is dus tegengesteld gericht, zodat aan de uiteinden
van de secundaire wikkeling geen spanningsverschillen optreden. Met
andere woorden, er gaat niets van het ontvangen geluid naar de zender,
terwijl de abonnee het gesprek normaal kan volgen. Omgekeerd zal de
spreekstroom van de abonnee wel inductiespanningen in de secundaire
wikkeling van de transformator doen ontstaan, welke in de zender
terechtkomen.
Ziedaar het hele geval in een nutshell en men zal zich afvragen, waar nu de
moeilijkheid in zit. Want nu blijkt, dat met een eenvoudig apparaatje het
gestelde doel volkomen bereikt kan worden: men maakt de kunstlijn maar
precies gelijk aan de telefoonlijn en van enige echo is geen sprake meer!
Doch dat is het hem nu juist, want zo even heb ik ook reeds opgemerkt, dat
het niet mogelijk is de kunstlijn precies gelijk te maken aan de telefoonlijn
en nu zal het duidelijk zijn, dat wanneer er ook maar een griezeltje verschil
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tussen beide bestaat, het evenwicht of, wat men noemt, de balans
verbroken is en toch weer een klein percentage van de ontvangen
geluidstrillingen naar de zender gaat en bij de spreker aan de andere kant
terechtkomt. Deze laatste hoort dan ook nu weer, hoewel uiteraard zeer
zwak, zijn eigen stem; met andere woorden, het echoverschijnsel doet zich
voor.
Verder zal het duidelijk zijn, dat de sterkte van de echo afhangt van de
mate waarin de kunstlijn en de telefoonlijn van elkaar verschillen. Is dit
laatste gering, dan zal men van het verschijnsel betrekkelijk weinig
bemerken, ook al omdat het tijdsverschil dat ligt tussen het spreken en het
optreden van de echo uitermate gering is en zelfs bij grote afstanden niet
meer dan een onderdeel van een seconde bedraagt. Hinderlijker wordt het
verschijnsel echter, wanneer de eerste echo nogmaals terugkeert en voor
de tweede en zelfs voor een derde maal uit de telefoon treedt. Meestal
neemt de sterkte telkens af, maar het herhaaldelijk terugkeren van de echo
schaadt de verstaanbaarheid en, wat erger is, deze kan overgaan in een
gefluit, een soort l.f.genereren dus, waarover later meer.
Bij het gesprek nu vanuit Eindhoven kon geen meervoudige echo ontstaan
en dus ook geen gefluit, omdat bij Philips gebruik werd gemaakt van de
studio. Hier toch waren microfoon en telefoon van elkaar gescheiden en
afzonderlijk met de zender en ontvanger verbonden. De abonnees in
Bandoeng konden dus ook geen last van de echo hebben. Omgekeerd
konden de heren in Eindhoven hiervan wél hinder ondervinden, namelijk
wanneer de balans in Bandoeng niet deugde, hetgeen dan op die 12e
september het geval is geweest. Een gedeelte van het op Rantja Ekek
ontvangen geluid ging via deze onsymmetrische balans naar de zender op
Radio Malabar, werd opnieuw uitgezonden en kwam bij de spreker in de
Philips studio terecht. Maar hier kon de echo niet verder, omdat geen
balans aanwezig was en, wat men noemt, over een vierdraadsverbinding
werd gesproken, mits de telefoon, en dit hoort er misschien nog bij, niet te
dicht bij de microfoon werd gehouden.
Tot zover dit eerste geslaagde kruisgesprek met een verklaring van het
ontstaan van de echo en hoe deze in eerste instantie tot op zekere hoogte
opgeheven kon worden.
Bij de bespreking van de situatie in de Philips studio zei ik reeds dat hier
geen echo kon optreden, omdat van een vierdraads- en geen
tweedraadsverbinding gebruik werd gemaakt, “mits de telefoon niet te
dicht bij de microfoon stond opgesteld”. Was dit laatste wél het geval, dan
zouden de geluidstrillingen op de microfoon ingewerkt hebben en had men
langs deze weg toch nog last van echo kunnen hebben. Het is echter
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duidelijk dat het niet moeilijk is tegen dit euvel te waken, zodat echo langs
deze weg niet behoeft te ontstaan.
Het is misschien in dit verband wel interessant iets te vertellen over het
volgende aardigheidje, dat in de begintijd wel eens werd gedemonstreerd
aan bezoekers. Hierbij is het nodig dat één der sprekers aan de andere zijde
zijn telefoon tegen de microfoon houdt, terwijl de spreker aan deze zijde
een kuchje of ander geluidje in de microfoon geeft. Deze laatste hoort dan
het door hem gegeven geluidje met een merkbare vertraging terug, nadat
dit een verre reis van enige duizenden kilometers door het luchtruim en de
telefoonleidingen heeft afgelegd. De tijd nu die de trillingen voor de heenen terugreis nodig hebben gehad, is gemakkelijk uit te rekenen. Zo we
weten bedraagt de voortplantingssnelheid van de elektromagnetische
trillingen door de ether 300.000 km per seconde. De afstand heen en terug
naar Nederland bedraagt ongeveer 24.000 km., waaruit volgt dat de
benodigde heen- en terugreis van het geluid 24/300 seconde moet
bedragen. Rekenen we hierbij nog een kleine vertraging die nodig is bij de
voortplanting van de geluidstrillingen langs de leidingen enz, dan kunnen
wij de totale tijd waarna het geluidje terugkomt, op rond 0,1 seconde
stellen.
De gewaarwording die men ondervindt bij het horen van deze opzettelijk
gemaakte echo is heel eigenaardig, althans wanneer men zich hierbij
realiseert welk een ontzaggelijke weg het geluid in dit kleine tijdsbestek
heeft afgelegd en wat er al niet met de opgewekte geluidstrillingen is
gebeurd, voordat zij opnieuw terugkomen. Van deze zijde bezien is het
geen wonder dat een ogenblik het besef boven komt, dat de mens in staat
is geweest het technische radiowonder aan zich ondergeschikt te maken.
Blijkbaar aangemoedigd door het succes te Eindhoven, werd de volgende
dag besloten nogmaals een proef te nemen door verschillende abonnees te
Bandoeng op te bellen; doch nu niet vanuit de studio, maar vanuit een
willekeurige plaats in Den Haag. Aan beide zijden zou dan gebruik
gemaakt worden van de gewone stadstelefoon, een toestand dus zoals die
in de toekomst zou moeten worden. De directe aanleiding van het houden
van deze proef betrof een aanval op het verdienen van de Haagsche Postprijs van ƒ 10.000,-, welke uitloving wij ons nog wel herinneren uit Deel
1, hoofdstuk 5, paragraaf 10. Dat de heren over het verdienen van deze
prijs wel wat al te licht hebben gedacht, moge blijken uit het volgende.
Op de 20ste september 1927 ’s middags om 17.30 uur had dit gesprek
plaats in het bijzijn van vele Nederlandse P.T.T.-autoriteiten. Aanvankelijk
wilden de gesprekken niet erg vlotten, doch na 18.00 uur werd het wat
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beter en kon een vrij goed gesprek worden gevoerd. Moeilijkheden werden
echter ondervonden met het op- en neergaan van het geluid, zware echo,
een defect op de lijnverbinding tussen Den Haag en Amsterdam, terwijl
ook het functioneren van de radiomiddelen veel te wensen over heeft
gelaten, volgens het hierover uitgebrachte rapport. Uit dit alles blijkt, dat
de verbinding niet bijster goed is geweest. Het gevolg is dan ook geweest,
dat de redactie van de Haagsche Post het beter oordeelde de uitgeloofde
prijs nog maar een tijdje vast te houden, daar in de verkregen resultaten
geen aanleiding kon worden gevonden de prijs thans reeds toe te kennen.
In het rapport van de P.T.T.dienst (waaraan deze gegevens zijn ontleend)
laat men zich hierover een beetje ontmoedigend uit door te beweren als
zouden door even genoemde redactie nieuwe eisen zijn gesteld, waardoor
het nog bezwaarlijker was geworden de uitgeloofde premie te verdienen.
In hoeverre dit laatste het geval is geweest, kan ik niet beoordelen. Mijns
inziens was de radiotelefoonverbinding in die tijd nog niet van dien aard,
dat aan de gestelde eis kon worden voldaan, namelijk aan die “van een
goede verbinding tussen de redactie van de Haagsche Post en van een
willekeurig blad in Indië “. Men zou dus nog een tijdje geduld moeten
hebben; de door de directie van de H.P. oorspronkelijk gedachte termijn
van vijf jaar was nog lang niet verstreken. Integendeel, hiervan waren
slechts een maand of vijf om.
Wat mij niet duidelijk is geworden, is of de gesprekken op die datum zijn
gevoerd over de zender van Philips of over die van Dr. Koomans, of over
alle twee. Het rapport spreekt namelijk over Eindhoven, hoewel Dr.
Koomans ook zou trachten zijn zender gereed te hebben. Volgens een
mededeling van Dr. Koomans zelf werden echter op die datum voor het
eerst kruisgesprekken gevoerd via zijn zender, roepletters PCJJ l = 18,07
meter. Ook deze zouden een uur geduurd hebben. Dit laatste kan natuurlijk
toeval zijn, doch ik mag aannemen dat een dergelijk officieel
proefgesprek, als het enigszins mogelijk was, met eigen middelen gevoerd
is.
Het is natuurlijk niet mogelijk om alle meer of minder geslaagde pogingen
uit die begintijd de revue te laten passeren. Voor de volledigheid wil ik er
echter nog twee vermelden, waarvan de eerste niet doch de tweede goed is
gelukt.
Welnu, de tweede officiële poging had plaats op vrijdag 24 februari 1928,
dus vijf maanden na de proef vanuit Den Haag. Op uitnodiging van de
Rijkstelegraaf in Nederland was een aantal vertegenwoordigers van
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dagbladen en de radiopers uitgenodigd om de radiotelefoniezender PCLL
te Kootwijk te komen bezichtigen en dan tevens een kruisgesprek te
voeren met Indische journalisten. Hoe het precies met deze
kruisgesprekken in zijn werk is gegaan, is moeilijk na te gaan. Eén ding is
echter zeker en dat is, dat er niet veel van terecht is gekomen. De Indische
bladen spraken zelfs van een algehele mislukking en volgens een
mededeling van Dr. Koomans was de opzet in het water gevallen, zij het
dan niet zozeer om technische als wel om administratieve redenen. Maar,
voegt hij hier vergoelijkend aan toe, de gesprekken die gevoerd werden,
konden, voor zover kon worden nagegaan, in Indië steeds meteen
beantwoord worden. Ook sprak het vanzelf, volgens Dr. Koomans, dat
men eenmaal gewend zijnde aan een automatische stadstelefoon, maar niet
direct in staat was in een min of meer onrustige kleine ruimte te midden
van enige fading of wat lange-afstandvervorming naar een vreemde stem
te luisteren en op de juiste wijze te spreken voor het marmeren blokje, dat
Reiszmicrofoon heet. Naar zijn mening was het algemene technische
resultaat al heel bevredigend te noemen. Maar wie de kortegolfgrillen kent,
weet dat de ontvangst de ene dag veel beter is dan de andere. Zo was de
ontvangst een paar dagen geleden veel beter geweest en zo ging het nu
eenmaal altijd: wanneer het er niet op aankomt, is de verbinding goed en
wanneer men gaarne wil dat zij goed is, is zij toevallig beroerd. Van enige
stabiliteit was nog geen sprake en er zouden, nog altijd volgens Dr.
Koomans, nog heel wat moeilijkheden overwonnen moeten worden aleer
een geregelde verbinding met Indië mogelijk was.
Inderdaad, er waren nog vele moeilijkheden te overwinnen en deze
kwamen in Nederland grotendeels overeen met die, welke in Indië werden
ondervonden. Zo sprak Dr. Koomans ook over proeven die gaande waren
om de hinderlijke fading te compenseren en verder betreffende de
verschillende systemen van aansluiting van de lijntelefoonabonnees naar
de radiozenders, teneinde het optreden van echo en galmeffect, waar we
het zo even reeds over hebben gehad, tegen te gaan. Van vele van deze
moeilijkheden zou men geen last hebben, wanneer alle lijnen dubbel waren
uit te voeren volgens het zogenaamde vierdraadssysteem. Men zou dan,
zoals we ook al hebben gezien, geen echosperren en balansen nodig
hebben, waardoor alles veel gemakkelijker werd. Maar dit ging nu
eenmaal niet en trouwens, zo besloot hij, dit zou minder aardig zijn ook al
ging het beter.
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Afb 2a: Schematisch beeld tussen “lijn” en “ether” in Nederland bij
het kruisgesprek op 6 april 1928
Het volgende persgesprek had plaats op, naar ik meen, zaterdag 6 april
1928, dus ruim een maand later. Zij geschiedde op initiatief van het
persbureau Aneta te Den Haag en had de bedoeling zowel in Nederland als
in Indië op grote schaal aan persvertegenwoordigers gelegenheid te
verschaffen zich een indruk te vormen van hetgeen de techniek in de
richting ener radiotelefonische verbinding tussen Nederland en Indië reeds
tot stand had gebracht. Hierbij verleenden niet alleen de technische
diensten der Nederlandse en Indische telegraaf, maar ook de
gemeenschappelijke Haagse telefoondiensten aan Aneta hun onmisbare
medewerking. Zowel de heer Damme, Directeur Generaal van de
P.T.T.dienst in Nederland, als de heer Van Weelderen, Hoofd van de
P.T.T.dienst in Indië, woonden de demonstratie bij. Aan het
belangwekkende verslag dat de heer J. Corver, de bekende redacteur van
Radio Expres, die hierbij tegenwoordig was, hiervan geeft in het nummer
van 6 april, ontleen ik het volgende:
De heren Damme en Van Weelderen openden met wederzijdse toespraken
de communicatie. Men kon zeggen, aldus de heer Corver, dat zij de “spits”
afbeten, want bij het begin was de verstaanbaarheid verre van volkomen.
Al heel spoedig werd het beter. Naarmate de klok zich naar vier uur
spoedde, hetgeen voor de wederpartij in Indië de klok van elven in de
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avond was, ging het spreken over en weer steeds vlotter.
Een Reiszmicrofoon was op een standaard opgesteld, de spreker van het
ogenblik luisterde gelijktijdig met een dubbele hoofdtelefoon. Voor enkele
gasten waren die voor een niet-radioman wat ongewone attributen een
aanslag op de zenuwen, nog gevoegd bij de toch al duchtige sensatie van
een kruisgesprek over 12.000 km.
Een hoofdtelefoon is een ding, waarvan de beugel velen in de hals dreigt te
gaan hangen en waarvan men de schelpen dan krampachtig met de handen
op hun plaats tracht te houden; en een microfoon op een standaard heeft
zoiets menselijks, dat men uit dat witte blokje het antwoord verwacht en er
tegen gaat schreeuwen als men niet goed verstaat. Waar het ding overigens
niet van terug heeft …..
Onder deze omstandigheden is het niet te verbazen, dat vooral in het begin
van deze demonstratie de techniek zich eigenlijk meer op haar gemak
toonde dan de mensen. Velen hadden, in de onzekerheid of zij op het
kritieke moment iets te zeggen of te bespreken zouden vinden, een
toespraakje op papier gezet en we hoorden soms, zoals in de stem van de
Indische journalist Stokvis, iets van een brandend verlangen om nu ook
iets te mogen zeggen en werkelijk even een babbeltje te maken, terwijl hij
gedoemd was te wachten op de beëindiging van een hem voorgelezen
preekje. “Ja, ja” klonk zijn stem op het meest pathetische moment
ertussen, alsof hij zeggen wilde: schei even uit, ik weet een mop!
Voor ons, aldus gaat de heer Corver verder, waren de gesprekken die na
afloop van het eigenlijke officiële deel der demonstratie door enkele
geïnviteerde particulieren met familie en kennissen aan de andere zijde
werden gevoerd, eigenlijk veel demonstratiever voor de volkomenheid
welke het radiotelefonische verkeersmiddel met Indië reeds had bereikt.
Dat werd een vertrouwelijke uitwisseling van vreugdebetuigingen over het
onverwacht weer horen van elkaars stem, van een direct inslaande
intimiteit, die beter dan iets anders bewees hoe het technische wonder al
helemaal niet meer als wonder werd gevoeld, maar eenvoudig aanvaard als
iets dat reeds voorgoed een stuk dagelijkse ervaring was geworden. De
kalme aanvaarding voor het meest gewone gebruik, is van de zijde van het
publiek steeds de grootste hulde aan de techniek. Daarin lag het bewijs dat
de zaak in orde was. Zo lang het publiek zich verbaast en “merkwaardig”
roept, is de diepere achtergedachte gewoonlijk nog: “maar praktisch toch
nog niet dat”. Zo stonden de meesten ook hier, zolang zij enkel uit de
opgestelde luidsprekers de gesprekken mee volgden. Maar toen zij met
vader, dochter, vriend daarginds zelf een paar woorden hadden gewisseld,
was de ban gebroken.
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Wij zijn er zeker van, zo besloot de heer Corver, dat menigeen die
zaterdag de gast was van Aneta, naar huis is gegaan met een veel vastere
overtuiging omtrent de spoedige opening van een publieke telefoondienst
met Indië, dan het deel is van de meest optimistische technicus. Want dat
er aan het opnemen van de zaak als bedrijf nog wel één en ander in de weg
staat, zal geen enkel ter zake kundige zich verhelen. Even snel als het
publiek zijn verbaasde verwondering aflegt om zijn volledig vertrouwen
aan de zaak te schenken, even gauw gaat het van deze kinderlijk
vertrouwde stemming ook over in veeleisendheid, die met
transmissiegrillen, sluiereffect enz niets te maken wil hebben.

Afb 2b: Schematisch beeld tussen “lijn” en “ether” in Indië op 6 april
1928
In het schema van afbeelding 2, dat een beeld geeft van de inrichting der
verbinding tussen “lijn” en “ether”, staat Malabar aangegeven als de plaats
van waaruit in Indië uitgezonden werd. Hoewel ik dit niet na heb kunnen
gaan, werd vermoedelijk bij deze proef niet gebruik gemaakt van de
kortegolfzender ANH, doch van de provisorisch op het laboratorium
opgestelde kristalbestuurde kortegolfzender ANE l = 15,93 meter. De
zender was in het begin van 1928 gereed gekomen en daar de kwaliteit
uiteraard beter was dan die van ANH, werd hij sindsdien veelal gebruikt
voor de afwikkeling van de proefgesprekken. Ook stonden vaak beide
zenders tegelijk bij en werd voor de ontvangst die zender gebruikt, die op
dat moment het beste gehoord werd.
Verder werd, zowel in Indië als in Nederland, gebruik gemaakt van een
vinding van de heer De Haas, chef van het ontvangstation te Rantja Ekek.
Bij deze vinding, die tot doel had de door sluiereffect ontstane
zwakteperioden te compenseren en waar ik later nog uitvoeriger op terug
kom, had de ontvangst plaats op verschillende antennes die enige
honderden meters uit elkaar lagen. Deze vinding, die een aanmerkelijke
verbetering gaf, berustte hierop dat de sluiering gewoonlijk niet gelijktijdig
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op twee plaatsen optreedt. Uit dit alles blijkt, dat met voldoening op deze
demonstratie kon worden terug gezien. Zij betekende het begin van een
nieuwe tijd.

11: Een poging om het nuttig effect van ANH op te voeren
De wetenschappelijke vervanger van wijlen Dr. de Groot, de heer
Einthoven, was intussen benoemd als Chef van de Proefnemingen (CPR)
en onder andere als zodanig toegevoegd aan het Hoofd van de
Radioafdeling te Bandoeng. In verband hiermee kwam hij af en toe in
gezelschap van de heer CBH op Radio Malabar, onder welke laatste zoals
we weten dit station ressorteerde.
Op een keer waren de heren weer boven en als gewoonlijk kwam de
minder goede kwaliteit van de ANH-zender (voor telefonie wel te
verstaan) ter sprake. Nog de vorige avond, vertelden zij, hadden zij met
Nederland gesproken en was het geluid zó vervormd, dat men met moeite
een gesprek had kunnen voeren.
Nu had de heer CPR reeds meermalen verkondigd, dat de toegepaste
schakeling van ANH niet deugde omdat het nuttig effect te laag was. Hij
wist een veel betere schakeling, die uitgevonden was door de heer G.
Schotel, ingenieur bij het Technisch Bureau van Koloniën te Den Haag.
Het kenmerkende van deze vinding was, dat gebruik gemaakt werd van
een grote zelfinductiespoel, die de anodekring zeer vast koppelde aan de
antenne, terwijl het geheel in trilling werd gebracht op de grootste eigen
frequentie, dus de kleinste koppelingsgolf.
Voor de terugkoppeling werd uitsluitend gebruik gemaakt van de
bestaande capaciteit tussen de anodes en de roosters der lampen, terwijl de
roosterkring afgestemd was op een iets kleinere golf dan de kleinste
koppelingsgolf van de anodekring.
Het meest belangrijke voordeel van deze schakeling was, dat zelfs voor de
kortste in de praktijk voorkomende golven een goed rendement werd
verkregen, mits een juiste instelling van de aftakkingen tussen de anode en
kathode en van die tussen antenne en kathode werd gevonden.
Een verder voordeel was, althans volgens de heer CPR, dat de capaciteit
van de antenne van geringe invloed was op de eigen golflengte, zodat een
slingerende antenne ook geen invloed kon uitoefenen op de opgewekte
frequentie, iets wat voor ANH, die toch al niet zo vast in zijn golf zat, van
groot belang zou zijn.
De heer CPR had zich zelf op het Technisch Bureau van Koloniën van de
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goede eigenschappen van de zender kunnen overtuigen, die volgens dit
schema was gebouwd. Trouwens ik zelf was in mijn verloftijd
verschillende malen bij de heer Schotel op bezoek geweest en ik moet
bekennen dat zijn zender een merkwaardig hoog rendement bezat. Of de
zender ook nog andere kwaliteiten bezat, kon ik niet beoordelen. Hij werd,
voor zover ik mij herinner, alleen gebruikt voor het telegrafieverkeer met
West-Indië en niet voor telefonie. Het grote verschil tussen de
Schotelzender en ANH bestond mijns inziens hierin, dat de eerste kleine
glazen lampen bezat en niet in push pull was geschakeld. Het zou dus de
vraag zijn, of ANH met zijn andere schema en zijn grote watergekoelde
lampen zich gemakkelijk leende voor het Schotelsysteem. De heer CPR
zag hierin geen bezwaar en overtuigd van de voortreffelijkheid van het
Schotelschema, beweerde hij steeds weer, dat de ANH-zender “stukken
beter zou worden wanneer hij op overeenkomstige wijze gewijzigd werd”.
Nu heb ik al meermalen vermeld dat de chef van het radiostation Malabar
een voorzichtig man was, die niet over één nacht ijs ging. Hij droeg de
volle verantwoordelijkheid van het bedrijf en daar ANH toen nog de enige
kortegolfzender was en een groot gedeelte van de correspondentie
verwerkte, is het geen wonder dat hij niet veel voor de ombouw voelde.
Dit te meer, omdat hij het klappen van de zweep kende en over het
algemeen niet zoveel vertrouwen had in allerlei wisselvallige
experimenten waarvan de afloop zeer twijfelachtig moest zijn. Gewoonlijk
is het met deze dingen zo: je weet wel waar je begint, maar niet waar je
ophoudt.
Hoewel het idee om in het bezit te komen van een betere zender, althans
voor telefonie, hem wel aanlokte, had hij telkens op het aandringen van de
heer CPR weerstand weten te bieden, doch toen de laatste ook nog met
groot aplomb betoogde dat de ombouw niets te betekenen had en slechts
enkele uren zou duren en beslist gereed zou zijn voordat de
correspondentie met Nederland begon, werd het hem te machtig en
bezweek hij, zij het dan ook schoorvoetend, voor de op hem uitgeoefende
druk.
Meteen werd met het werk begonnen. Dit was op zichzelf al iets heel
ongewoons, want gewoonlijk werden de min of meer ingrijpende
veranderingen of reparaties zo mogelijk uitgesteld tot een vrije dag waarop
niet geseind werd.
Voor de eerste maal nadat wijlen Dr. de Groot Malabar had verlaten,
werden de verbindingen van de anodekring los genomen en de spoelen
gedemonteerd. Veel tijd was hier niet voor nodig en ook niet voor het
vinden van een ander stel spoelen die voor het beoogde doel geschikt
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geacht werden. Ook het pas maken hiervan en de montage duurde niet
lang, dankzij de routine van het Malabar personeel. Maar toen kwam het
moeilijkste werkje, namelijk het instellen van de zender op de vorige
golflengte van 17,2 meter en het vinden van de juiste aanpassing van de
antenne aan de anodekring. Het eerste viel achteraf nog wel mee, maar de
rest, daar ging het om. Uren werden hieraan besteed, zonder enig resultaat.
De antennewaarden bleven hardnekkig beneden die van voorheen. En
wanneer het eindelijk al gelukte een redelijke h.f. stroom te vinden, dan
was de golflengte er weer naast en konden we opnieuw beginnen. Een paar
maal werd nog van anodespoel veranderd, doch ook dit bracht geen
verbetering.
De Bedrijfscentrale had al een paar maal gevraagd waar de zender bleef.
Men had hem hard nodig voor het afwikkelen van de correspondentie.
Bergen telegrammen lagen te wachten en er kwamen er nog steeds meer
bij. Wanneer men de zender niet spoedig kreeg, zou de grote boog bij
moeten komen, hetgeen uiteindelijk dan ook gebeurde. Dit maakte het
werken aan ANH niet gemakkelijker, want nu stond er een hoge
inductiespanning op de antenne en andere metalen onderdelen.
Het was reeds donker geworden en nog waren we geen stap verder. Goede
raad was duur. De chef zat met zijn handen in het haar en liep van de
telefoon naar de zender en van de zender naar de telefoon. Een paar maal
had hij zich laten ontvallen het experiment maar te stoppen en de oude
toestand te herstellen, doch de heer CPR wilde hier niets van weten.
Onophoudelijk ging de zender af en aan. De ene na de andere aftakking
werd geprobeerd. Het Malabar personeel begon moe te worden, zodat het
werk niet meer zo vlot ging. Dit was de aanleiding dat de heer CPR zelf
aan het werk toog en, deze bezigheden niet gewend, zich hoe langer hoe
zenuwachtiger maakte omdat het afstemmen maar niet wilde gelukken.
Tot er tenslotte een klein ongelukje gebeurde, waardoor het experiment
toch nog abrupt eindigde. In zijn haast vergat de heer CPR op een gegeven
ogenblik de antennetoevoerdraden te aarden, met het gevolg dat hij zijn
vingers lelijk brandde. Op deze draden stond, zoals zo even ook al
opgemerkt, een vrij hoge h.f. spanning afkomstig van de grote booglamp,
welke zender men pas had moeten bij zetten. Blijkbaar was de fut er nu
ook bij hem uit, want hij liet het werk stoppen en verdween in de
verbandkamer om zijn vingers, waar een paar diepe brandgaten in zaten, te
laten verbinden.
Met de meeste spoed werd begonnen de zender in zijn oude toestand terug
te brengen. Voorzichtigheidshalve hadden wij, voor het geval de proef
eens mocht mislukken, de oorspronkelijke spoelen en draden intact
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gehouden. Dit was ons geluk, want nu kostte het betrekkelijk weinig
moeite de oorspronkelijke afstemming terug te vinden. Na een half uurtje
van aanpakken was alles weer gereed en kon de zender aan de
Bedrijfscentrale gegeven worden, waarna het niet lang duurde of men had
verbinding. En blijkbaar een goede verbinding ook, want men trok meteen
van leer. Met een snelheid van een paar honderd woorden per minuut
probeerde men de achterstand in te halen. Het had er veel van of de zender
zijn beste beentje nog eens voor wilde zetten om te laten zien wat hij kon!
Voor de Bandoengse heren was het geen succesvolle dag. Moe,
teleurgesteld en, wat de heer CPR betreft, met een paar flinke gaten in zijn
vingers, werd in het nachtelijk donker de terugtocht naar huis aanvaard. De
lust om de proef te herhalen was vermoedelijk verdwenen, want toen de
heren na verloop van een paar weken weer eens boven kwamen, werd met
geen woord over een herhaling gerept. Tot aan zijn vervanging door
moderne kristalbestuurde zenders heeft ANH, die kort hierop de
roepletters PLF kreeg, het verkeer in zijn oorspronkelijke gedaante
afgewikkeld.

12: De bouw van een tweede kortegolf telegrafiezender (APV λ = 15,3
meter)
Na de verbetering van de seingeving van ANH, was het aanbod van
telegrammen met sprongen omhoog gegaan. Het gevolg hiervan was dat
de belangstelling voor dit soort zender van bedrijfswege (de
Bedrijfscentrale) sterk was toegenomen.
Verreweg de meeste van deze telegrammen waren afkomstig van de
handel, want deze had er belang bij dat het verschil tussen aanbod en
aflevering zo kort mogelijk was. Voorheen was vermoedelijk een groot
gedeelte van deze telegrammen via de kabel gegaan, dus via een
particuliere instelling. Thans was hierin blijkbaar enige verandering
gekomen nu de tijdsduur via de radio belangrijk was verkort. Welke
instantie tenslotte de telegrammen overbracht, interesseerde de handel over
het algemeen niet. Of dit nu de kabelmaatschappij was of de
Gouvernementsdienst speelde bij haar geen rol. Het ging er alleen om: wie
doet het het snelst en hiermee had onze dienst rekening te houden. Uit de
grotere toevloed van telegrammen was echter één ding komen vast te staan
en wel dit, dat de grotere mogelijkheden die de kortegolfzenders ten
aanzien van het verkeer boden, de keus tussen de zeekabel of radioweg
voorgoed ten gunste van de laatste hadden beslist. Mits natuurlijk deze
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mogelijkheden ook werden uitgebuit en wel door het op Radio Malabar,
evenals dit ook was geschied op Kootwijk, niet te laten bij één
kortegolfzender, doch deze uit te breiden tot minstens vier stuks met
diverse golflengten voor dag-, avond- en nachtverkeer, benevens de nodige
reserve.
Ik heb het hier al meer over gehad, doch één van de voornaamste eisen die
het radioverkeer in het algemeen stelt, is het zo in te richten dat op de uren
van het grootste aanbod van volbetaalde telegrammen, de afwerking zo
vlot mogelijk geschiedt. Zo was het onder andere in Indië van belang de
telegrammen, welke in de voormiddag werden aangeboden, nog vóór
kantoortijd van dezelfde dag in Holland op de plaats van bestemming te
doen bezorgen. Rekening houdend met het tijdsverschil van zeven uren
was dit mogelijk, wanneer men in de vroege middaguren over een goede
kortegolfverbinding beschikte. Voor het verkeer op deze uren was de
zender ANH niet geschikt, omdat deze zender een zogenaamde
overgangsgolf bezat. Tijdens deze periode van de dag, dus tot
zonsondergang in Indië, ligt het tussenliggende traject geheel in daglicht,
althans in de zomermaanden als de zon vroeg opkomt. De gunstigste
golflengte voor deze uren van de dag is die, welke het dichtst bij de korte
grensgolf ligt (zie onder andere het vermelde in paragraaf 3 van hoofdstuk
1). Wilde men dus het tijdstip voor het verkrijgen van een goede
verbinding vervroegen, dan zou men de beschikking moeten hebben over
een zender die een iets kortere golflengte had dan ANH. Dit betekende dat
er in eerste instantie een tweede zender bij zou moeten komen met een
golflengte van ongeveer 15 meter.
De urgentie van het bezitten van een tweede zender met een kortere
golflengte werd uiteraard door het personeel op de Bedrijfscentrale nog
meer gevoeld dan door ons op Radio Malabar, omdat dit personeel meer
direct te maken had met het verwerken van de telegrammen. Geen wonder
dus dat de volijverige chef van deze afdeling, de heer Van Doorn, er
telkens bij de chef van Radio Malabar op aandrong het aantal zenders uit
te breiden. Niet alleen uit een oogpunt van verkeer, ook nog om een andere
reden was er veel voor te zeggen dat er minstens één zender bijkwam en
wel uit een oogpunt van reserve. Viel ANH uit, dan moesten de grote
booglamp en de machinezender bijspringen. Doch deze zenders konden op
de drukste uren de telegrammen lang niet zo snel verwerken als de
kortegolfzender ANH. Weliswaar gebeurde het niet zo vaak dat ANH
uitviel, doch op geregelde tijden ging er een lamp stuk en deze moest dan
uitgewisseld worden. Nu was men op het uitwisselen van een
watergekoelde lamp goed ingeschoten. Er stonden er altijd wel een paar in
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reserve, die men zo kon nemen. Hierin ging dan ook niet de meeste tijd
zitten, doch wél in het zogenaamde formeren. Onder dit formeren wordt
verstaan het langzaam opvoeren van de hoogspanning. Doet men dit te
snel, dan loopt men kans dat de lamp gaat “blauwen” en voor het bedrijf
ongeschikt wordt. Vooral met de grote watergekoelde lampen moesten wij
op dit punt zeer voorzichtig zijn. Meer dan met glazen lampen het geval
was, waren zij gevoelig voor het blauwen. Vooral was zulks het geval
wanneer zij een tijdje in het magazijn hadden gestaan en een weinig van
het vacuüm hadden verloren.
Enfin, uit dit alles moge blijken dat er op Radio Malabar een grote
behoefte bestond aan uitbreiding van het aantal zenders en wel in het
bijzonder van één met een zeer korte golflengte. Eigenlijk had men hier al
veel te lang mee gewacht en had er allang een tweede, en liefst ook al een
derde, bij moeten staan. Het was al bijna een jaar geleden dat ANH in
bedrijf kwam.
Ik ben met het bovenstaande misschien een beetje uitvoerig geweest, doch
dat was in verband met hetgeen ik thans vertellen ga nodig.
De regeling op Radio Malabar was namelijk zo, dat de chef van het station
niet zelf te beslissen had over het al of niet uitbreiden van het aantal
zenders. Gaarne wilde hij hieraan zijn medewerking verlenen, doch de
opdracht diende te komen van de chef van de stations op de Bandoengse
Hoogvlakte (CBH). En deze laatste nu had meermalen te kennen gegeven,
dat hij niets voor deze uitbreiding voelde, omdat er plannen bestonden een
geheel nieuw kortegolfstation te bouwen in de buurt van Dajeukolot, dus
op vlak terrein. Teneinde dit plan er bij het Gouvernement door te krijgen,
was als motief aangevoerd dat de betrekkelijk smalle Malabarkloof zich
niet leende voor het ophangen van kortegolfantennes, die immers dwars op
de kloofrichting zouden moeten komen te staan. En verder bestond de
vrees dat het omliggende, hoog opgaande gebergte een grote belemmering
voor het uitstralen zou betekenen. Vond nu tussentijds uitbreiding plaats,
aldus de mening van de heer CBH, en bleek dat de zenders goed
doorkwamen, dan was men bang dat het plan wel eens opgehouden of
erger nog, gecanceld zou kunnen worden.
Ongetwijfeld viel voor het bouwen van een nieuw kortegolfstation op meer
vlak terrein veel te zeggen: Malabar was geen omgeving voor het
oprichten van uitgebreide kortegolfantennes, die niet alleen naar Europa,
doch ook in alle andere richtingen zouden moeten uitstralen. Hiermee zou
iedereen het eens moeten zijn, zelfs een leek. Het kwam ons dan ook, in
verband met dit laatste, erg onwaarschijnlijk voor dat uitbreiding van één
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of meer zenders op Malabar, die overigens een tijdelijk karakter zouden
krijgen (in verband met de bedoeling in de toekomst op kristalbesturing
over te gaan) aan dit plan afbreuk zouden doen. In ieder geval wilde het er
bij ons niet in, dat het even vermelde motief van de heer CBH in het
belang van het bedrijf kon zijn en vermoedelijk op den duur ook niet
volgehouden kon worden. Want het was niet onmogelijk, ja zelfs zeer
waarschijnlijk, dat er vele maanden mee heen zouden gaan alvorens het
Dajeukolotplan erdoor zou komen. Dit temeer, omdat het een project
betrof, waar toch een kleine miljoen mee heen ging. En dan zou het bedrijf
het al die tijd met slechts één, zij het dan een zeer sterke, kortegolfzender
moeten doen. Dit was een beetje al te gek, althans volgens de mening van
de chefs van Radio Malabar en de Bedrijfscentrale en zij besloten dan ook
hun eigen inzicht te volgen en op eigen houtje, dus clandestien, tot deze
hoognodige uitbreiding over te gaan.
Maar dit was ook alweer niet eenvoudig, want de moeilijkheid zat onder
andere hierin: hoe aan de nodige materialen te komen. Zelf iets bestellen
ging niet. Hiervoor was de tussenkomst nodig van het kantoor van de heer
CBH. En deze zou, zoals uit het voorgaande wel is gebleken, geen
toestemming tot aankoop geven; dat was duidelijk. Er zat dus niets anders
op dan te trachten ons zelf te redden en te proberen uit de aanwezige
materialen op Radio Malabar iets in elkaar te zetten en op deze manier het
bedrijf te helpen aan een tweede zender. Deze zender zou dan weliswaar
nog wat eenvoudiger worden dan ANH, doch de tijd zou leren of hij voor
het beoogde doel bruikbaar was.
Nu verkeerden wij, vanwege de ombouw in 1926, in de gelukkige
omstandigheid de beschikking te hebben over een niet meer in gebruik
zijnde sterkstroomtransformator van groot vermogen en voor een veel te
hoge spanning. Het eerste leverde geen bezwaar op, doch voor het tweede
zou hij omgewikkeld moeten worden. Deze werkjes hadden wij wel meer
bij de hand gehad, zodat wij ook hier wel raad op wisten. Een smoorspoel
en afvlakcondensatoren bezaten we niet. Dan het er maar zonder doen. Het
voordeel was, dat wij dan ook geen gelijkrichterlampen nodig hadden. De
praktijk had bovendien geleerd, dat stootsgewijze voeding bij
zelfgenererende telegrafiezenders te prefereren was boven
gelijkstroomvoeding. Of zich bij deze wijze van voeden, zonder
gelijkrichterlampen dus, die wel heel “ruw” was, geen moeilijkheden
zouden voordoen, moest natuurlijk afgewacht worden. Verder bezaten we
een flinke voorraad watergekoelde lampen, waarvan er best een paar
genomen konden worden zonder gevaar te lopen dat voor ANH te weinig
reserve overbleef.
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Na een paar weken van hard werken was de zender reeds zover gevorderd,
dat hij in de grote zendhal opgesteld kon worden. Tot dusver hadden we de
onderdelen gemakkelijk buiten schot weten te houden, doch thans liepen
we gevaar dat de plannen ontdekt zouden kunnen worden. Teneinde
eventuele moeilijkheden te voorkomen, werden voor het opstellen en
afstemmen van de zender dagen uitgezocht, waarop geen bezoek van de
heren CBH en CPR verwacht kon worden. Vaker dan eenmaal per week
kwamen ze meestal niet boven. Wij hoopten in de tussenliggende dagen
met één en ander gereed te zijn.
Gelukkig liep alles vlot van stapel. Slechts enkele dagen bleken nodig te
zijn de zender op te stellen en af te stemmen. Overslagen deden zich niet
voor, niettegenstaande de stootsgewijze voeding en de zeer hoge
spanningen die hierbij kunnen optreden.
Toen we ons, wat de goede werking betreft, voldoende safe gevoelden,
werd de zender onmiddellijk aan de Bedrijfscentrale gegeven. Het behoeft
geen betoog dat hij dankbaar werd aanvaard. Meteen werd het
ontvangstation te Meyendel gewaarschuwd, waarna begonnen werd met
V’s te geven, afgewisseld door de inmiddels gevonden roepletters.
Thans ging het er om of Holland de zender hoorde en de tekens goed
neembaar waren. Hoewel wij ons vrij zeker van onze zaak voelden, zou
het kunnen zijn dat er iets aan de tekens haperde vanwege de zonderlinge
voeding zonder gelijkrichting. Met deze methode hadden we geen ervaring
en daarbij werd gebruik gemaakt van de gewone 50 perioden en niet van
de 500, zoals met ANH het geval was. Nauwelijks was met het oproepen
begonnen, of uit de wijze van seinen viel op te maken dat men verbinding
had. Onmiddellijk hierop werd een aanvang gemaakt met het overbrengen
van telegrammen. Na aanvankelijk met een langzaam tempo te zijn
begonnen, werd allengs sneller geseind, niettegenstaande het nog vroege
uur in de namiddag. Dit was voor ons het teken dat de zender het goed
deed, hetgeen naderhand door de Bedrijfscentrale bevestigd werd.
Het in de lucht zijn van een nieuwe zender op Malabar ging als een lopend
vuurtje rond en ook de heer CBH, die zijn kantoor in hetzelfde gebouw als
de Bedrijfscentrale had, hoorde ervan. Hoe hij hierop gereageerd heeft, is
mij niet bekend. Wat ik wel weet is, dat er later met geen woord meer over
werd gesproken en, wat het voornaamste was, de zender in bedrijf bleef.
Voor dit laatste waren wij trouwens niet bang geweest, want de heer Van
Doorn, chef van de Bedrijfscentrale, had ons van tevoren reeds de
verzekering gegeven dat de nieuwe zender niet meer losgelaten zou
worden als hij hem eenmaal in handen had. “Wanneer jullie het daarheen
kunnen leiden”, had hij aan de chef van Malabar gezegd, “dat ik hem
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bijtijds te pakken heb, is de zaak in orde”; hetgeen dan ook ten volle is
gelukt.
Op deze ietwat zonderlinge wijze werd de tweede kortegolfzender met
watergekoelde lampen geboren, die de roepletters APV kreeg en een
golflengte had van 15,3 meter. Hiermee was het hek van de dam, want in
betrekkelijk korte tijd ontstonden nog de zenders ANH II op 27,3 meter,
APV II op 37,8 meter, ANG op 14,3 meter en ANK op 16,5 meter. Deze
zenders waren zuivere kopieën van APV I.
Met de bouw van deze zenders zou ik echter geen bemoeienis meer
hebben, daar ik onmiddellijk na het gereed komen van APV I werd
overgeplaatst naar het radiolaboratorium te Bandoeng.

13: Het Doppler effect
Al spoedig bleek, dat de nieuwe zender APV I voor het bedrijf een goede
aanwinst betekende. Het gemiddelde aantal bedrijfsuren was hoger dan dat
van ANH. Reeds vroeg in de ochtend werd hij in Holland gehoord en dit
duurde soms voort tot laat in de avond. Zelfs gebeurde het een enkele
maal, dat hij de volle 24 uur neembaar was, iets dat voorheen nog nimmer
was voorgekomen en, voor zover mij bekend, later door geen enkele
andere zender is gepresteerd. Weliswaar betrof het hier
uitzonderingsgevallen die in de zomermaanden plaats hadden, dus tijdens
de langste daglichtperioden, doch hieruit blijkt wel dat de zender bepaalde
kwaliteiten moest hebben. Eendeels lag dit vermoedelijk aan de gunstige
golflengte en anderdeels aan de wijze van voeding.
Wat de golflengte betreft weten we reeds, dat deze zeer geschikt was voor
het maken van een dagverbinding. In verband hiermee behoeft het dan ook
niet te verwonderen dat de zender tijdens de gemeenschappelijke daguren
goed hoorbaar was. Doch hiermee is dan nog niet verklaard waarom hij
ook neembaar was wanneer het traject geheel of gedeeltelijk in het duister
lag. Een verbinding op deze uren is zelfs in strijd met de theorie, want
gedurende deze uren stijgt immers de onderste grensgolf en komt
belangrijk hoger te liggen dan 15,3 meter, zijnde de golflengte van APV I.
De enige verklaring die ik hiervoor kan geven is deze, dat de golven de
ene keer het kortste gedeelte van de grote cirkel van de aarde namen en
een volgende keer het langste stuk, al naar gelang dit het best uitkwam.
Dit was daarom mogelijk, omdat APV toen nog geen reflector bezat en dus
even plezierig naar voren als naar achteren straalde en zelfs naar de
zijkanten. Ook zal men toen misschien op het Hollandse ontvangstation
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niet van een reflector gebruik hebben gemaakt en zo mijn gedachtegang
juist is, zal men daar dan in de overgangsuren veel last van echo moeten
hebben gehad. De elektromagnetische golven namelijk die de langere weg
namen, kwamen iets later aan dan die welke de kortste weg hadden
genomen, met het gevolg dat de morsetekens elkaar iets overlapten,
hetgeen aanleiding kan geven tot vervorming.
Maar het is niet zozeer deze kwestie waar ik het over wilde hebben als wel
over de wijze van voeden, welke laatste er zoveel toe heeft bijgedragen dat
zowel de zelfgenererende zender ANH als APV zo goed voldeden voor het
telegrafieverkeer.
Bij de bespreking van ANH voor het telefonieverkeer hebben wij gezien
dat deze zender voor dit doel niet deugde, omdat hij niet voldoende vast in
zijn golflengte zat. Bij het moduleren toch ontstonden, behalve de
gewenste amplitudeschommelingen, ook nog de ongewenste
frequentievariaties, welke de oorzaak waren van een sterke vervorming bij
de ontvangst. Het merkwaardige feit doet zich nu voor, dat het juist deze
eigenschap is die dit soort zenders zo uitermate geschikt maakte voor het
telegrafieverkeer. Zelfs zouden deze eenvoudige zenders, naar later bleek,
voor dit doel minstens even bruikbaar zijn als de latere ingewikkelde
stuurzenders, zo misschien niet beter. Vooropgesteld natuurlijk dat zij
overigens in dezelfde omstandigheden verkeerden als deze stuurzenders
voor wat betreft het vermogen en de gebezigde antenne.
Om dit te kunnen inzien, dienen we wat dieper in te gaan op een
verschijnsel dat zich voordoet bij de voortplanting van de
elektromagnetische golven en dat veel overeenkomst vertoont met het uit
de natuurkunde bekende Doppler effect. We herinneren ons allen wel het
merkwaardige geval dat waargenomen wordt bij het naderen en zich
verwijderen van de locomotief van een sneltrein, die een fluitsignaal geeft:
komt de trein naar ons toe, dan klinkt het geluid hoog en rijdt hij van ons
af, dan is het net alsof de toon lager wordt. In werkelijkheid verandert de
toonhoogte van het door de locomotief gegeven signaal niet, ook al horen
we iets anders. Dit is namelijk een gevolg van de snelle verandering in
weglengte, welke een frequentieverandering tot gevolg heeft.
Een overeenkomstig verschijnsel nu schijnt zich ook voor te doen bij de
voortplanting der radiogolven en is als volgt te verklaren. De door de
antenne uitgestraalde elektromagnetische trillingen worden, zoals bekend,
door de geïoniseerde bovenlagen in de atmosfeer gebroken en naar de
aarde teruggebogen. Daarbij is aan te nemen dat de hoogte en de
concentratie dezer lagen een voortdurende verandering ondergaan. De ene
keer geschiedt dit op regelmatige wijze, als gevolg van de wisselende
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bestraling door de zon een andere keer op onregelmatige wijze door de
inwerking van ionenstromen, die uit de wereldruimte (het heelal)
afkomstig zijn. Het gevolg hiervan kan zijn dat de wegen, welke de stralen
afleggen, aan een snelle verandering onderhevig zijn, hetgeen hetzelfde
effect moet hebben alsof de zender en ontvanger geen vaste plaats op aarde
hebben, doch zich relatief naar elkaar toe of van elkaar af bewegen.
Maar als dit het geval is, dan kan de aankomende trilling niet meer
dezelfde frequentie hebben als, welke werd uitgezonden. En het verschil
zal des te groter zijn, naarmate de weglengteverandering per tijdseenheid
groter is. Stel bijvoorbeeld eens dat deze 30 km per seconde is, dan heeft
een frequentieverandering plaats van 0,1%, hetgeen wil zeggen dat bij een
golflengte van 15 meter een frequentieverandering van 2000 Hz optreedt.
Staat nu een ontvanger afgestemd op zo’n zender, die een zuivere
draaggolf van 15 meter uitzendt en heeft een dergelijke
frequentieverandering plaats, dan zal het geluid plotseling in toonhoogte
veranderen of zelfs een ogenblik geheel wegvallen.
Past men nu echter behalve amplitudemodulatie ook frequentiemodulatie
toe, zoals het geval was bij de stootsgewijze voeding van de
zelfgenererende zenders PLF en APV, dan wordt niet een zuivere
draaggolf met zijbanden uitgezonden, doch een hele serie dicht bij elkaar
liggende frequenties. Het merkwaardige is nu, dat het Doppler effect zich
nooit op hetzelfde moment over een groot frequentiegebied uitstrekt, doch
steeds tot een betrekkelijk smalle band beperkt blijft. Het ene ogenblik zijn
het deze frequenties die een verandering ondergaan en het volgende weer
andere. Met andere woorden, wanneer een heel complex van frequenties
wordt uitgezonden, dan zal dit nooit in zijn volle omvang een verandering
ondergaan; er blijven altijd nog voldoende over die de ontvangst van het
uitgezonden teken mogelijk maken.
Dit is dus het grote voordeel van het gebruik van zelfgenererende zenders
voor telegrafie (mits stootsgewijs gevoed) boven die, welke een zuivere
draaggolf uitzenden. Een nadeel is, dat zij niet zo scherp in afstemming
zijn en men bij genererende ontvangst een geluid te horen krijgt dat
bekend staat als een schuurpapiertoon. Maar deze nadelen wegen zeker
niet op tegen de eerdergenoemde voordelen, want er moet bij de
voortplanting der golven heel wat gebeuren, wil men hiervan bij de
ontvangst hinder ondervinden.

14: Hoe het ontvangstation Rantja Ekek zich verder ontwikkelde
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Na ommekomst van mijn buitenlands verlof begin 1928 woonde ik weer in
Bandoeng en was hierdoor beter in de gelegenheid het ontvangstation te
Rantja Ekek te bezoeken. Afhankelijk van de mogelijkheid of ik mee kon
rijden met de chef van het ontvangstation, die in verband met zijn
experimenten op zeer ongeregelde tijden naar zijn werk ging, en tevens
van mijn eigen werkzaamheden, hadden deze bezoeken zowel overdag, ’s
avonds als ’s nachts plaats. Telkens weer was zo’n bezoek een genot, want
op het station heerste een waar radio enthousiasme en een intens
medeleven met de radiogebeurtenissen van die tijd. Lang voor Radio
Malabar zijn eerste kortegolfzender kreeg en ook zelfs voor augustus
1925, toen de zender van het laboratorium van de Rijkstelegraaf in Den
Haag in de lucht kwam, werden op Rantja Ekek reeds kortegolfontvangproeven gehouden.
Na de tegenslagen welke op het vorige ontvangstation te Tjangkring waren
ondervonden en die de overplaatsing van het station tot gevolg hebben
gehad, was het met de ontvangresultaten bergopwaarts gegaan. Voor een
deel was dit te danken aan de opkomst van het kortegolfverkeer en
anderdeels aan de belangstelling die enkelen onder het personeel aan de
dag legden. Zoals het meer op de radio-ontvang- en zendstations gegaan is,
waren er onder het personeel altijd wel een paar, die voor het vak voelden
en iets bijzonders tot stand wisten te brengen, mits hen hiervoor de
gelegenheid werd gegeven. Zo ook op het ontvangstation te Rantja Ekek.
Eén van hen, de heer A. de Haas (die we onder andere ook tegengekomen
zijn bij het storingsvrij maken van de grote booglamp) bleek zelfs een
grote “feeling” te bezitten voor alles wat de radiotechniek betreft en
dankzij deze volijverige en bekwame radiotechnicus (die later chef van het
ontvangstation werd) was er in de afgelopen jaren veel tot stand gekomen.
Het gevolg hiervan is geweest, dat het station niet alleen met zijn tijd mee
was gegaan, doch er werden vindingen gedaan die later door het
buitenland werden overgenomen. (Ik verwijs hiervoor naar het vermelde
aan het eind van de “Eerste kruisgesprekken”, waarbij, zowel in Nederland
als in Indië, gebruik werd gemaakt van ontvangst op meerdere antennes).
Sedert mijn laatste bezoek van enige jaren geleden had het station dan ook
een grote verandering ondergaan, zodat ik het nauwelijks terugkende. Het
is in verband hiermee en omdat het ontvangstation de meest waardevolle
schakel was in het gehele binnen- en buitenlandse radioverkeer, dat ik mijn
indrukken van mijn bezoeken in die tijd in het volgende weergeef.
In tegenstelling met die naar Radio Malabar en Radio Tjililin, voert de
weg naar Rantja Ekek over vlak terrein. Reeds van verre zijn de hoge
76

masten van het omvangrijke complex zichtbaar, gelegen te midden van
blinkende sawahs en geflankeerd door de altijd groene bergruggen, die
zich spiegelen in het stilstaande water. Naderbij gekomen beginnen zich de
eenvoudige stationsgebouwtjes af te tekenen. In verhouding tot het achttal
zestig meter hoge masten, waartussen de uitgebreide antenne-netwerken
hangen, lijken zij net speelgoeddoosjes. Rondom de gebouwen en tussen
de masten is alles sawah. Talloze smalle dijkjes keren het water, dat met
een zacht geruis stroomt van het ene omrande gedeelte naar het andere.
Hier en daar zijn vrouwen bezig bibit (jonge rijstplantjes) uit te planten.
Zij staan tot aan de kuiten in het koude water en steken stuk voor stuk de
korte halmpjes in de weke bodem. Aan de andere kant van de weg ligt een
vijftal karbouwen in het drabbige water van een poel zich de honderden
vliegen van hun logge lichamen te verdrijven. Nu eens rollen zij over de
ene en dan over de andere zijde, zodat hun lijven steeds met een dikke laag
vochtige klei bedekt blijven.
Links en rechts van de toegang tot het terrein staan een paar eenvoudige
gebouwtjes, waarin zich respectievelijk de apparaten bevinden voor de
hoogfrequentoverdracht langs de lijn en de dynamo’s en de accubatterijen
voor de voeding van de ontvanglampen. In de linker vleugel van het
hoofdgebouw, dat een paar honderd meter verder ligt, is de
ontvangafdeling voor de telegrafie ondergebracht. Een paar ambtenaren
zijn bezig met het afregelen van enkele van het twintigtal
ontvangapparaten, die met haast alle delen van de wereld in verbinding
staan. Al hun aandacht is geconcentreerd op het nauwgezette werk. Rustig
gaan zij hun gang; van een zenuwachtig gehaast zoals wij dat op Radio
Malabar gewend waren, valt hier niets te bespeuren. Het enige dat de stilte
af en toe onderbreekt, is het gepiep van een luidspreker die op de één of
andere telegrafiezender afgestemd staat. In het midden van het gebouw is
een grote ronde schakellessenaar in aanmaak. Een gedeelte hiervan is
reeds in gebruik.
Wanneer men door de lange gang binnenkomt, wordt het oog meteen door
deze grote installatie getrokken, die in de vorm van een rotonde is
gebouwd. Zo op het oog heeft het geheel veel weg van een modern
ingerichte “bar”. Alleen de hoge stoeltjes ervoor ontbreken en ook de
functie van de ambtenaar die in de cirkel is gezeten is een geheel andere
dan die van een barkeeper. In plaats van het serveren van een glaasje bier
of een cocktail zorgt hij voor de doorgifte van de opgevangen seintekens
naar de Bedrijfscentrale te Bandoeng, Weltevreden en elders, nadat deze
tekens eerst de lijnversterkers, die hier zijn ondergebracht, zijn gepasseerd.
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Het overbrengen van de ontvangtekens naar Weltevreden geschiedt door
middel van hoogfrequentoverdracht via de telefoonlijn. De hiervoor
benodigde installatie staat opgesteld in één der beide gebouwtjes, die wij
bij de ingang van het terrein tegengekomen zijn. Men is in staat hiermee
een zevental stations via één lijn over te brengen.
De totstandkoming van deze h.f.overdracht langs de lijn is een gevolg
geweest van bepaalde bedrijfs- en verkeersomstandigheden. Zo we ons
herinneren, was de Bedrijfscentrale aanvankelijk op het ontvangstation te
Tjangkring ondergebracht. Toen spoedig daarna bleek dat het
verkeersgedeelte beter van de ontvangafdeling gescheiden kon worden,
werd het eerste een jaar na de opening naar Bandoeng overgebracht. Maar
Bandoeng was weliswaar een grote stad met een paar honderdduizend
inwoners, welke de pretentie had eenmaal de hoofdstad van Java te zullen
worden, waar de zetel van de Gouverneur Generaal eens zou komen en
waarheen alle Departementen zouden verhuizen (dat van
Gouvernementsbedrijven en Oorlog was er al), doch een handelscentrum
was Bandoeng niet en zou het misschien ook nimmer worden. Voor de
Batavianen en Soerabaianen bleef Bandoeng de schone bergdessa waar
men gaarne eens een “koude neus” ging halen en de vakanties
doorbrengen, maar de handel en wandel wat hiermee annex was bleef
beneden, ondanks het zoet gefluit van het gemeentebestuur en “Bandoeng
Vooruit”.
De meeste telegrammen voor het buitenland, en wel in hoofdzaak die voor
Nederland, werden daarom niet te Bandoeng maar in Weltevreden en in
Soerabaia aangeboden. Dit bracht natuurlijk zijn bezwaren mee, want alles
wat bestemd was via de radioweg te worden verzonden, moest dus eerst
naar Bandoeng. Hierdoor ontstond een belangrijke vertraging, welke nog
werd verergerd als de radioverbinding plotseling achteruit ging en vele
telegrammen teruggeseind moesten worden ter doorzending per kabel. Dit
laatste kwam weliswaar in latere jaren niet meer voor, doch ook dan nog
bleek het wenselijk een snellere weg te volgen.
Teneinde hierin verbetering aan te brengen, werd besloten de zenders in
het vervolg niet meer te bedienen vanuit Bandoeng, maar direct vanuit
Weltevreden zelf. Dat wil zeggen de seinsleutels verhuisden van de eerste
naar de tweede stad en de Bedrijfscentrale in Bandoeng had alleen maar
voor de doorverbinding te zorgen. De ontvangst der telegrammen zou
echter voorlopig nog te Bandoeng blijven, althans, dat was de bedoeling.
Doch ook dit bleek niet te voldoen.
Toen eenmaal de seingeving verhuisd was, moest de ontvangst wel volgen.
Telkens ontstonden moeilijkheden met het geven van reçu’s, navragen etc,
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zodat uiteindelijk de knoop doorgehakt werd en voorbereidingen werden
getroffen de ontvangst de telegrammen ook naar Weltevreden over te
brengen.
Het eenvoudigst zou geweest zijn het hele ontvangbedrijf naar
Weltevreden te doen verhuizen, dan was men ineens van alle verdere
moeilijkheden af. Maar dit stuitte af op overwegingen van militaire aard.
De Bandoengse Hoogvlakte toch werd beschouwd als een militair bolwerk
en in verband hiermee heeft altijd het streven bestaan de belangrijkste
radiostations op deze Hoogvlakte te concentreren. Later is het er echter
toch van gekomen, dat een gedeelte van het ontvangbedrijf naar
Weltevreden is overgebracht naast het bestaande, doch voorlopig zat er
niets anders op dan de ontvangen signalen rechtstreeks van Rantja Ekek
via de lijn naar deze stad over te brengen. Dit was eenvoudiger gezegd dan
gedaan, want voor deze overdracht waren heel wat lijnen nodig en deze
had men niet. Het normale telefoon- en telegraafverkeer was op deze extra
belasting niet berekend en het leggen van nieuwe lijnen kostte een handvol
geld.
Een tijdlang stond de telefoondienst ’s nachts enige interlokale lijnen af,
overdag had men ze echter zelf nodig voor de afwikkeling van het
telefoonverkeer. De enige oplossing zou zijn het maken van een
meervoudige h.f.verbinding via de bestaande lijnen, zonder het gewone
verkeer te hinderen.
Het plan werd bij de desbetreffende instantie voorgebracht en toen hierop
goedkeuring werd verkregen, kon aan de slag worden gegaan. Vele
moeilijkheden moesten worden overwonnen. Niet alleen dat alle
benodigde apparaten op het station zelf moesten worden vervaardigd, ook
de bestaande lijnen dienden gedeeltelijk een wijziging te ondergaan. Voor
het doel waren alleen de bovengrondse verbindingen bruikbaar en
aangezien enkele gedeelten uit kabel bestonden, was het nodig enkele
routes om te leggen. Hierdoor kreeg het traject een lengte van ongeveer
200 kilometer.
Bij de proeven bleek dat de frequentie van de benodigde wisselstroom
zonder bezwaar opgevoerd kon worden tot een 150.000 hertz. Teneinde
storing te voorkomen met de gewone draadgesprekken werd als onderste
grens een frequentie van 25.000 hertz genomen, zodat een
frequentiegebied van 125.000 hertz ter beschikking stond.
Daar ieder der zeven kanalen (zes plus één reserve) een bandbreedte van
zes kilohertz in beslag nam, zou er voor iedere band plaats genoeg geweest
zijn, ware het niet dat rekening moest worden gehouden met de inductie en
ontvangst van de vele radiozenders, waarvan de grote booglamp met zijn
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vele harmonischen wel de eerste plaats innam.
Hoewel talrijke lijnkruisingen waren aangebracht met het doel het
inductieverschijnsel te reduceren, bleken toch nog grote gedeelten van de
frequentieband onbruikbaar te zijn. Geen wonder dat het heel wat
hoofdbrekens heeft gekost de bruikbare gebieden uit te knobbelen. Voor
ieder der kanalen werd een hoogfrequent stuurzender gebouwd, die de
benodigde draaggolf moest leveren. Hierop werd op de bekende wijze in
het ritme der morsesignalen een frequentie van 2500 hertz gemoduleerd.
Alle stuurzenders werkten geheel automatisch en werden gevoed door
accubatterijen. Een speciale inrichting zorgde ervoor, dat zij op tijd
geladen werden. De gloeispanningen werden constant gehouden door
aangebrachte stabilisatorlampen.
Het geheel werkte uitstekend. In navolging van de aanvankelijk bij de
ontvangapparaten toegepaste bouwwijze was misschien rijkelijk veel hout
en celluloid gebruikt. Dit zou de oorzaak worden van een grote tegenslag,
want op een nacht ontstond er kortsluiting, met het gevolg dat het hele
gebouwtje met al zijn hebben en houden in vlammen opging. Weg was alle
werk en moeite. Maar men liet het er natuurlijk niet bij zitten.
Onmiddellijk werd begonnen met de bouw van een degelijker installatie en
daar men inmiddels de nodige ervaring had opgedaan, vorderden de
werkzaamheden snel. Na verloop van enkele maanden van hard werken
konden de proeven voortgezet worden, welke tot resultaat hadden dat de
installatie sedert april 1927 continue in bedrijf stond.
Zoals het een goed ontvangstation betaamt, beschikte Rantja Ekek over
een zogenaamde controlepost. Hier werd doorlopend “toezicht”
uitgeoefend op de golflengten van de eigen en van andere zenders; een
soort etherpolitiedienst dus. Een dergelijke controle bleek absoluut nodig
te zijn, daar de ether langzamerhand overbevolkt raakte en het werken in
een andermans “vaarwater” moeilijkheden kon opleveren. Daar in die
eerste jaren alle Indische zenders en ook vele buitenlandse zenders van het
zelfgenererende type waren die gemakkelijk uit hun koers raakten, kwam
het nog al eens voor, dat corrigerend moest worden opgetreden.
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Foto 3: Een der eerste kortegolf ontvangtoestellen op het
ontvangstation.
De ontvangst was in twee groepen verdeeld, welke in afzonderlijke
vleugels van het gebouw waren ondergebracht. In het ene gedeelte werden
de stemmen beluisterd van Manilla, Japan, Medan, Koepang en Ambon.
Het andere herbergde de ontvangers voor Nederland, Duitsland, Amerika,
Saigon en andere landen, die vrijwel alle op de korte golf werkten.
De meeste toestellen waren in eigen werkplaats aangemaakt, doch de
laatste tijd was men er ook toe overgegaan buitenlands fabrikaat aan te
schaffen, teneinde dit met eigen werk te kunnen vergelijken. Hierbij was
de keus gevallen op de meest moderne apparaten van Telefunken, de
Radio Corporation of America en de Société Radio Electrique te Parijs.
Alleen de apparaten van de beide eerste maatschappijen waren in die
dagen in gebruik. Die van de laatste lieten nog op zich wachten.
Eén van de interessantste onderdelen van het bedrijf betrof de afdeling,
waar de stem van Nederland doorkwam, namelijk de ontvangafdeling voor
telefonie. Deze afdeling stond in verbinding met een drie- of viertal
voorposten, welke gelijktijdig op een- en zelfde zender waren afgestemd.
De bedoeling hiervan was, zoals we reeds hebben gezien, het hinderlijke
sluiereffect (fading) te reduceren.
Daar het hier een zeer speciale vinding betrof van de chef van het
ontvangstation, die in die eerste tijd buitengewoon goede resultaten heeft
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opgeleverd, willen wij op dit onderwerp wat dieper ingaan.
Toen in 1925 de eerste kortegolfzenders in de lucht kwamen, was men
aanvankelijk van mening dat dit soort zenders in de toekomst het enig
zaligmakende middel zou worden voor het telegraafverkeer over grote
afstanden. Aan commerciële telefonie over lange afstanden werd toen nog
niet gedacht. De tekens kwamen wonderlijk sterk door en in tegenstelling
met de langegolfontvangst werd weinig of geen last ondervonden van de in
de tropen zo buitengewoon hinderlijke luchtstoringen. Al spoedig bleek
echter dat aan de kortegolfontvangst ook nadelen verbonden waren, die in
hevigheid toenamen naarmate de gebezigde golflengten korter werden. Dit
verschijnsel kende men in Indië eigenlijk nog niet, omdat hiervan bij het
gebruik van de zeer lange golven geen hinder werd ondervonden.
Zoals waarschijnlijk reeds duidelijk is geworden, betrof het hier het
langzaam of plotseling wegzinken en sterker worden van het geluid: het
sluiereffect.
Tegenover dit verschijnsel schijnt men op Rantja Ekek aanvankelijk zo
vreemd te hebben gestaan, dat men er aan begon te twijfelen of een
commercieel verkeer op de korte golven wel ooit tot de mogelijkheden zou
behoren. Gelukkig bleek één en ander achteraf, toen men er een beetje aan
gewend raakte, mee te vallen, zodat enige maanden daarna (namelijk in
augustus 1925) een tamelijk betrouwbare telegraafverbinding met de
kortegolfzender van het laboratorium van de Rijkstelegraaf in Nederland
werd verkregen.
Als gevolg van het succes met de kortegolftelegrafie begon weldra in het
buitenland ook de belangstelling voor de kortegolftelefonie over grote
afstanden op te komen. Bij deze proeven bleek dat onder gunstige
omstandigheden een gesprek gevoerd kon worden, doch dat hierbij veel
meer dan bij het telegraafverkeer het euvel van het sluiereffect werd
ondervonden. Begin 1926 was de toestand nog zo dat wel over grote
afstanden kon worden getelefoneerd, doch dat van enige betrouwbaarheid
van een dergelijke verbinding nog niet gesproken kon worden.
Telefonieproeven van amateurs tussen Amerika en Engeland bevestigen
dit. Daadwerkelijke resultaten met de kortegolf telefonieontvangst werden
niet verkregen. Het uitluisteren naar dit soort stations, die alle op zeer
grote afstand werkten en betrekkelijk zwak waren vanwege hun geringe
energie, bepaalde zich op Rantja Ekek hoofdzakelijk tot het doen van
waarnemingen.
Deze toestand veranderde met één slag toen de Philips-zender PCJJ als
eerste sterke Europese kortegolf telefoniezender in de lucht kwam. Pas
daarna kon een aanvang gemaakt worden met het doen van nauwgezette
82

observaties en het beramen van middelen om de lange
afstandsradiotelefonie tot een bruikbaar instrument te maken, zodat het
uitluisteren naar muziek genietbaar werd. Zonder gebruik te maken van
bijzondere hulpmiddelen kwam hiervan niets terecht, alle enthousiaste
berichten van amateurs en luisteraars ten spijt; althans zo was de mening
op het radiostation te Rantja Ekek. Zo herinnerde zich de chef van het
station een uitzending van PCJJ, waarbij een concert werd gegeven van
Beethoven. Door het optreden van sluiereffect werden toevallig de
passages die sterk moesten zijn zwak en omgekeerd, die zwak waren
bedoeld sterk. Geen wonder dat een muzikaal oor hierin geen bevrediging
kon vinden en dit soort storing was niet het ergst. Vervormingen, waarbij
de kwaliteit van het geluid achteruit ging waren nog veel hinderlijker.
Alvorens in te gaan op de methode die op Rantja Ekek gevolgd werd om
hierin verbetering aan te brengen, is het wenselijk eerst enkele
bijzonderheden te vermelden omtrent het sluiereffect en de ervaringen die
men op het station had opgedaan.
Het sluiereffect is onder te verdelen in twee hoofdgroepen en tot deze
conclusie was men op Rantja Ekek ook reeds gekomen. Deze zijn:
1.

De synchrone sluiering, waarbij het toe- en afnemen in amplitude
van alle frequenties in de gehele betreffende frequentieband
gelijktijdig plaats vindt.
2.
Selectieve sluiering, waarbij het toe- en afnemen in amplitude bij
verschillende frequenties in het beschouwde gebied min of meer
willekeurig plaats grijpt.
De eerste soort is voor de muziek- en spraakweergave, hoe onplezierig
overigens, het minst hinderlijk. Daar echter door middel van
versterkerlampen het zwakste geluid, bij wijze van spreken, bulderend
hard gemaakt kon worden, drong al spoedig de vraag naar voren of het niet
mogelijk was een compensatie-inrichting te maken, die op de amplitude
van de draaggolf werkte en waarmee automatisch de versterking zou
kunnen worden opgevoerd zodra de geluidsterkte beneden een bepaald
niveau daalde.
Deze methode is inderdaad mogelijk, doch de moeilijkheid was dat de
draaggolf zelf ook niet constant is en verder dat het geluid niet mag dalen
beneden de zogenaamde stoorspiegel, ook wel drempelwaarde genoemd.
Gebeurt dit laatste wel, en dat is vaak het geval, dan wordt het
achtergrondgeruis ook mee versterkt en dan is men nog verder van huis.
Deze oplossing werd dus niet geschikt geacht, op Rantja Ekek wel te
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verstaan, althans niet voor kortegolftelefonie over zeer grote afstanden,
waarbij de intensiteitschommelingen bijzonder hevig kunnen zijn. Toch
heeft men naderhand, zoals zo meteen zal blijken, deze compensatieinrichting niet kunnen ontberen, daar de omstandigheden zich dienomtrent
wijzigden.
Is de eerste soort (namelijk de synchrone sluiering) niet zo hinderlijk,
anders stond het met de tweede soort: de selectieve fading. Deze is
belangrijk erger en in sommige gevallen bepaald noodlottig. Men kan zich
hier enigszins een voorstelling van vormen door zich in te denken wat er
gebeurt, wanneer bij het spreken of bij de muziek verschillende klanken
wegvallen of geheel vervormd doorkomen. Van een draaglijke weergave is
dan geen sprake meer. Alles is totaal verwrongen en een niet al te
enthousiaste luisteraar zet dan zijn ontvanger af, om het een volgende
maal, wanneer de atmosferische omstandigheden wat gunstiger zijn,
nogmaals te proberen.
Maar op een commercieel ontvangstation gaat zulks niet. Integendeel, het
is de kunst om juist op zulke momenten een redelijk geluid uit de telefoon
of luidspreker te krijgen. Hoe groot deze vervorming soms kan zijn, moge
blijken uit de volgende voorbeelden welke men mij mededeelde.
Misschien dat deze meer tot de verbeelding spreken dan alleen maar
woorden over vervorming en slechte kwaliteit.
Welnu, de Philips-zender PCJJ gaf dikwijls tussen de programma’s door
een constante toon van 500 hertz. Op een nacht was de selectieve sluiering
weer bijzonder hevig. In plaats van een constante toon hoorde men een
onderbroken en in toonhoogte variërend geluid. Aanvankelijk dacht men
met morsesignalen te doen te hebben van een niet al te zuivere telegrafieuitzending. Een luisteraar, die het morseschrift niet geheel machtig is, zou
zeker in de veronderstelling verkeerd hebben met een telegrafiezender in
plaats van een telefoniezender te doen te hebben gehad, zo vaak en zo
abrupt braken de “tekens” af, of zetten opnieuw in.
Nu werd zo even reeds vermeld dat het karakteristieke van de selectieve
sluiering is, dat de amplitudes van weinig van elkaar verschillende
frequenties niet gelijktijdig in grootte variëren, maar nu eens deze en dan
weer een andere. Zelfs kunnen zij geheel wegvallen, terwijl dichtbij
gelegen frequenties blijven bestaan.
In het bovenstaande geval nu doofde blijkbaar een ogenblik de
draaggolffrequentie en vermoedelijk ook nog een paar van de
zijbandfrequenties geheel of gedeeltelijk uit. Het gevolg hiervan was een
plotselinge verzwakking en afbreken van de grondtoon en, als gevolg van
een eigenschap der detectie, het opkomen van een tweede en hogere
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harmonische, welke domineerden.
In plaats van de 500 periodentoon kreeg men een mengelmoes van de
tonen 500, 1000 en hoger te horen, afgewisseld met korte onderbrekingen.
Wanneer bij het weergeven van zo’n enkele toon van 500 hertz reeds zulke
ingrijpende veranderingen optreden, kan men zich voorstellen wat er
gebeurt bij spraak en vooral bij muziek. De weergave moet dan een
aaneenrijging zijn van allerlei niet meer te definiëren geluidsklanken,
benevens het wegglijden en terugkeren van de hoge naar de lage tonen en
omgekeerd. Afhankelijk van de mate van selectieve sluiering varieert de
verstaanbaarheid van enigszins bruikbaar tot geheel onbruikbaar.
Niet alleen bij telefonie, ook bij telegrafie deden zich eigenaardige
verschijnselen voor. Althans wanneer deze een min of meer zuivere
draaggolf uitzond, al dan niet een weinig gemoduleerd. Zo werd bij de
ontvangst van de kortegolfzenders voor telegrafie op Kootwijk, die, naar
we weten, aanvankelijk werkten met een rust- en werkgolf, af en toe het
volgende geconstateerd.
Teneinde de bandbreedte niet te groot te maken, werd de
verschilfrequentie tussen de werk- en rustgolf niet groter genomen dan een
paar kilohertz, zodat nog maar net de tekens uit elkaar waren te houden.
De bedoeling hiervan was niet een al te grote plaats in de reeds
dichtbezette ether in te nemen. Nu gebeurde het soms, dat de werkgolf niet
alleen geheel verdween, doch dat de rustgolf op zijn plaats kwam. Het had
er veel van alsof het geheel enkele kilohertz verschoof. Vermoedelijk had
men hier te doen met het meergenoemde Dopplereffect, hetwelk ook een
vorm van selectieve sluiering is. Zo we ons herinneren, hebben hierbij
tijdens de voortplanting frequentieveranderingen plaats.
Was het voor de telegrafisten vaak al moeilijk een door sluiering in sterkte
variërend teken te nemen, veel moeilijker werd deze taak wanneer ook nog
een contrasein zich liet horen en het werksein afzwakte. Op deze
momenten kon de telegrafist gevoeglijk zijn hoofdtelefoon afleggen
(hetgeen dan ook meestal gebeurde), want dan viel er eenvoudig niets van
te maken. Zonder zich over de oorzaak van de storing druk te maken, werd
zij door hen aangeduid als het door elkaar heen lopen van werk- en
rustgolf.
Deze en talrijke andere eigenschappen van het gedrag van de korte golf
werden door het personeel op het ontvangstation te Rantja Ekek
waargenomen. Het zou te ver voeren meer aan te halen. Alleen de meest
typerende gevallen zijn hier ter illustratie weergegeven. Hieronder valt ook
nog te vermelden dat de ontvangst uit Europa soms zeer diepe inzinkingen
vertoonde, terwijl de verbinding met San Francisco op hetzelfde moment
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beter begon te worden en omgekeerd.
Over dit alles echter thans genoeg. Het bovenstaande is alleen maar
bedoeld om een indruk te geven van de moeilijkheden welke werden
ondervonden bij de kortegolfontvangst en die ertoe geleid hebben tot het
vinden van een methode, waarmee de hinderlijke sluiering voor een groot
deel gecompenseerd werd. Deze vinding heeft in de begintijd veel tot het
succes van het kortegolfverkeer bijgedragen en werd spoedig daarop ook
in Nederland toegepast. Zelfs vond deze methode ook elders erkenning.
Een groot succes dus voor de heer De Haas, chef van het radiostation te
Rantja Ekek, die haar het eerst toepaste.
Uit nauwgezette observaties was gebleken dat het sluieringseffect op één
en hetzelfde tijdstip zeer plaatselijk is. Deze ontdekking heeft ertoe geleid,
dat proeven werden genomen met gelijktijdige ontvangst op meerdere
antennes, die een onderlinge afstand hadden van een paar honderd meter.
Op ieder van de ontvangtoestellen werd een luidspreker aangesloten en op
een zodanige plaats opgesteld, dat men beide gelijktijdig kon observeren.
Hierbij bleek dat de luidsprekers vaak niet gelijktijdig op de sluiering
reageerden, althans niet op dezelfde soort sluiering. Het ene moment zakte
het geluid van de links opgestelde luidspreker weg en het volgende
ogenblik van de rechtse. Ook kwamen er momenten voor, waarbij de
vervormingen wél gelijktijdig optraden. Stond men ongeveer in het
midden tussen de beide luidsprekers, dan was het net alsof het geluid heen
en weer zwaaide.
Daarna nam men de proef met een paar antennes op een iets grotere
afstand van elkaar. Ook thans bleken de snelle inzinkingen geheel
verschillend te zijn en nog maar een hoogst enkele maal samen te vallen.
Zelfs waren de tijdverschillen waarop sluiering op de ene en op de andere
voorkwamen, aanmerkelijk groter geworden.
Thans durfde men het aan uitgebreidere en daardoor ook kostbaardere
proeven te nemen door complete installaties op te stellen buiten het eigen
terrein in de nabijgelegen kampongs te Rantja Pintoe, Rantja Batok en
Rantja Gegher. De afstand van deze kampongs tot het ontvangstation
bedroeg respectievelijk 1.200, 800 en 1.600 meter, alle in verschillende
richting. Door middel van kabels en bovengrondse geleidingen werden
deze posten met het hoofdgebouw verbonden. Een speciaal hiervoor
ingericht gebouwtje diende als eindpunt, waar de laagfrequentie
geluidstrillingen werden gemengd.
Ook nu weer werden goede resultaten verkregen.
Het resulterende geluid was soms zo constant, dat alleen een kennersoor
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nog onregelmatigheden zou kunnen hebben ontdekken. Voor het mengen
van de geluidstrillingen werd thans een andere methode gevolgd dan bij de
oorspronkelijke proeven met de luidsprekers. En wel door dit te doen vóór
en niet nà de geluidsweergave. Hiertoe werd een zogenaamde koppellamp
in iedere lijn opgenomen en de anodes hiervan parallel met elkaar
verbonden. Het gevaar bestond dat de aankomende wisselstroompjes niet
met elkaar in fase zouden zijn en elkaar zouden verzwakken of andere
onregelmatigheden zouden veroorzaken, zoals dit het geval is wanneer
men wisselstroommachines zonder meer parallel schakelt. Maar het
wonderlijke was, dat men hier helemaal geen last van had. Alleen moest
aan één voorwaarde voldaan zijn en wel aan een zoveel mogelijk gelijke
geluidsterkte der ontvangposten; ook nog, wanneer de ontvangst zelf tot op
een fractie van de normale sterkte was teruggelopen, hetgeen in de slechte
jaargetijden en bij zonsop- en ondergang nog al eens voorkwam.
Op deze wijze ontstond het, wat men op Rantja Ekek noemde,
antifadingsysteem, hetgeen men beter een meerantennesysteem had
kunnen noemen teneinde verwarring met andere systemen te voorkomen.
Het spreekt vanzelf dat de toepassing van het systeem nog heel wat
hoofdbrekens heeft gekost, alvorens het voor de praktijk geschikt was.
Hierbij behoeven we alleen maar te wijzen op het kritische punt van het op
gelijk niveau instellen van de toestellen en het naregelen wanneer de
ontvangst slechter werd. Het ideale zou geweest zijn, wanneer men op
iedere post een bedieningsambtenaar had kunnen plaatsen, doch dat ging
niet vanwege de hieraan verbonden kosten. Er zat dus niets anders op dan
de toestellen op iedere post zo goed mogelijk stuk voor stuk in te stellen en
dan voorlopig aan hun lot over te laten. Wanneer de ontvangintensiteit
teveel veranderde, stapte een ambtenaar van het station in een auto en reed
langs de posten om de toestellen bij te regelen. Zo’n tochtje duurde een
half uur, althans wanneer hij geen pech had.
Het lag echter in de bedoeling de toestellen op den duur vanuit een
centraal punt automatisch te bedienen. Bereids waren proeven in die
richting genomen en een aantal onderdelen hiervoor in aanmaak. De toe te
passen methode berustte hierop, dat men op iedere post een relais plaatste,
dat door middel van een drukknop vanuit het centrale punt werd bediend.
Aan het relais bevond zich een getand rad, dat bij iedere op- en
neerbeweging van het ankertje één tand versprong. Op deze manier was
het mogelijk een condensatortje in beweging te brengen, hetwelk parallel
op één der afgestemde kringen van de superheterodyne-ontvangers was
aangebracht.
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Teneinde de mogelijkheid te hebben de capaciteit zowel te kunnen
vergroten als te verkleinen, waren er op iedere post twee van zulke
inrichtingen nodig.
Hoewel het boven beschreven antifadingsysteem bevredigend werkte, zou
het spoedig weer een grote verandering ondergaan. Want men leefde in die
tijd snel, het kortegolfverkeer nam gestadig in omvang toe en hiermee
hielden de technische problemen gelijke tred. Ongeveer gelijktijdig met
het gereed komen van het antifadingsysteem was de kortegolftelefoniezender PCLL te Kootwijk in de lucht gekomen. En kort hierop
begonnen de telefonieproeven tussen Nederland en Indië.
Aanvankelijk hadden deze kruisgesprekken plaats van studio tot studio,
doch het lag in de bedoeling spoedig van de gewone telefoon gebruik te
maken. Af en toe hadden, zoals we ook al hebben gezien, proefgesprekken
plaats, waarbij van de huistelefoon gebruik werd gemaakt. Voor deze
gesprekken via de lijntelefoon waren, zo we eveneens weten, speciale
voorzieningen nodig, teneinde te voorkomen dat de gesprekken opnieuw
uitgezonden werden. Maar ook dan nog was het niet zo eenvoudig echo te
voorkomen, omdat de hiervoor gebezigde lijnbalansen zich moeilijk lieten
instellen, vooral wanneer het aankomende geluid niet helemaal constant
was.
En hiermee kwam men bij de ontvangst op een geheel ander plan, want
toen werd het niet langer voldoende geacht dat het sterkteniveau
inzinkingen, hoe gering ook, vertoonde. Hier kwam nog bij dat bij de
ontvangst van de Kootwijk-zender (18,07 meter) vaak last werd
ondervonden van een diepe sluiering, waardoor de instelling van de
ontvangapparaten op de ontvangposten nog al eens in de war raakte, zodat
bij de weergave een bevend geluid ontstond. Dat was het eerste probleem.
Het tweede was, dat de antennes een zekere ontwikkelingsgang hadden
doorgemaakt, waarbij gebleken was dat een kwalitatief betere ontvangst
werd verkregen door deze op een speciale golf af te stemmen en een
bepaalde richting te geven. Hieruit volgt dat men dus voor iedere zender
die men ontvangen wilde, een geheel stelsel van antennes zou moeten
bouwen, wilde men voor iedere zender het antifadingsysteem toepassen.
Het is duidelijk dat zulks om economische redenen niet uitvoerbaar was,
althans niet wanneer ieder systeem uit vier posten bestond. Sedert
december 1927 was er een vierde post bijgekomen. Hierdoor kwam het op
Rantja Ekek toegepaste antifadingsysteem een beetje in het gedrang en
was men, mede in verband met het verkrijgen van een absoluut constante
ontvangst, wel genoodzaakt het aanvankelijk versmade
amplituderegelsysteem opnieuw in beschouwing te nemen.
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Werd iedere ontvanger van een dergelijk systeem voorzien, dan zou het
aantal posten van vier op twee kunnen worden teruggebracht. Met het
nemen van proeven in deze richting was men reeds bezig en de resultaten
waren niet onbevredigend. Althans in zoverre dat, zoals te voorzien was,
méér last werd ondervonden van het af en toe opkomen van bijgeluiden,
net alsof men, zoals men het op Rantja Ekek uitdrukte, te doen had met
“windvlagen” die aan kwamen suizen.
Deze “winderige” weergave was, zoals men begrepen zal hebben, een
gevolg van het wegzakken van het geluid beneden de stoorspiegel van één
of meer ontvangers. De automatische sluieringsregelaar voert dan de
sterkte wel op tot het gewone niveau, echter, waarop reeds eerder werd
gewezen, in combinatie met het geruis. Meer dan voorheen bleef het
sterkteniveau op één hoogte, hetgeen voor de instelling der lijnbalansen
van groot voordeel scheen te zijn. Alleen moest men het lawaai dat nu en
dan ontstond, op de koop toenemen. Maar, zo vertelde men mij, als de
“windvlagen” maar niet overgingen tot “storm”, zoals bij de proeven met
één antenne en automatische regeling wel eens het geval was bij de
ontvangst van Kootwijk op 18,07 meter, dan was men reeds tevreden.
Van deze automatische fadingregelaars waren in de werkplaats op Rantja
Ekek een aantal in aanmaak, zodat men over enkele maanden ten behoeve
van de radiotelefoonverbinding Nederland-Indië wederom een belangrijke
vooruitgang hoopte te boeken.
Tot slot nog een enkel woord over de eigen werkplaats op Rantja Ekek,
waar de meeste der aanwezige toestellen waren aangemaakt.
In de loop der jaren had ook deze afdeling een grote uitbreiding
ondergaan, zodat het nodig was geworden aan het hoofd hiervan een
bekwaam Westers instrumentmaker aan te stellen. Voor een groot deel
bestonden de werkzaamheden uit het fabriceren van kortegolfspoeltjes,
smoorspoelen (laagfrequent en hoogfrequent) en transformatortjes. Dag in
dag uit waren een zestal toekangs bezig met het wikkelen hiervan, zowel
uit de hand als machinaal. Honderden van deze spoeltjes werden gemaakt
en het is mij nooit duidelijk geworden waar deze allemaal voor nodig
waren. Telkens weer werden nieuwe vormen en mogelijkheden bedacht.
En wanneer men in de veronderstelling verkeerde dat met een bepaalde
uitvoering betere resultaten werd verkregen, werden alle andere
successievelijk uitgewisseld.
Na gewikkeld en gedroogd te zijn, gingen de spoeltjes en transformatoren
in een impregneeroven, teneinde hen beter bestand te doen zijn tegen het
indringen van vocht, hetgeen in de vochtige omgeving te midden van de
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sawahs geen overbodige luxe was.
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Hoofdstuk II
De bouw van kristalbestuurde
kortegolfzenders
1: De groei van het radiolaboratorium
Na het gereed komen van de zelfgenererende zender APV I werd ik, zoals
reeds medegedeeld, overgeplaatst van Radio Malabar naar het
radiolaboratorium. Opnieuw keerde ik dus terug naar de omgeving waar ik
zeven jaar geleden mijn Indische loopbaan begonnen was. Zij het dan, dat
deze omgeving in de tussenliggende tijd een grote verandering had
ondergaan. Sedert geruime tijd waren het radiolaboratorium en de
administratie van de Radiodienst verhuisd en was het eerste een
afzonderlijke afdeling geworden en belangrijk uitgebreid.
Toen ik in 1922 naar Radio Malabar ging, waren beide nog in een paar
burgerhuizen in de Frisiastraat ondergebracht en werkten in het
laboratorium met werkplaats slechts een tiental inheemse werklieden,
benevens een paar Europese technici. Thans was dit aantal, wat het
inheemse personeel betreft, vertienvoudigd.
En toch waren sindsdien nog maar een zestal jaren verlopen. Wat was er in
die korte spanne tijds bij de Radiodienst al niet veel gebeurd? De grote
booglampzender, toen nog in aanbouw en eenmaal het grote wonder op
radiozendgebied, was intussen verouderd na slechts enkele jaren dienst te
hebben gedaan. Andere systemen hadden zijn plaats ingenomen en er
waren mogelijkheden ontstaan, waarvan men toen nog niet droomde.
Al deze jaren van conjunctuur waren aan het radiolaboratorium niet
ongemerkt voorbij gegaan. Geen wonder dat aan dit bedrijf vrijwel niets
meer herinnerde aan vroeger, behalve dan enkele bekende gezichten onder
het personeel en wat verouderde toestellen uit die tijd, welke laatste ergens
op een vergeten plaats op een kast stonden en dik onder het stof zaten.
Och, eigenlijk kon je het experimentele gedeelte van het kantoor in de
Frisiastraat in die dagen geen werkelijk laboratorium noemen en, voor
zover ik mij herinner, droeg het toen ook nog niet die weidse naam. Een
chef van deze afdeling was er niet. De werklieden waren in een garage
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ondergebracht en werkten nu eens voor deze en dan voor gene. Slechts een
gering aantal meetapparaten stond ter beschikking, hetgeen nog al eens
moeilijkheden gaf wanneer meerdere personen hetzelfde instrument voor
hun proeven nodig hadden.
Aan het maken van lampzenders werd toen nog niet gedacht. We waren al
blij een matig werkende lampontvanger in elkaar te kunnen zetten.
Toch stond ook toen reeds in één der kamers een lampzender opgesteld,
waarmee nog wel getelefoneerd kon worden ook. Het was een ½ kW
“cabinet set” van Marconi, een zelfde type als gebruikt was voor de
telefoonverbinding Soerabaia-Makassar, alleen met een kleiner vermogen.
Welke bedoeling wijlen Dr. de Groot met deze zender heeft gehad, weet ik
niet. Ik heb hem slechts eenmaal op een avond in bedrijf gezien, waarbij
verbinding werd gemaakt tussen Bandoeng en Weltevreden. Veel kwam
hiervan, voor zover ik mij herinner, niet terecht vanwege de enorme
luchtstoringen. Er werd namelijk gewerkt op de lange golf. Vermoedelijk
is dit de eerste en de laatste maal geweest dat hij dienst heeft gedaan. Een
leeg houten geraamte, hetwelk thans gebruikt werd om gereedschap op te
bergen, herinnerde mij nog aan de dagen van weleer.
Toen in 1923 het kantoor in de Frisiastraat overging naar het monumentale
gebouw van Gouvernementsbedrijven, werden de administratie en het
experimentele gedeelte van elkaar gescheiden en kreeg het laatste een
plaatsje toegewezen in één der kelders van het hoofdgebouw. Het was
vanaf die tijd, dat deze afdeling “laboratorium” werd genoemd en het was
ook vanaf toen, dat aan het hoofd een jong ingenieur kwam te staan, de
heer Ir. Langendam. Sindsdien nam het laboratorium snel in omvang toe
en begon naam te maken. Het was ook hier dat de meergenoemde tien
kilowatt booglampzendertjes werden beproefd en uitgerust. Eenmaal
hiermee begonnen, kreeg het laboratorium spoedig tot taak de radiostations
voor de Buitengewesten te verzorgen.
Na de booglampzendertjes kwamen de 3 kilowatt zelfgenererende
lampzenders voor de lange golf en het duurde niet lang, of men begon
proeven te nemen op de korte golf en over grote afstanden. Vele amateurs
uit die dagen (het was begin 1924) zullen zich de pogingen met de
kortegolfzender ANE herinneren. Bij de proeven met deze zender deed
zich het gemis voelen van een terrein voor het opstellen van een antenne
en tevens bleek het rijkelijk van betonijzer voorziene gebouw met zijn
meterdikke muren weinig geschikt te zijn voor kortegolfexperimenten.
In verband hiermee werd omgezien naar een ander onderkomen, hetwelk
na enig zoeken werd gevonden in een gedeelte van de semi-permanente
gebouwen van het Mijnwezen, hetwelk door deze dienst welwillend in
92

bruikleen werd afgestaan. Deze gebouwen bevonden zich in de
onmiddellijke nabijheid van Gouvernementsbedrijven, op een afstand van
een drie honderd meter hiervan verwijderd. In de tweede helft van 1925
had deze verhuizing plaats.
De verandering van huisvesting betekende om meer redenen een grote
verbetering. Niet alleen dat de beschikking werd gekregen over een veel
grotere ruimte, ook kreeg men meer armslag voor het opstellen van
antennes, daar het gebouw aan één zijde aan een open veld grensde.
Wegens de snelle ontwikkeling van het radioverkeer in de Buitengewesten
bleek de ruimte al spoedig weer te klein te zijn. Vandaar dat opnieuw naar
een ander onderkomen moest worden omgezien. Trouwens op deze plaats
blijven was op den duur niet mogelijk, omdat het Mijnwezen in de
toekomst de afgestane ruimte zelf nodig had.
Aangezien het blijkbaar niet mogelijk was een geschikt onderdak te
vinden, werd besloten een geheel nieuw gebouw op te richten. Met het
maken van de tekeningen en later met de bouw zijn vele jaren heen
gegaan. Wat hiervan de reden is geweest, weet ik niet. Al die tijd heeft
men zich moeten behelpen en toen ik in 1928 arriveerde, was het nog lang
niet klaar en de toestand beslist nijpend. Het inheemse personeel stond
mannetje aan mannetje, een behoorlijke magazijnruimte was er niet, in het
machinelokaal kon men nauwelijks een plekje vinden om een apparaat op
te stellen en in het laboratorium zelf was het bepaald levensgevaarlijk. Het
stond er vol met zenders en onderdelen hiervan en wanneer men niet goed
uit de ogen keek, liep men gevaar vandaag of morgen in aanraking te
komen met de hoogspanning. En nog altijd nam de productie toe, ja deze
begon in 1928 eerst goed, zoals straks zal blijken.
Toen de heer Ir. Langendam begin 1928 met buitenlands verlof vertrok,
werd de heer Einthoven in zijn plaats benoemd. Zijn functie als chef van
de proefnemingen bleef hij tevens vervullen. In verband hiermee kon hij
slechts enkele uren per dag op het laboratorium vertoeven, de rest van de
tijd verdeelde hij over de studio en de stations, welke ressorteerden onder
de heer CBH. Bij zijn afwezigheid nam ik de eerste tijd zijn functie waar.
Het is vermoedelijk aan het combineren van de functie van chef
Laboratorium en CPR te danken geweest, dat thans een andere koers werd
ingeslagen en het laboratorium ook meer werd ingeschakeld bij de
voorzieningen van de stations op de Bandoengse Hoogvlakte, waardoor
het meer aan de bedoeling als centraal punt voor de gehele Radiodienst
kon beantwoorden.
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Het zou te ver voeren alle verrichtingen van het radiolaboratorium tot
begin 1928 op te noemen. Het aantal zenders, ontvangers en hulpapparaten
dat de deur uitging, was legio.
Zo werden in het tijdsbestek van 1925 tot 1928, 19 stuks zelfgenererende
kortegolfzenders aangemaakt en opgesteld, benevens nog een paar
tijdelijke installaties te Boven Digoel en op Lang Eiland in de omgeving
van de Krakatau. Deze laatste verrichtte goede diensten tijdens de eruptie
van januari en februari 1928.
Van al de aangemaakte en uitgaande apparaten werd nauwkeurig
aantekening gehouden, dankzij de accuratesse van één der ambtenaren (L.
van Oosten). Zij kregen ieder een LB-nummer en werden in een daarvoor
bestemd register opgetekend, met vermelding van de gebezigde schema’s,
het type lampen, bestemming enz. Kwam zo’n toestel later terug voor
reparatie of anderszins, dan waren meteen alle gegevens bekend. Ging het
toestel terug of naar een ander station, dan werd ook hiervan aantekening
gehouden. Hierdoor werd een keurig overzicht verkregen van de op de
buitenstations aanwezig zijnde apparaten en hun levensloop, waarvan wij
in latere jaren, toen velen van het vroegere personeel vertrokken waren,
veel plezier hebben gehad. Werd van één der posten een telgram
ontvangen over een defect toestel of onderdeel, dan was het alleen maar
nodig het bewuste register te raadplegen en tien tegen één dat de beheerder
geholpen kon worden, hetzij door toezending van een compleet apparaat of
een onderdeel hiervan.
Behalve de aanmaak van toestellen en alles wat hiermee annex was, werd
ook het nemen van proeven niet verwaarloosd. Integendeel, deze namen
soms een groot deel van de tijd in beslag. Van deze proeven zijn die met
de reeds meergenoemde kortegolfzender ANE het meest bekend
geworden, zowel in de naaste omgeving als in het buitenland. Het is alleen
jammer, dat men voor deze zender niet wat sterkere lampen heeft gebezigd
en wat laat op het idee is gekomen op een geschiktere golflengte over te
gaan. Hierdoor heeft de ANE-zender het op een gegeven ogenblik moeten
afleggen, zo we ons herinneren, tegen de ANH-zender van wijlen Dr. de
Groot op Radio Malabar en wel op het kritieke moment, toen de eerste ook
in Nederland waarneembaar begon te worden….
Spoedig zou echter ANE zijn achterstand inhalen, toen hij van
zelfgenererend tot kristalbestuurde zender werd omgebouwd en tevens
werd uitgerust met watergekoelde lampen. Wegens de grote bekendheid
die ANE later zou krijgen, kom ik in de volgende paragraaf nog uitvoerig
op de ontstaansgeschiedenis van deze zender terug.
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Andere proeven die van groot belang zijn geworden, zijn de volgende. In
verband met een verkregen opdracht om voor het Binnenlands Bestuur
(afgekort BB) een geschikte radiocombinatie te ontwerpen, bestaande uit
een zender, ontvanger, antennesysteem en krachtbron, werd door het
laboratorium in 1927 begonnen met het nemen van zendontvang proeven
tussen Bandoeng en Djocja. Deze opdracht is namelijk een gevolg geweest
van de communistische en nationalistische woelingen in de dagen van
november 1926. Hierdoor was de behoefte ontstaan om het isolement van
vele bestuursambtenaren die op ver afgelegen posten zaten, op te heffen.
Dit kon, zo werd gedacht, het best geschieden door het opstellen van
kleine zend-ontvang installaties. Met deze installaties zou het mogelijk
moeten zijn met minimaal geschoold personeel een hulpverbinding tot
stand te brengen tussen residenten, controleurs en civiele gezaghebbers.
Tevens zouden deze installaties moeten dienen om gestoorde c.q. niet meer
te herstellen zeekabels te “shunten”.
Deze opdracht was niet eenvoudig, want behalve dat ze een grote
bedrijfszekerheid moesten hebben, zouden de installaties, met het oog op
het beschikbare personeel, gemakkelijk bedienbaar moeten zijn. Als
verkeerseis was gesteld een 24-urige verbinding voor telegrafie, en zo
mogelijk ook voor telefonie, op de korte golf over een afstand van 400 km.
Het eerste rayon dat van dit soort zend-ontvang installaties zou moeten
worden voorzien, was Menado. Daar men over trajecten tot 400 km nog
weinig ervaring had met de gedragingen van de kortegolf, speciaal voor
wat betreft het optreden van de dode zones, was het nodig vooraf een reeks
proefnemingen te verrichten. Het was in verband hiermee, dat de steden
Bandoeng en Djocja werden uitgekozen voor het houden van deze
proeven, mede omdat hun afstand hemelsbreed 360 km bedroeg.
De voor deze proeven bestemde zenders werden uitgerust met de bekende
Philips lampen TB 04/10, geschakeld in push pull. De anodespanning werd
aanvankelijk van een batterij en later, wegens de grotere bedrijfszekerheid,
aan een benzineaggregaat ontleend. Een transformator met een
hoogohmige weerstand in de roosterverbinding geplaatst met microfoon en
batterij, vormde het hele modulatiesysteem. Als ontvanger gebruikte men
de, voor de Buitenbezittingen, normale uitvoering met detector en 3voudige laagfrequentversterking. Begonnen werd met het zoeken naar een
24-urige verbinding voor telegrafie op de golflengten 80, 70, 45 en 25
meter, waarvan tenslotte de 45 meter het geschiktst bleek, daar deze bij
zonsop- en ondergang het minst last had van inzinkingen.
Verder werden in samenwerking met het leger antenneproeven gehouden
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over geheel Java. Het zou te ver voeren hierop verder in te gaan. Uit deze
proeven kwam vast te staan, dat het verband golflengte – afstand in Indië
geheel anders lag dan de theorieën die hierover bestonden voor de meer
noordelijk gelegen waarnemingsterreinen.
De veel grotere invloed van de zon voerde, aldus het hierover verschenen
rapport, de ionisatiegraad dermate op, dat reeds op veel geringere hoogte
de trillingen werden teruggekaatst en daardoor de aarde op een veel
kortere afstand bereikten, met het gevolg dat in Indië minder last van dode
zones werd ondervonden dan in de gematigde luchtstreken.

2: De ontwikkelingsgeschiedenis van de ANE-zender
Wanneer ANE, in de wandeling genaamd Eduard, precies het levenslicht
aanschouwde, is mij niet bekend en ik vermoed dat niemand mij dit kan
vertellen, zelfs zijn geestelijk vader, de heer Ir. Langendam, niet. Naar ik
vermoed, moet dit in het jaar 1924 geweest zijn, want het was in het begin
van 1925 dat wij het eerst van hem hoorden. Hoewel het misschien ook
wel interessant geweest zou zijn iets van zijn prille jeugd te weten, moeten
wij er genoegen mee nemen zijn levensloop te volgen vanaf de eerste
weken van het laatst genoemde jaar.
Als aan zoveel andere van zijn soortgenoten die in die tijd het levenslicht
aanschouwden, zal aanvankelijk ook aan Eduard wel geen bijzondere
aandacht zijn geschonken. Hij kwam gelijk als zij ter wereld met de
bedoeling te gelegener tijd uit te zwermen naar het één of ander afgelegen
oord van het onmetelijke eilandenrijk van de Archipel. Zelfs is het niet
zeker of hem al direct een naam gegeven werd, want meestal gebeurde
zulks later. Ook is het niet onmogelijk, dat men hem niet eens verruild
heeft met één van zijn soortgenoten, als dit beter uitkwam …
De eerste keer dat ik met hem kennis maakte, was in de tijd toen hij nog in
één der kelders van het hoofdgebouw van het Departement van
Gouvernementsbedrijven verbleef. Als ik mij goed herinner, stond hij toen
onder één der boogramen, die diep verzonken lagen in de meterdikke
muren en die vanwege hun ligging beneden het maaiveld, een gedempt
licht verspreidden in de grote ruimte.
Hoe nietig leek het samenstel van draad, pijp en glas in vergelijking met
het massieve ommuursel.
In die dagen ging er reeds een zekere faam van Eduard uit. Nog niet zo
heel lang geleden was bekend geworden dat zijn stem tot in Holland en
andere verre landen was doorgedrongen. Gezien zijn prille jeugd en zijn
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geringe sterkte moest dit feit wel als iets heel bijzonders beschouwd
worden, dat niet nagelaten heeft bij het personeel van de gehele
Radiodienst een grote indruk te wekken. Geen wonder dan ook, dat
enkelen van het Malabar-personeel het gebergte afdaalden om het
wonderkind van dichtbij te bewonderen.
Na de eerste grote successen kwam er een pauze in de prestaties van
Eduard. Hij werd in zijn verdere ontwikkeling geremd door de minder
geschikte omgeving van ijzer en steen. Zodra dit geconstateerd werd, ging
zijn geestelijk vader, de heer Langendam, chef van het radiolaboratorium,
op zoek naar een betere huisvesting met wat meer licht en lucht.
Gemakkelijk was dit niet, doch eindelijk slaagde hij erin en werd, zo we
weten, een gedeelte van de semi-permanente gebouwen van het
Mijnwezen betrokken. Hier aan de rand van de sawahs zou hij zich beter
kunnen ontplooien. Het terrein was groot genoeg om technische sport te
bedrijven, terwijl geen hinder meer werd ondervonden van ijzer en steen
zoals in zijn vorige verblijf.
Niettegenstaande deze betere huisvesting bleef het sukkelen met Eduard en
hij kon maar niet op krachten komen. Zijn stem werd weliswaar af en toe
in verre landen gehoord en technisch was hij er ook wel wat op vooruit
gegaan door in een hogere frequentie te trillen, doch er kwam geen schot
in.
En zo kon het gebeuren, dat zijn meer dan twee jaar jongere broeder
Hendrik (ANH) hem plotseling overtroefde en met de erepalm ging
strijken, die Eduard eigenlijk had moeten en kunnen verdienen! Het feit
was er echter en er viel niets meer aan te doen. Eduard had zijn kans
voorbij laten gaan, een kans die nimmer meer terug zou komen.
Een tijdlang was het nu Hendrik voor en Hendrik na en van Eduard werd
niets meer gehoord. De rust had hem blijkbaar goed gedaan en het succes
van Hendrik werkte vermoedelijk als een stimulans, want opeens was hij
er weer en in een geheel nieuwe gedaante. Het duurde dan ook niet lang of
hij haalde niet alleen zijn jongere broer in, wat sterkte betreft, doch hij
streefde hem voorbij wat de gaafheid van zijn stemgeluid aangaat.
Tot zover deze korte inleiding, die niet geheel vrij is van beeldspraak en
daardoor misschien aan duidelijkheid wel wat tekort is geschoten. Vandaar
dat ik volledigheidshalve enkele feiten in wat begrijpelijker vorm zal
herhalen, waarna nog een beschouwing volgt van de toestand waarin
Eduard (we zullen hem zo maar blijven noemen) begin 1928 verkeerde.
Zo de lezer reeds begrepen zal hebben, werd met Eduard de experimentele
zender ANE bedoeld. Aanvankelijk hadden met deze zender
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telegrafieproeven plaats, welke begin 1927 werden uitgebreid met
telefonie. Met deze uitzendingen werd begin 1925 begonnen. Gewerkt
werd met twee glazen lampen in push pull geschakeld en met een primair
vermogen van 500 Watt, terwijl als golflengte 85-87 meter werd genomen.
Aanvankelijk werden er geen vaste seintijden op na gehouden. Men
verkeerde in de mening (of in de hoop), dat de zender op de één of andere
dag wel door een uitluisterende Nederlandse amateur gehoord zou worden.
Bij wijze van verrassing zou dit ook wel zo aardig zijn geweest. Wij
herinneren ons, dat Dr. Koomans medio 1925 en wijlen Dr. de Groot begin
1927 ook zo begonnen zijn. Na verloop van enkele weken had men ook
inderdaad succes, doch de zender werd niet in Holland gehoord, zoals men
gedacht had, maar in Engeland en andere landen. Toen ook nu nog de
Nederlandse amateurs bleven zwijgen, terwijl de zender ook daar door
moest komen, werd tenslotte een officieel verzoek gedaan aan de
kortegolfamateurs om op bepaalde dagen en uren uit te willen luisteren.
Deze aankondiging had blijkbaar succes, want op 27 maart 1925 werd de
zender voor de eerste maal in Nederland gehoord en wel door de heer
W.L.A. Maartens te Haarlem. Weliswaar waren de tekens erg zwak en
werd de zender gestoord door de vele Amerikaanse amateur-zenders die op
ongeveer dezelfde golflengte zaten, doch de heer Maartens slaagde er
desondanks in de roepletters en herkomst der tekens te ontcijferen.
Of dit belangrijke resultaat te danken is geweest aan het beroep dat op de
kortegolfamateurs is gedaan, is niet met zekerheid te zeggen.
Vermoedelijk is dit niet het geval en berustte de ontvangst toch nog op een
bloot toeval, want in de mededeling van de heer Maartens in Radio Expres
van 3 april 1925 lezen we, dat hij de hele week nog niet uitgeluisterd had
en ineens vrijdagavond om 10.30 uur hier zin in begon te krijgen, als had
hij in het onderbewustzijn een waarschuwing gekregen. Tot zijn verbazing
hoorde hij om 10.37 uur het, voor niet ingewijden, abracadabra: vvv pcg
pcg pcg de de de ane ane ane qrk qrk qrk enz. (qrk betekent: ontvangt u
mij goed ). Ontvangen werd slechts met één enkele lamp en het is achteraf
merkwaardig, dat met zo’n simpel apparaat de toch al niet sterke tekens
werden gehoord.
Het is duidelijk dat het bericht van de ontvangst van Eduard in Nederland,
hetgeen een mijlpaal betekende voor het kortegolfverkeer tussen beide
landen, met enthousiasme op het radiolaboratorium werd ontvangen. Dit
moge blijken uit een brief van de heer Langendam aan de heer Maartens,
waaraan ik het volgende ontleen: “Maandenlang werd van hieruit geseind
(vanuit Bandoeng) zonder enig bericht van Europese zijde, hoewel wij
reeds lang berichten hadden uit Australië en verder alle Pacific stations. Al
98

deze stations waren niet ingelicht over onze seintijden.
Ik vond het werkelijk beschamend voor Holland, dat ongeveer dagelijks
bericht kwam dat weer niets was ontvangen, terwijl de “Insulinde” ons tot
in de Middellandse Zee goed nam, een gelijke afstand dus met Holland.
Eindelijk kwam toen het bericht over uw ontvangst dat, ik zou bijna
zeggen, met uitbundigheid werd ontvangen. Dat hier geen sprake is van
“freaks” is eveneens goed nieuws”.
Hierna volgden nog enkele gegevens van de zender.
Gebruikt werden toen vier glazen lampen van ieder 200 Watt, welke twee
aan twee parallel in push pull waren geschakeld. De zender was
zelfgenererend en werd gevoed door een 500 perioden
wisselstroommachine met een spanning van 2- tot 3000 volt. Bij het
telegraferen werd de toegevoerde energie vóór de verhogingstransformator
onderbroken. Teneinde een dieper gemoduleerde toon te verkrijgen en de
lampen wat hoger te kunnen belasten, werd de gelijkrichting weggelaten.
Geklaagd werd in deze brief over de ongunstige plaats van opstelling van
de zender (in de kelder van G.B.), waardoor het niet mogelijk was een
geschikte antenne te maken. Vanwege het vele ijzer in het gewapend beton
kon ook niet op een kortere golf worden overgegaan. Doch het lag in de
bedoeling het laboratorium mettertijd te verhuizen, waarna de golflengte
van 85 meter kon worden verminderd tot 30 of 40 meter.
Tot zover het schrijven van de heer Ir. Langendam, dat in Radio Expres
van 26 juni 1925 werd opgenomen.
Met tussenpozen van enkele weken en maanden ben ik geregeld rapporten
over de ontvangst van Eduard tegengekomen. De ene keer luidden deze
wat gunstiger dan de andere, doch veel vooruitgang in geluidsterkte
brachten deze niet. Hetgeen wegens het gebruik van een te lange golf ook
niet te verwonderen valt. Wel nam het aantal landen toe waarin Eduard
gehoord werd, zoals Curaçao, Texas, terwijl zelfs met San Francisco
geregeld correspondentie werd gevoerd.
Wat ik echter nergens heb kunnen ontdekken (en dat verwonderde mij ten
zeerste), is of de zender ook geregeld in verbinding heeft gestaan met het
ontvangstation van de Rijkstelegraaf in Nederland. Wel werd Eduard daar
ontvangen, doch het schijnt dat het tot een werkelijk verkeer nimmer is
gekomen, hetgeen des te merkwaardiger is omdat sedert begin augustus
1925 (zo we weten) wél de experimentele zender van de Rijkstelegraaf
PCMM als zodanig in dienst werd genomen. Nog verwonderlijker is dit,
hetgeen reeds eerder werd betoogd, wanneer men bedenkt dat in die tijd
(namelijk vanaf medio september 1925) Radio Malabar 3 weken heeft stop
gestaan vanwege de uitwisseling van de vlamkamer en het repareren van
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de antenne. Weliswaar schijnt Eduard in die tijd defect te zijn geweest,
zodat het tot een wederzijds verkeer op dat ogenblik niet kon komen, doch
het wil er bij mij niet in dat de fout niet snel verholpen had kunnen
worden. In ieder geval had dan met de uitwisseling van de vlamkamer
even kunnen worden gewacht tot Eduard weer op dreef was.
Thans werd het verkeer in die dagen zo goed en zo kwaad het ging (maar
meer kwaad dan goed) over het langegolfstation Tjililin geleid, waarvan
vermoedelijk wel niet veel terecht gekomen zal zijn. Welk een schitterende
gelegenheid heeft men hier voorbij laten gaan om het kortegolfverkeer,
ook van Indië uit, erin te krijgen. Waarom deze kans niet met beide handen
is aangegrepen, is mij ten enenmale onbegrijpelijk en zal wel nooit
opgehelderd worden. Het gevolg hiervan is geweest, dat het nog een kleine
twee jaar zou duren alvorens de kortegolfzender ANH van zich deed
spreken en het kortegolfverkeer ook van Indië uit, hoewel aarzelend,
daadwerkelijk een aanvang nam.
Behalve het defect van de zender schijnt in die dagen de verhuizing van
het laboratorium ook een rol te hebben gespeeld. Doch ook dit had geen
bezwaar behoeven te zijn, want de zender had best een tijdje kunnen
blijven staan of desnoods elders opgesteld kunnen worden.
Hierover echter genoeg en vervolgen wij ons overzicht over de
ontwikkelingsgeschiedenis van deze zender.
Na de verhuizing werd de golflengte van Eduard verlaagd tot 35 meter,
welke verkorting al direct de ontvangst in Nederland ten goede schijnt te
zijn gekomen, want op 22 september 1925 werd hij, volgens Radio Expres
van 2 oktober, door verschillende amateurs zeer goed gehoord. Een van
hen schreef zelfs: “ ’t Meest dat mij opviel, was de prachtige ontvangst die
zo constant was, dat geen puntje gemist behoefde te worden”.
Niet alleen werd de zender in die tijd in Nederland goed genomen, ook
werd hij, volgens Radio Expres van 16 oktober, door de heer Van der
Broek, radiotelegrafist aan boord van het SS “Venezuela” in de haven van
Cartagena (republiek Columbia Z.A.) gehoord, over een afstand van
19.500 km; dat is ongeveer over de halve aardomtrek.
Hierna is de zender vermoedelijk weer een tijd minder goed hoorbaar
geweest of werd niet uitgezonden, want ik heb geen rapporten over de
ontvangst kunnen vinden.
Totdat plotseling op 24 mei 1927, dus vier dagen eerder dan Dr. de Groot
met ANH in de lucht kwam, het ontvangstation Meyendel in Den Haag
enkele brokstukken telefonie van Eduard hoorde, waaronder het woord:
Radiolaboratorium en enkele strofen uit de “Washington Post”.
Dit was dus de eerste maal dat een Indische telefoniezender, hoewel zwak,
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in Nederland werd gehoord. Doch evenals dit het geval is geweest met het
doorkomen van Eduard als telegrafiezender, was hij ook voor telefonie
veel te zwak, met als gevolg dat hij enkele dagen daarna door ANH werd
overvleugeld en wijlen Dr. de Groot met de erepalm ging strijken.
Niettegenstaande het plotseling grotere succes van Dr. de Groot met zijn
ANH-zender, vonden enkele leden van de Radiovereniging Bandoeng en
Omstreken in het horen van Eduard in Nederland hierin aanleiding de heer
Langendam voor zijn baanbrekend werk hulde te brengen, een hulde die
zeer zeker ten volle verdiend was. Hierna zweeg Eduard opnieuw enkele
maanden. Blijkbaar werden toen voorbereidingen getroffen voor het
houden van grootscheepse antenneproeven. Want ik herinner mij, dat er op
het terrein achter het laboratorium een zeer groot en wankel
bamboegevaarte heeft gestaan hetwelk in de tweede helft van 1927 moet
zijn gebouwd. Welk systeem men heeft willen toepassen, is mij nooit
duidelijk geworden. Wel weet ik, dat het succes niet groot geweest is en
dat op een goede dag, of liever een kwade dag, het hele gevaarte naar
beneden gekomen is. Van een wederopbouw werd hierna afgezien en de
resten hebben daar nog heel lang gelegen.
Ook heeft men blijkbaar in een ander opzicht niet stil gezeten en hiermee
heel wat beter resultaat geboekt dan met de antenne, want eind november
1927 was Eduard opnieuw in de lucht en nu als …. kristalbestuurde zender
met een golflengte van 31,86 meter. Ook was de zender toen vermoedelijk
veel sterker, want een kortegolfamateur die hem hoorde, schreef hierover
in Radio Expres van 2 december, dat diverse muziekstukken ten beste
werden gegeven, benevens de aankondiging: “Hallo luisteraars in Holland,
hier is de kortegolfzender te Bandoeng. De uitzending wordt voortgezet tot
22.40 G.M.T.”.
De zender is toen ongeveer een uur lang goed te volgen geweest, terwijl
een kwaliteit werd gemeld die beter was dan die van ANH. Bij deze
ombouw tot kristalbestuurde zender werd de bestaande constructie totaal
verlaten, hetgeen hierop neerkomt dat men een heel nieuwe zender heeft
gebouwd, bestaande uit een stuurtrap, benevens meerdere versterker- en
verdubbelingstrappen, waarmee meerdere maanden gemoeid zijn geweest.
Vermoedelijk werd de golf van 31,86 meter te lang geacht, mede
misschien in verband met de successen van ANH, want na een paar
maanden weer niets van zich te hebben laten horen, was Eduard plotseling
opnieuw in de lucht en thans op 15,93 meter, de helft van de vorige
golflengte. Ook nu was de kwaliteit goed. Een radioamateur kondigde in
Radio Expres van 20 januari 1928 aan, dat hij nog nimmer een Indische
zender zo goed had gehoord.
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Deze verkorting van de golflengte tot de helft betekent dat men achter de
voorlaatste trap nog een verdubbelingstrap heeft gebouwd, met dien
verstande dat zowel op de korte als op de lange golf kon worden
overgegaan, want hij werd nadien op beide gehoord.
Het is tenslotte de kortste van deze twee geweest welke zich heeft
gehandhaafd en het was deze, waarop in een reeks van jaren talloze proefen officiële uitzendingen zouden worden gehouden en die aan Eduard zo’n
uitstekende naam over de hele wereld hebben gegeven.
Na deze ombouw en versterking was het pleit gewonnen. Weliswaar
verkeerde de zender toen nog in een proefstadium en het zou nog geruime
tijd duren alvorens hij zijn uiteindelijke vorm zou vinden. Doch men wist
thans aan welke eisen een kortegolfzender moest voldoen voor het
verkrijgen van een goede radiotelefonische verbinding tussen Nederland
en Indië. Hiermee was dus de basis gelegd waarop in de toekomst verder
gewerkt kon worden.
Het was in dit stadium waarop de heer CPR in het begin van 1928 Eduard
onder zijn hoede kreeg en ik op het laboratorium werd geplaatst. De
zender stond toen vrijwel iedere avond bij voor proefgesprekken met
Nederland. Om de beurt deed het hiervoor bevoegde personeel van het
radiolaboratorium dienst als zenderbedienaar. Nadat ik mij op de hoogte
had gesteld van het uiterst moeilijke schakelmechanisme, kon ik de leiding
op mij nemen en bracht vele avonden in het laboratorium door. Het was in
deze functie dat ik Eduard heb leren waarderen als een telefoniezender met
uitstekende kwaliteiten, maar …. ook als een zender die vanwege zijn
experimentele karakter vol zat met nukken en die alleen met “kunst- en
vliegwerk” enige uren achtereen in bedrijf kon worden gehouden.
Zoals men zich zal herinneren, bestaat een stuurzender uit een h.f.
generator van gering vermogen met hierachter enige versterker- en
eventueel frequentieverdubbelingstrappen. Voor het geval de zender
kristalbestuurd wordt (hetgeen dus bij de gewijzigde ANE-zender het
geval was), bevindt zich in de stuurtrap een kwartskristalletje. Hoe zo’n
kristalletje werkt, zullen we straks wel zien. De grootte van het aantal
versterker- en verdubbelingstrappen hangt af van de gebezigde golflengte,
de grootte van de stuurtrap en het vermogen van de zender. Bij
kristalbesturing en een vermogen van 10-20 kW bedroeg dit aantal in die
tijd gewoonlijk zeven. Eduard had er veel meer, naar ik meen een stuk of
elf-twaalf. Al deze trappen op twee na, namelijk de eindtrap en de
voorlaatste trap, waren in twee grote ijzeren kasten ondergebracht, die een
breedte van drie, een hoogte van twee en een diepte van twee meter
102

hadden. Hele bakbeesten dus. De onderdelen van de zender waren los op
houten tafels gemonteerd, die in hun geheel in de ijzeren kasten waren
geschoven.
Voor de laatste versterker en de eindtrap werden watergekoelde
Telefunken lampen gebruikt van het type RS 225, in push pull geschakeld.
Beide waren gemonteerd op houten onderstellen, afgeschermd door ijzeren
hekwerken.
Blijkbaar heeft het in de bedoeling gelegen ook deze twee trappen te
gelegener tijd in zo’n ijzeren kast onder te brengen, want er was nog een
derde van dit type aanwezig, die buiten stond te wachten. Hiervan is
evenwel niets meer gekomen, omdat de plannen zich intussen gewijzigd
hadden. Deze kast is later goed van pas gekomen, zij het dan voor een
ander doel dan waarvoor men hem oorspronkelijk gedacht had.
De voorkant van beide in gebruik zijnde kasten was afgesloten door een
houten hekwerk bekleed met kopergaas. Deze hekwerken gingen kort voor
het bedrijf open en werden direct na afloop weer op slot gedaan. Dit was
nodig om te voorkomen dat iemand van het inheemse personeel het in een
onbewaakt ogenblik het in zijn hoofd zou halen de tafels met een boeloeboeloe (plumeau) af te stoffen, waardoor de trappen buiten afstemming
konden geraken. Het was vooral dit laatste, waarvoor angstvallig gewaakt
diende te worden, want eenmaal buiten afstemming kostte het vaak zeer
veel moeite, zoals we straks zullen zien, de zender weer op gang te krijgen.
Het was ook hierom dat er praktisch nooit iemand in de kasten kwam
anders dan voor controle tijdens de uitzendingen en voor de hoogst nodige
werkzaamheden zoals het uitwisselen van de accu’s enz. Met de grootste
voorzichtigheid werd hierbij te werk gegaan. Op de tenen liep men langs
de tafels en bleef op eerbiedige afstand van de vele spoeltjes en
condensatortjes, bang ergens tegen te stoten, zodat deze zich zouden
kunnen ontregelen.
Het oppervlak dat de zender met al zijn hebben en houden innam, was
enorm en bedroeg zowat de helft van de gehele zaalruimte. Daar het hier
een experimentele zender betrof, had men zich uiteraard over het
afschermen van leidingen enz, die onder hoogspanning stonden, niet erg
druk gemaakt. Veiligheidsvoorschriften bestonden er toen vermoedelijk
nog niet en zo die er wel waren, werden ze met voeten getreden. En het
verwondert mij achteraf nog altijd dat er niet meer ongelukken zijn
gebeurd. Trouwens op Radio Malabar was dit al niet veel anders. Blijkbaar
valt zoiets in de praktijk erg mee.
Wanneer de zender in bedrijf was, kon men zich nergens meer veilig
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bewegen. Op 3 plaatsen stonden open en bloot
hoogspanningsgelijkrichters opgesteld, waarvan de voedingsleidingen kris
kras door de zaal naar de zendertrappen liepen. In de veel te kleine
machinekamer stonden de aggregaten mannetje aan mannetje en wanneer
de zender draaide, was het beter daar vandaan te blijven.
Het nemen van proeven en het verrichten van metingen was gedurende de
uren dat de zender bijstond, absoluut onmogelijk en het was maar goed dat
het telefonieverkeer ’s avonds plaats had en niet overdag. Maar ook dan
nog hinderde de zender het dagelijkse werk, want de aanwezige
accubatterijen moesten buiten de zenduren om opgeladen worden, teneinde
in de avonduren weer voor het telefoonbedrijf disponibel te zijn. Niet
alleen dus dat men aan de accu’s overdag niets had, ook de
gelijkstroomdynamo’s die voor het laden dienst moesten doen, waren niet
voor andere doeleinden beschikbaar. Trouwens ook al waren deze
machines een ogenblik vrij, dan nog kwam men er liever niet aan, omdat
men bang was iets aan de ingewikkelde schakeling te veranderen waardoor
storingen konden ontstaan.
Deze toestand was natuurlijk niet zo ineens ontstaan. Telkens had men er
een schepje op gedaan om maar meer h.f. energie beschikbaar te hebben,
hetgeen ten koste ging van de andere laboratoriumwerkzaamheden. Had
men aanvankelijk voor de eindtrappen, die met de modulatoren de meeste
energie vroegen, de grootste soort glazen lampen gebruikt, al spoedig
werden deze vervangen door de kleinste soort watergekoelde lampen en
deze moesten op hun beurt weer het veld ruimen voor de grootste soort
van dit type, die tweemaal zoveel energie vroegen. Deze opvoering van de
energie was nodig, opdat de zender in sterkte niet onder deed voor ANH,
want tussen beide zenders, die parallel draaiden, was al spoedig een zekere
concurrentie ontstaan.
Door het opvoeren van de energie was trouwens de hele voeding een
probleem geworden. Niet wat de draaistroom betreft afkomstig van het
stadsnet. Deze was er ad libitum. Maar wel wat de
gelijkstroomvoorziening aangaat, benodigd voor de voeding van de dikke
gloeidraden van de watergekoelde lampen en de gelijkrichters. Hiervoor
wisselstroom te gebruiken durfde men niet, omdat men bang was dat
hierdoor de kwaliteit van de weergave achteruit zou gaan. Het algeheel
voeden met wisselstroom, hetgeen uiteraard veel eenvoudiger zou zijn
geweest, was een vraagstuk op zichzelf en toen nog niet mogelijk. Overal
elders niet en dus ook op het radiolaboratorium in Indië niet. Dit zou
spoedig een punt van belang worden en daarom vestig ik er nu reeds de
aandacht op.
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Het gevolg van dit gelijkstroomvraagstuk was, dat men alles wat hiervoor
maar enigszins gebruikt kon worden dienstbaar had gemaakt. Of de
beschikbare waarden klopten met de benodigde lage spanning en zeer hoge
stroomsterkten voor de gloeidraden, hinderde niet zoveel. Door veelvuldig
toegepaste parallelschakeling en spanningsverlaging der machines had
men zich zo goed en zo kwaad dit ging weten te behelpen. Vandaar dat de
meest wonderlijke combinaties waren ontstaan en men deze machines,
evenals die voor het laden der accubatterijen, niet voor andere doeleinden
durfde te gebruiken. Men was bang iets aan het ingewikkelde
schakelsysteem te veranderen, waardoor bij het in bedrijf komen van
Eduard vergissingen zouden kunnen worden gemaakt.
Een verder gevolg hiervan was dat het aan- en afzetten van Eduard, en
vooral het eerste, een zeer grote handigheid en een grondige kennis van het
schakelmechanisme vereiste. Iemand die niet in het laboratorium bekend
was, had enkele weken nodig om er “in” te komen en ook dan nog moest
men terdege uitkijken om geen fouten te maken. Niet alleen diende men
het gebruik van de vele schakelaars grondig te kennen, ook was het nodig
bij een eventuele storing de weg te weten in het doolhof van apparaten en
draden. Had men eenmaal de zender goed en wel in bedrijf, dan ging het er
om te trachten de spanningen op peil te houden. Dit had niet zozeer
betrekking op de gelijkstroomdynamo’s als wel op de accubatterijen. Door
de voortdurende overbelasting waren deze er niet beter op geworden en
konden (in mijn tijd) nauwelijks meer een bedrijfsduur van vier uren halen.
Duurden de gesprekken langer, hetgeen wel eens een enkele maal
gebeurde, dan hielden wij met angst en beven de betreffende voltmeters in
de gaten en slaakten een zucht van verlichting als de omroeper
aankondigde dat men ging sluiten.
Uit dit alles blijkt wel dat de zender, speciaal voor wat de voeding betreft,
boven de mogelijkheden van het veel te kleine laboratorium was
uitgegroeid en hier niet meer thuis hoorde. Als een “koekoeksjong” eiste
hij het hele “nest” voor zichzelf op. Niettegenstaande de voeding zeer
gebrekkig was, heeft zij ons, voor zover ik mij herinner, nimmer in de
steek gelaten, afgezien van de enkele malen dat wij voortijdig moesten
stoppen omdat één der accubatterijen uitgeput was.
Anders stond het met de zender zelf, speciaal voor wat betreft de
voortrappen. Deze geraakten, zoals zo even ook al werd opgemerkt, heel
gemakkelijk buiten afstemming en dan was het mis. Voor het bijregelen
van deze trappen was één der technici aangewezen. Deze had de bouw van
de zender meegemaakt en was derhalve het best van allen met de finesses
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op de hoogte. Meestal lukte het hem wel de onklaar geraakte trappen
spoedig weer in orde te brengen, doch het kwam ook wel voor dat er een
dag mee heen ging voordat hij hierin slaagde.
Zo herinner ik mij dat de zender op een avond niet op gang wilde komen,
omdat de voortrappen te weinig h.f. energie doorgaven. De persoon in
kwestie werd erbij gehaald, doch hoe hij ook zijn best deed, het gelukte
hem niet de zaak in het reine te brengen. Tot overmaat van ramp geraakten
tenslotte ook nog de beide laatste trappen van de kook en er begonnen zich
genereerneigingen voor te doen. Het gevolg was, dat Eduard die avond
niet bij kon komen. De volgende dag werd de poging om afstemming te
verkrijgen, voorgezet en het liep al tegen donker, toen we eindelijk
hiermee klaar waren. Echter niet voordat er zich een ongeluk had
voorgedaan, dat ernstige gevolgen had kunnen hebben, doch dat gelukkig
goed afliep. Dit kwam zo. De heer CPR, één der technici (A.C. de Groot)
en mijn persoon waren achtergebleven om te trachten de energie van de
eindtrap nog een beetje op te voeren. De anderen waren reeds naar huis
gegaan, want men was de hele dag in touw geweest en had trek in eten
gekregen. Bij zulke gelegenheden werd gewoonlijk aan één stuk
doorgewerkt zonder rust te nemen of iets te gebruiken. Zo natuurlijk ook
weer deze dag.
Tientallen malen werd spanning op- en afgezet om te proberen een
gunstiger koppeling tussen de anode- en antennespoel te vinden. De even
genoemde technicus was een groot enthousiasteling en stond er altijd met
de neus bovenop als er aan de zender gewerkt werd. Daarbij was hij zeer
behulpzaam en sjouwde af en aan om dan weer dit en dan weer dat te
halen of weg te brengen.
Weer had hij een rit naar de werkplaats gemaakt om het één of ander op te
halen. Met grote passen kwam hij aangestapt en voordat we er erg in
hadden, stond hij bij de eindtrap en greep naar de anodespoel, vragende:
“Staat hier spanning op?”. Inderdaad, er stond spanning op, zij het dan niet
zó hoog, doch voldoende om iemand om zeep te brengen. Een paar
duizend volt gelijkspanning liegt er niet om!
De gevolgen bleven dan ook niet uit, want hij zeeg meteen naar de grond
en bleef tussen het houten frame en het ijzergaas van de omheining
hangen, zijn ene hand nog altijd geklemd om de spoel. Met geen
mogelijkheid hadden wij hem kunnen waarschuwen, zo onverwacht ging
alles in zijn werk.
Op zo’n moment is het net of je aan de grond vastgenageld staat en van
schrik niet weet wat te moeten doen. Plotseling zag ik de heer CPR naar
voren schieten, blijkbaar met de bedoeling het slachtoffer los te trekken.
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Dit deed mij bij mijn positieven terugkeren, wetende hoe gevaarlijk het is
iemand aan te raken die contact maakt met de hoogspanning en meteen
vloog ik op de schakelaar van de gelijkrichter af om deze uit te trekken.
Gelukkig net op tijd, want ik was er even eerder dan de heer CPR bij de
getroffene. Spoedig slaagden wij erin het slachtoffer te bevrijden. Hij was
bewusteloos, doch we voelden de pols nog, zij het dan ook zeer zwak. Met
behulp van kunstmatige ademhaling wisten wij hem weer bij te brengen,
doch hij beefde over zijn gehele lichaam.
De inmiddels aangekomen dokter achtte het nodig dat de patiënt in het
ziekenhuis werd opgenomen, omdat hij bang was voor complicaties. Vier
dagen daarna kwam hij terug en alleen een lap om zijn arm, vanwege een
opgelopen wond, en een “pips” gezicht herinnerden aan het ongeval.
Teneinde bij dit soort ongelukken snel hulp te kunnen bieden, werden
hierna op diverse plaatsen van de zenderzaal trekschakelaars aangebracht,
waarmee de gehele stroomvoorziening in één ruk uitgegooid kon worden.
Hoewel het bij mijn weten niet voorgekomen is dat hiervan daadwerkelijk
gebruik behoefde te worden gemaakt, gaf het systeem ons een gevoel van
zekerheid. Was namelijk iemand bezig met het afstemmen van een zender
en kwam hierbij hoogspanning te pas, dan hield één der anderen een oogje
in het zeil en bleef in de buurt van zo’n trekschakelaar.
Hoewel de beide eindtrappen vrij stabiel waren en praktisch geen
moeilijkheden gaven, heb ik eenmaal een heel typische storing
meegemaakt, welke zich als volgt heeft gedragen.
Op een avond had ik geen dienst, doch ging even kijken of er ook
bijzonderheden waren, mede omdat een nieuweling de wacht had.
Terwijl wij met elkaar stonden te praten, hoorden we plotseling een hevige
knal in de buurt van de eindtrap, waarna meteen de gesprekken ophielden.
Kennelijk was één der accubatterijtjes uit elkaar gesprongen die dienst
deden voor de negatieve roosterspanning, want stukken glas, hout, enz.
hadden we in het rond zien vliegen. Gelukkig stonden we toevallig op een
eerbiedige afstand, zodat wij gespaard waren gebleven voor glassplinters
en rondspattend zwavelzuur.
Voor zover mij bekend was dit de eerste maal dat een dergelijke storing
zich voordeed en we waren zeer benieuwd, wat hiervan de reden kon zijn.
Deze liet zich echter alleen maar gissen, want van de hele batterij was niet
veel meer over.
Deze accubatterijtjes werden, zoals zo even reeds vermeld, gebruikt om de
roosters van de zendlampen te voorzien van negatieve spanning. Daar deze
spanning voor de eindtrap vrij hoog was, was hiervoor een groot aantal
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cellen nodig die in kistjes van tien stuks waren ondergebracht en welke op
elkaar stonden gestapeld. Het enige onderhoud dat wij eraan hadden, was
de cellen geregeld bij te vullen met gedestilleerd water en verdund
zwavelzuur, hetgeen één keer in de week geschiedde. Verder keken wij er
niet naar om, want de batterij werd door de roosterstroom automatisch
opgeladen en energie behoefde zij niet te leveren.
Hierdoor is het niet opgevallen, dat vermoedelijk ergens een los contact is
ontstaan dat tijdens het bedrijf is gaan vonken. Blijkbaar heeft zich in de
omgeving van die plek een weinig knalgas gevormd, dat bij het laden (dus
tijdens het bedrijf) ontstond, met het gevolg dat dit gas op een gegeven
ogenblik explodeerde. Aldus onze theorie omtrent het gebeurde. Door de
batterij tijdelijk te vervangen door een Ohmse weerstand kon verder
gewerkt worden en na een uurtje vertraging stond de zender weer bij.
Een heel ander geval van heel wat onschuldiger aard doch overigens wel
interessant, deed zich als volgt voor.
Op een avond tijdens de proefgesprekken hoorde de zenderbedienaar
plotseling een reeks zonderlinge klanken uit de luidspreker die in de
zenderzaal stond opgesteld komen. Hij wist niet zo gauw wat er aan de
hand kon zijn en denkende met een sterke vervorming te doen te hebben,
controleerde hij het binnenkomende geluid. Hier hoorde hij dezelfde
onverstaanbare klanken, zodat de fout niet aan de zender kon liggen. Daar
er van de studio ook geen bericht kwam, had hij de zaak verder op zijn
beloop gelaten, veronderstellende dat men misschien bezig was met
proeven voor geheimtelefonie. Heel lang hadden deze “proeven” niet
geduurd, want na een tijdje was men weer overgegaan op verstaanbare
taal.
Aldus het relaas dat ik te horen kreeg toen ik even later weer even was
komen aanlopen. Of ik ook wist, zo ging hij verder, of men op de studio
bezig was met proeven van dien aard. Ik begreep eerst helemaal niet wat
hij bedoelde, tot mij plotseling te binnen schoot wat misschien de reden
geweest kon zijn. Ik vertelde hem toen, dat ik een uurtje geleden vanuit de
studio met mijn familie in Friesland had gesproken en hierbij van de Friese
taal gebruik had gemaakt. Misschien was het dit wat hij gehoord had en
voor “geheim” had aangezien.

3: De opdracht voor de bouw van een nieuwe kristalbestuurde
telefoniezender
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De reden van mijn overplaatsing had men mij indertijd niet meegedeeld en
ik had er geen idee van wat men met mij voorhad: was het een soort
strafoverplaatsing in verband met mijn aandeel in de (verboden) bouw van
de APV-zender, of was het oog van de heer CPR op mij gevallen in
verband met de succesvolle verbetering van de seingeving van de ANH?
Ik wist het werkelijk niet. Zulks te meer, omdat het met het bericht van die
overplaatsing een beetje zonderling was gegaan: via een telefoontje aan de
chef van Radio Malabar had men mij verzocht of ik de volgende ochtend
op het radiolaboratorium wilde komen. Wat ik hier moest doen zou ik wel
nader vernemen.
Daar ik de vorige zondag in verband met proeven dienst had gedaan en
daarom officieus recht had op een vrije dag, haastte ik mij die ochtend van
de 24e april 1928 niet, er geen erg in hebbende dat de heer CPR op mij
stond te wachten en van louter ongeduld het laboratorium op en neer liep
te ijsberen. Dit laatste werd mij later door één der heren die hierbij
aanwezig waren geweest, meegedeeld. Toen ik na verloop van een paar
uur nog niet verscheen, ik was de stad ingegaan om inkopen te doen, werd
het hem te machtig en stuurde hij er iemand op uit om mij te zoeken.
Op het laboratorium aangekomen was ik al bang dat mij heel wat te
wachten stond, doch dit viel bijzonder mee. Juist het tegendeel was het
geval. Zonder blijk te geven van enige ontstemming kwam de heer CPR op
mij toe en nam mij zonder omhaal mee naar één der stenen meettafels,
waarop een plank lag en waarop een aantal condensatortjes, spoeltjes en
ander klein radiomateriaal gemonteerd was.
“Kijk”, begon hij, “hier heb ik een kristaltrap en een verdubbelingstrap,
waarmee op het radiostation Rantja Ekek een begin gemaakt is. De
bedoeling is nu, dat u hiermee verder gaat en hiervan een moderne
kristalbestuurde zender maakt van groot vermogen”. Hierna volgden nog
enige bijzonderheden omtrent de te volgen constructie en de eisen waaraan
de zender moest voldoen (waarop ik zo meteen uitvoerig terugkom),
waarna hij vertrok met de woorden: “U weet thans wat de bedoeling is, ik
kom af en toe wel eens kijken”.
Ik kan mij nu niet goed meer herinneren hoe ik op deze onverwachte en
zeer moeilijke taak reageerde: of ik er tegenop zag en niet wist hoe het
geval aan te pakken, of dat ik het wel klaar dacht te spelen. Zeker is, dat ik
de zware taak die mij te wachten stond ten enenmale onderschat heb en de
heer CPR vermoedelijk eveneens. Wat ik mij nog heel goed herinner, is
dat ik mij meteen interesseerde voor het technische “lekkers” dat op de
plank zat gemonteerd en dat ik direct aan de verschillende knoppen ben
gaan draaien om te kijken of het kristal genereerde en hoe het zich
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gedroeg. Het was namelijk de eerste keer dat ik met een kristalgenerator te
maken kreeg en ik was zeer benieuwd hoe één en ander werkte.
Van het draaien aan de knopjes kwam het al gauw tot het verleggen van
een paar draadjes en het uitwisselen van een paar onderdelen om te
trachten het nuttig effect van de eerste versterker, tevens verdubbelaar, op
te voeren. Maar toen liet het probleem mij niet meer los. Het eerste vrij
stuntelige geëxperimenteer ging over tot een meer zelfbewust zoeken en
tasten naar de meest gunstige schakelingen en dit op zijn beurt weer in een
hardnekkige poging er iets van terecht te brengen. Zo kon het gebeuren,
dat ongeveer een half jaar later het model van de zender in provisorische
vorm gereed stond, hetgeen (al zeg ik het zelf) als een groot succes mocht
worden beschouwd, want de eisen die door de heer CPR waren gesteld,
bleken zeer zwaar te zijn; zo zwaar zelfs dat het achteraf een wonder mag
heten, dat hieraan zo goed als geheel is kunnen worden voldaan.
Deze eisen kwamen in het kort op het volgende neer:
1.
2.
3.

De zender moet kristalbestuurd zijn.
Toepassing van algehele wisselstroomvoeding.
Met inbegrip van de stuur- en eindtrap moet de zender uit
hoogstens vijf trappen bestaan, met dien verstande dat de eindtrap,
bestaande uit vier 20 kW lampen (twee aan twee parallel en in push
pull), volledig uitgestuurd wordt.

Wat de kristalbesturing betreft, dat was niets bijzonders en gaf ook geen
moeilijkheden. Alle krachtige kortegolfzenders voor het verkeer over grote
afstanden werden in die tijd met kristalbesturing uitgerust, de enige juiste
methode voor het verkrijgen van een voldoende grote
frequentieconstantheid.
Anders stond het met de beide andere eisen. Ik zal proberen een verklaring
te geven, waarom deze door de heer CPR gesteld zijn. Voor zover mij
bekend werd algehele wisselstroomvoeding in die tijd nog nergens
toegepast. Integendeel, tot dusver werd alles wat met wisselstroom te
maken had, ver gehouden van de voeding van kristalbestuurde zenders,
omdat men bang was dat anders frequentiemodulatie en
bromverschijnselen zouden ontstaan. Mocht misschien hier en daar een
schuchtere poging zijn gedaan om de gloeidraden van de grote
watergekoelde eindlampen met wisselstroom te voeden, zeker zou men
zulks niet gewaagd hebben voor de meer gevoelige voortrappen en onder
geen voorwaarde voor de uiterst gevoelige kristaltrap.
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De reden waarom de heer CPR deze zware eis dan wel gesteld had, terwijl
het zeer de vraag zou zijn of hieraan voldaan kon worden, was gelegen in
het feit dat algehele wisselstroomvoeding voor het bedrijf zoveel
eenvoudiger is en de zenderbediening zoveel gemakkelijker wordt, iets
waarvoor in de tropen, waar men vaak met personeelsmoeilijkheden heeft
te kampen, van groot belang was.
Bij de beschrijving van de bestaande ANE-zender, die praktisch geheel
met gelijkstroom gevoed werd, hebben we de hieraan verbonden
moeilijkheden al min of meer leren kennen, zij het dan dat de situatie in
het radiolaboratorium al zeer ongunstig was, omdat men niet beschikte
over krachtige gelijkstroomdynamo’s en accubatterijen. Maar ook dan nog
blijft gelijkstroomvoeding een gebrekkige methode die vele bezwaren met
zich meebrengt zoals: het meerdere onderhoud, geringere
bedrijfszekerheid enz., waarbij ik, wat het eerste bezwaar betreft, vooral
het oog heb op het gebruik van accubatterijen.
Om dit in te kunnen zien behoeven we niet zo ver te zoeken en kan ik
eigenlijk volstaan met te verwijzen naar de ontwikkeling die de gewone
ontvangapparaten hebben doorgemaakt. In de begintijd werden ook deze
uitgerust met accu’s en anodebatterijen en velen zullen zich nog de zorgen
en de last herinneren die deze apparaten met zich mee brachten. Geen
wonder dat de radiofabrikanten niet hebben gerust alvorens een algeheel
wisselstroom gevoed ontvangtoestel op de markt te hebben gebracht.
Welnu, zo het hier in het klein is gegaan, ging het min of meer in het groot
bij de kristalbestuurde zenders. Mocht dus de algehele
wisselstroomvoeding gelukken, dan zou dit een grote vooruitgang
betekenen. Ook al moest men bij de ontvangst een zwakke bromtoon op de
achtergrond op de koop toenemen, dan nog zou deze wijze van voeden te
prefereren zijn boven de bestaande methode. Althans zo dacht de heer
CPR erover.
Enige praktische ervaring bezaten wij op dit punt niet en de literatuur
verschafte op dit gebied ook geen nadere inlichtingen. Wij zouden dus
geheel en al moeten afgaan op eigen inzicht en… de hulp van de
lampenfabrikanten, die steeds nieuwere lampentypen op de markt brachten
die met wisselstroom gevoed konden worden; niet alleen voor ontvangdoch ook voor zenddoeleinden. De toekomst zou leren in hoeverre niet
alleen wij, doch en vooral ook zij erin zouden slagen iets bruikbaars te
construeren.
Thans iets over de laatste eis, namelijk over de toepassing van slechts vijf
trappen.
Liet de vorige eis zich gemakkelijk verklaren in verband met de in het oog
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springende voordelen als daar zijn: een grotere bedrijfszekerheid en een
eenvoudiger bediening, met de laatste staat de zaak anders en het staat
zelfs te bezien of hier werkelijk van voordeel of verbetering gesproken kon
worden, anders dan een besparing aan materiaal en daardoor van een
goedkopere uitvoering. Doch dit laatste motief was niet naar voren
gebracht en heeft vermoedelijk bij de heer CPR als zodanig geen rol
gespeeld, zodat ik hier niet verder op in zal gaan.
De reden waarom de zender niet meer dan vijf trappen mocht hebben, was
dan ook een heel andere en hield verband met de kwaliteit van de
weergave. Deze weergave zou namelijk volgens de theorie van de heer
CPR beter moeten zijn dan van een zender met zeven, acht of meer
trappen.
Teneinde dit te kunnen begrijpen moet ik wat dieper op het wezen van een
kristalbestuurde zender ingaan.
Allereerst iets over het kristalletje zelf. Dit kristalletje is zeer dun en heeft,
ik kom hier later nog uitvoeriger op terug, ongeveer de dikte van een cent.
Deze dikte varieert met de frequentie die verlangd wordt. Globaal kan
aangenomen worden dat een kristal van één millimeter dikte een
elektrische trilling opwekt van 3.000 kHz (λ = 100 meter). Stelt men het
kristal in werking, dat wil zeggen laat men het elektrische trillingen
voortbrengen, dan geraakt het mechanisch heftig in trilling en de kans
bestaat dat het breekt wanneer de dikte te klein genomen wordt. In verband
hiermee is het wenselijk gebleken geen kristallen te bezigen die dunner
zijn dan één millimeter, zodat de minimum golflengte die hiermee
opgewekt kan worden, 100 meter bedraagt. Doch deze golflengte is te lang
voor kortegolfwerk en daarom moet frequentieverdubbeling worden
toegepast.
Gesteld nu dat we een zender willen bouwen met een golflengte van 15
meter (die van Eduard bedroeg 15,93 meter en verschilde hier dus maar
weinig van). De golflengte die het kristal moet voortbrengen, zal dan het
eerstvolgende kleinste gemene veelvoud van 15 moeten bedragen boven
de 100 meter. Een kleine berekening toont aan, dat wij in ons geval een
kristal moeten nemen dat een golflengte van 120 meter voortbrengt en dat
we 3-maal frequentieverdubbeling moeten toepassen om tot de gewenste
golflengte van 15 meter te komen. Hieruit volgt weer dat wij in ons geval
3 verdubbelingstrappen nodig hebben en als we hier de kristaltrap en de
eindversterker bij rekenen, precies tot het vereiste aantal trappen van vijf
komen, dat dus tevens het minimum bedraagt.
Tegen toepassing van meerdere trappen bestaat principieel geen bezwaar.
Integendeel, het was in die tijd zelfs regel er meerdere te nemen, althans
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voor het sturen van watergekoelde eindlampen (Eduard had er, zo we
weten, een stuk of twaalf en de Telefunken kortegolfzender die ik in
Berlijn had gezien, acht). Maar dan zijn hier trappen bij, die alleen
versterken en niet verdubbelen. En het was juist dit versterken op gelijke
frequentie, waar de heer CPR bezwaar tegen had, omdat hij bang was dat
hierdoor terugwerking zou ontstaan, hetgeen van invloed op de kwaliteit
van de weergave kon zijn.
In hoeverre bij dit rechtuit versterken last van terugwerking zou zijn
ondervonden, is mij niet bekend omdat wij ons angstvallig aan het
verdubbelen hebben gehouden. Zeker is dat wij, zoals vermoed werd, van
deze terugwerking bij onze frequentieverdubbeling betrekkelijk weinig
hinder hebben gehad. Dit komt, omdat bij het verdubbelen de frequentie in
de anodeketen het dubbele is van die in de roosterketen. Maar zeker is ook,
dat de versterking in een verdubbelingstrap lang niet zo groot is als in een
gewone versterkertrap en het de grootste moeite heeft gekost met slechts 3
verdubbelingstrappen de roosters van de vier grote watergekoelde
eindlampen voldoende uit te sturen, iets wat bij het rechtuit versterken veel
gemakkelijker zou zijn gegaan.
Tot zover deze inleiding, die vrij uitvoerig is geweest. Dit was nodig voor
het verkrijgen van een goed begrip van de reden waarom de genoemde
eisen door de heer CPR werden gesteld en tevens om uit te laten komen,
dat aan het experiment enig risico was verbonden. Want het was zeer de
vraag of aan alle wensen van de heer CPR kon worden voldaan. Gelukte
het bijvoorbeeld niet de roosters van de eindlampen voldoende uit te
sturen, dan bestond er grote kans dat zich toch nog bromverschijnselen
zouden voordoen. Dit laatste speciaal in verband met de voorgenomen
wisselstroomvoeding.
Verder dient hierbij nog vermeld, dat het in de bedoeling lag om Eduard in
de toekomst te laten vervangen door de nieuwe zender, zodra deze gereed
was en aan de verwachtingen voldeed. Behalve het verkrijgen van een
grotere bedrijfszekerheid zou dan meteen het voedingsprobleem zijn
opgelost, omdat voor de nieuwe zender geen dynamo’s en accubatterijen
nodig waren.
Tevens zou deze zender het prototype moeten worden van een aantal
zenders van gelijk en lager vermogen, welke nodig waren voor de stations
op de Bandoengse Hoogvlakte en de Buitenbezittingen, zowel ter
vervanging van de zelfgenererende zenders als voor
uitbreidingsdoeleinden.
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4: Eén en ander over de werking van een kristalbestuurde zender
Alvorens met de beschrijving van de bouw van de eerste wisselstroom
gevoede kristalbestuurde zender te beginnen, is het wenselijk eerst iets te
vertellen omtrent de werking van zo’n zender en wat hiervoor nodig was,
zonder hierbij te vervallen in een al te diepgaande beschouwing. Welnu, in
grote trekken bestaat een kristalbestuurde zender uit de volgende
afzonderlijke eenheden:
1.

Het h.f. deel, waartoe behoort de kristaltrap, verdubbelings- en
versterkertrappen en de antenne.
2.
De modulatie-inrichting vanaf de inkomende lijn van de studio.
3.
De energiebronnen, zowel voor de eigenlijke zender als voor de
modulatie-inrichting.
Eén van de interessantste onderdelen van een kristalbestuurde zender is
de kristaltrap. Steeds wanneer ik aan de afstemcondensator draaide,
waardoor het kristal begon te genereren en de zender tot leven kwam,
kwam ik onder de indruk van dit merkwaardige natuurkundig verschijnsel.
Wanneer ik zelf niet talloze malen het feit had geconstateerd, zou ik
nauwelijks hebben kunnen geloven dat zo’n simpel schijfje kristal,
uitwendig veel gelijkend op een stukje matglas, in staat was een zender te
sturen van haast onbeperkte sterkte.
Was het verschijnsel op zichzelf al iets heel merkwaardigs, nog
wonderlijker is het misschien dat men voor het constant houden van de
frequentie van kortegolfzenders op het idee is gekomen dit middel toe te
passen. Dit temeer, omdat het piëzo-elektrische effect (waarop de
toepassing berust en dat in 1880 door P. en J. Curie werd ontdekt) in de
natuurkunde nauwelijks enige bekendheid genoot, laat staan bij de
zenderbouwende radiotechnici.
Wie het eerst op de gedachte is gekomen om zo’n kwartsplaatje
doelbewust te gebruiken voor het besturen van kortegolfzenders teneinde
een constante frequentie te verkrijgen, ben ik in de literatuur nimmer
tegengekomen. Wel is mij bekend dat een zekere mijnheer W.G. Gady de
eerste is geweest die interessante proeven nam door een kwartsplaatje
tussen het rooster en de gloeidraad van een lamp te schakelen, zonder
nochtans praktische gebruiksmogelijkheden op het oog te hebben, althans
niet voor wat betreft het stabiliseren van kortegolfzenders van groot
vermogen.
Niettemin moet dit het begin geweest zijn waar anderen op verder
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gebouwd hebben. Met deze proeven heeft hij de draadloze techniek, zij het
dan onbewust, een zeer grote dienst bewezen door haar de lang gezochte
oscillator te geven waarmee het mogelijk bleek de uiterst constante
frequentie op te wekken, en wel op het ogenblik toen zij in een impasse zat
en een reddende engel van node had.
Uit deze proeven is in Amerika de eerste kristalbestuurde zender
voortgekomen, waarmee zulke goede resultaten werden verkregen dat deze
methode in minder dan geen tijd over de gehele wereld navolging vond.
Zelden zal de radiotechniek van een zo bij uitstek natuurkundige
eigenschap zo’n dankbaar gebruik gemaakt hebben als hier het geval is
geweest. Zo reeds opgemerkt werd, zijn de door het kristal opgewekte
trillingen uiterst zwak en voor de kortegolfzenders zonder meer niet
bruikbaar vanwege de te lage frequentie. Hierdoor moeten zij ten eerste
enige duizenden malen versterkt en verder enkele malen verveelvoudigd
worden, waarvoor, al naar gelang van de gewenste sterkte en dito
golflengte, een zeker aantal versterk- en verdubbelingstrappen nodig is.
Om dus bij ons geval te blijven, zou de zender moeten bestaan uit een
kristaltrap, 3 verdubbelings- (tevens versterktrappen) en een
eindversterker. Voor al deze trappen werd (evenals in Kootwijk en elders)
de zo bij uitstek geschikte push pull-schakeling gebruikt, hetgeen dus
betekent dat iedere trap twee lampen kreeg, die beurtelings werden
aangestoten. Ook was het mogelijk, en dit werd bij enkele trappen
toegepast, vier lampen te gebruiken die twee aan twee parallel werden
geschakeld.
Behalve het verdubbelen van de frequentie is het een vereiste dat de
verdubbelingstrappen een zo groot mogelijke energieversterking geven
zonder hierbij, wat men noemt, generatief te worden en zonder al teveel op
de voorgaande trappen terug te werken. Hoe dit bereikt werd, zal uit de
volgende paragraaf blijken.
Als tweede punt werd de modulatie-inrichting genoemd. Het moduleren
van een stuurzender kan op verschillende wijzen plaats hebben en wel
door hiervoor één der voortrappen of de eindtrap te gebruiken, waarbij dan
tevens nog een keuze gedaan kan worden uit de zogenaamde rooster- en de
plaatmodulatie.
Op al deze systemen in te gaan zou veel te ver voeren. Bij de nieuwe
zender (en later ook bij de volgende) werd plaatmodulatie toegepast op de
eindtrap, bekend staande als de Heisingmethode. In verband hiermee kan
worden volstaan deze methode in het kort te bespreken.
Bij de Heising methode worden de anodes van de modulatorlampen
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doorverbonden met die van de zender (hier eindversterker), terwijl de
voeding plaats vindt via een grote smoorspoel. Hiervoor kan ook een
zogenaamde modulatietransformator gebruikt worden, doch deze werd in
Indië niet toegepast. De bedoeling van de smoorspoel is de laagfrequente
wisselspanningen, welke aan de roosters van de modulatorlampen worden
medegedeeld, op de toegevoerde gelijkstroom van de eindlampen over te
brengen. Op haar beurt zullen deze spanningsveranderingen de amplitudes
van de h.f.wisselstroom beïnvloeden, welke vervolgens op de antenne, die
met de eindversterker gekoppeld is, worden overgedragen. Op de
momenten waarop niet gemoduleerd wordt, zal door de zender alleen de
draaggolf worden uitgezonden. Een ontvangtoestel dat op deze zender
staat afgesteld, geeft, zoals bekend, deze draaggolf niet weer,
vooropgesteld dat zij wat men noemt “schoon” is, dus geen rimpel of iets
van dien aard bevat.
Zodra worden niet de roosters van de modulatoren beïnvloed, of er
ontstaan naast de draaggolf zijbanden. Hoe dieper wordt gemoduleerd, hoe
hoger de energie zal zijn welke in de zijbanden wordt opgehoopt en des te
sterker zal de weergave bij de ontvangst zijn. Van belang hierbij is dat de
eindversterker zodanig is ingesteld, dat de amplitudes van de h.f. trillingen
de modulatie-impulsen gemakkelijk volgen en dat geen
frequentiemodulatie ontstaat zoals bij de zelfgenererende zenders meestal
het geval is zoals we weten.
Een voordeel van de Heising modulatie op de laatste trap is, dat de roosters
van deze trap voluit gestuurd kunnen worden, hetgeen ten eerste het
bedienen van de zender vereenvoudigt en verder een eventuele rimpel op
de amplitude der h.f. trillingen, welke veroorzaakt kan worden door de
wisselstroomvoeding, verhindert in de anodekring van de eindtrap door te
dringen.
Een nadeel is dat een zeer grote modulatietrap nodig is, bestaande uit een
groot aantal watergekoelde lampen met een vermogen van 20 kW ieder,
benevens een extra energiebron voor het verkrijgen van een verhoogde
anodespanning. Bij onze zenders werden normaal zes van deze lampen
gebezigd en een enkele maal zelfs twaalf; men hoeft niet te vragen wat een
materiaal en een energie hiervoor nodig was.
Het derde punt heeft betrekking op de voeding. Het zal duidelijk zijn dat
voor het voeden van een dergelijke grote zender als de nieuwe Eduard zou
worden, heel wat kwam kijken, zelfs al werd wisselstroomvoeding
toegepast. Daar de bestaande lampgelijkrichters, welke voor de bestaande
Eduard werden gebruikt, bij lange na niet groot genoeg waren om de
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benodigde anode-energie te leveren, was het nodig extra voorzieningen te
treffen. Hoe wij binnen een redelijke termijn aan de benodigde hoog- en
laagspanningstransformatoren moesten komen, was een grote vraag.
Weliswaar zouden met de voorbereidingen voor de bouw enige maanden
heen gaan en waren wij niet zo gauw aan de eindversterker en de
modulatoren toe, doch al duurden deze een maand of tien (wat we niet
hoopten), dan nog stond het te bezien of zij op tijd kwamen. Met het
bestellen toch van dit soort materiaal, dat op een zogenaamde Nederlandse
Eis moest worden gebracht, ging meestal een jaar heen en wanneer dit
speciaal aangemaakt moest worden, duurde het nog langer.
Er bestond dus maar één mogelijkheid en deze was om gedeeltelijk zelf de
aanmaak ter hand te nemen en de rest, voor zover mogelijk, op Java zien te
betrekken. Het enige dat we zelf konden aanmaken, waren de
brandstroomtransformatoren. Ook dit was niet gemakkelijk, want
hieronder waren er die een vijfhonderd ampère moesten leveren en daarbij
geïsoleerd moesten zijn tegen een hoogspanning van een 20.000 volt.
Transformatorblik en draad hadden we ook niet in voldoende mate, doch
het eerste kon worden gehaald uit afgedankte transformatoren en het
tweede was misschien wel aan te kopen. Zelf de
hoogspanningstransformatoren en de grote afvlakcondensatoren
aanmaken, was volkomen uitgesloten. Dit is specialistenwerk en daarop
waren we in het laboratorium niet ingesteld. Hoogstens zouden wij
bestaande transformatoren van voldoende vermogen kunnen ombouwen,
hetgeen wij op Radio Malabar ook reeds dikwijls hadden gedaan.
Wilden we opschieten, dan zou geprobeerd moeten worden diverse
transformatoren bij de grote elektriciteitsmaatschappijen of bij het
Departement van W en E te betrekken en deze transformatoren voor ons
doel geschikt te maken, hetgeen dan ook is gebeurd.
Bleven dus nog over de afvlakcondensatoren met een capaciteit van enige
microfarads en een bedrijfspanning van een 20.000 volt. Deze moesten uit
Europa komen, daar viel niets aan te doen. De hoop bestond dat ze op tijd
aanwezig zouden zijn. De kans hierop was groot, want zij waren
telefonisch besteld bij Techminkol, het technisch bureau van het
Departement van Koloniën, en vermoedelijk in voorraad bij de bekende
fabriek van Jaroslov in Duitsland.

5: Moeilijkheden bij de bouw van de provisorische zender
Intussen werd met spoed begonnen aan de voortrappen. Hoewel in het
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radiolaboratorium nog tal van andere werkzaamheden te doen waren, ging
er geen dag voorbij of er werden enige uren aan de ontwikkeling van de
zender besteed.
Daar de meettafel waar de plank met de proeftrappen op stond al gauw te
klein was, moest een ander geschikt plaatsje gezocht worden. Dit was niet
eenvoudig, want Eduard nam, zoals reeds meer gezegd, een groot deel van
de ruimte in beslag.
De nieuwe zender zou echter, wat zijn omvang betreft, veel kleiner worden
en daarom kon een smalle ruimte achter de eindtrappen van Eduard
vrijgemaakt worden voor het neerzetten van een houten tafel waarop de
onderdelen gemonteerd konden worden. Ongevaarlijk was het niet om in
deze beperkte ruimte met hoogspanning te experimenten, doch hier viel
niets aan te doen.
De proeven met de voortrappen leverden geen grote moeilijkheden op,
zodat al gauw begonnen kon worden deze in een meer definitieve vorm te
gieten en onder te brengen in roodkoperen kasten met een plaatdikte van ±
3 mm. Het ging er alleen maar om een instelling te vinden, waarbij het
kristal soepel genereerde en de volgende trap een zo hoog mogelijke
energie doorgaf zonder op de kristaltrap terug te werken. Later bleek dit
toch helemaal niet zo eenvoudig te zijn en er is, toen de zender al klaar
was, nog veel aan veranderd moeten worden alvorens bevredigende
resultaten werden verkregen.
Aangezien Rantja Ekek geen rekening had gehouden met
wisselstroomvoeding, moesten de voortrappen een weinig omgebouwd
worden. De gebruikte ontvanglampen type A415 werden daarom
vervangen door de pas uitgekomen indirect verhitte wisselstroomlampen
F215, terwijl de penthoden B443 van de verdubbelingstrap voorlopig
konden worden gehandhaafd tot er een groter type uitkwam. Beide typen
lampen, namelijk de F215 en de B443 werden onder andere door Philips
gebruikt in het eerste wisselstroomontvangtoestel type 2514, dat in 1927
op de markt kwam.
Naar reeds werd medegedeeld, werd voor alle trappen de push pull
schakeling toegepast. Behalve een grote versterking had deze voor, dat een
betere symmetrie werd verkregen ten opzichte van het geaarde midden.
Hierdoor was het nodig de kristaltrap enigszins anders te maken dan door
Gady aangegeven. Het kwartsplaatje, dat onder andere opgevat kan
worden als een diëlectricum van een klein condensatortje, ligt losjes tussen
een paar metalen plaatjes geklemd, welke laatste met de roosters van de
lampen verbonden zijn. Parallel hiermee zijn twee hoogohmige
weerstandjes verbonden, die met de negatieve pool van een spanningsbron
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in verbinding staan.
In de anodekring bevindt zich de afgestemde keten, welke ongeveer op de
eigen frequentie van het kwartsplaatje moet worden afgestemd. Door de
capacitieve koppeling tussen de anoden en roosters der lampen ontstaan
spanningsveranderingen tussen de metaalplaatjes, die het kwartsplaatje
doen uitzetten en inkrimpen, al naar gelang de polariteit.
Stelt men nu de anodecondensator zo in dat de frequentie van de
opgedrukte wisselspanning nagenoeg overeenkomt met de eigen frequentie
van het kristal, dan worden de opgewekte trillingen intact gehouden. Deze
afstemming is vrij kritisch en het vereist enige handigheid om de juiste
stand te vinden. Draait men de condensator iets te ver, dan slaat het kristal
af; heeft men deze niet ver genoeg in gedraaid, dan is men te ver buiten
afstemming.
Teneinde de juiste stand te kunnen observeren, maakten wij gebruik van
een gevoelige thermogalvanometer, die losjes met de anodespoel werd
gekoppeld. De aanwijzing van deze meter was natuurlijk geen maat voor
de opgewekte trillingsenergie. Het was dus zaak de grootte van de uitslag
proefondervindelijk te bepalen en deze vast te houden. Dit laatste was
gewenst, omdat de kristaltrap niet te weinig, maar ook niet teveel energie
mocht leveren. Leverde hij te weinig, dan moest teveel versterkt worden,
hetgeen ons in verband met het geringe aantal trappen heel ongelegen
kwam. Gaf de kristaltrap een teveel aan h.f. energie door, dan werd het
kwartsplaatje warm en liep men de kans dat het sprong. Zulks trad des te
gemakkelijker op naarmate het plaatje dunner was. Bovendien had de
stijging van de temperatuur tot gevolg dat de frequentie van het kristal
verandert, hetgeen evenmin gewenst was.
Het wekt misschien enige verwondering dat voor de tweede trap, de eerste
verdubbelingstrap dus, de penthode B443 werd gebruikt, zijnde een
laagfrequentversterker en geen hoogfrequentversterklamp. Dit kwam
omdat er toen nog geen h.f. penthodes bestonden en een
schermroosterlamp gewenst was teneinde de gevoelige kristaltrap te
beveiligen tegen een mogelijke invloed van de grote h.f. energieën van de
volgende trappen.
Overigens bleken deze laagfrequentpenthodes vrij goed te voldoen. Zij
waren weinig generatief, gaven een tamelijk goede versterking en van de
terugwerking, waar het in hoofdzaak om begonnen was, werd weinig last
ondervonden. Toch moesten zij het in alle opzichten afleggen tegen de
later uitgekomen echte h.f. penthodes. De geringe terugwerking bij
penthodes is een gevolg van de speciale constructie van deze lampen.
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Hierin is namelijk een scherm aangebracht dat zich dicht bij de anode
bevindt en dat met de kathode is verbonden. Dit scherm belet dat uit de
anode losgestoten secundaire elektronen terugvliegen naar het tweede
positieve rooster. De aanwezigheid van het scherm maakt het tevens
mogelijk dat het tweede rooster op gelijke spanning gebracht kan worden
als de anode, waardoor de lamp in vergelijking met een normale triode een
behoorlijke capaciteit bezit, gepaard gaande met een aanzienlijke
versterkingsfactor, zonder genereerneigingen te vertonen.
In tegenstelling tot een gewone versterkertrap wordt bij een verdubbelaar
de anodekring op de dubbele frequentie afgestemd van die van de
roosterkring. Zonder op het vrij ingewikkelde schema in te gaan, dat
trouwens nog al eens gewijzigd werd, zij alleen opgemerkt dat de anodes
van de in push pull geschakelde lampen worden doorverbonden en een
aftakking krijgen naar de anodespoel. Eén van de lastigste problemen is
geweest een bevredigende koppeling te vinden tussen de eerste en de
tweede verdubbelingstrap. Koppelde men namelijk te sterk, dan werd
weliswaar een behoorlijke energiedoorgifte verkregen, doch werd ook een
merkbare terugwerking van de volgende trap ondervonden. Koppelde men
daarentegen zwak, dan werd de eerste minder, doch de laatste beter. Het
ging er dus om een compromis te vinden, althans in zoverre dat wij, in
verband met het geringe aantal trappen en de matige versterking der
verdubbelingstrappen, niet veel van de maximum verkregen
energiedoorgifte konden missen. Ik kom hier naderhand nog wel eens op
terug.
Voor de voeding der gloeidraden van de eerste beide trappen werden
gewone handelstransformatortjes gebruikt en voor de roosters,
schermroosters en anodes Philips plaatspanningsapparaatjes benevens, en
dit is wel grappig, Philips tien-Watt versterkers; althans voor zover het het
gelijkrichtergedeelte van deze laatste betreft.
Om deze apparaatjes voor het beoogde doel geschikt te maken, moest een
beetje gegoocheld worden. Zo werd van het plaatspanningsapparaat, dat de
negatieve roosterspanning verzorgde, de positieve pool aan de aarde
gelegd en de negatieve aan het rooster; dit in tegenstelling tot normaal,
waarbij de min aan aarde ligt en de plus wordt gebruikt. Verder werd voor
het verkrijgen van een voldoend hoge anode- of schermroosterspanning,
serieschakeling toegepast van het gelijkrichtergedeelte van twee of meer
apparaten, waarbij primair de parallelschakeling bleef gehandhaafd. Daar
bij deze schakeling een hogere spanning dan normaal ontstond tussen de
primaire en de secundaire wikkeling van de transformator, waren wij
oorspronkelijk bang dat last van doorslaan zou worden ondervonden. Dit
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bleek in de praktijk erg mee te vallen, mits de nodige voorzorgen werden
genomen, onder andere door de apparaten die onder een hogere spanning
kwamen te staan, geïsoleerd op te stellen. Later hebben wij met deze
apparaten nog heel andere kunststukjes uitgehaald, waarover te gelegener
tijd meer.
Wat de toepassing van de tien-Watt versterkers betreft, het volgende. Deze
werden gebruikt voor de voeding van de anodes van de vier B443 lampen
voor de tweede trap (twee aan twee parallel en push pull). Aanvankelijk
hadden wij ook hiervoor een aantal plaatspanningsapparaten gebruikt,
welke op de boven beschreven manier in serie en, teneinde meer stroom te
verkrijgen, tevens parallel waren geschakeld. Daar deze combinatie nogal
ingewikkeld en omslachtig was en kort tevoren de tien-Watt versterkers op
de markt waren gekomen die een hogere stroom en spanning konden
leveren, kwam de heer CPR op het idee de plaatspanningsapparaten door
deze te vervangen. Dit ging vrij gemakkelijk, want wij behoefden alleen
maar de versterkerlamp uit te nemen en op de plaats van de anodepen een
stekker te plaatsen. De rest van de tien-Watt versterker bleef buiten
werking. Door twee van deze “gelijkrichters” parallel te schakelen, kregen
we een pracht van een anodevoeding.
Ik vertel deze bijzonderheden alleen maar om een idee te geven hoe wij
ons moesten behelpen. Dit laatste was van belang om te voorkomen, dat
niet teveel onderdelen behoefden te worden aangemaakt. Indien mogelijk
beperkten wij de aanmaak zoveel als het kon. De werkplaats was toch al
overkropt met werk.
Hiermee ben ik klaar met mijn beschouwing over de beide eerste trappen
en kan ik een begin maken met de derde. Echter niet eerder dan na er nog
even op gewezen te hebben, dat alle gelijkstroomvoedingen van extra
afvlakcondensatoren werden voorzien, opdat vooral geen bromtoon
meegeleverd zou worden.
Voor de tweede verdubbelingstrap, de derde trap dus, werden de reeds
bekende glazen modulatorlampen MA 1,6/400 van Philips gebruikt,
hetgeen, met betrekking tot de kleine B443 lampen, een geweldige sprong
betekende. Ook hier waren h.f. schermroosterlampen beter op hun plaats
geweest, doch deze bezaten we toen nog niet en het zou zelfs nog vele
maanden duren voor het zover was. Achteraf bleek de keus van deze
modulatorlampen nog niet zo slecht te zijn geweest en hebben zij zich
geruime tijd kunnen handhaven.
Als modulatorlamp bezaten de MA 1,6/400 een sterk naar links liggende
karakteristiek, hetgeen betekent dat zij voor het sturen betrekkelijk weinig
energie nodig hadden. Doch de benodigde energie was toch nog wel zo
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hoog, dat de vier B443 lampen er een hele pluk aan hadden de roosters uit
te sturen.
Overigens bezorgde het afstemmen van deze trap ons, evenals de beide
vorige, geen bijzondere moeilijkheden. In de anodekring werd een
behoorlijke h.f. energie verkregen. Of deze h.f. energie op haar beurt weer
voldoende zou zijn om de roosters van de derde en laatste
verdubbelingstrap uit te sturen, moest afgewacht worden. Alvorens daarom
met de afstemming door te gaan, was het beter eerst een begin te maken
met de volgende verdubbelingstrap. Van de gedraging toch van deze
laatste zou het in grote mate afhangen of wij met vijf trappen zouden
uitkomen, ja of neen.
Evenals bij de tweede verdubbelingstrap werden ook bij de derde
modulatoren gebezigd en wel twee MA 12/15000 van het watergekoelde
type van Philips. Ook dit waren, evenals alle voorgaande, geen speciale
h.f. lampen.
Het vermoeden bestond dat de vierde trap meer moeite zou geven dan de
vorige, omdat het hier ging om het halveren van een 32 meter golf en het
versterken van de 16 meter. Doch dat dit afstemmen zo’n probleem zou
worden, hadden we niet gedacht. Reeds bij het afstemmen van de vorige
trap was gebleken dat de moeilijkheden sterk toenamen, naarmate de
frequentie hoger werd. Ook in de ontvangtechniek is dit het geval geweest
en zij, die de overgang hebben meegemaakt van de lange op de korte golf,
kunnen hierover meepraten. Toen voor het eerst ontvangapparaten
moesten worden gebouwd met golven van, laten we zeggen, een kleine
driehonderd meter, ontstonden allerlei constructiemoeilijkheden die men
bij de lange golf niet was tegengekomen. Doch dit betekende nog niets in
vergelijking tot de ervaringen opgedaan bij de bouw van de latere
ontvangers en zenders met golven beneden de twintig meter. Vooral,
althans dat is mijn mening, toen men in de buurt kwam van de vijftien
meter, begonnen deze moeilijkheden eerst recht.
Welnu, bij de proeven met de derde verdubbelingstrap hebben wij hiervan
kunnen profiteren. Een lastiger probleem dan het maken van deze
verdubbelaar heb ik geloof ik nimmer meegemaakt. Het was dan eindelijk
zover dat op deze verdubbelaar spanning gezet kon worden. Eerst laag
natuurlijk, om geen lampen kapot te maken. Met deze dure watergekoelde
lampen kon men niet te voorzichtig zijn. Het resultaat was echter
allerbedroevendst. Er zat, zoals wij dat noemden, totaal geen “leven” in.
Dit behoefde ons niet af te schrikken. Integendeel, want zo’n eerste proef
leverde meestal maar weinig resultaat op. Gewoonlijk ging het zo dat hier
en daar iets werd veranderd, soms lukraak, doch ook wel systematisch net
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zo lang, totdat eindelijk een weinig succes werd verkregen.
Zo dachten we ook hier. Doch mis; het verwachte succes bleef uit, wat we
ook deden. De anodekring was zo dood als een pier en wij begrepen niet,
waar toch de h.f. energie bleef die wij aan de roosters der beide
watergekoelde lampen toevoerden. Alleen op de momenten dat er een
parasitaire golf ontstond, kwam er wat leven in de brouwerij. Doch hierop
waren we allerminst gesteld vanwege de verwoestingen die deze
parasieten konden aanrichten.
Talloze kleine en grote veranderingen werden aangebracht en toen dit niet
hielp, werd een proef genomen met andere lampen. Achtereenvolgens
passeerden de watergekoelde lampen Z81 van Philips en de RS225 van
Telefunken de revue, om tenslotte toch weer tot het oorspronkelijke type
terug te keren.
Weken ging dit zo door zonder dat ook maar de geringste vooruitgang viel
te bespeuren. Het was haast om er wanhopig onder te worden. Door al dit
geëxperimenteer geraakte tot overmaat van ramp de derde trap ook nog
van de kook en toen niet spoedig genoeg de oude waarden werden
teruggevonden, stelde de heer CPR voor de MA 1,6/400 lampen te
vervangen door glazen triodes van groter vermogen, in de hoop dat deze
wat meer energie zouden leveren. Maar ook dit bracht geen verbetering,
zodat ook hier weer naar het oude type werd teruggekeerd.
Teneinde toch over wat meer h.f. energie te kunnen beschikken en hiermee
te proberen de vierde trap tot het verdubbelen van de frequentie te
dwingen, kwamen we op het idee de derde trap een weinig generatief te
maken. In verband hiermee werd een extra koppelspoel aangebracht.
Weliswaar werd thans een grotere sturing verkregen, doch tot een
merkbare verhoging van de h.f. energie in de anodekring (van de derde
verdubbelingstrap) kwam het niet. Deze poging zou ons dan ook geen stap
verder gebracht hebben, ware het niet dat zij de aanleiding is geworden tot
het vinden van een zeer speciale schakeling die ons uiteindelijk uit de
impasse zou helpen. Met het vinden van deze schakeling ging het
natuurlijk ook alweer niet zo snel als ik het hier vertel. Integendeel, het
zou nog weken duren voordat het zover was en ook toen nog hadden we
niet de juiste dimensies te pakken. Maar we hadden al gauw door, dat er
“muziek” in zat en we op de goede weg waren. Toen was het alleen nog
maar een kwestie van experimenteren en nog eens experimenteren. Tot we
tenslotte door een toeval op een combinatie kwamen van een spoel met een
condensator, waarmee niet alleen het genereren kon worden bedwongen,
maar ook, en dat was misschien nog belangrijker, een groter nuttig effect
verkregen, zodat de h.f. energie in de anodekring meer dan verdubbelde.
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Na eerst de derde trap met deze vinding te hebben uitgerust, werd de
volgende verdubbelingstrap onderhanden genomen. En ziet, hier was het
resultaat zo mogelijk nog sprekender. Van een haast niet af te lezen h.f.
stroompje wees de hittedraadmeter een waarde aan van een paar ampères,
terwijl een begin van genereren kon worden onderdrukt door de even
genoemde condensator, welke slechts een capaciteit van enkele
centimeters behoefde te hebben, op de juiste waarde in te stellen. Hiermee
hadden we dus het pleit gewonnen, althans het begon erop te lijken. Het
ging er nu verder om enkele verbeteringen aan te brengen, welke in
hoofdzaak betrekking hadden op de symmetrie. Geen wonder dat de heer
CPR, die iedere dag een paar maal kwam informeren, met dit resultaat zeer
ingenomen was en hoewel het niet zijn gewoonte was iemand te prijzen,
hoor ik hem nog zeggen: “Nu man, dat heb je hem geleverd, ik was al
bang dat wij er niet zouden komen, maar nu begin ik weer hoop te
krijgen”.
Het zou te ver voeren op de toegepaste schakeling in te gaan. In wezen
betrof het hier een bepaalde manier van neutrodyniseren. Zo we reeds
eerder gezien hebben, worden de neutrodynecondensatoren gebezigd om
de terugkoppeling, welke een gevolg is van de rooster-anode capaciteit van
de lampen, te neutraliseren. Bij de gewone in push pull geschakelde
versterktrappen zijn ze onontbeerlijk, daar deze anders gaan genereren.
Doch bij de door ons toegepaste verdubbelingstrappen met een gewijzigde
push pull-schakeling waren ze niet nodig, omdat deze geen sterke neiging
tot genereren vertoonden.
Het aanbrengen van één neutrodynecondensator (en dus niet twee, zoals
bij de push pull-schakeling gebruikelijk is) in combinatie met een spoel die
de genereerneiging verhoogde, betrof dan ook iets geheel nieuws. Althans,
ik was haar nog nimmer tegengekomen en het is mij niet bekend of zij
elders ooit toepassing heeft gevonden, of het moest zijn dat men ons
schema, dat meermalen werd gepubliceerd, heeft gekopieerd.
Toen nu de vierde trap energie begon af te leveren en ook veel stabieler
was geworden, werd het aangedurfd de spanning geleidelijk aan op te
voeren. Voor de voeding van deze trap werd gebruik gemaakt van één der
bestaande gelijkrichters van Eduard. Teneinde het opvoeren van de
spanning wat regelmatiger te doen geschieden, werd, en dit is
elektrotechnisch wel interessant, een gebruikte 75 pk Brown-Boveri
draaistroommotor omgebouwd tot een regeltransformator, ook wel
inductieregelaar genoemd.
Tot dusver had het opvoeren van de spanning plaats door het kort sluiten
van een groot aantal Ohmse weerstanden. Deze laatste namen echter veel
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plaats in en daarbij gaven zij grote verliezen aan elektrische energie.
Daar het ombouwen van een draaistroommotor in een inductieregelaar niet
zo vaak voorkomt, en misschien ook niet algemeen bekend is, kan ik er
wel iets meer van vertellen. Erg lastig was dit ombouwen trouwens niet,
mits men bij de uiteinden van de wikkelingen van de rotor kan komen.
Aan de ene zijde lopen deze naar de sleepringen en zijn dus niet moeilijk
te vinden, terwijl de andere einden doorverbonden zijn, welke
doorverbinding gewoonlijk verstopt is. Deze laatste moet dus opgezocht,
losgemaakt en uitgevoerd worden, opdat zij met de uiteinden van de
statorwikkeling kunnen worden verbonden, zodat tussen de rotor en de
stator een soort transformatorwerking ontstaat. Verder dient de as van de
motor voorzien te worden van een worm met wormwiel, opdat de rotor uit
de hand of met behulp van een motortje bewogen kan worden. Op deze
wijze is het mogelijk de primaire spanning van de
hoogspanningtransformator te variëren van nul tot nagenoeg het dubbele
van voorheen, zodat een soepele en zeer handige regeling ontstaat.
Thans kon een begin gemaakt worden met de bouw van de eindversterker.
Na de moeilijkheden die wij bij de proeven met de voorgaande trap hadden
ondervonden, betekende het experimenteren met de laatste trap niets
bijzonders. Want zo onhandelbaar de eerste was geweest, zo “mak” was
deze eindtrap. In hoofdzaak kwam dit omdat de trillingen in deze trap
alleen maar versterkt en niet verdubbeld behoefden te worden, zodat
gebruik gemaakt kon worden van het normale beproefde push pullschema.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de bouw van de eindversterker geen
verdere moeilijkheden opleverde. Natuurlijk wel, want daarvoor was de
energie te groot, de golf te klein en last but not least het ter beschikking
staande isolatiemateriaal te ongeschikt. Maar deze moeilijkheden waren
van geheel andere aard en hadden, zoals uit deze opsomming ook al blijkt,
betrekking op de opstelling der onderdelen en het geschikt maken van deze
voor het doel.
In deze eindtrap zouden, zoals we weten, vier watergekoelde lampen
komen, welke twee aan twee parallel en in push pull moesten worden
geschakeld. Hiervoor werden dezelfde lampen gebruikt als voor de ANH
waren toegepast, namelijk de TA 12/20000 K van Philips. Voor hen die
niet met de nomenclatuur van deze cijfers en letters op de hoogte zijn,
diene dat het getal voor de breukstreep de spanning in kilovolt aangeeft,
welke hoogstens aan de lampen toegevoerd mag worden. Het getal achter
de breukstreep betekent de dissipatie of het vermogen in watts. Verder wil
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de letter K zeggen, dat we te doen hebben met een lamp die geschikt is
voor kortegolfdoeleinden, terwijl de letters TA betrekking hebben op het
type lamp ( T = triode, A = wolfraam gloeidraad als kathode ).
Aangezien de anode bij deze lampen verwerkt is in de koelmantel, kon de
parallelschakeling al heel eenvoudig opgelost worden door deze
koelmantels te monteren op een gemeenschappelijke plaat koper.
Deze opstelling had voor dat geen last werd ondervonden van het
onderling genereren van de parallel geschakelde lampen, omdat de
verbindingen thans te kort worden om de parasitaire ultra korte golven een
kans te geven. Toch bracht deze wijze van opstellen zijn bezwaren mee,
omdat thans moeilijk een plaatsje voor de, uiteraard zeer grote,
neutrodynecondensatoren gevonden kon worden. Zoals zo even werd
opgemerkt, zijn deze condensatoren bij het versterken op gelijke frequentie
absoluut nodig, omdat anders genereerneigingen ontstaan. Zij worden, zo
we weten, over en weer verbonden met de anodes en roosters van de
lampen, terwijl hun capaciteit ten naaste bij gelijk moet zijn aan die van de
rooster-anode capaciteit van de lampen. Daar nu bij onze eindtrap twee
lampen parallel stonden, moest dus ook de capaciteit van de
neutrodynecondensatoren tweemaal zo groot zijn als bij het gebruik van
één lamp. Wanneer men verder bedenkt dat deze condensatoren
luchtdiëlectricum bezaten en de tussenruimte tussen de platen vrij groot
moest zijn om overslag van de h.f.spanningen te voorkomen, dan is het
duidelijk dat zij veel plaats in zouden nemen, te meer omdat zeer hoge
spanningspieken werden verwacht.
In verband hiermee was het niet mogelijk het gewone type, bestaande uit
twee tegenover elkaar opgestelde platen, toe te passen omdat zij dan een
veel te grote diameter zouden krijgen. Dit laatste zou op zichzelf niet zo
erg zijn geweest, ware het niet dat al te grote metaalmassa’s in de buurt
van h.f leidingen de strooicapaciteit bevordert, welke moeilijk te
neutraliseren is en waardoor weer genereerneigingen kunnen ontstaan.
Het ene is dus een gevolg van het andere en dit maakt dat het niet
eenvoudig was om bij een eindtrap van groot vermogen de meest
doelmatige opstelling der onderdelen te vinden. In samenwerking met de
werkplaats gelukte het ons een geschikte condensatorconstructie te vinden,
welke bestond uit twee in elkaar passende kommen met een onderlinge
afstand van een paar centimeter, waarvan de ene vast en de andere
draaibaar werd opgesteld. Teneinde sproeien op de hoeken te voorkomen,
werden scherpe randen zoveel mogelijk vermeden.
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Foto 4: De laatste verdubbelingstrap (gedeeltelijk zichtbaar) en de
eindtrap van de experimentele 5-traps wisselstroomgevoede
kristalbestuurde kortegolf zender PLG met een golflengte van 18,8 meter.
De vaste kommen werden, zoals te begrijpen is, vlak tegen de koelmantels
gemonteerd en wel zodanig, dat de draaibare kommen vanaf de zijkanten
bediend konden worden (zie foto 4).
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Voor het instellen werden ebonieten stangen gebezigd, doch daar het
eboniet door de hoge spanningen zacht werd, werden zij na het gebruik
weggenomen. Dit had tevens voor, dat onbevoegden er niet in een
onbewaakt ogenblik aan konden draaien, waardoor een verkeerde
instelling zou zijn verkregen met als gevolg: genereren.
Of de gevolgde constructie uiteindelijk wel de meest doelmatige is
geweest, moet ik betwijfelen; althans voor de zeer korte golven beneden de
vijftien meter. Want bij deze golven was het niet mogelijk een haarfijne
afstemming te verkrijgen, hetgeen voor de iets langere golven wel gelukte.
Toen later een elegantere constructie werd gevonden, werd de afstemming
meteen veel scherper. Hierover echter te gelegener tijd meer.
Het vinden van een geschikte constructie voor de anodekring was een
probleem op zichzelf. Deze zou moeten bestaan uit een anodespoel, een
antennespoel en een afstemcondensator.
Wat de eerste betreft, deze zou bestand moeten zijn tegen de zeer hoge h.f.
stromen, een geringe verliesweerstand moeten hebben (waarbij gedacht
wordt aan het skineffect) en tenslotte ten naaste bij in afstemming moeten
zijn met de golflengte van de zender. Dit laatste, omdat het niet mogelijk
was aftakkingen aan te brengen.
Om aan al deze eisen te voldoen werd een spoel gemaakt uit zware
koperen pijp, bestaande uit ten hoogste twee windingen (voor de golven
beneden de 18 meter), waarvan de einden meteen op de
gemeenschappelijke steunplaten van de koelmantels der lampen werden
vastgeschroefd. Hierdoor werd een minimum aan leidingen verkregen,
terwijl een zo nuttig mogelijk gebruik van de zelfinductie werd gemaakt
hetgeen, in verband met het verkrijgen van een gunstige afstemming, van
groot belang werd geacht. Voorts konden bij deze montage de
steunisolatoren (waarvan we nog geen solide soort bezaten) ontbeerd
worden.
Het zal duidelijk zijn dat het niet eenvoudig was een anodespoel te maken
die de juiste afmetingen had. Bij golven van een 16 meter en een spoel van
één of meer windingen heeft men niet zoveel speling. Wanneer we, na de
spoel tientallen malen gewijzigd te hebben, eindelijk zover waren dat ten
naaste bij afstemming kon worden verkregen, dan werd de rest gevonden
door haar wat in te drukken of uit te buigen.
Het moeilijkst van alles was misschien wel het maken van een goede
afstemcondensator. De oorzaak hiervan was gelegen in de enorme
spanningen die hierop kwamen te staan. Niettegenstaande dat er meestal
niet meer dan een paar platen nodig waren, vervielen we al gauw in grote
afmetingen. Het eenvoudigst ging het nog bij de allerkortste golven, omdat
128

bij deze gebruik kon worden gemaakt van een verstelbare kortsluitring.
Aangezien voor de eindtrap geen gelijkrichter aanwezig was, moest deze
aangemaakt worden.
Na enige moeite was het ons gelukt een draaistroomtransformator van 250
kW op de kop te tikken. Deze was echter voorzien van een zogenaamde
zigzagwikkeling en moest daardoor geheel omgebouwd worden, alvorens
geschikt te zijn voor gelijkrichtdoeleinden. Toen ging het er nog om een
geschikte regeltransformator te vinden, doch ook hier slaagden we in en
wel door de 750 pk draaistroommotor, die indertijd bij de machinezender
op Radio Malabar vrij gekomen was, naar beneden te laten komen en om
te bouwen. De moeilijkheid was echter om deze machine die, zo we weten,
een hoogspanningswikkeling bezat van 3000 volt, geschikt te maken voor
een 220 volt aansluiting. Doch ook hier wisten we wel raad mee, want we
zagen kans ergens nog een paar transformatoren te bemachtigen die ons, in
combinatie met de als regeltransformator omgebouwde motor, het
gewenste spanningsbereik gaven. Zo men ziet: een heel ingewikkelde
geschiedenis dus.
Ook de mechanische regeling wisten we, al zeg ik het zelf, handig op te
lossen. Hiervoor gebruikten we namelijk de solide worm- en
wormwielconstructie, welke indertijd op Radio Malabar was gebezigd
voor het wikkelen van de boven- en benedenspoelen van de grote
booglamp, terwijl de overtollig geworden kogellagers van de 100
m2raamantenne te Tjangkring werden benut voor het drijfwerk.
En zo vonden vele dingen die vroeger dienst hadden gedaan en overtollig
waren geworden, opnieuw toepassing. Dit heb ik altijd één van de
grappigste bijzonderheden bij onze dienst gevonden. Eensdeels was dit
misschien een gevolg hiervan dat wij ons vaak moesten behelpen, omdat
we zo ver van de Westerse landen verwijderd waren, maar er bestond ook
de neiging al het overtollige materiaal aan te houden en niets te verkopen!
Ik heb hier een paar sprekende gevallen opgenoemd, maar zo was er meer.
Bijvoorbeeld met die haspel litzedraad, welke indertijd voor de h.f.
smoorspoel van de machinezender was besteld, doch voor het beoogde
doel niet bruikbaar bleek. Dit litzedraad is ons bij de bouw van de
kortegolfzenders al bijzonder goed van pas gekomen en is tot de laatste
centimeter opgebruikt. Wanneer we deze haspel van enige honderden
kilogrammen gewicht niet hadden gehad, zouden we lelijk ontriefd zijn
geweest.
En verder, en dat was al heel belangrijk, de aanwezigheid van de grote
Dubilier mica condensatoren van 0,2 uF bij 12000 volt bedrijfsspanning.
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Deze waren indertijd besteld door Dr. de Groot, met de bedoeling ze te
gebruiken voor de grote booglamp. Zij stonden reeds op de Malabar toen
ik eind 1920 boven kwam, doch hebben, bij mijn weten, voor deze zender
nimmer dienst gedaan.
Toen wij nu om kleine condensatoren erg verlegen zaten, die geschikt
moesten zijn voor h.f. doeleinden en een hoge spanning moesten kunnen
verdragen, herinnerde ik mij deze condensatoren. Bij opening bleken zij
uit een schat van kleine eenheden te bestaan, die parallel en in serie waren
geschakeld. Iets beters hadden we voor ons doel niet kunnen vinden en we
hebben van deze bijna onuitputtelijke voorraad een dankbaar gebruik
gemaakt. Hadden we deze condensatoren niet bezeten, dan had ik niet
geweten hoe we de eerste kristalbestuurde zenders hadden moeten
bouwen.
Om echter tot het onderwerp terug te keren, de gelijkrichter voor de
eindtrap kwam na verloop van tijd gereed, zij het dan dat de ombouw der
transformatoren en de verdere werkzaamheden veel tijd vorderden.
Wegens plaatsgebrek werd hij ondergebracht in een ruimte welke
verkregen werd door aan de buitenkant van het gebouw een afdakje aan te
brengen. Tegen deze, min of meer, ver verwijderde opstelling bestond
uiteraard geen bezwaar, daar de gelijkrichter automatisch op afstand werd
bediend. Later werd deze wijze van opstellen ook toegepast voor de andere
gelijkrichters, waardoor veel ruimte in de zaal werd uitgespaard.
Het afstellen der eindtrap leverde verder geen moeilijkheden op, althans
niet zolang nog met lage spanningen werd gewerkt. Dit veranderde echter
toen deze tot enige duizenden volts werden opgevoerd. Al spoedig
begaven zich de porseleinen isolatoren, een ervaring welke men op
Kootwijk bij de zelfgenererende zenders ook had opgedaan, zij het dan
misschien in een andere vorm dan bij ons.
Voor deze isolatoren werd de normale geribde soort gebruikt, die ook werd
toegepast in de sterkstroomtechniek en dus meer bestemd was voor
laagfrequent doeleinden. Een andere soort hadden we niet, want de later zo
bekend geworden pyrex isolatoren moesten nog komen.
Aan de einden van deze isolatoren bevonden zich ronde gaten, welke
bestemd waren voor het inkitten van koperen schroefeinden. Voor dit
inkitten werd een mengsel van glycerine en loodglit gebruikt, hetgeen in
de sterkstroomtechniek al jaren toegepast was en waarmee nimmer last
werd ondervonden, ook al omdat het goed hield en de schroefeinden
zelden los raakten.
Geen wonder dus dat we dezelfde werkwijze volgden om echter spoedig
tot de minder prettige ervaring te komen dat het mengsel sterk explosief
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was! Eerst hadden we hier helemaal geen erg in. Wel was ons bekend dat
dit soort isolatoren niet tegen hoogfrequente spanningen van hoge waarde
bestand was en warm werd, doch verder niet. Tot op een gegeven ogenblik
zo’n isolator met een geweldige knal uit elkaar vloog. Ook toen nog
hadden wij niet in de gaten wat de oorzaak kon zijn, doch spoedig daarop
deed zich opnieuw een ontploffing voor en deze was zo hevig, dat het
levensgevaarlijk werd met de zender te experimenteren. Toen pas ging ons
een licht op: de oorzaak van de explosie moest geweten worden aan het
inkitten met glycerine en loodglit, zodat we dit mengsel niet meer durfden
te gebruiken.
Daarna werd voor het inkitten een ander mengsel gebruikt, dat niet
explosief doch ook minder sterk was. Ook werden de isolatoren op die
plaatsen die er het meest op aan kwamen, van sproeikappen voorzien.
Doch de uiteindelijke oplossing kwam eerst, toen de even genoemde pyrex
isolatoren op de markt verschenen, zij het dan dat deze niet als
steunisolator, doch als antenne-isolator waren uitgevoerd. Daar van deze
isolatoren al direct een grote roep uitging, werd meteen een flinke partij
besteld, zowel van het zogenaamde Amerikaanse als van het Franse type,
in de grootten één, twee en drie (model één was het kleinste van de drie).
Bij de toepassing, als antenne-isolator dus, bleek het Franse type minder
sterk te zijn dan het Amerikaanse. Bij het bevestigen van de antennedraad
in de ogen braken deze vaak in tweeën, of, wanneer ze deze marteling
uithielden, geraakten ze defect tijdens het ophijsen. Hierdoor ontstond een
hoop afval en daar nog altijd veel last werd ondervonden met de
witporseleinen steunisolatoren, kwamen we op het idee de defect geraakte
pyrex-antenne-isolatoren geschikt te maken voor het gebruik als
steunisolator in de zender.
Aan het ene eind werd toen een voetje vastgekit, terwijl aan het andere een
beugel werd bevestigd. Het inkitten werd hier vermeden in verband met de
opgedane minder prettige ervaringen. Op deze wijze ontstond een pyrex
steunisolator, die er wel niet zo heel fraai uitzag, doch in de praktijk
uitstekend bleek te voldoen.
Daar deze antenne-isolatoren reeds medio 1928 waren aangekomen,
hebben we dus niet zo lang met de ongeschikte wit-porseleinen behoeven
te werken. Het grote voordeel van het pyrex materiaal is, dat het, in
tegenstelling tot porselein, koel blijft, zelfs onder de meest ongunstige
omstandigheden. Dit komt omdat de diëlectrische verliezen minimaal klein
zijn. Geen wonder dat zij voor ons doel een grote uitkomst betekenden.
Toen dan ook spoedig daarna allerlei soorten steunisolatoren op de markt
verschenen, werd door ons, in strijd met de voorschriften, meteen een
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grote partij rechtstreeks bij één der importeurs besteld. Dit was de enige
manier de isolatoren spoedig in ons bezit te hebben. Dit laatste was
namelijk nodig in verband met de definitieve bouw van de onderhanden
zijnde zender. Het ging niet aan hierin de omgewerkte antenne-isolatoren
te verwerken.
Zoals te verwachten was, heeft deze ongeoorloofde bestelling ons veel last
bezorgd. Voor zover ik mij herinner, mochten wij bij rechtstreekse
bestelling niet verder gaan dan tot een bedrag van 50 gulden en toen de
rekening kwam, beliep deze het zestigvoudige. Maar het voornaamste was
dat wij onze steunisolatoren kregen en nog voldoende op tijd om ze voor
de nieuwe zender te kunnen gebruiken.
Zo langzamerhand kwam de zender in provisorische vorm gereed en kon
met de definitieve bouw begonnen worden. Het lag in de bedoeling iedere
trap in een afzonderlijke koperen kast onder te brengen. De beide eerste
trappen waren reeds afgewerkt vóórdat met de eindtrap was begonnen. De
bedoeling hiervan is geweest deze trappen, die zeer gevoelig zijn, af te
schermen tegen de elektrische invloeden van de vierde- en de eindtrap.
Met het moduleren van de zender volgens de voorgenomen Heisingmethode kon niet direct aangevangen worden, daar de onderdelen hiervoor
nog niet gereed waren. Het lag trouwens in de bedoeling de modulatiekast
meteen definitief te bouwen en dus niet, evenals de zender, in
provisorische vorm. Verwacht werd dat alles, dus zender, modulator en
gelijkrichters, in hun uiteindelijke gedaante gelijktijdig gereed zou zijn.
Intussen werd een typische proef genomen en wel door de kleine
modulator van Eduard op de derde trap van de nieuwe zender te zetten.
Deze proef was daarom iets ongewoons, omdat na de derde trap nog
éénmaal frequentieverdubbeling plaats had. Het zou dus niet vreemd
geweest zijn, en dit werd ook verwacht, dat bij deze verdubbeling van de
h.f. trillingen ook de structuur van de laagfrequente trillingen, die hierop
gesuperponeerd waren, veranderde. Maar het eigenaardige was dat bij de
geluidsweergave van een verdubbeling van de tonen niets te bemerken
viel.
Hoe dit mogelijk is, heeft niemand van ons weten te verklaren. Voor hen
die hier iets voor voelen, is het misschien wel interessant dit probleem
wiskundig uit te knobbelen.
Deze proef werd slechts eenmaal genomen, daar het er alleen maar om te
doen is geweest te proberen of het mogelijk was door een
verdubbelingstrap heen te moduleren, hetgeen dus inderdaad het geval
bleek te zijn.
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Het was in dit stadium van onze zenderbouw, dat een Nederlandse
commissie, bestaande uit de heren H.J. Boetje, Dr. N. Koomans en G.
Schotel in Indië verwacht werd voor het voeren van besprekingen inzake
de verdere ontwikkeling van de radioverkeermiddelen en over de wijze
waarop het radiotelefoonverkeer tussen Holland en Indië geregeld moest
worden. Tevens zouden zij, zo luidde de aankondiging, door eigen
aanschouwing de Indische zender- en ontvangmiddelen leren kennen en
met de ontwerpers kunnen spreken. Het vertrek uit Holland was bepaald
op 14 september 1928 en zij zouden de 14e november daaropvolgend weer
naar huis terugkeren.
In verband hiermee viel mij de eer te beurt de nieuwe zender, die nog altijd
in het proefstadium (dus los over de tafels) verkeerde, aan de heren Dr.
Koomans en Schotel te demonstreren, die zich hiervoor, zoals de eerste het
noemde, machtig interesseerden. Deze demonstratie bestond onder andere
hierin het kristal bij volle belasting weg te draaien en weer op te laten
komen. Wanneer de zender voldoende stabiel was, zouden zich bij deze
krachtproef, want dat was het tenslotte, geen onregelmatigheden mogen
voordoen in de vorm van overslagen, afkomstig van parasitaire golven.
Welnu, deze proef gelukte volkomen. Wel een bewijs dat de zender vrij
goed in orde was en aan hoge eisen voldeed. Dit temeer, omdat de 3 laatste
trappen nog niet afgeschermd waren en dus op elkaar in konden werken.
Bij het wegdraaien van het kristal verdween ineens alle sturing en daalden
de anodestromen tot nul. Zodra werd niet het kristal tot genereren
gebracht, of de waarden kwamen als bij toverslag opzetten.

6: Tegenslagen bij de montage in afgeschermde koperen kasten
Ongeveer eind 1928 kwam de zender in definitieve vorm gereed, dus na
een bouwtijd, met inbegrip van de ontwikkeling, van nog geen acht
maanden.
Het gereed komen van de zender in zijn definitieve vorm wilde echter nog
niet zeggen dat er nu niets meer aan mankeerde en dat hij bedrijfsklaar was
zodra wij er spanning op zetten. Integendeel, er zouden nog heel wat
weken met het afstellen en wijzigen heengaan, voordat alles in kannen en
kruiken was. Het ging ons al net als die radioamateur, die een goed
werkend toestel in elkaar had geknutseld, doch toen hij het netjes wilde
maken door er een kastje om te bouwen, er geen geluid meer uitkwam en
alles weer af moest breken. Gelukkig was het in ons geval niet zo erg; we
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behoefden de zender niet weer af te breken, doch door de andere wijze van
opstellen en het vele omringende metaal van de koperen kasten, hadden we
een geheel andere elektrische toestand verkregen, die het afstemmen van
de trappen bemoeilijkte.
Evenals bij de proefopstelling was het in hoofdzaak weer de vierde trap die
roet in het eten gooide. Thans gold het evenwel niet zozeer een te geringe
versterking als wel een fout in de symmetrie. Het was zelfs zo, dat we een
overdaad aan h.f. energie kregen, want de roosters van de eindversterker
werden niet alleen behoorlijk uitgestuurd, ook vloeide een flinke portie h.f.
stroom naar de aarde af. Deze laatste was zelfs zo groot, dat we een
behoorlijke schok kregen wanneer we op bepaalde plaatsen met de kasten
in aanraking kwamen. Dit terwijl deze kasten gemaakt waren van
roodkoper en op verschillende plaatsen door dikke koperen rails met de
aarde verbonden waren.
Bij de proefopstelling hadden we hiervan uiteraard geen last gehad. Wel
deed zich ook hier een onverklaarbare en niet opgeloste onsymmetrie voor,
welke ontstaan was toen we de nieuwe neutrodyniseringsmethode
toepasten. Doch deze was helemaal niet hinderlijk en we dachten hier
vanaf te zijn zodra de onderdelen in kasten zouden zijn opgesteld en dus
beter afgeschermd waren. Vandaar dat wij er ook geen verdere aandacht
aan hadden besteed. Maar in plaats van beter was het verschijnsel bij de
nieuwe opstelling veel erger geworden en tevens ging een flinke portie h.f.
energie verloren, die we beter in de laatste trap hadden kunnen gebruiken.
Een beetje oversturing kon geen kwaad, ja was zelfs wel gewenst.
Daar de schakeling bij de nieuwe opstelling geen verandering had
ondergaan, kon het niet anders of de oorzaak van het verergeren van de
kwaal moest geweten worden aan de aanwezigheid van het omringende
metaal van de kasten, welk metaal misschien ten opzichte van het nieuwe
neutrodyniseringsstelsel een parasitaire capaciteit vormde. Op welke wijze
deze parasitaire capaciteit tot stand kwam en hoe deze bestreden moest
worden, bleef vooralsnog een groot raadsel. Dit temeer, omdat de
neutrodyne-condensator zich in het midden van de kast bevond en
minstens een halve meter van de wanden was verwijderd.
Voorlopig wisten we dan ook niets beters te doen dan een lapmiddel toe te
passen, hetwelk hierin bestond dat we de anodevoeding verplaatsten van
het midden van de anodespoel naar het werkelijke nulpunt van de h.f.
spanning. Een mooie oplossing was dit niet, doch we bereikten hiermee
dat geen h.f. energie meer naar de kasten afvloeide. Om te voorkomen dat
deze zich ook niet naar de gelijkrichter begaf, werd hierin een smoorspoel
met micacondensator aangebracht.
134

Vele maanden later, toen de zender allang in bedrijf was, werd door
nauwgezette proefnemingen een betere oplossing gevonden, waar ik te
gelegener tijd op terug kom.
Maar deze onsymmetrie-geschiedenis was niet de enige tegenvaller; er
deden er zich nog meer voor, waarvan de ergste was de grote stijging van
de temperatuur in de kasten tijdens het bedrijf. Bij de proefopstelling
hadden we hiervan natuurlijk geen last gehad, omdat de lampen en alle
onderdelen in de vrije ruimte stonden opgesteld en daardoor voldoende
gekoeld werden. Maar, nu het geheel zich in kasten bevond en de ontstane
warmte niet meer zo goed weg kon, veranderde dit en werd alles veel te
heet. In het bijzonder was zulks het geval in de laatste trap, omdat hierin
de grootste energie ontwikkeld werd.
Om een idee te krijgen van de geweldige hitte welke in deze kast ontstond,
diene dat de anodespoel, die van een 2” (inch) koperpijp was gemaakt, bij
openstaande deuren blauw aanliep en wanneer deze gesloten waren,
donkerrood werd. Terwijl de spoel bij de proefopstelling niet van kleur
veranderde en de grijze zilvertint behield.
Nu was het niet zo moeilijk een afdoende koeling aan te brengen. We
zouden bijvoorbeeld de deuren open kunnen laten staan en hadden nog een
aantal grote gaten in de wanden van de kasten kunnen aanbrengen. Maar
dit was niet de bedoeling, omdat hierdoor de afscherming voor een groot
gedeelte verloren zou gaan en zich verder een hoop stof op de onderdelen
zou afzetten, nog daargelaten het gevaar dat het bedrijf met open wanden
opleverde.
Aanvankelijk dachten we te kunnen volstaan met het aanbrengen van
openingen in de bodem en in de zoldering van de kasten, met dien
verstande dat de laatste voorzien dienden te worden van jaloezieën, die
tijdens het bedrijf open gingen en na afloop gesloten werden, teneinde niet
al teveel last van stofvorming te hebben. Doch toen deze ventilatiemethode
niet voldoende hielp, werden aan de achterzijde der wanden gaten gemaakt
en vóór deze grote waaierventilatoren geplaatst. Dit hielp, zij het dan dat
ook nu veel hinder van meegeblazen stofdeeltjes werd ondervonden.
Het zou te ver voeren alle bijzonderheden op te sommen. Ik wil er echter
nog één aan toevoegen en wel een heel typische, waaruit moge blijken
waarmee we al niet rekening moesten houden.
Toen namelijk de grote modulatorkast in bedrijf kwam, bleek dat we te
weinig koelwater hadden. Door de gestadige uitbreiding van het aantal
watergekoelde lampen hadden we zo langzamerhand zoveel water nodig,
dat de waterleiding het niet meer kon bijspijkeren.
Daar zaten we dus weer. Ontbrak het bij Eduard aan de nodige
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gelijkstroom, thans kregen we te kampen met een te weinig aan water.
Maar geen nood, ook hiervoor werd wel weer een oplossing gevonden.
Aanleg van een wijdere pijpleiding zou veel te duur komen, omdat
hiervoor enige honderden meters pijp nodig geweest zouden zijn. Daarbij
zouden we hiervan toch niet meer zo lang kunnen profiteren, omdat het
nieuwe laboratorium zijn voltooiing naderde. Daarom probeerden we ons
op een goedkopere manier te helpen. Toevallig stond nog altijd de derde
ijzeren kast buiten te wachten, die oorspronkelijk bestemd was voor de
beide laatste trappen van Eduard. Deze was niet meer nodig, omdat de
zender in de nabije toekomst vervangen zou worden door die waar wij mee
bezig waren. Daar deze kast, zo we weten, grote afmetingen had, kwamen
we op het idee hem in de grond te stoppen en als reservoir te gebruiken
voor de waterkoeling van een gedeelte der watergekoelde lampen. Met
behulp van een lagedrukcentrifugaalpomp werd het water opgepompt, om
na gebruikt te zijn in de tank terug te vloeien.
Ideaal was deze oplossing niet, want de temperatuur van het water liep
geleidelijk op, zodat we niet langer dan een uur of vier-vijf aaneen konden
draaien. Maar als tijdelijke maatregel ging het best, daar de gesprekken
gewoonlijk toch niet langer duurden.
Als gevolg van al deze onvoorziene bijkomstige omstandigheden werd het
begin 1929, voordat de zender gemoduleerd kon worden. Daar wij de
modulatietrap nog niet geprobeerd hadden, waren we erg benieuwd hoe
deze zich in het bedrijf zou gedragen en hoe de kwaliteit van de weergave
zou zijn.
Teneinde behoorlijk diep te kunnen moduleren waren voor de modulatieinrichting zes watergekoelde lampen genomen van het type MA 12/15000
van Philips, terwijl deze lampen boven de normale anodespanning van
8000 volt nog een extra spanning van 3000 volt kregen. Het is vooral deze
verhoogde spanning, welke er veel toe heeft bijgedragen dat, zoals later
zou blijken, zulke goede resultaten werden verkregen. Zonder deze zou de
modulatiediepte kleiner en de kwaliteit van de weergave veel minder zijn
geweest.
Een nadeel van deze methode was dat speciale voorzieningen moesten
worden getroffen voor het opstellen van de laagfrequentversterker en het
negatieve roosterspanningsapparaat, welke apparaten enerzijds met de
gloeidraden en anderzijds met de roosters verbonden waren en daardoor
een potentiaal verschil van 3000 volt met de aarde kregen.
Dit werd opgelost door ten eerste een hooggeïsoleerde lijntransformator
aan te brengen tussen de lijnen van de studio en de voorversterker, ten
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tweede door een hooggeïsoleerde wisselstroomtransformator te nemen
voor de voeding der beide apparaten en tenslotte door even genoemde
apparaten geïsoleerd op te stellen. Hoewel deze apparaten, waarvoor we
gewone handelstoestellen hadden gebezigd, dus onder een griezelig hoge
spanning kwamen te staan, hebben we nimmer last van doorslag of andere
storingen gehad. Maar dat wisten we toen nog niet en daarom interesseerde
het ons ten zeerste hoe deze toestellen zich zouden gedragen. Ditzelfde
gold voor de modulatiesmoorspoel, zij het dan meer voor wat de weergave
betreft. Deze smoorspoel hadden we zelf vervaardigd en het zou best
kunnen zijn, dat wij de dimensies verkeerd hadden gekozen. Het ging er
hier in hoofdzaak om, dat de impedantie groot genoeg was voor het
tegenhouden van de lage toonfrequenties, zonder nochtans de hoge
gelegenheid te geven weg te lekken via een al te grote eigen capaciteit van
de wikkelingen.
Blijkbaar is het ons de eerste keer vrij goed gelukt zo’n smoorspoel aan te
maken, want ik herinner mij niet dat hij gewijzigd is behoeven te worden.
Later, toen we wisten hoe groot de verschillende waarden moesten zijn,
werden deze spoelen uit het buitenland betrokken. Het was trouwens
ondoenlijk alles zelf aan te maken.
Eindelijk brak de dag aan waarop de zender gemoduleerd zou worden. Het
zou eenvoudiger geweest zijn aan de studio te vragen even wat muziek
door te geven, doch om de één of andere reden vond ik het blijkbaar beter
zelf een plaat af te draaien.
In één van de nevengebouwen was een kamer ingericht voor een eigen
studio, welke bij de eerste proefgesprekken met de oude Eduard dienst had
gedaan, doch die sinds enige maanden niet meer in gebruik was. Alles was
evenwel intact gehouden en we konden zo zonder meer een plaat opzetten
en naar de zender doorgeven. Voorzichtig werd de lijnpotentiometer open
gezet en meteen sprak de luidspreker aan en klonken de vrolijke tonen van
de “Auffordering zum Tanz” van Karl Maria von Weber door de zaal met
een helderheid als maar verwacht kon worden. Gaf de goede afloop van
een proef met een zender altijd een zeker gevoel van voldoening, thans,
met deze grote zender, was deze gewaarwording wel een heel bijzondere.
Maandenlang had ik hieraan gewerkt en het had mij een ontzaglijke
inspanning gekost hem zover te krijgen dat de modulatie opgezet kon
worden, Toen nu de tonen van een bekende plaat door de zaal schalden,
had ik grote lust om in een gemakkelijke stoel neer te ploffen om alles
langs mij heen te laten gaan en eens heerlijk uit te rusten.
Nimmer heb ik dat zo sterk gevoeld als op dat moment en ik ben ook
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werkelijk ergens in een stil hoekje van het radiolaboratorium gaan zitten
om een ogenblik alleen te genieten.
Lang zou dit echter niet duren, want terwijl ik rustig zat te luisteren en de
ene plaat na de andere af liet draaien, brak plotseling het geluid af. De
plaat was nog niet uit. Trouwens, ik hoorde de automaat uitvallen. Er
moest dus iets met de zender aan de hand zijn. Maar wat? Een overslag of
iets van dien aard had ik niet gehoord, dus moest het wat anders zijn.
Afgelopen was het met mijn rust en van zalig genieten.. Opnieuw vroeg de
zender mijn aandacht.
Een paar van de aanwezige ambtenaren kwamen aanlopen om te kijken
wat er gaande kon zijn. Maar aan de zender viel uitwendig niets te
bespeuren. Had misschien één van de watergekoelde lampen te weinig
water gekregen en was daardoor de automaat uitgegooid? Nee, ook niet,
alle bakjes in de zaal liepen over en kregen dus voldoende water. Pas
wanneer het water een paar centimeter onder de rand stond, raakte het
evenwicht verloren en werd een contact geopend, dat op de houdspoel van
de automaat werkte.
Maar aan de achterkant van het gebouw in de buitenlucht hadden we
wegens plaatsgebrek ook nog een serie bakjes opgesteld, die bestemd
waren voor de lampen van de zender zelf. Ook hieraan kon dus iets
haperen. En jawel hoor, één der waterbakjes was een weinig gekanteld,
hetwelk echter niet veroorzaakt werd door een te weinig aan water, maar
.... door een kameleon, die zich op het tegenwicht had neergevleid en zich
heerlijk in de zon lag te koesteren.
Na het dier weggejaagd te hebben, werd de zender opnieuw aangezet.
Alles bleek in orde te zijn en spoedig klonken de tonen van de één of
andere mars weer door de zaal.
Nu is het zo dat je vlak bij de zender niet goed kunt horen of de kwaliteit
goed is. Toevallig bevond de heer CPR zich op dat moment op Rantja
Ekek. Hoewel ook deze afstand nog veel te klein was voor een goede
beoordeling, belde ik hem op en vroeg hem of hij even wilde uitluisteren
op de 15,93 meter (de golflengte van Eduard), zonder hierbij te vermelden
dat de nieuwe zender, die dezelfde golflengte kreeg, bijstond. Kort daarop
was hij weer aan de telefoon met het bericht dat de modulatie goed was en
of wij misschien de nieuwe zender bij hadden staan, want de sterkte was
iets groter dan anders en een zwakke bromtoon was hoorbaar, kennelijk
afkomstig van de wisselstroomvoeding. Doch deze brom was niet erg
hinderlijk en daarom stelde hij voor de zender vanavond bij te zetten voor
de proefgesprekken met Holland. We konden dan meteen vernemen hoe
hij daar ontvangen werd. Aldus geschiedde! Vanaf die tijd heeft de nieuwe
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zender regelmatig dienst gedaan en werd de oude Eduard geleidelijk aan
buiten bedrijf gesteld, om tenslotte een eervol plaatsje in het P.T.T.
museum te krijgen.
Hoewel de nieuwe zender ook elders op de Bandoengse Hoogvlakte
opgesteld had kunnen worden, bleef hij op het radiolaboratorium. De reden
hiervan was ten eerste een grote zender bij de hand te hebben voor het
nemen van proeven, ten tweede (zo nodig) verbeteringen aan te kunnen
brengen en tenslotte om te kunnen dienen als model voor de bouw van
meerdere zenders van hetzelfde of kleiner type. Wel lag het in de
bedoeling om het telefonieverkeer in de toekomst over een andere
kristalbestuurde zender te leiden, zodra deze gereed was. Tot zolang zou
hij dus ook hiervoor iedere avond bij moeten staan.
Hoewel hieraan direct niet zo’n grote behoefte bestond, werd de nieuwe
zender meteen ook geschikt gemaakt voor telegrafie. Deze behoefte was
daarom niet zo groot, omdat de zelfgenererende zenders op Radio Malabar
goed voldeden en hun aantal steeds groter was geworden. Daar echter deze
laatste, zo we weten, niet vast in hun golf zaten en daarom een brede
frequentieband innamen, zou er een tijd komen waarin zij door
kristalbestuurde zenders zouden moeten worden vervangen.
Verder lag het in de bedoeling om binnen niet te lange tijd te beginnen met
het overbrengen van beeldtelegrammen. De hiervoor benodigde installatie
was bereids bij Telefunken besteld. Weliswaar bestaat tussen het
overseinen van beeldtelegrammen en het seinen van gewone morsetekens
in wezen niet zo’n groot verschil, behalve dan dat de eisen voor het eerste
nog wat groter zijn dan voor het laatste. Doch aangenomen werd dat de
seinsnelheid van het op ANH toegepaste elektronenrelais groot genoeg
was om te kunnen dienen voor het overbrengen van beeldtelegrammen.
Vandaar dat deze seinmethode ook werd toegepast op de nieuwe Eduard,
zij het dan in een enigszins vereenvoudigde vorm. Dit laatste was
mogelijk, omdat in de derde en niet in de grotere eindtrap werd geseind.
Hoeveel woorden per minuut nodig waren voor het overbrengen van de
beeldtelegrammen was ons niet bekend, doch toen later de beeldtelegraaf
in gebruik werd genomen, bleek de zender in staat te zijn de snelle
impulsen gemakkelijk te volgen.
Het zou weer te ver voeren de gevolgde seinmethode te beschrijven.
Genoeg zij te vermelden, dat door het elektronenrelais de sturing van de
derde trap werd gestopt en alleen bij het neerdrukken van de sleutel werd
doorgelaten. Op deze wijze werd een onderbroken draaggolf verkregen in
het ritme van de morsetekens. Al naar behoefte was het mogelijk de
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draaggolf te moduleren met een toon honderd afkomstig van de
gelijkrichter.

Foto 5: De eerste ingebouwde 5-traps 80 kW. kristalbestuurde korte
golfzender. V.l.n.r.: De kristaltrap, de eerste versterker/verdubbelaar, de
idem tweede, de idem derde en de eindtrap, het geheel ondergebracht in
eenvoudige koperen kasten. In tegenstelling tot de experimentele zender
PLG werden de roepletters van de oorspronkelijke ANE / PLE
aangehouden met een golflengte van 15,93 meter. Het lag verder in de
bedoeling de zender in het lab. aan te houden, ten eerste om als model te
dienen en tevens om – zo nodig – verbeteringen aan te kunnen brengen.
Op foto 5 ziet men de nieuwe Eduard afgebeeld. De vijf linker kasten
bevatten de vijf zendertrappen, terwijl in de meest rechtse kast de
modulatie-inrichting is ondergebracht. Verder spreekt de foto voor
zichzelf. De vier vierkante apparaten die zich onder de kristal- en eerste
verdubbelingstrap bevinden, dienen om de wisselspanning, benodigd voor
deze trappen, constant te houden.
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Foto 6: De beamantenne van de korte golfzender PLE golflengte 15,93
meter. Op de achtergrond het hoofdgebouw van het Departement van
Gouvernement Bedrijven.
Tot slot nog een paar woorden over het antennevraagstuk.
Zoals meestal het geval was, werd bij de eerste proeven gebruik gemaakt
van een gewone dipool, welke later werd uitgebreid tot een kleine beam,
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bestaande uit twee groepen van 3 dipolen boven elkaar en met een
onderlinge afstand van een halve golflengte. Teneinde de horizontale
draden in de juiste fase aan te stoten, werden zij kruislings doorverbonden,
te beginnen met het tweede stel van onderen af.
Daar de golflengte 15,93 meter bedroeg, werd de lengte der antennedraden
acht meter genomen, dus iets meer dan een halve golf, hetgeen verband
houdt met de voortplantingssnelheid der trillingen welke in geleiders iets
kleiner is dan in de lucht. Achter de antennedraden werd op een afstand
van een kwart golflengte een tweede dradenstelsel opgehangen, welk
stelsel niet gevoed werd en dienst deed om de elektromagnetische golven
in één richting uit te stralen en wel in de richting Nederland, via de
kleinste boog van de door dat punt gaande grootcirkel. Zo’n tweede
dradenstelsel doet dus dienst als reflector en draagt in verband hiermee
ook deze naam.
Het voeden van een beam geschiedt, evenals bij een gewone dipool, door
twee evenwijdige draden die zich op een centraal punt in het midden van
het stelsel splitsen in twee of meer vertakkingen. Het ene stel draden ging
(in ons geval) naar de linker en het andere naar de rechter groep van de 3
dipolen. Zoals men begrepen zal hebben, is het nodig dat de lengte der
draden in de beide, of meerdere, richtingen absoluut dezelfde is, opdat de
symmetrie gehandhaafd blijft.
Ook is het misschien duidelijk dat men nog niet klaar is door maar een stel
draden op de boven aangegeven manier van de zender naar de beam te
voeren. Zelfs niet door deze, zoals indertijd reeds vermeld, een oneven
veelvoud van een halve golflengte te nemen. Integendeel, hier bleek vrij
veel aan vast te zitten. Op dat moment waren wij er nog niet achter hoe het
precies moest, zodat in de toevoerdraden (ongewenste) staande golven
optraden, die in de spanningsbuiken een zeer hoge spanning gaven,
waardoor af en toe overslag ontstond. Zo’n overslag trad meestal op
tijdens het moduleren en werd ingeleid door een wat al te diepe
modulatiestoot. Hierbij deed zich een merkwaardig verschijnsel voor en
wel dit, dat de ontstane vlamboog muziek maakte. Weliswaar was de
weergave lang niet zo mooi als van een luidspreker, doch men kon
duidelijk de klanken onderscheiden.

7: Nabeschouwing
Wanneer ik terug denk aan de tijd waarin de nieuwe zender tot stand
kwam, dan zijn het drie problemen die diep in mijn geheugen zijn blijven
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voortleven. In de eerste plaats de verbeten poging de opdracht tot een goed
einde te brengen, verder het gevaar dat mij iedere dag boven het hoofd
hing en tenslotte het vele werk dat in die maanden verzet moest worden.
Wat het eerste betreft, hierover behoeft nauwelijks meer iets verteld te
worden. Uit de voorgaande bladzijden is voldoende gebleken, welke een
ontzaglijke moeite het heeft gekost aan de opdracht te voldoen. Dit was in
hoofdzaak gelegen aan de derde verdubbelingstrap (de vierde trap). Het is
ook deze trap waaraan ik het eerst terugdenk, wanneer mijn gedachten een
ogenblik naar de proeven met deze zender worden teruggevoerd. Al het
andere verdwijnt hierbij haast in het niet, want het was deze trap waarvan
het al of niet slagen van de opdracht heeft afgehangen.
Veel moeite en zorgen hadden wij ons kunnen besparen door de eis van de
vijf trappen te laten varen en hiervoor bijvoorbeeld zeven of acht te
nemen, zijnde het normale aantal in die dagen. Doch daar wilde de heer
CPR niet van weten. Althans dit vermoed ik, want hij sprak er nooit over
en ik was vermoedelijk te koppig om zulks voor te stellen. Enfin, des te
prettiger is de overwinning geweest.
Wat het tweede aangaat, namelijk het gevaar dat aan de proeven met de
zender was verbonden, moet ik zeggen dat we veel geluk hebben gehad,
ondanks de grote voorzichtigheid waarmee te werk werd gegaan.
Honderden malen moesten we iets aan de zendertrappen veranderen en
even vele malen moesten we er eraan denken eerst de hoogspanning af te
zetten en dan een aarddraad aan te leggen. Een enkele vergissing, of een
daad van onbedachtzaamheid, iets wat bij dit soort werk waar
enthousiasme en zenuwachtig gehaast zich afwisselen, had noodlottig
kunnen zijn.
Aan een automatische beveiliging viel bij de proefopstelling niet te
denken. Alles stond open en bloot op en tafel en in rekken. Leidingen met
spanningen van 2- tot 10.000 volt (en dan gelijkspanning nog wel)
bevonden zich op enkele centimeters afstand van de plaats waar wij
werkten. Het gevaar dreigde van alle kanten en, hoewel niet bang
uitgevallen, heb ik een gevoel van angst nimmer geheel van mij af kunnen
zetten.
Eén van de weinige voorzorgen die wij tegen een mogelijk ongeluk
konden nemen, was dikke rubbermatten vóór de zender op de grond te
leggen, zodat we niet direct met de “aarde” in contact kwamen en verder,
en dit was mijns inziens het voornaamste, door mij steeds maar weer de
bovenstaande regel in te prenten: niet eerder de leidingen aan te raken
alvorens de hoogspanning te hebben afgezet en een aarddraad te hebben
aangelegd. Nimmer mocht hiervan afgeweken worden, althans van het
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laatste niet, zelfs niet al wist men dat de hoogspanning niet bij had gestaan.
Niet alleen was het nodig deze regel mijzelf eigen te maken, doch ook was
het van belang deze anderen in te prenten. Dit laatste lukte echter niet
altijd, want ik herinner mij dat een collega, die mij even zou assisteren, de
hoogspanning niet afzette, maar gelukkig, wat het voornaamste was, wel
de aarddraad aanbracht. Had hij ook dit verzuimd, dan was misschien het
ergste gebeurd. Nu brandde alleen de zekering door van de gelijkrichter en
werd hij eraan herinnerd dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn wanneer
men met hoogspanning omgaat.
Niettegenstaande deze, overigens vrij primitieve, voorzorgen kan men toch
nog de kans lopen een ongeluk te krijgen, zij het dan niet door eigen dan
wel door de schuld van anderen.
Zo herinner ik mij een tweede geval dat zeer fataal had kunnen zijn en dat
mij nog steeds als een schrikbeeld voor ogen staat.
Naar ik als eens eerder vermeld heb, hield ik ervan de proeven met de
zender zoveel mogelijk alleen te doen en wel ten eerste, omdat de ruimte
om de zender te klein was voor twee man en verder om niet de dupe te
worden van andermans onvoorzichtigheid. Een nadeel hiervan was dat
men zonder hulp zat wanneer er onverhoopt toch iets gebeurde.
Welnu, op een gegeven ogenblik had ik hulp nodig en één van de technici
(A.C. de Groot) zou mij assisteren. Welke proeven ik precies nam ben ik
vergeten; wat ik nog heel goed weet is dat de assistent even één der
toevoerdraden naar de antenne zou vasthouden, terwijl de andere draad aan
de anodekoppelspoel bleef zitten. Nu wilde het geval dat deze
toevoerdraad over een gelijkrichter voor hoge spanning liep, die
spoedshalve niet afgezet was. Het was misschien hierom dat hij de draad
vast moest houden, want anders had ik hem gewoon los kunnen gooien en
had ik geen hulp nodig gehad.
Hoe dit zij, hij hield de draad vast, terwijl ik aan de anodespoel werkte.
Plotseling hoorde ik hem roepen: “Pas op” en meteen hoorde ik de draad
wegschieten, die prompt op de gelijkrichter terechtkwam. Als door een
wonder bleef de als een spiraal opgerolde draad (antennedraad is
gewoonlijk erg verend) vrij van de leiding die ik vast hield. Wanneer hij
hier op was gevallen, zou ik met de volle hoogspanning in aanraking zijn
gekomen, want ik had de spoel nooit zo snel los kunnen laten.
Wat het derde punt betreft, het vele werk dat in die maanden werd verricht,
is het in hoofdzaak de werkplaats van het radiolaboratorium geweest, die
hierin het leeuwenaandeel heeft gehad. Vanwege de veel te kleine ruimte
in het tijdelijk onderkomen konden wij niet meer dan een honderdtal
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toekangs onderbrengen en we hadden wel werk voor het dubbele aantal.
Toch heeft dit betrekkelijk kleine groepje werklieden, dat onder leiding
stond van een drietal bekwame Westerse instrumentmakers (de heren
Kwint, Houter en Van der Linden) kans gezien, naast het vele andere
werk, al de benodigde onderdelen als transformatoren, kasten enz. aan te
maken of om te bouwen. Dat er bij deze vijftraps-kristalbestuurde zenders
heel wat kwam kijken is voldoende uit de voorgaande bladzijden gebleken.
Vooral waren het de gloeistroomtransformatoren, waaronder kanjers van
500 ampère bij 25 volt en geïsoleerd voor een spanning van 20.000 volt,
waarvan de aanmaak veel tijd en de bijzondere aandacht van het personeel
vroeg. Dit te meer, omdat zich in die dagen onder het personeel geen
speciale wikkelaars bevonden en het benodigde blik (afkomstig van oude
transformatoren) vooraf niet alleen gesloopt doch ook gereinigd en van
nieuw isolatiepapier voorzien moest worden.
Van groot belang is geweest, dat wij konden beschikken over veel
overtollig materiaal uit de tijd van Dr. de Groot. Als gewezen chef van de
werkplaats op Radio Malabar en belast te zijn geweest met de ombouw
van de stroomvoorziening, wist ik wat er te koop was. Weliswaar was dit
materiaal en de apparaten (waaronder een 750 PK draaistroommotor) niet
altijd direct bruikbaar en moest voor ons doel aangepast worden, doch wij
hebben er veel genot van gehad.
Ik kan niet nalaten als slot aan deze paragraaf toe te voegen, dat op
voorstel van de heren Dr. Koomans en Ir. W. Einthoven, door het bestuur
van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder werd besloten om
aan mij, wegens mijn aandeel in de bouw van de bovengenoemde zender,
over het jaar 1930 een prijs toe te kennen groot ƒ 500,-, onder het motief
dat door mij “belangrijke constructieve technische werkzaamheden waren
verricht in verband met het tot stand komen van de radiotelefonische
verbinding tussen Nederland en Nederlands-Indië”.
Zoals men weet werd het Wetenschappelijk Radiofonds in 1927 ingesteld
in verband met de benoeming van de oud-voorzitter van de Nederlandse
Vereniging voor Radiotelegrafie, de heer A. Veder tot erevoorzitter van
deze vereniging (zie foto 2, deel I). Deze benoeming was voor hem
aanleiding een kapitaal van ƒ 100.000,- ter beschikking te stellen, teneinde
uit de rente, indien daartoe aanleiding bestaat, één of meer prijzen uit te
keren aan de Nederlander of Nederlandse vrouw die hetzij door een
uitvinding of werkwijze, hetzij in het algemeen door enige werkzaamheid,
het meeste bijgedragen heeft tot de bevordering van de ontwikkeling der
radiowetenschap en radiotechniek in de ruimste zin des woords.
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8: Moeilijkheden met materialen in de tropen
Zoals men zich zal herinneren moesten wij, toen het radiolaboratorium nog
in de Frisiastraat was, alle radio-onderdelen zoals lekweerstandjes,
condensatoren, spoeltjes enz. zelf aanmaken. In die tijd was er in Indië
geen stukje radiomateriaal verkrijgbaar. Trouwens in Nederland, ik spreek
hier van de jaren 1919-1920, ook niet, afgezien dan van enkele
ontvangapparaten van eenvoudige constructie, die door een paar firma’s
gebouwd werden.
Na de opkomst van de omroep, in Nederland dan, was hierin blijkbaar een
grote verandering gekomen, want toen ik in het begin van 1927 met verlof
kwam, keek ik mijn ogen uit naar al het radiomateriaal dat overal
uitgestald lag, net als voorheen de fietsonderdelen. In de jaren tussen 1920
en 1927 moest dus een complete industrie van radio-onderdelen zijn
ontstaan ten behoeve van de radioamateur, waarvan wij in Indië geen idee
hebben gehad en toen pas realiseerde ik mij, hoever wij op dit gebied
achterop waren geraakt. Iets wat overigens ook weer niet zo verwonderlijk
was, als men bedenkt dat wij in die tijd nog geen omroep bezaten en bij
ons op Radio Malabar, in de onmiddellijke nabijheid van de grote
booglamp, iedere ontvangst bij voorbaat tot de onmogelijkheden behoorde.
Geen wonder dus dat ik mij de laatste maanden vóór mijn verlof had
uitgesloofd met het maken van een eenvoudig radio-ontvangtoestelletje
met zelf gefabriceerde onderdelen, teneinde bij aankomst in Nederland van
de omroep te kunnen genieten. Niet vermoedend dat ik daar te kust en te
keur had kunnen gaan en dus zelf niets had behoeven aan te maken.
Daarbij zagen de handelsartikelen er veel aantrekkelijker uit dan die welke
ik zelf had aangemaakt en… zij kostten haast niets.
In een ommezien had ik mij dan ook een hele verzameling onderdelen
aangeschaft, speciaal met de bedoeling deze mee te nemen naar Indië om
later tot de ontdekking te komen, dat een groot gedeelte hiervan
onbruikbaar was omdat voor de omroep aldaar de korte golven gebruikt
zouden worden. Iets wat ik toen nog niet had kunnen weten, althans niet in
de eerste maanden van mijn verlof.
Bestond dus in 1927 in Nederland en elders in Europa reeds een
belangrijke radio-industrie, deze onderging nog een verdere uitbreiding,
toen onder andere Philips op de markt kwam met
laagfrequenttransformatortjes, complete plaatspanningsapparaten,
versterkers, enz. Hieraan werden kort daarna de eerste
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wisselstroomgevoede ontvangtoestellen voor de lange golven toegevoegd,
die spoedig daarna gevolgd werden door de dito korte-langegolftoestellen.
Het waren speciaal deze complete apparaten die wij in Indië goed dachten
te kunnen gebruiken. De plaatspanningsapparaten zouden op de stations in
de Buitenbezittingen de anodeblocs kunnen vervangen, terwijl de
wisselstroomgevoede korte-langegolftoestellen in de plaats konden komen
van de zelfaangemaakte gelijkstroomgevoede ontvangers. De anodeblocs
waren namelijk een eeuwigdurende bron van ergernis, omdat zij na een
gebruik van enkele maanden, of soms binnen enkele weken, begonnen te
“kraken”. De vervanging van de gelijkstroomgevoede ontvangers had
tevens het voordeel dat wij van de aanmaak af waren, hetgeen ons, in
verband met de bouw van de nieuwe zenders, goed gelegen kwam. Verder
zouden de wisselstroomgevoede ontvangtoestellen een sterkere ontvangst
geven dan de onze, dachten we.
Het was in verband hiermee dat in het begin van 1928 door het
radiolaboratorium, dat de radiovoorziening van de stations op de
Buitenbezittingen verzorgde, een zeer grote bestelling van deze toestellen
werd gedaan. Een gedeelte hiervan vond toepassing op het laboratorium
zelf, onder andere bij de bouw van de nieuwe kristalbestuurde zender,
doch verreweg het meeste ging naar buiten. Overal waar dit in verband
met de stroomvoorziening mogelijk was, werden de oude
ontvangtoestellen van plaatspanningsapparaten voorzien, of geheel
vervangen door de wisselstroomgevoede toestellen. Daar de laatste goed
voldeden, omdat zij inderdaad een veel krachtiger ontvangst gaven dan de
eigengemaakte, vrij primitieve toestelletjes, werd achter de vervanging nog
meer haast gezet; om spoedig tot de minder aangename ontdekking te
komen dat wij te snel van wal waren gestoken en een té groot vertrouwen
in de handelsapparaten hadden gehad. Wat was namelijk het geval?
In de eerste weken was alles prachtig gegaan en wij verheugden ons erin,
de Buitengewesten eindelijk aan prima ontvangtoestellen te kunnen
helpen. Doch kort hierop begon de misère. Er kwamen klachten binnen
over “gekraak” bij de ontvangst, wat spoedig gevolgd werd door het
wegvallen van het geluid. Aanvankelijk werd hier door ons niet zo’n
aandacht aan geschonken, omdat het bij nieuwe series toestellen wel meer
voorkomt dat er een defecte tussen zit. De betreffende apparaten werden
uitgewisseld en naar de leverancier terug gezonden, teneinde hiervoor
andere te krijgen. Intussen ging de vervanging rustig door en werden
nieuwe bestellingen gedaan.
Maar het bleef niet bij een paar gevallen, want het duurde niet lang of de
klachten kwamen van alle kanten binnen. Dit werd zo erg, dat wij de
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uitwisseling van de defecte toestellen niet meer konden bijhouden. Hadden
de eerste toestellen het wel een paar maanden uitgehouden, de latere
legden het reeds na een paar weken af. Er waren erbij, die reeds het
“kraken” vertoonden bij het eerste in bedrijf stellen. Toen bleek eerst recht
wat wij ons op de hals hadden gehaald: de nieuwe toestellen waren
volkomen ongeschikt voor het gebruik in de tropen.
Ook bij de zelfaangemaakte toestellen hadden wij wel eens last gehad van
kraken. Het betrof dan meestal een doorgeslagen transformatortje. Maar
door verschillende fabrikaten tegen elkaar uit te proberen, had men het
euvel vrij aardig weten te bestrijden.
Wat moesten wij nu doen? Terug naar de oude toestand kon niet.
Trouwens de oude toestellen waren grotendeels reeds gedemonteerd en de
aanmaak van nieuwe was geheel stopgezet. Er zat dus weinig anders op
dan op dezelfde manier door te gaan en de defecte toestellen bij de
leverancier te blijven claimen, in de hoop dat de fabrikant op den duur de
oorzaak zou weten te vinden en een toestel zou weten te maken dat
bestand was tegen het vochtige klimaat in de tropen.
Bezorgde de misère met de defecte toestellen ons veel hoofdbrekens,
omdat de stations in de Buitengewesten niet zonder goedwerkende
ontvangers mochten zitten, ook de chefs van deze stations hadden het niet
gemakkelijk, want zij hadden ervoor te zorgen dat het verkeer doorging.
Daarbij gaf het claimen ons veel extra administratief werk en wel op het
moment, dat wij onze tijd zo goed konden gebruiken voor het
experimenteren met de nieuwe kristalbestuurde wisselstroomgevoede
zender.
Hoewel wij op het radiolaboratorium uiteraard weinig uitluisterden en
slechts de beschikking hadden over een paar handelsontvangers die
meestal, wanneer de nood aan de man kwam, ook spoedig weer naar
buiten verdwenen, is het merkwaardig dat wij zelf niet zo veel last van de
even genoemde storingsverschijnselen hebben gehad. Vermoedelijk was
dit een gevolg van het koelere klimaat in Bandoeng in vergelijking met de
streken, waarin zich de meeste zendontvangstations bevonden. Deze
stations lagen in hoofdzaak in de warmere kuststreken, waar de
temperatuur ’s nachts bijna nooit beneden de 26 graden Celsius daalt en
dagtemperaturen voorkomen boven de 30 graden in de schaduw. Dit gaat
zo het hele jaar door dag in dag uit, zodat de lucht verzadigd raakt van
vocht. Hier konden de nieuwe handelsapparaten absoluut niet tegen, daar
bij de aanmaak van deze toestellen vermoedelijk geen rekening was
gehouden met de tropische klimaatomstandigheden, die zo geheel anders
zijn dan in de gematigde luchtstreken.
148

Om een idee te krijgen hoe groot de vochtigheid van de lucht in die streken
is, zij opgemerkt dat alle gelijmde artikelen daar na een zeer korte tijd uit
elkaar vallen en bijvoorbeeld schoenen binnen enkele dagen beschimmeld
zijn als men ze in een kast zet. Alles wat men ’s ochtends aanpakt voelt
klam aan vanwege de dauw en het is van belang om goederen die vocht
absorberen, zoals tabak en sigaren, in flessen met kalk of thee weg te
sluiten. Zo is ook menige lens van een fototoestel of kijker om zeep
geholpen, omdat men door onwetendheid of anderszins nagelaten had de
toestellen geregeld na gebruik in droogflessen op te bergen. Na enige tijd
zetten zich schimmels af tussen de op elkaar gelijmde delen en ontstaan
“sterren”, een begin van kristallisatie van het glas.
Het is ook deze warme vochtige lucht, die de verschillende radioonderdelen aantast en de oorzaak is dat zij soms (vaak binnen enkele
dagen) onbruikbaar worden, terwijl dezelfde onderdelen het in de
gematigde luchtstreken jarenlang uithouden.
Het vatbaarst hiervoor waren, zoals zo even ook reeds opgemerkt, de
laagfrequenttransformatortjes en verder de diverse condensatoren,
draadgewikkelde weerstandjes, verschillende soorten van isolatiemiddelen
als eboniet, rubber, hoogspanningslinnen enz. Zo’n l.f. transformatortje
bestaat, zoals de meesten wel bekend zal zijn, uit een ijzerkern,
waaromheen zich een primaire en een secundaire wikkeling bevindt van
dun draad. Gewoonlijk was het, en dat is het typische van het geval, de
dikkere primaire wikkeling die het begaf. Ook was dit daarom
merkwaardig, omdat deze wikkeling zich onder de secundaire bevindt en
dus het meest verscholen ligt.
Het defect aan de wikkeling ontstond gewoonlijk niet ineens. Meestal was
de ontvanger zo vriendelijk van tevoren te waarschuwen. Dit was het sein
dat er iets niet in orde was. Aanvankelijk was het gekraak nauwelijks
hoorbaar, doch allengs werd dit krachtiger en kwam het vaker achter
elkaar. Totdat plotseling alle geluid ophield, hetgeen het teken was dat de
wikkeling het begeven had. Maakte men zo'n transformatortje open en
wikkelde men hem af, dan was het enige dat men op de plaats van de
breuk constateerde een weinig kopergroen. Het vreemde was, dat vaak aan
de onder- of bovenliggende wikkeling niets bijzonders te bemerken viel.
Voor zover ik mij herinner waren de wikkelingen van de transformatortjes
van de eerst uitgekomen toestellen niet geïmpregneerd of omgeven met
een isolerende massa. Dit was natuurlijk al helemaal mis. Blijkbaar heeft
de fabrikant dit ook gauw ingezien, want bij de volgende zending waren
zij ingegoten. Maar ook toen was men er nog niet, zij het dan dat de
toestellen het wat langer uithielden dan bij de eerste zending. Hoe het
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mogelijk geweest is dat bij de volledig ingegoten transformatortjes toch
nog vocht naar binnen kon dringen, is voor ons eigenlijk altijd een raadsel
gebleven. Ook was het vreemd waarom het ene fabrikaat het langer
uithield dan het andere, terwijl de wikkelingen, zo te zien, weinig van
elkaar verschilden.
Onmogelijk is het natuurlijk niet, dat reeds bij het wikkelen fouten werden
begaan, doordat men de draad met de vingers aanraakte. Doch daar het ons
niet bekend was hoe de fabricage bij de verschillende fabrieken in zijn
werk ging, is dit maar een veronderstelling.
Op de transformatortjes volgden, wat de storingsverschijnselen betreft,
onmiddellijk de zogenaamde papiercondensatoren. Deze werden, in
tegenstelling tot de micacondensatoren, zo genoemd omdat zich tussen de
belegsels een papiersoort bevindt dat gedrenkt is in een was. Zij werden
geleverd in allerlei grootten en voor allerlei spanningen, variërend van één
tot een paar honderd centimeters tot een capaciteit van 10 uF of meer en
voor enkele tientallen volt tot bedrijfsspanningen van een 20 kV.
Meer dan bij de transformatortjes het geval was, was er bij de
verschillende fabrikaten een groot verschil in bruikbaarheid. Het was zelfs
zo, dat enkele in de tropen beslist onbruikbaar waren, terwijl zij blijkbaar
in de gematigde luchtstreken goed voldeden en hier zelfs een goede naam
hadden. Waar we echter terdege op moesten letten, was dat de aangelegde
piekspanning niet hoger was dan de voorgeschreven bedrijfsspanning.
Het defect bij de condensatoren openbaarde zich door een kortsluiting, al
dan niet voorafgegaan door een “gekraak”. Vaak kon door het meten van
de isolatieweerstand reeds van tevoren gezegd worden welke condensator
het wel en welke het niet zou uithouden, althans binnen bepaalde grenzen.
Is het tenslotte aan de meeste fabrikanten wel gelukt transformatortjes te
maken die het in de tropen jarenlang uithielden, met de
papiercondensatoren is dit nimmer het geval geweest. Wat dit laatste
betreft was het dan ook een uitkomst toen enkele fabrikanten ertoe
overgingen de zogenaamde oliegevulde condensatoren te maken, die veel
betrouwbaarder bleken te zijn. Hoewel beter dan de papiercondensatoren
waren ook de even genoemde (veel duurdere) micacondensatoren niet
geheel en al betrouwbaar. In plaats van een papier- bezitten zij een micadiëlectricum. Hierdoor zijn hun elektrische verliezen veel kleiner en
worden daarom op plaatsen gebruikt waar zich h.f. spanningen voordoen.
Als derde zeer kwetsbare artikel zou ik nog afzonderlijk willen noemen de
gummi-aderdraad. Gummi-aderdraad is een artikel dat door ons uiteraard
zeer veel werd gebruikt en wel in de soorten met massieve kern (hetzij al
of niet voorzien van een loodmantel) en de zogenaamde pendelsnoer. Met
150

de eerste soort deden zich praktisch geen moeilijkheden voor, ook al
omdat de isolatie beschermd werd door een pijpleiding of door de
loodmantel.
Met de pendelsnoer was dit anders, daar deze veel in handen kwam; hetzij
voor het maken van doorverbindingen of voor het aansluiten van toestellen
en voor de hoofdtelefoons. Bepalen we ons dus tot het gebruik van
pendelsnoer. Hierbij deed zich het merkwaardige feit voor, dat het rubber
na enige tijd óf week werd tot bijna vloeibaar toe óf hard, zodat het
afbrokkelde. Het gevolg hiervan was dat het dikwijls uitgewisseld moest
worden, zodat we van dit materiaal een zeer groot verbruik hadden. Dit
verbruik was daarom zo groot, omdat de pendelsnoer ook gebezigd werd
voor de hoofdtelefoons. Het gewone hoofdtelefoonsnoer uit de handel, dat
in de gematigde luchtstreken overal toegepast wordt, was voor het gebruik
in de tropen niet geschikt, omdat zij “lekte” vanwege een onvoldoende
isolatie. Dit “lekken” bestond hierin, dat de telegrafist in het gezicht een
zwak geprik voelde, waardoor hij bij het opnemen werd gehinderd.
Teneinde hierin verbetering aan te brengen, werden alle originele
telefoonsnoeren vervangen door pendelsnoer. Erg fraai was deze oplossing
niet vanwege het genoemde bederf en ook niet omdat pendelsnoer
uiteraard niet voldoende soepel is en daardoor bij de aansluitingen
gemakkelijk defect raakte.
Wij moesten echter roeien met de riemen die we hadden en daar altijd
voldoende pendelsnoer verkrijgbaar was, leverde het verschijnsel verder
geen moeilijkheden op.
Nu ik het toch over gummi-aderleiding heb, wil ik nog een typisch geval
vertellen, hetwelk zich op het radiolaboratorium voordeed en later ook op
het radiostation te Dajeukolot, een verschijnsel dat ik elders nimmer
tegengekomen ben.
Dit geval had betrekking op gummi-aderkabel met loodmantel, een
materiaalsoort waarvan door ons in de zenderkasten enorme hoeveelheden
werden verwerkt. Daar bij deze kabelsoort de gummi-isolatie van de lucht
afgesloten is, ging deze isolatie niet zo snel in kwaliteit achteruit als bij de
eerstgenoemde soort. Daar de kernen elektrisch beter afgeschermd waren,
beviel zij ons voor allerlei doeleinden beter dan de in pijp verwerkte draad.
Vandaar dat zij in latere jaren in toenemende mate toepassing vond.
Gedurende lange tijd deden zich geen bijzonderheden voor, tot we op een
gegeven ogenblik tot de ontdekking kwamen dat van enkele kabels de
loodmantel in de lengterichting opengereten was. Het had er veel van alsof
iemand met een schroevendraaier in het lood had zitten peuteren, zo ruw
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waren de zijkanten van de gemaakte gleuf. Eerst dachten we aan sabotage,
doch aangezien hiertoe geen aanleiding bestond en de gummileidingen niet
beschadigd waren, moesten we deze verdenking wel laten varen. De
defecte gedeelten van de kabel werden vervangen, waarna een tijdlang
geen last meer werd ondervonden en we het geval begonnen te vergeten.
Totdat na verloop van enkele maanden het verschijnsel zich opnieuw
voordeed en thans meer kabels waren aangetast. Nauwkeurig werden de
beschadigde plekken onder een loep bekeken, waarbij kwam vast te staan
dat er hier en daar “tandjes” in zaten. Het kon niet anders: hier moesten
ratten aan het werk zijn geweest, want toen alle gaten in vertrek dicht
waren gemaakt, zodat het uitgesloten was dat deze dieren binnen konden
komen, werd geen last meer ondervonden. Zodra maakten we een opening
of het was meer mis.
Hierna hebben we op het radiolaboratorium, voor zover ik mij herinner,
geen hinder meer gehad. Wel echter op het radiostation te Dajeukolot, zij
het dan uiteraard vele jaren later. Hier deed zich echter de moeilijkheid
voor dat de toegangswegen niet afgesloten konden worden, daar de
loodkabel in de, aan alle kanten toegankelijke, kabelgoten lagen. Daar het
niet doenlijk was alle ratten weg te vangen en het euvel ook niet op een
andere manier bestreden kon worden, is men er tenslotte toe over moeten
gaan de loodkabel te vervangen door kabel welke voorzien was van een
extra bescherming van dun ijzerdraad, veronderstellende dat de ratten hier
niet aan zouden komen, hetgeen ook inderdaad het geval bleek te zijn.
Voor het boven beschreven verschijnsel is eigenlijk nooit een
steekhoudende verklaring gevonden. Lange tijd hebben we voor de
curiositeit een stukje van zo’n aangevreten kabel bewaard en aan deze of
gene laten zien die er belang in stelde.
Toen één van de hogere technici van het hoofdbestuur van de P.T.T.
Dienst van het geval hoorde, kwam hij naar het laboratorium om zich
persoonlijk hiervan te overtuigen. Hij had de gewoonte wat langzaam te
spreken en na een tijdlang het stukje kabel aandachtig bekeken te hebben,
stelde hij aan de heer CPR de vraag: “Waarom … zouden…die…dieren…
dat… doen?” Blijkbaar wat ongeduldig geworden, knipte de heer CPR
even zenuwachtig met zijn ogen en antwoordde geïrriteerd: ”Dat moet je
aan die ratten vragen”, waarna hij zijn schouders optrok en zich
verwijderde.
Het zou te ver voeren alle materialen op het rijtje af in beschouwing te
nemen. Genoeg zij te vermelden dat geleidelijk aan onderdelen en
toestellen op de markt verschenen die beter geschikt waren voor gebruik in
152

de tropen. Daarbij kregen wij in de loop der jaren een grote ervaring op het
gebied der materialenkeuze en wisten wij tenslotte vrij nauwkeurig welke
materialen wel en welke niet voor ons doel geschikt waren. Toch heeft het
nog heel lang geduurd voordat een alleszins betrouwbaar
handelsontvangtoestel op de markt verscheen, zodat wij er nog toe
moesten overgaan zelf een tropenontvangtoestel te bouwen. Hierover te
gelegener tijd meer.
Tot slot voor de curiositeit nog een enkele bijzonderheid, waarbij nu niet
ratten in het spel zijn, doch ander gedierte. Bij alle vliegende en kruipende
wezens in Indië, zoals de bekende witte mieren die verzot zijn op papier en
de meeste Europese houtsoorten en die in één nacht een ware ravage
kunnen aanrichten; torren en andere insecten die in was of paraffine
gedrenkt papier verslinden enz, bestaat er nog een soort wesp die de
aardigheid heeft ieder gaatje of schuilplaatsje te benutten door er een klein
woninkje in te metselen. Vrijwel alle toestellen die om de één of andere
reden van de buitenstations terug kwamen, vertoonden de sporen van deze
wonderkleine metselaars. Nu eens zaten hun nestjes hier en dan weer daar,
doch vrijwel steeds in de stekerbusjes voor de hoofdtelefoon, antenne,
aarde, enz. Vooral wanneer het toestel een tijdje buiten gebruik was
geweest.
Hoewel het ondoenlijk was toestellen te bouwen die hermetisch dicht
waren zodat de diertjes er niet in konden komen, werd bij de bouw met
deze omstandigheid toch zoveel mogelijk rekening gehouden. Bij de
handelstoestellen was hier natuurlijk niet in voorzien, zodat bij deze meer
last van de kleine metselaars werd ondervonden dan bij de eigengemaakte
apparaten.

9: Er ontstaan een paar nuttige afdelingen: de keuringsdienst en het
CRM
In de vorige paragraaf hebben we kennis gemaakt met de grote
moeilijkheden welke werden ondervonden met de eerste complete
handelstoestellen. Het ene apparaat na het andere kwam defect van de
stations terug.
Eén der gevolgen hiervan is geweest, dat er een dringende behoefte kwam
te ontstaan aan een instantie, die alle binnenkomende radio-onderdelen aan
een nauwkeurig onderzoek onderwerp, zowel nieuwe als gebruikte. Tot
dusver was hieraan geen behoefte gevoeld, ook al omdat voorheen de
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materiaalverstrekking niet zoveel te betekenen had en grotendeels bestond
uit weinig kwetsbare materialen. Na de vervanging van de kleine
booglampzenders door lampzenders en de kristalontvangers door
lampontvangers, was hierin wel enige verandering gekomen, doch het zou
nog tot medio 1928 duren alvorens deze keuringskwestie daadwerkelijk
werd aangepakt. Eerst nog schoorvoetend, doch allengs, toen het grote nut
van deze instelling werd ingezien, meer doeltreffend.
Het tot dusver gevolgde systeem bestond hierin, dat men de ontvangen
materialen in een goedang (magazijn) opsloeg, zonder vooraf aan een
grondig onderzoek te onderwerpen anders dan op breuk. De verstrekking
aan de stations geschiedde rechtstreeks of op een desbetreffende aanvraag,
terwijl de radiowerkplaats en het laboratorium ad libitum uit deze voorraad
konden putten.
Het nodig geachte controlesysteem had ten doel om niet alleen de van de
stations terug ontvangen radiomaterialen te keuren, maar met name die
welke van de diverse leveranciers kwamen.
De bedoeling van het eerste was in het bezit te komen van gegevens
omtrent de oorzaak van de opgetreden defecten en na te kunnen gaan
welke fabrikaten zich in de tropen het best hielden. Tevens zou men, zo
werd gedacht, de leveranciers met de verkregen gegevens en ervaringen
van nut kunnen zijn.
Wat het tweede aangaat, namelijk het keuren van nieuw ontvangen
materialen, dit was nodig gebleken omdat het vermoeden ontstond dat
enkele van deze materialen reeds bij ontvangst defect moesten zijn, omdat
het meermalen voorkwam, dat zij bij het in gebruik nemen gebreken
vertoonden.
Uit deze en meerdere overwegingen werd eind 1928 een bescheiden begin
gemaakt met het keuren van materialen. Konden in de eerste anderhalf jaar
niet alle metingen worden verricht wegens plaats- en personeelsgebrek,
later, na het betrekken van het nieuwe laboratorium, kwam hierin
verbetering. Het is dan ook eigenlijk vanaf die tijd dat de keuringsafdeling
ten volle tot haar recht kon komen en aan het bedrijf een grote dienst heeft
bewezen.
Niettegenstaande het bescheiden begin kwam al gauw het grote belang van
deze afdeling naar voren en wel bij de keuring van de zend- en
ontvanglampen, die voorheen ook zonder meer geaccepteerd waren
geworden. Van deze lampen bleken enkele helemaal geen emissie te
hebben. Dit was echter niet het ergste. Minder prettig was het te ervaren,
dat praktisch geen enkele lamp voor de volle honderd procent aan de
154

gegevens voldeed, welke op de bijbehorende pamfletjes stonden vermeld.
Zelfs al werd een vrij grote tolerantie genomen, dan nog moest soms meer
dan de helft afgekeurd worden. Bij het ene type was dit erger dan bij het
andere en ook het fabrikaat maakte verschil, doch, voor zover ik mij
herinner, kon geen enkele zending in haar geheel geaccepteerd worden.
Het waren niet alleen de lampen waarmee het droevig was gesteld, ook
vele andere radio-onderdelen konden de toets der kritiek niet doorstaan.
Alles wat naar onze mening niet aan de eisen voldeed, ging onverbiddelijk
terug; misschien de enige manier om uiteindelijk uit de materiaalmisère te
komen.
Het spreekt vanzelf dat de leveranciers met deze nieuwe gang van zaken
weinig op hadden en steen en been klaagden vanwege het extra werk, dat
zij hierdoor kregen. Doch dit meerdere werk kon echter nooit meer zijn
dan wij onszelf, met deze nieuwe werkwijze, op de hals hadden gehaald en
wel in het bijzonder voor wat betreft de administratie. In het volgende
hoop ik dit in het kort duidelijk te maken.
Het ligt natuurlijk niet in de bedoeling een heel verhaal op te zetten
omtrent de, uiteraard zeer eenvoudige, administratie die door ons gevoerd
werd. Trouwens, ik zou mij deze in de finesses ook niet meer weten te
herinneren. Alleen de voornaamste feiten zijn in mijn gedachten blijven
hangen en wel speciaal die, waarmee zulke grote moeilijkheden werden
ondervonden.
Welnu, van de retour gezonden goederen kregen we van de leveranciers,
zoals het behoort, een creditnota. Hadden we deze bij het afdoen van de
rekening meteen in mindering kunnen brengen en de levering als afgedaan
kunnen beschouwen, dan zou de administratie overzichtelijk zijn gebleven.
Maar bij het Gouvernement gold een andere regeling en deze hield in, dat
een eenmaal gedane bestelling in haar geheel uitgevoerd diende te worden,
hetgeen betekent dat afgekeurde retour gezonden materialen opnieuw
geleverd moesten worden.
Veronderstel dus dat van een bestelling lampen van 200 stuks (om maar bij
dit artikel te blijven) de helft afgekeurd werd, dan had de leverancier
ervoor te zorgen dat wij deze 100 stuks alsnog in ons bezit kregen.
Hetgeen dan ook gebeurde. Doch deze 100 stuks gingen bij ontvangst
opnieuw in de keuring en ook hiervan werd weer een aantal afgekeurd. Dit
ging zo door, tot we na verloop van tijd eindelijk de hele bestelling in ons
bezit hadden. Soms werd zo’n transactie in een maand afgewikkeld, doch
het kon ook wel gebeuren dat hiermee een klein jaar heen ging, wanneer
de lampen uit Europa of uit Amerika moesten komen.
Van deze leveringen, retourzendingen en herleveringen kregen wij dus
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nota’s en creditnota’s. Hadden we deze kunnen verzamelen en in een map
kunnen stoppen tot tijd en wijle de gehele zending geaccepteerd kon
worden om dan in één keer alles af te kunnen doen, dan was het extra werk
misschien ook nog wel meegevallen. Maar zo eenvoudig stonden de zaken
niet, want één onzer leveranciers, en toevallig nog wel de grootste, hield er
de merkwaardige gewoonte op na deze leveringen, herleveringen enz. op
één en dezelfde nota te plaatsen. Hij ging zelfs zover zich hierbij niet aan
één bestelling te houden, doch meerdere tegelijk te nemen.
Men stelle zich deze nota’s eens voor, waar bestelling dit en herlevering
dat op voorkwam, benevens nog een aantal creditposten. Hiervan kregen
we er niet één , doch een hele verzameling, want het aantal leveringen
breidde zich steeds uit, vooral van lampen. Liep op een gegeven moment
een bestelling af, dan werd het een heel gezoek de verschillende posten te
vinden. Want de ene levering stond hier en de andere daar, terwijl de
creditnota’s weer ergens anders te vinden waren.
Hiervan een duidelijker beeld geven kan ik niet, doch men begrijpt wat
voor een warwinkel dit geweest moet zijn. Het ergste was, dat we hier
niets tegen konden doen, omdat wij hiervoor de autoriteit misten. Of we
wilden of niet, wij moesten wel in hetzelfde schuitje blijven meevaren.
Hier kwam nog bij dat onze, vrij primitieve, administratie helemaal niet
voor deze taak berekend was. Toen de materiaaltoevoer nog niet zo groot
was ging dat wel, doch toen plotseling een lawine van onderdelen en
toestellen op ons afkwam, waarvan een groot gedeelte door afkeuring of
claims heen en terug ging, werd het voor het aanwezige personeel te
machtig. Aan de administratie op korte termijn uitbreiding geven ging niet,
omdat hiervoor geen gelden waren uitgetrokken; nog afgezien daarvan of
de dienst ons op staande voet aan terzake kundige krachten had kunnen
helpen.
Ik zou dit alles niet zo goed hebben geweten, wanneer ik niet persoonlijk
hiermee te maken had gehad. Het geval wilde namelijk dat de dienst mij
aangewezen had de rekeningen te controleren en deze na
akkoordbevinding te tekenen voor “fiat betalen”, waarna zij naar de
afdeling Financiën gingen voor verdere afdoening.
In verband hiermee was ik genoodzaakt alle leveringen, herleveringen,
nota’s en creditnota’s nauwkeurig te onderzoeken en dat zulks niet
eenvoudig geweest moet zijn, blijkt wel uit het voorgaande. Dagenlang
was ik hier soms mee bezig en ik zat te popelen van ongeduld, omdat de
proeven met de nieuwe kristalbestuurde zender op mij wachtten. Tenslotte
tekende ik dan maar, in de hoop dat ik niet een al te grote fout maakte en
het Gouvernement voor een zelfde levering (of gedeelte hiervan) tweemaal
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werd belast. Dat dit laatste niet tot de onmogelijkheden behoorde, blijkt
wel hieruit dat de leverancier er zelf ook niet altijd uit kon komen; het
gebeurde meermalen dat wij een fout ontdekten en de rekening
teruggestuurd moest worden.
Als ik aan deze gang van zaken terugdenk, bekruipt mij nog altijd een
gevoel van onvoldaanheid en ik begrijp achteraf niet, dat ik de moed heb
gehad steeds maar weer in de warwinkel van rekeningen te duiken en dat
ik deze niet naar het Hoofdbureau heb gestuurd met het verzoek zelf het
zaakje maar uit te zoeken, omdat dit niet op mijn terrein lag.
Het was op deze moeilijkheden waarop ik in de vorige paragraaf doelde,
toen ik het had over de vele tijd die in de administratie ging zitten als
gevolg van het heen en terug zenden van afgekeurde materialen; een tijd,
die ik zo goed had kunnen gebruiken voor de experimenten met de nieuwe
80 kW-zender.
Ik had de beslommeringen met de administratie weg kunnen laten, zijnde
weinig ter zake dienende, ware het niet dat deze de aanleiding zijn
geworden van het ontstaan van een nieuwe afdeling inzake de
materiaalvoorziening. Dit ging natuurlijk maar niet zo ineens. Integendeel,
maandenlang hebben we op deze manier doorgesukkeld. Weliswaar kreeg
onze administratie er uiteindelijk een paar technisch administratieve
krachten bij, doch dit bracht voor mij geen verlichting, omdat ik de
controle van de rekeningen behield. Tot er op een goede dag een
Technisch Ambtenaar van de Magazijndienst van de P.T.T. het
radiolaboratorium kwam binnenstappen, met de mededeling dat hij een
Centraal Radiomagazijn kwam voorbereiden. Dit zou rechtstreeks komen
te staan onder de afdeling Materiaal Beheer, een afdeling waar ook de
magazijnen van de Post, Telefoon- en Telegraafdienst onder ressorteerden.
Wat de directe aanleiding van zijn komst is geweest, ben ik nooit te weten
gekomen. Trouwens, ik geloof ook niet dat wij ons hiervoor zo erg
interesseerden. Vermoedelijk was men op het Hoofdbestuur niet onbekend
gebleven met de moeilijkheden die wij met de magazijnadministratie
ondervonden. Wel is mij bekend dat, hoe vreemd dit misschien ook moge
klinken, de heer CPR maar matig met de op handen zijnde reorganisatie op
had.
Ik heb al eens meer verteld, dat radio geen gemakkelijk vak is, doch ik
geloof dat de heren op het laboratorium ook niet gemakkelijk en vaak in de
contramine waren. Want in plaats van de voorgenomen reorganisatie met
beide handen aan te grijpen, teneinde van de materiaaladministratie af te
komen, werd deze nog gedwarsboomd ook. De reden waarom de heer CPR
hier niets voor voelde, was dat hij moeilijkheden voorzag met de
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materiaalvoorziening voor het laboratorium. Tot nog toe waren we steeds
ons eigen baas geweest en konden net zoveel materialen uit het magazijn
betrekken als we wilden. Kwam nu het magazijn onder ander beheer, dan
moesten we maar afwachten wat we kregen en zouden misschien niet méér
rechten hebben dan één der andere radioafdelingen en –stations.
Blijkbaar wogen de beslommeringen die wij met de magazijnadministratie
hadden, bij de heer CPR niet op tegen deze laatste bezwaren, ook al
misschien omdat hij zich niet met de administratie bemoeide en dus ook
niet de moeilijkheden die wij hiermee hadden, direct aan den lijve voelde.
Niettegenstaande de tegenwerpingen van de heer CPR (die blijkbaar buiten
de voorafgaande besprekingen was gehouden) ging de splitsing door. Met
spoed werd een tijdelijke bamboeloods opgesteld, waarin de goederen
werden opgeslagen die tot dusver in ons magazijntje hadden gelegen;
waarna het Centraal Radiomagazijn (afgekort CRM) haar werkzaamheden
begon.
Hoewel aanvankelijk enige strubbeling in de materiaalvoorziening
ontstond, bleek al spoedig dat onze bezwaren ongegrond waren geweest.
Toen eenmaal alles goed op dreef was, konden wij onze materialen even
gemakkelijk krijgen als voorheen. Daarbij verscheen spoedig een
zogenaamde naamlijst, waardoor het zoeken naar de verschillende
artikelen werd vergemakkelijkt. Ook zou de splitsing weer niet zo
volkomen worden als wij oorspronkelijk gedacht hadden, want de keuring
van de materialen welke bestemd waren voor het CRM, bleef in onze
handen. De voordelen hiervan waren onder andere, dat wij een zekere
zeggenschap behielden in de materiaalkeuze en tevens bekend bleven met
hetgeen binnen kwam. Wat echter aanvankelijk niet voorzien werd en
nimmer bevredigend opgelost is kunnen worden, was de verstrekking naar
buiten van die materialen welke door onszelf voor bepaalde doeleinden
waren besteld en die in het CRM moesten worden opgeslagen, omdat wij
er geen ruimte voor hadden. Enige malen is geprobeerd een soort
reserveringsstelsel in het leven te roepen, doch hierin zijn wij nimmer ten
volle geslaagd. Hoe dit echter zij, ik kan niet anders zeggen dan dat de
nieuwe afdeling voor een groot deel aan haar doel heeft beantwoord en ons
vele beslommeringen heeft bespaard.
Het directe voordeel voor ons was wel, dat de ingewikkelde administratie
met de materialen meteen wegviel en kwam te ressorteren onder een
afdeling die hierin een grote ervaring had. Onder het beheer van deze
afdeling stonden ook, zoals zo even reeds opgemerkt, de magazijnen van
de Post-, Telefoon- en Telegraafdienst. Geen wonder dus, dat men
uiteindelijk ook de radiomaterialen onder het algemene Materiaal Beheer
158

heeft gebracht, ook al gaf dit aanvankelijk enige strubbeling. Deze grotere
ervaring blijkt onder andere hieruit, dat het deze afdeling Materieel Beheer
onmiddellijk gelukte met de meer genoemde firma een akkoord aan te
gaan betreffende het heen- en weer zenden van afgekeurde en geclaimde
goederen. Dit akkoord kwam hierop neer, dat van de afgekeurde en
geclaimde goederen niet meer een creditnota werd gezonden, doch dat
deze goederen onderhands werden uitgewisseld, net zolang totdat de hele
bestelling in één keer geaccepteerd kon worden. Verder werden
rekeningen waarop meerdere bestellingen voorkwamen, niet meer
geaccepteerd. Het waren deze moeilijkheden die ook wij ondervonden
hadden. Nu deze opgeheven waren, werd de administratie belangrijk
vereenvoudigd. Het is alleen jammer dat wij van deze eenvoudigere
werkwijze niet hebben kunnen profiteren.
Na de totstandkoming van het CRM breidde deze afdeling zich snel uit. De
bamboeloods werd al gauw te klein, waarna tijdelijk een onderkomen werd
gevonden in een gedeelte van het nieuwe radiolaboratorium, dat zoetjesaan
zijn voltooiing naderde. Kort hierop kreeg het CRM een heel nieuw
gebouw naast dit laboratorium.
De grote vlucht die het CRM nam, was een gevolg van het feit dat nu niet
alleen meer de stations in de Buitenbezittingen hun materialen centraal
betrokken, doch ook de stations op de Bandoengse Hoogvlakte. Daar deze
stations uiteraard de grootste afnemers waren, hadden wij hen vanuit het
radiolaboratorium nimmer op bevredigende wijze van materialen kunnen
voorzien; iets waartoe het CRM wel in staat was.

10: De opening van het internationale radiotelefoonverkeer (Intel) en
de H.P. prijs
Nadat meer dan een jaar lang geregeld proefgesprekken waren gehouden,
werd op 7 januari 1929 het radiotelefoonverkeer tussen Nederland en Indië
officieel geopend. Hiermee werd een zeer belangrijke gebeurtenis ingeluid,
waarop de radiodiensten van beide landen met grote voldoening terug
konden zien.
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Foto 7: De Radio Studio te Bandoeng het latere Intel.
Werden de gesprekken tot dusver geleid over de studio naast het
telefoonkantoor te Bandoeng, thans werd gebruik gemaakt van de
zogenaamde Inteltafel van het Internationaal Telefoonkantoor te
Weltevreden. Aan de officiële opening ging een gesprek vooraf van
Mevrouw De Graaf, de echtgenote van de Gouverneur Generaal, met Hare
Majesteit de Koningin Moeder en van de Gouverneur Generaal met zijn
dochter te ’s Gravenhage. Hierna hield de Minister van Waterstaat een
rede, waarop de Gouverneur Generaal antwoordde. Daarna sprak de
Minister van Koloniën, waarna wederom de Gouverneur Generaal het
woord nam om de minister te danken. Gedurende de dag van de opening
hadden alleen de officiële gesprekken plaats. Eerst de dag daarop werd het
verkeer voor het publiek opengesteld.
Thans was het dus afgelopen met de gratis gesprekken, waarvan zo velen
de laatste maanden hadden geprofiteerd. Hoewel de tarieven vrij hoog
waren, namelijk ƒ 30,- voor de eerste 3 minuten van Bandoeng (en
Weltevreden) naar Nederland en éénderde van dit bedrag voor iedere
volgende minuut, hadden zich voor de eerste dag reeds 26 liefhebbers
opgegeven en wel 12 vanuit Indië en 14 vanuit Nederland. Deze animo is
eigenlijk nimmer verloren gegaan, dankzij de algemene goede
verstaanbaarheid en de coulance van de P.T.T. diensten.
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Begonnen de gesprekken aanvankelijk om 20.00 uur Javatijd, allengs werd
het aanvangsuur vervroegd tot zelfs 15.00 uur. Gewoonlijk eindigden zij
om een uur of elf ’s avonds en in de drukke perioden gedurende Kerstmis
en Nieuwjaar om één of twee uur ’s nachts.
Aangezien het tweedraadsverkeer nog niet voldoende betrouwbaar werd
geacht, was het alleen maar mogelijk vanuit de speciaal hiervoor
ingerichte spreekcellen te telefoneren. Deze spreekcellen bevonden zich in
alle grote steden op Java, te weten Bandoeng, Soerabaia, Semarang en
Weltevreden. Ook in Nederland werden op vrijwel alle belangrijke,
centraal gelegen, plaatsen door het hele land de zogenaamde Indiëcellen
geopend, zodat men eind 1929 in de gelegenheid was vanuit de even
genoemde steden met vrijwel overal in Nederland te telefoneren, zij het
dan soms met enige moeite.
Intussen bleven de technische diensten van Intel en Nederland niet stil
zitten en namen proeven met de reeds eerder genoemde balans, teneinde de
gesprekken door te kunnen geven op de normale abonnee toestellen.
Gezien de grote moeilijkheden die hieraan vast zaten, zou het nog tot 12
januari 1931 voren alvorens het tweedraadsysteem algemeen kon worden
ingevoerd.
Behoudens de vele apparaten die wij in het radiolaboratorium voor Intel
samenstelden, heb ik persoonlijk weinig bemoeienis met deze tak van het
radiobedrijf gehad. Niettegenstaande dit geringe contact is mij in de loop
der jaren gebleken, dat de organisatie bij deze dienst zeer goed is geweest,
mede dankzij de uitstekende krachten waarover dit bedrijf beschikte.
Trouwens bij het observeren van de zenders, hetgeen aanvankelijk geen
avond werd overgeslagen, is mij steeds de vlotte gang van zaken
opgevallen. Daar in de eerste tijd de gesprekken wel eens stagneerden,
hetzij door een toevallige minder goede atmosferische conditie of wegens
andere oorzaken, werden de traditionele 3 minuten altijd zeer ruim
berekend. Een speciaal hiervoor aangestelde telefoniste tekende zorgvuldig
de gemiste seconden op, die daarna bij de 3 minuten werden opgeteld.
Naar ik vermoed, zal het publiek deze coulance zeer op prijs hebben
gesteld.
Het indelen der aanvragen, welke aanvankelijk een dag van tevoren
moesten worden opgegeven, geschiedde op Intel te Bandoeng. Met
inachtname van een zekere speling werden deze aanvragen in een soort
rooster ingepast, waarna zij per ddn (dringende dienstnota) aan de
radiotelefoniekamer te Amsterdam werden opgegeven.
Vóór de aanvang van het betaalde telefonieverkeer werden de
gesprekkenroosters van Indië en Nederland even met elkaar vergeleken,
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waarna het spel een aanvang kon nemen. Kinderen spraken met hun
ouders, broers met zusters, zakenlieden met hun relaties,
regeringspersonen met het Departement van Koloniën enz. Honderden
malen ben ik ambtshalve in de gelegenheid geweest mee te luisteren. Het
was soms diep aangrijpend de ontroering mee te maken wanneer een oude
moeder voor het eerst na vele jaren de haar zo bekende stem van zoon of
dochter weer hoorde. Vaak werd het mij dan te machtig en dan sloot ik het
toestel maar af. Maar toch voelde ik mij gelukkig, en heel bescheiden
steentje te hebben mogen bijdragen om dit wonderlijke gebeuren mogelijk
te maken. Want een wonder blijft dit verkeersmiddel. Ook al is men zo’n
beetje vakman, steeds weer wordt men aangegrepen door het
merkwaardige verschijnsel dat met betrekkelijk geringe middelen een
gesprek gevoerd kan worden over duizenden kilometers. En dan niet via
een paar draden, maar zo gewoon door de lucht.
Vele factoren hebben hieraan meegewerkt, maar de voornaamste is toch
wel, dunkt mij, geweest de ontdekking van de F-laag, die zulke
voortreffelijke transmissie-eigenschappen bleek te bezitten voor de korte
golven en daarom ook wel eens met “kabel” wordt aangeduid. Zo ooit, dan
is de natuur hier de radiotechnici wel heel bijzonder te hulp gekomen.
Alleen is het jammer dat de ons door de natuur geschonken “kabel” wel
eens kuren vertoont, die niet door menselijke handen kunnen worden
hersteld. Een gelukkige omstandigheid is echter dat deze “kabel” zich na
verloop van enige tijd zelf weer repareert. Tijdens deze kuren is de
verbinding of de weergave niet altijd even goed en soms zelfs slecht, doch
niet zodra heeft hij zich weer hersteld, of de stemmen komen zo helder en
duidelijk door als men zich maar kan wensen. Niets wijst erop dat er
tussen de sprekers duizenden mijlen zee en land liggen. Zelfs de trillingen
van de stemmen, die een lichte emotie verraden, zijn vaak duidelijk te
horen. Geregeld hoorde men dan ook zeggen: “Ik herken je stem zo goed,
ik kan mij niet indenken dat je zover weg bent. Kun je mij ook zo goed
verstaan? Het is haast ongelofelijk!”
Hoewel niemand van onze dienst dit uitlokte, hoorde men niet zelden een
betuiging van dank. Velen waren dolblij van dit prachtige verkeersmiddel
gebruik te hebben kunnen maken. Zelden hoorde men klachten, wel
woorden van bewondering en waardering.
En terecht, want de radiodiensten van Nederland en Indië stonden, wat
deze prestatie betreft, alleen. Geen enkel land beschikte op dat moment
over een radiotelefonieverbinding met een zo grote afstand. Zelfs
Engeland, welk land op dit gebied, met het oog op zijn Dominions,
overeenkomstige belangen had als wij, was nog niet zo ver.
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In dit verband is het heel interessant te vermelden, dat op een gegeven
moment een Engelse onderminister van Koloniën, namelijk Sir Ormsby
Gore, van onze radiodiensten gebruik moest maken toen hij vanuit het
verre Oosten met Londen wilde spreken. Hij vertoefde op dat moment in
Bandoeng, na eerst in Brits Indië en op Malakka te zijn geweest. Alvorens
naar Australië te reizen deed hij Java aan en daar hij voorlopig nog niet
naar huis ging, kwam hij op de gedachte een gesprek met zijn vrouw en
kinderen in Londen te voeren. Het zal duidelijk zijn dat de Nederlandse en
Indische P.T.T. Diensten onmiddellijk bereid waren de grootst mogelijke
medewerking te verlenen. Het kwam niet dagelijks voor dat een hoge
functionaris van een wereldrijk onze diensten kwam vragen. Trouwens
geen land ter wereld was toen in staat hem een dergelijke attentie te
bewijzen.
Hoe men in Engeland op deze service gereageerd heeft, weet ik niet. Ik
vermoed dat men aldaar niet zonder bewondering en misschien wel met
een beetje naijver en een zekere spijt van dit gebeuren kennis zal hebben
genomen. Dit te meer, omdat het een gesprek betrof van abonnee tot
abonnee, dat wil zeggen over een gewoon telefoontoestel aan beide zijden.
Wanneer men bedenkt dat de gewone telefoonmicrofoon uit de aard der
zaak veel minder gevoelig is dan de microfoon die in de studio’s gebruikt
wordt, dan maakt dit de prestatie nog des te opmerkelijker.
Zeer nauw met de opening van het radiotelefonisch verkeer tussen
Nederland en Indië hangt de reeds meer genoemde Haagsche Postprijs
samen en wel om twee redenen.
In de eerste plaats omdat het nauwelijks twee jaar geleden was dat de
redactie van de Haagsche Post op de gedachte kwam een prijs van ƒ
10.000,- beschikbaar te stellen voor hem of haar, die zich naar het oordeel
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs het meest verdienstelijk had
gemaakt ter bevordering van een groot Nederlands belang: de geregelde
radiotelefonische verbinding met Nederlands Oost-Indië.
In de tweede plaats omdat, toen op dinsdag 8 januari 1929 de
telefoondienst tussen Nederland en Nederlands-Indië voor het publiek
werd opengesteld, de redactie van de Haagsche Post de prijs beschikbaar
stelde en aan het zo even genoemde K.I.v.I. verzocht, haar bij de
toekenning behulpzaam te zijn. Weliswaar zou men zich toen nog voor het
voeren van een gesprek naar speciaal daarvoor ingerichte telefooncellen
moeten begeven, zodat aan één der voorwaarden (het willekeurig opbellen,
zoals thans de Engelse telefoonabonnees, die via de “draadloze” contact
kunnen krijgen met een Amerikaans nummer) nog niet was voldaan, maar
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niettemin meende de redactie nu de prijs toe te moeten kennen.
Toen de redactie van de Haagsche Post de prijs uitloofde, was van een
poging om Nederland en Indië radiotelefonisch te verbinden, nog geen
sprake, althans niet bij de beide radiodiensten. Pas nadat Philips kwam met
zijn kortegolfzender PCJJ op 30,03 meter en daadwerkelijk aantoonde dat
een radioverbinding op de korte golf mogelijk was, kwam hierin
verandering. Want kort daarna verraste Dr. de Groot het publiek in
Nederland, door met de kortegolfzender ANH in de lucht te komen,
waarna Dr. Koomans spoedig daarop volgde met de zender PCLL, zodat
het proefverkeer een aanvang kon nemen.
In hoeverre de zeer gewaardeerde suggestie van de redactie van de H.P.
stimulerend heeft gewerkt op de totstandkoming van de telefoonverbinding
tussen beide landen, valt moeilijk te zeggen. Zeker is, dat na het succes
van wijlen Dr. de Groot, op Intel, het ontvangstation te Rantja Ekek en last
but not least op het radiolaboratorium te Bandoeng zeer hard is gewerkt
om een deugdelijke radiotelefoonverbinding tot stand te brengen. Als ik
mijn mening mag zeggen, dan hebben verschillende heren (van wie
enkelen later hun werk bekroond hebben gezien) zeer zeker hun uiterste
best gedaan de uitgeloofde prijs in de wacht te slepen. Jammer alleen, dat
niet allen die aan de totstandkoming van de verbinding een werkzaam
aandeel hebben gehad, deze eer te beurt is gevallen. Hierop nader in te
gaan ligt niet op mijn weg en eerlijkheidshalve wil ik hier aan toevoegen,
dat ik bij het personeel nimmer een opmerking over het oordeel van het
bestuur van het K.I.v.I. heb gehoord.
Volledigheidshalve en voor de curiositeit laat ik hier de volledige artikelen
van de Haagsche Post en het schrijven van het bestuur van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs volgen.
Haagsche Post van 4 januari 1930.
Onze Tienduizend Gulden Prijs, Hallo Batavia!
Een zware taak voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Indische
pershaantjes die geen wachten hebben geleerd.
“Op enkele dagen na zou het juist twee jaar geleden zijn, dat wij onder het
opschrift “Hallo Batavia” een prijs van tienduizend gulden uitloofden voor
degene, die er het meest toe zou hebben bijgedragen om het mogelijk te
maken, dat iedereen die zulks mocht wensen met iedereen in Nederlands
Indië die telefoon heeft, aansluiting kon krijgen. En wij spraken daarbij de
mening uit, vast overtuigd te zijn dat deze prijs binnen vijf jaar zou worden
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verdiend.
De loop der gebeurtenissen zou leren, dat, hoe groot ook onze
bewondering is voor kennis en bekwaamheid der voormannen op
radiotelefonisch gebied, wij toch hun energie, werkkracht en talent nog
veel te laag hadden aangeslagen.
Reeds een jaar later, 8 januari 1929, werd de telefoondienst Nederland –
Nederlands Indië voor het publiek opengesteld. Voor ons was toen het
ogenblik aangebroken de uitgeloofde gelden beschikbaar te stellen voor
hem of hen, die daarvoor in aanmerking kwamen en, zelf leek op dit
gebied, wendden wij ons tot het Koninklijk Instituut van Ingenieurs met
het verzoek voor ons uit te maken aan wie(n) naar billijkheid de
uitgeloofde prijs toekwam. Met de meeste bereidwilligheid nam het
Bestuur dezer instelling deze taak op zich. Helaas, gelijk zo dikwijls in het
leven bleek ook hier al spoedig, dat in de zegswijze: “Een gek kan meer
vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden” veel waarheid besloten ligt.
Zonder het te bevroeden, hadden wij het volijverig bestuur voor een arbeid
gesteld, die gedurende bijna een jaar bij tussenpozen zijn tijd in beslag
nam.
Om van de moeilijkheden verbonden aan de vrijwillig op zich genomen
arbeid een denkbeeld te geven, laten wij het Bestuur van het Koninklijk
Instituut hier zelf aan het woord, te meer waar het hier volgend schrijven
enige opmerkingen bevat over het tot stand komen van uitvindingen in de
tegenwoordige tijd, waarin ook de ontwikkelde leek belang zal stellen”.
’s-Gravenhage, 27 december 1929
Aan Redactie Haagsche Post, alhier.
Mijne Heren,
Door de aanvaarding van het verzoek tot ons gericht om uw Redactie
behulpzaam te willen zijn bij het toekennen van een prijs van ƒ 10.000,-,
door U uitgeloofd voor hem of hen die volgens aanwijzing van de Raad
van Bestuur van het Instituut het meest heeft bijgedragen aan het tot stand
komen van geregelde telefonische gemeenschap met Indië, kwamen wij in
grote moeilijkheden. Het bleek ons namelijk dat het tot stand komen van
de verbinding Nederland – Indië niet is mogelijk geworden na een
bepaalde uitvinding, maar dat een complex van factoren haar hebben
gemaakt. Daarbij kwamen wij ten zeerste onder de indruk dat de wijze
waarop “research” wordt verricht, een belangrijke wijziging heeft
ondergaan in de loop der jaren. In vroeger jaren kwam het voor dat één
geniale geest zich geheel kon geven aan een probleem en dit zelfs tot in
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detail uitwerkte. De sterke arbeidsverdeling in laboratorium en industrie of
bedrijf hebben hierin een ommekeer gebracht.
Zonder twijfel gaat ook nu nog van de leider een grote invloed uit, maar de
medewerkers zijn niet meer de gezellen die een opgegeven detailwerk
uitvoeren. Veel meer kan men zeggen, dat een probleem direct gesplitst
wordt in zekere evenwichtige onderdelen en dat aan de bestudering van elk
hiervan door bepaalde fysici en ingenieurs met grote mate van
zelfstandigheid wordt gewerkt.
Naar onze mening is de radioverbinding Nederland – Indië hiervan een
typisch voorbeeld. Haar totstandkoming is te beschouwen als een
coöperatie in de schoonste zin des woords. De factoren voor die coöperatie
waren: het initiatief, het krediet, de goede leiding en niet het minst de staf
werkers.
Intussen zijn wij, door de aanvaarding van uw opdracht, gebonden aan de
formulering van uw vraag naar de meest verdienstelijken. Dit leidde tot
een ernstige poging tot vergelijking van de graad van verdienstelijkheid,
welke wat het door ons uit te brengen advies betreft, het volgende resultaat
heeft gehad.
Zij heeft in de eerste plaats bevestigd het vrijwel algemeen bekende feit,
dat er 3 centra van werkzaamheid zijn geweest, van waaruit het probleem
op de voren geschetste wijze is aangevat. Deze centra zijn: de firma
Philips te Eindhoven, de Radiodienst en de Telegraaf- en Telefoondienst in
Nederlands Indië en de Technische Dienst der P.T.T. in Nederland.
Hoewel de verdiensten van de 3 groepen van werkers die zich aldus
aftekenen, stellig niet geheel gelijk zijn, zou het niet in overeenstemming
geweest zijn met de aard der ons gegeven opdracht, indien wij onze
aanbeveling hadden beperkt tot personen uit de groep, welke wellicht als
de meeste verdienstelijke zou kunnen worden aangewezen. Immers laten
de bewoordingen der opdracht geen twijfel, dat bij het uitloven van het
door u beschikbaar gestelde bedrag, niet een collectieve maar een
individuele toewijzing werd beoogd.
Wij laten dan ook na ons uit te spreken over het feit, welke groep in haar
geheel het meest tot de totstandkoming van de telefoonverbinding
Holland-Indië heeft bijgedragen, maar juist daarom stellen wij er des te
meer prijs op te vermelden dat aan het feit, dat bij opvolging der
ondervolgende aanbeveling, de ene groep in totaal een groter deel van het
uitgeloofde bedrag zal krijgen dan een andere groep, geenszins de
betekenis toekomt dat de meest bedeelde groep het belangrijkste aandeel in
de oplossing van het vraagstuk zou hebben gehad, terwijl aan de volgorde
waarin de groepen zo even en hieronder genoemd worden, evenmin enige
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betekenis in dit opzicht toekomt.
Overigens heeft de vergelijking van de graad van verdienstelijkheid ons
geleerd, dat wel enige personen genoemd kunnen worden, wier aandeel in
het verrichte werk groter is dan van de overigen, maar dat niettemin de
waarde welke toekomt aan de arbeid der genoemden op dit gebied, toch
geenszins als volkomen gelijk is te beschouwen. Echter het bleek hier niet
mogelijk een verdere differentiëring te maken wegens het ontbreken van
een redelijke maatstaf voor arbeid van zo uiteenlopende aard als door de
genoemde personen ten behoeve van dit vraagstuk is verricht.
Wij menen daarom u in overweging te moeten geven om, met
bekendstelling van de voorafgaande overwegingen, de prijs te verdelen als
volgt:
In de eerste plaats af te zonderen ƒ 1.000,- ter huldiging van de
nagedachtenis van Dr. Ir. C.J. de Groot, als bijdrage voor het voor hem op
te richten gedenkteken.
Verder ƒ 1.000,- aan elk der volgende personen:
Wegens hun werkzaamheden bij de Technische Dienst der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie in Nederland: Dr. Ir. N. Koomans, Ir. H.B.
Rosenstein;
wegens hun werkzaamheden bij de Technische Dienst van de Telegraaf en
Telefoondienst in Nederlands Indië: Ir. S.G.C. Langendam, Ir. G.F. van
Dissel, Ir. W.F. Einthoven, A. de Haas;
wegens hun werkzaamheden bij het Physisch en Radio-Laboratorium van
de firma Philips te Eindhoven: Dr. G. Holst, Dr. B. van der Poll, Ir. J.J.
Numans.
“Als wij aan dit zaakkundig schrijven dat geen aanvulling behoeft
niettemin nog enkele woorden toevoegen, dan is het in de eerste plaats om
onze hartelijke dank uit te spreken voor alle moeite en tijd die het Bestuur
met zijn volijverige Secretaris voor ons hebben willen beschikbaar stellen.
Bij de enkele besprekingen die in de loop der maanden tussen ons nodig
waren, is ons herhaaldelijk het schaamrood op de kaken gekomen over alle
beslommeringen die wij dit college moedwillig bezorgd hebben. Wij
kunnen ons corps ingenieurs slechts gelukwensen met een keur van
voormannen die zich geheel en al geven voor hun belangen.
Aan de verschillende rechthebbenden zijn de hun toekomende bedragen
inmiddels toegezonden.
Tenslotte hebben wij nog een klein appeltje te schillen met een paar
Indische bladen. De “Preangerbode” en het “Bataviasch Nieuwsblad”
behoren blijkbaar tot het geslacht der haantjes, die geen wachten hebben
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geleerd. In oktober 1928 begonnen zij zich ernstig ongerust te maken dat
wij ons woord niet gestand zouden doen en trachtten een door ons
geplaatste verduidelijking van de voorwaarden, waarop de prijs zou
worden uitgekeerd, uit te leggen als een poging onzerzijds op ons gegeven
woord terug te komen. Wij achtten het destijds beter op dit staaltje van
tropische journalistiek niet in te gaan. Na bovenstaande uiteenzetting der
moeilijkheden, aan de prijstoekenning verbonden, zal de heren misschien
een licht opgaan. Misschien. Ook Rostand’s Chantecler meent nog altijd
dat de zon wacht met opgaan tot hij gekraaid heeft”.

11: Meerdere kristalbestuurde kortegolfzenders worden gebouwd
Toen de nieuwe vijftrapskristalbestuurde zender (die wij in het vervolg de
nieuwe Eduard zullen noemen) gereed was, verving hij de oude Eduard
voor de dagelijkse telefoongesprekken en voor het uitzenden van
bijzondere muziekprogramma’s (zie foto 5). Nog geruime tijd bleef de
oude Eduard intact, teneinde in te kunnen vallen indien dit nodig mocht
blijken. Doch toen zich met de nieuwe zender praktisch geen storingen
voordeden, werd de oude gedemonteerd en in het P.T.T. museum te
Bandoeng opgesteld, waar hij een verdiende eervolle plaats kreeg als de
eerste kristalbestuurde zender in Indië.
Intussen werd in de werkplaats van het radiolaboratorium met spoed
begonnen aan de bouw van een drietal nieuwe 80 kW kortegolfzenders van
hetzelfde type als de nieuwe Eduard. Deze zenders kwamen reeds tegen
het eind van 1929 gereed en werden respectievelijk geplaatst op het
proefstation te Tjimindi (in de nabijheid van Bandoeng) en op …. Radio
Malabar, teneinde ingeschakeld te worden voor de afwikkeling van het
radiotelefonisch verkeer. Op deze zenders, de latere PMC, PMB en PLR,
kom ik nog nader uitvoerig terug.
Behalve deze grote zenders, waarvan de bouw uiteraard weinig
moeilijkheden opleverde omdat zij grotendeels een kopie waren van de
nieuwe Eduard, werden nog een 3- en een 1 kW telegrafie-telefoniezender
op stapel gezet, welke respectievelijk bestemd waren voor de radiostations
te Medan en Menado.
Bij de bouw van deze laatste zenders (die overigens belangrijk kleiner
zouden worden) werd hetzelfde systeem gevolgd als bij de bouw van de
vijftraps 80 kW kortegolfzenders, namelijk: kristalbestuurd, toepassing
van algehele wisselstroomvoeding en toepassing van een zo klein mogelijk
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aantal trappen. Hieraan werd later nog de eis toegevoegd, dat zij uit één
geheel moesten bestaan, hetgeen eigenlijk zeggen wil dat zij, evenals dit
het geval is bij de gewone wisselstroomgevoede ontvangtoestellen, zo aan
het wisselstroomnet konden worden aangesloten, zonder dat hiervoor
bijzondere voorzieningen behoefden te worden getroffen. Het voordeel
hiervan was onder andere, dat wij de zenders op het radiolaboratorium
geheel compleet konden afmonteren met voeding en al, terwijl men op de
stations niets anders had te doen dan de kasten neer te zetten en aan te
sluiten. Gemakkelijker kon het dus ook al niet.
Teneinde hieraan te kunnen voldoen, moest aan de zenders een extra kast
toegevoegd worden voor een complete gelijkrichterinstallatie, benevens de
hiervoor benodigde afvlak- en schakelinrichting. Zonder al te diep op de
constructie in te gaan, wil ik in het kort iets vertellen omtrent de gevolgde
bouw van deze zenders. Hierbij wil ik mij in hoofdzaak bepalen tot het 3
kW type, omdat deze zender het prototype is geworden van een hele serie
zenders, welke zelfs een tijdlang zijn gebruikt voor de rechtstreekse
verbinding met Nederland.

Foto 8: De complete wisselstroom gevoede 3 kW. zender voor telefonie
en telegrafie met een golflengte van 39,47 meter, bestemd voor Medan.
Het hoogspanningsgedeelte voor de voeding van de laatste trappen
bevindt zich achter het tweede paneel van rechts naar links. Opname
Augustus 1930
De eerste zender van deze serie ziet men afgebeeld op foto 8. Gaande van
links naar rechts krijgen we eerst de kast waarin zich de kristaltrap en de
eerste verdubbelingstrap bevindt. Hierna volgen de kasten met de tweede
verdubelingstrap en de eindversterker, in totaal vier trappen dus.
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In het frame dat hierop volgt, bevinden zich de transformatoren voor de
gelijkrichters, benevens de Heisingsmoorspoel voor de modulatie. Aan de
voorkant van het frame zijn de benodigde schakelaars, automaten en
meters aangebracht.
De laatste kast bevat, evenals dit het geval is bij de 80 KW zenders, de
modulatielampen, de laagfrequentversterker en verder nog de
gelijkrichterlampen.
Gemakshalve werd bij de eerste drie trappen dezelfde constructie gevolgd
als bij de 80 kW zenders, zodat deze meteen afgebouwd konden worden
zonder voorafgaande proefnemingen, hetgeen veel tijd spaarde. Voor de
eindtrap werden twee in push pull geschakelde Philips lampen gebruikt
van het type TA 3/1500 K, welke voor het doel zeer geschikt bleken te
zijn.
Om te voorkomen dat hoogspanning ingeschakeld kon worden vóór dat
gloeispanning op alle lampen stond, werden de schakelaars op het
schakelpaneel elektrisch vergrendeld. Deze voorzorg werd genomen om te
voorkomen dat de lampen beschadigd zouden worden. Het handwiel in het
midden van het paneel diende voor de overschakeling van telegrafie op
telefonie of omgekeerd. Ook dit was vergrendeld, zodat eerst de
hoogspanning afgezet moest worden voordat men hieraan kon gaan
draaien.
Daar de schakelkast meteen ook hoogspanningscel was, dienden de nodige
voorzorgen genomen te worden om ongelukken te voorkomen. Hierin
werd voorzien door aan de achterkant panelen met gaas aan te brengen, die
afgeschroefd konden worden voor het uitvoeren van eventuele reparaties.
Werd zo’n paneel weggenomen, dan viel automatisch de spanning weg.
De modulatiekast verschilde in zoverre met die der grote zenders, dat
kleinere lampen werden gebruikt. Hierdoor kwam plaats vrij voor het
opstellen van gelijkrichterlampen.
Verder is het haast overbodig te vermelden, dat grote zorg werd besteed
aan het koelen der beide laatste zenderkasten en de modulatiekast; ten
eerste omdat glazen lampen werden gebruikt die een grote hitte afgeven en
verder, omdat deze zenders in hoofdzaak bestemd waren voor de lage
kuststreken, waar het veel warmer is dan op de Bandoengse Hoogvlakte.
Tevens werd grote zorg besteed aan het opheffen van
spanningsschommelingen en het tegengaan van mechanische trillingen,
welke de oorzaak konden zijn van zwakke h.f. variaties. Dit lijkt misschien
op het eerste gezicht een beetje vreemd, omdat de zenders kristalbestuurd
waren en zo’n kristal in staat is (of moet zijn) de trillingen in de juiste
frequentie te houden. Dit laatste is juist, doch bij de nieuwe Eduard was de
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ervaring opgedaan dat men op dit punt toch wel wat voorzichtig moest
zijn, hetgeen verband hield met de wisselstroomvoeding.
Daar nu deze 3 kW-zenders naar buiten gingen, waar kleine elektrische
centrales stonden die gauw last hebben van spanningsschommelingen,
bestond de vrees dat deze van nadelige invloed op de constantheid van de
h.f. trillingen konden zijn. In verband hiermee werden kleine automatische
inductieregelaars meegeleverd, die tussen de elektrische centrale en de
zender werden geschakeld. Met deze apparaten was het mogelijk de
binnenkomende wisselspanning binnen bepaalde grenzen automatisch te
verhogen of te verlagen, al naar gelang zulks nodig was. Wat de
mechanische trillingen betreft, deze werden opgeheven door alle
transformatoren en wisselstroomapparaten die zich in de zenderkasten
bevonden, op veren of rubberpootjes te zetten, althans bij de eerste drie
trappen.
Naar zo even reeds werd gezegd, was de eerste 3 kW zender bestemd voor
Medan. Hij werd afgestemd op een golflengte van 39,47 meter en kwam in
augustus 1929 gereed. Hierna werd hij meteen verzonden en ter plaatse
opgesteld, waarna hij spoedig in bedrijf kwam. Voor zover mij bekend
heeft deze zender jarenlang dienst gedaan zonder moeilijkheden te hebben
opgeleverd.
De tweede zender van dit type ging naar Makassar, waarna meerdere
volgden. Voortdurend waren hiervan twee of drie in aanmaak, hetgeen
jarenlang zo is doorgegaan. Niet te vragen hoeveel van deze zenders in de
loop der tijd zijn aangemaakt. Ik kom hier naderhand nog even op terug.
Daar zij goed voldeden, behoefde aan de constructie niet veel gewijzigd te
worden. De enige verandering die nodig bleek, betrof in hoofdzaak het
uitwisselen van lampen. Hiervan kwamen steeds nieuwere en betere op de
markt, die een grotere versterking en een kleinere tegenwerking hadden.
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Foto 9: Model van een complete 1 kW. kristalbestuurde telefonietelegrafiezender.
Tot slot nog een paar woorden over de 1 kW-zenders, waarvan er in
dezelfde periode een paar werden gebouwd. Deze werden uiteraard nog
weer iets eenvoudiger dan de 3 kW-zenders en bestonden slechts uit 3
trappen, een kast voor de modulatoren en één voor de gelijkrichters. Een
afbeelding van dit type zender vindt men op foto 9. Op het paneel onder de
beide eerste trappen zijn de schakelaars aangebracht. Evenals bij de 3 kWzenders waren ook deze vergrendeld, zodat er geen hoogspanning op gezet
kon worden alvorens de gloeistroom bijstond. In tegenstelling tot de
grotere zenders werd deze vergrendeling eenvoudigheidshalve mechanisch
uitgevoerd. Het handwiel dat zich tussen de beide grootste kasten bevindt
(aan de bovenkant), dient voor de omschakeling van telegrafie op telefonie
en omgekeerd.
Van dit type zender werden er slechts twee aangemaakt. De eerste ging,
naar ik in de aanhef reeds vermeldde, naar Menado op Noord Celebes,
terwijl de tweede door de P.T.T. Dienst werd verhuurd aan de Vereniging
van Radio-amateurs te Bandoeng en Omstreken en de, bij de
radioluisteraars uit de Preanger, welbekende PMU is geworden.

12: Het experimentele radiostation “Tjimindi”
Wanneer men de grote weg volgde van Bandoeng naar het
garnizoensplaatsje Thimahi (ik spreek hier van de jaren 1926 – 1936),
ontmoette men ongeveer halverwege, vlak tegenover het destijds
welbekende “Rustoord”, een groepje onaanzienlijke loodsjes die men voor
het één of andere inheems of Chinees bedrijfje zou verslijten. Ware het
niet dat zij er voor dit doel wel een beetje al te goed verzorgd uitzagen en
tevens, dat zich naast de loodsjes een vijftal ijzeren masten bevond, die een
vreemd stel rechthoekige raamwerken droegen, waartussen allerlei draden
waren gespannen. Dit laatste wees erop, dat men hier niet met een weverij
of rijstpellerij had te doen, doch met een station voor draadloze telegrafie
en/of telefonie.
Wanneer het radiostation “Tjimindi” (want het is dit station dat ik bedoel)
tot stand is gekomen en wat de bedoeling hiervan is geweest, is mij niet
bekend. Het wonderlijke hiervan is dat niemand mij ter zake heeft kunnen
inlichten. Vermoedelijk is het ontstaan gedurende het jaar 1927, toen ik
met verlof in Nederland vertoefde en heeft men er aanvankelijk
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kortegolfproeven willen houden. Deze proeven zouden dan moeten zijn
uitgegaan van de heer CBH (Chef van de Bandoengse Hoogvlakte) in
samenwerking met de toenmalige chef van het radiolaboratorium de heer
Ir. Langendam.
Deze veronderstelling is daarop gebaseerd, omdat, toen ik begin 1928 van
buitenlands verlof terugkwam en ik voor de eerste maal van het bestaan
van dit station hoorde, de heer CBH het beheer over het station voerde en
de heer CPR, die tevens chef van het radiolaboratorium was, hier
antenneproeven nam.

Foto 10: Het radiozendstation Tjimindi nabij Bandung op de weg naar
Tjimahi bestemd voor het nemen van proeven met kantelbare antennes.
Of de proeven zich aanvankelijk ook op dit gebied hebben bewogen, weet
ik niet. Doch deze hadden later, in navolging met Nauen en andere
proefstations, betrekking op het stralen onder verschillende hoeken.
Hiervoor waren allerlei antenneconstructies verzonnen, waaruit tenslotte
de zo even genoemde raamwerken zijn voortgekomen (zie foto 10).
Zoals op de foto duidelijk zichtbaar is, waren de ramen in het midden van
één der zijden draaibaar opgehangen, met de bedoeling het geheel te
kunnen kantelen onder hoeken van 0 tot 180 graden. Hieruit volgt dus, dat
zowel naar de ene als naar de andere richting uitgestraald kon worden,
hetzij evenwijdig met de aarde of onder diverse hoeken.
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Teneinde niet te vervallen in al te grote en daardoor moeilijk te hanteren
raamwerken, waren slechts twee dipolen boven elkaar gehangen met de
gebruikelijke onderlinge afstand van een halve golflengte. Achter deze
dipolen bevond zich, op een afstand van een kwart golflengte, een
overeenkomstig stel draden dat, zoals men weet, dienst deed als reflector.
Verder valt als bijzonderheid nog te vermelden, dat iedere dipool
afzonderlijk kon worden gevoed. Om dit te bereiken waren alle
voedingsdraden naar een centraal punt gevoerd, waar zij door middel van
schakelaars en losse verbindingsstukken op verschillende wijzen konden
worden gekoppeld. De bedoeling hiervan was om niet alleen in de
asrichting van een omwentelingsfiguur, welke loodrecht op het vlak van de
draden staat, uit te stralen, doch ook in de lengterichtingen. Zo ziet men
heel wat mogelijkheden dus.
Daar het uitstralen onder diverse hoeken geen opgang heeft gemaakt,
afgezien dan van de toepassing van één of meer van deze antennes op
Radio Malabar teneinde over de bergtoppen heen te kunnen stralen, zullen
we er hier niet verder op ingaan.
De reden van het verlaten van dit systeem is vermoedelijk geweest, dat bij
antennes die uit een groot aantal eenheden moesten bestaan,
constructiemoeilijkheden ontstonden en tevens, omdat de meest gunstige
stralingshoek zich steeds wijzigt. In verband hiermee is men er meer toe
overgegaan gewone vaste antennes te bouwen, bestaande uit een groot
aantal kleine eenheden boven en naast elkaar. En golven toe te passen, die
in de buurt lagen van de onderste grensgolven zowel voor overdag, ’s
avonds als ’s nachts. Blijkbaar werd hiermee meer bereikt dan met
kantelbare antennes, die uiteraard uit een kleiner aantal eenheden moesten
zijn opgebouwd. Hier komt nog bij dat de golven die dicht bij de onderste
grensgolven liggen en dus horizontaal het aardoppervlak verlaten, de
meest doordringende zijn en bij het doorlopen van de lagere luchtlagen de
geringste verliezen lijden.
Gaan we dus niet verder in op het systeem van het stralen onder hoeken,
wel wil ik even stil staan bij een typisch voorval dat zich tijdens de
proeven voordeed.
Naar zo even reeds werd opgemerkt, leidde de heer CPR de
stralingsproeven zelf. Daar ik aanvankelijk niet in de gelegenheid was
deze proeven (waarmee hij in de loop van 1928 is begonnen) bij te wonen,
weet ik van de eerste experimenten weinig of niets af. Wel is mij iets
bekend van de verrichtingen gedurende medio 1930, omdat ik toen
ambtshalve vaak op het proefzendstation moest zijn. Het was namelijk in
174

die tijd, dat aldaar één van de drie door ons aangemaakte 80 kWkortegolfzenders werd opgesteld. Deze zender kreeg later de roepletters
PMC, golflengte 16,54 meter. Na het gereed komen van deze zender werd
het pas goed mogelijk met een behoorlijke energie uit te zenden, hetgeen
de proeven ten goede kwam. Tevoren werd namelijk gebruik gemaakt van
kleine zelfgenererende zenders. Kort daarop vertrok de heer CPR naar
Nederland en wel eind juli 1930. Geen wonder dat hij deze gelegenheid
benutte om aan boord ontvangproeven te houden. Hij had van tevoren een
schema opgemaakt van de uren waarop uitgezonden moest worden en
onder welke hoeken de antenne moest staan.
Stipt werd iedere dag op het vastgestelde uur PMC bijgezet na vooraf de
antenne onder de opgegeven hoek te hebben ingesteld. Gedurende een dag
of wat was alles goed gegaan. Na afloop van de stralingsproeven werd
PMC benut voor het bedrijf, waarbij beurtelings met Nederland en Frisco
werd gewerkt.
Op een dag vroeg de heer CPR ons via de scheepsradio of wij niet
vergeten hadden de zender bij te zetten, want hij hoorde niets. Wij
begrepen hier niets van, want de zender was in bedrijf en de
antenneampèremeter wees de normale waarde aan. Wij telegrafeerden dan
ook terug (via een andere bedrijfszender), dat PMC bijstond en of het niet
mogelijk was dat het schip zich in een dode zone bevond. Kort daarop
belde het ontvangstation Rantja Ekek weer op, dat opnieuw een telegram
van boord was ontvangen, waarin de heer CPR liet vragen of de antenne
wel goed stond en niet de verkeerde kant uitstraalde… Plotseling ging ons
een licht op. De zender had kort tevoren voor Frisco gedraaid en nu was
het niet onmogelijk, dat de antenneopzichter vergeten had de
voedingsdraden om te schakelen. Zo men zich zal herinneren, kon immers
de antenne zowel in de lengte- als in de dwarsrichting stralen. Hiervoor
behoefde men alleen maar de voedingsdraden op een andere manier door
te verbinden, waardoor de afzonderlijke eenheden in een andere fase
aangestoten werden. Voor Frisco nu verschilde de stralingsrichting een
hoek van 90 graden met die voor Nederland.
Deze omschakelinrichting bevond zich in de middelste paal en was van de
grond af niet goed te zien. Vlug werd de zender afgezet en iemand in de
paal gestuurd, waarbij inderdaad bleek dat vergeten was de verbindingen
om te leggen. Na de fout hersteld te hebben, werd de zender opnieuw
aangezet en daar we toen niets meer hoorden, moesten we wel aannemen
dat de tekens goed overkwamen.
Het bovenstaande is min of meer een bewijs, dat de richtwerking van de
antenne wel goed was en ook dat de heer CPR op zijn qui vive was, zij het
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dan dat het voor de betrokkenen op het station niet prettig was zulks op
deze wijze te ervaren.
Na aankomst van de heer CPR in Nederland, hielden de proeven met het
uitstralen onder meerdere hoeken automatisch op, hetgeen tevens het einde
betekende; nadien werden zij niet meer hervat. Vermoedelijk is de heer
CPR door deze proeven en door de ervaringen welke men in Europa en
elders op dit gebied had opgedaan, tot de slotsom gekomen dat deze
werkwijze weinig zin had.
Méér resultaat dan met de kantelbare antenne hebben de proeven met
geheimtelefonie en met meervoudige telegrafie en telefonie (multiple) over
één zender (en dus één draaggolf) opgeleverd, welke proeven ook tijdens
deze reis werden gehouden.
Gedurende een jaar was hiermee op het radiolaboratorium
geëxperimenteerd, waarna de voorbereidende werkzaamheden in een
dusdanig stadium waren gekomen, dat met de proefuitzendingen kon
worden begonnen. Nu de heer CPR naar Nederland ging en zelf de
promotor der proefnemingen was, werd door hem ook deze gelegenheid
aangegrepen onderweg ontvangproeven te houden.
Een complete installatie werd voor dit doel in elkaar gezet, teneinde deze
mee aan boord te kunnen nemen. Aangezien hieraan een groot aantal
elektrische filters te pas kwam die nogal veel plaats innamen, zal het niet
eenvoudig zijn geweest voor de heer CPR een geschikte hut te vinden. Ik
weet niet of van tevoren de maten opgegeven waren, doch zo niet, dan zal
de eerste stuurman (of wie er dan ook mee te maken had) wel vreemd
opgekeken hebben toen een vrachtwagen vol met apparaten en andere
benodigdheden op de kade verscheen.
Doch ter zake. Zoals zo even reeds opgemerkt, schijnen deze proeven goed
verlopen te zijn. De bedoeling hiervan was in de toekomst geheim te
telefoneren en met één zender gelijktijdig te kunnen telegraferen en te
telefoneren. Daar ik naderhand op deze systemen terugkom, wil ik hier
thans niet verder op ingaan. Ik heb er alleen maar melding van gemaakt,
omdat de proeven van de heer CPR op zijn reis naar Nederland ter sprake
kwamen.
Thans nog enkele bijzonderheden over de PMC-zender.
Voor de voeding van PMC werd gedeeltelijk van een grote watergekoelde
lampgelijkrichter en van een gelijkstroommachine voor hoge spanning
gebruik gemaakt, welke laatste oorspronkelijk dienst had gedaan voor de
voeding der kleine lampzenders. Daar de spanning van deze dynamo aan
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de lage kant was, werd zij gebruikt voor de voeding van de derde en de
vierde trap, terwijl de gelijkrichter de eindtrap en de modulatoren van
stroom voorzagen.
Deze wijze van voeden voldeed goed en maandenlang werd gedraaid,
zonder dat moeilijkheden werden ondervonden. Tot op een keer plotseling
de wikkeling van de gelijkstroommachine doorsloeg, waardoor het bedrijf
met deze zender stil kwam te liggen, omdat geen reservemachine aanwezig
was. Vermoedelijk waren h.f. spanningen tot de dynamo doorgedrongen en
hadden de overslag ingeleid. Wat echter ook de oorzaak geweest moge
zijn, wij zaten ermee en hadden ervoor te zorgen dat de machine weer in
orde kwam.
Stuurt men in Europa een dergelijke machine naar de fabriek, of laat men
een specialist komen, in Indië ging zulks niet zoals we reeds meer hebben
gezien. Hier is men op zichzelf aangewezen en in de loop der jaren went
men hieraan. Het sprak dan ook vanzelf, dat wij met hulp uit de
radiowerkplaats de dynamo gingen demonteren om te kijken wat er aan de
hand kon zijn. De fout was spoedig gevonden, want op de plaats van de
overslag lag een gedeelte van de wikkeling bloot.
Daar het hier een dynamo betrof voor een gelijkspanning van 5000 volt, is
het duidelijk dat het niet mee zou vallen de reparatie uit te voeren.
Niemand van ons had ooit het inwendige van zo’n hoogspanningsdynamo
gezien, laat staan gerepareerd. Niettemin schrokken wij niet voor het geval
terug en hoopten maar, dat we bij de reparatie geluk zouden hebben.
Dit bleek ook thans weer het geval te zijn, want toevallig ontdekten we in
het CRM enig reservemateriaal, dat bij nader onderzoek bij deze machine
bleek te behoren. Dit materiaal lag er al jaren, lang voordat het CRM tot
stand kwam; vandaar dat het niet in de naamlijst stond en dus niemand
wist waar het voor diende.
Hieronder bevonden zich ook een paar micabuizen, die we juist nodig
hadden omdat die in de ontstane brandgaten zaten en deze dus
uitgewisseld moesten worden. Zonder deze buizen hadden we het niet
kunnen stellen, omdat de ankergroeven te smal waren voor ander
isolatiemateriaal.
Na een paar dagen van hard werken was de dynamo gereed, waarna met
het uitdrogen kon worden begonnen. Dit laatste is in de tropen nodig,
vooral wanneer het hoogspanningsmachines betreft. Dit uitdrogen
geschiedt door de machine zelf, namelijk door eenvoudig de wikkeling
kort te sluiten en de dynamo zoveel spanning op te laten wekken tot een
stroom ontstaat, die iets hoger is dan normaal. Heeft men zo enige uren
gedraaid en is de massa flink warm geworden, dan kan de kortsluiting
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weggenomen en de machine in bedrijf genomen worden.
Daar het repareren van hoogspanningsdynamo’s, zoals zo even ook reeds
opgemerkt, niet ons dagelijks werk was en we niet de minste zekerheid
hadden of de machine het zou uithouden, verkeerden we natuurlijk in
spanning hoe het zou gaan. Toen zich de eerste uren geen bijzonderheden
voordeden, keerde de innerlijke rust terug en na enkele dagen waren we
het geval haast alweer vergeten.
Buiten de PMC-zender was Tjimindi sedert kort een tweede sterke
kortegolfzender rijk geworden, namelijk één van de bekende RCAfabrieken in Amerika met watergekoelde eindlampen. Ook deze zender
was wisselstroomgevoed en natuurlijk kristalbestuurd, waaruit blijkt dat
wij niet de enigen waren geweest, die algehele wisselstroomvoeding
toepasten; zij het dan dat deze zender alleen geschikt was voor telegrafie
en niet voor telefonie, hetgeen natuurlijk een groot verschil maakt, want
bij deze deert een weinig “brom” niet.
Het is echter niet deze kwestie die ik wilde aanroeren.
Deze RCA-zender was de eerste sterke kristalbestuurde zender die door de
dienst was aangekocht. Daar de bouw nogal verschilde van die van onze
zenders, hadden we een mooie gelegenheid beide typen met elkaar te
vergelijken.
Hoewel zich aanvankelijk bij deze RCA-zender nogal eens storingen
voordeden, omdat verschillende onderdelen niet bestand bleken tegen de
tropen, kan ik al direct verklaren dat de indruk die wij van deze zender
kregen, niet ongunstig was. Dit kwam in hoofdzaak door het h.f. gedeelte
van de eindtrap, dat zich veel scherper liet afstellen dan bij onze zenders,
vooral voor wat betreft de zeer korte golven van 14 – 16 meter. Ook de
neutrodynisering was veel beter en kon zo ingesteld worden, dat praktisch
geen h.f. stroom naar de anodekring doorlekte (bij afgezette
anodevoeding).
De reden waarom onze zenders minder scherp in afstemming waren, was
vermoedelijk gelegen in het gebruik van vier eindlampen in plaats van
twee, zoals het geval was bij de RCA-zender. Hierdoor ontstonden grote
strooicapaciteiten, die zich moeilijk lieten compenseren. Zodra we
overgingen op een iets langere golf van bijvoorbeeld 18 meter, werd ook
bij onze zenders een scherpere afstemming verkregen.
Het is vermoedelijk naar aanleiding van dit vergelijkingsobject, dat door
de heer CPR naar een andere neutrodyneconstructie is gezocht, waarop ik
in de volgende paragraaf terug kom.
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Na 1930 werden op het station geen proeven meer genomen, of het moest
zijn in de eerste tijd van het beeldtelegraafverkeer, dat meestal over de
PMC-zender werd geleid; hierop kom ik nog nader terug in het volgende
hoofdstuk.
Met de beide grote zenders (PMC en de RCA-zender) betekende het
station een goede aanwinst voor het verkeer met Europa en Amerika en
heeft als zodanig goede diensten gedaan. Toen echter na 1935 het nieuwe
grote kortegolfstation te Dajeukolot in bedrijf kwam, werd successievelijk
het verkeer door dit station overgenomen en werd Tjimindi opgeheven.

13: De “voetbal” zenders PMB en PLR op golflengten 14,4 en 36,9
meter
Behalve de in de vorige paragraaf genoemde PMC, kwamen eind 1929 –
begin 1930 ook de beide andere 80 kW kortegolfzenders PMB en PLR
gereed. Deze zenders waren bestemd voor het radiostation op de Malabar,
teneinde het telefonieverkeer dat thans nog over ANE en PLF werd geleid,
over te nemen.
Toen eenmaal vaststond dat de beide zenders naar “boven” zouden gaan,
was men daar met de bekende voortvarendheid begonnen met het treffen
van de nodige voorbereidingen. Deze bestonden onder andere in het
optrekken van een geheel nieuw gebouw en het opstellen van een vijftal
hoge masten voor de antennes. Het was namelijk niet mogelijk gebleken
de zenders in de grote zendhal onder te brengen, omdat hier ten eerste een
groot aantal zelfgenererende telegrafiezenders stond opgesteld en verder,
omdat de kloof ter plaatse veel te smal was voor het ophangen der
benodigde vrij uitgebreide antennes. Vandaar dat er een nieuw gebouw
moest komen, waarvoor, om meer ruimte te hebben, een plek werd
gekozen aan het begin van de kloof.
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Foto 11: Het nieuwe gebouw voor de 80 kW. kristalbestuurde
telegrafie – telefoniezenders PMB en PLR op Radio Malabar aan de voet
van de kloof. In de verte rechts is nog even de toren van het grote station
zichtbaar.
Bij het lezen hiervan zal men zich misschien afvragen, waarom men ertoe
overging deze grote telefoniezenders naar Radio Malabar te brengen,
terwijl reeds in 1928 (we leefden thans alweer twee jaar later) stemmen
waren opgegaan een groot kortegolfstation op de Bandoengse Hoogvlakte
op te richten. Dit temeer, omdat hiervoor op Radio Malabar een heel nieuw
gebouw moest komen en de kloof eigenlijk niet geschikt was voor het
ophangen van kortegolfantennes. Om dit te kunnen toelichten, moet ik
even terug grijpen naar hetgeen hierover reeds werd verteld. Wij
herinneren ons nog de zonderlinge wijze waarop de zelfgenererende
zender APV tot stand is gekomen. Voor de bouw immers van deze zender
kon geen toestemming verkregen worden, omdat hierdoor de plannen voor
de oprichting van een nieuw station op de Bandoengse Hoogvlakte (naar
men in Bandoeng meende) wel eens in de war konden worden gestuurd;
een bewering die ons overdreven voorkwam. Welnu, APV is er gekomen
en nog meer zenders van dit type. Deze zenders hebben, hoe goed zij ook
voldeden, de plannen voor de bouw van het nieuwe station niet
gedwarsboomd. Iets wat wij trouwens ook al vermoedden.
Maar ook werd toen door ons beweerd dat een miljoenenwerk als het
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nieuwe radiostation zou worden, na een eventuele goedkeuring van plan
maar niet zo één-twee-drie gereed kon zijn. Hetgeen eveneens zo
uitgekomen is. Doch wij hadden toen niet kunnen bevroeden dat het zo
lang zou duren voordat met de bouw begonnen werd (en nog minder
kunnen denken dat Radio Malabar nog eens in het bezit zou komen van
twee krachtige kristalbestuurde kortegolfzenders), want eerst kort geleden
(in 1930 dus) was men op de plaats waar het nieuwe kortegolfstation zou
komen, begonnen met het boren naar een koelwaterbron en het verharden
van de weg door de sawahs. Daar dus toen nog met de eigenlijke bouw van
het station begonnen moest worden, lag het voor de hand dat het nog wel
een jaar of drie kon duren voor het gereed was. Hierop te wachten zou
dwaasheid zijn geweest en daarom hadden de betreffende instanties hun
ogen naar “boven” gericht en tenslotte, hoe ongaarne misschien ook,
besloten de beide zenders toch maar weer naar Malabar te brengen; iets
wat men daar ongetwijfeld heeft toegejuicht.
En zo kon het gebeuren dat de ster aan het firmament van Radio Malabar,
die na het afdanken van de grote langegolfzenders en de voorgenomen
bouw van een nieuw station op de Bandoengse Hoogvlakte, danig aan het
verbleken was, nog eenmaal zou opflikkeren. Nog altijd gaf Radio
Malabar zich niet gewonnen, ondanks, of misschien wel dankzij, de
eenvoudige middelen waarmee daar werd gewerkt. Het heeft zelfs kunnen
gebeuren dat de beide zenders nog vele jaren dienst hebben gedaan, omdat
de evengenoemde bouw van Dajeukolot niet een jaar of drie, doch, door
bijzondere omstandigheden, tweemaal zo lang heeft geduurd. Het werd
namelijk 1936 voordat het station geopend kon worden. De reden hiervan
is onder andere geweest, dat nadien overgegaan moest worden op een
geheel nieuw systeem, van welk systeem de ontwikkeling heel lang heeft
geduurd. Ik kom hier later op terug en ik kan thans overgaan de nadere
bijzonderheden over het opstellen van de beide zenders te vertellen.
Ik heb het er vroeger al eens over gehad, dat aan de voet van de kloof een
gedeelte van het hellend terrein was afgegraven, teneinde het geschikt te
maken voor een voetbalveld voor de inheemse werklieden. Nadat men
aanvankelijk met veel enthousiasme had gespeeld, waarbij enkelen een
beenbreuk hadden opgelopen, was de aardigheid eraf gegaan en duurde het
niet lang of de snelle vegetatie in de tropen had de overhand gekregen en
het terrein opnieuw herschapen in een stukje wildernis.
Hoe het precies gegaan is weet ik niet, maar ik heb zo het gevoel dat, toen
aan de chef van het station opgedragen werd een geschikt terrein uit te
zoeken voor het opstellen van de gerichte antennes en een stationsgebouw,
hij zich dit voormalige voetbalveld heeft herinnerd. Voor de tweede maal
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werd dus het alang-alang opgeruimd, doch thans niet om de inheemse
werklieden de gelegenheid te geven elkaar de benen stuk te trappen, als
wel om het terrein geschikt te maken voor een nieuw kortegolfstation. Het
is in verband hiermee, dat de zenders die hier zouden komen de “voetbal”
zenders werden genoemd. Deze benaming hebben zij nadien ook steeds
behouden.
Aan de beide zenders PMB en PLR, die min of meer getrouwe kopieën
waren van de nieuwe ANE (thans PLE geheten, welke letters men
afzonderlijk moet uitspreken en niet als één woord) waren met succes
enkele verbeteringen aangebracht, welke betrekking hadden op het
opheffen van een, weliswaar zwakke doch hinderlijke, ratel. Deze ratel
bleek niet een gevolg te zijn van een op de draaggolf gemoduleerde
wisselstroomtoon, doch van een frequentiemodulatie. De eerste toch zou
gemakkelijk te ondervangen zijn geweest door afvlakking of door
oversturing van de eindtrap. Minder eenvoudig bleek het evenwel te zijn
de tweede (de frequentiemodulatie dus) op te heffen en wel, omdat het ten
eerste niet gemakkelijk was de oorzaak op te sporen en verder, omdat het
verschijnsel de merkwaardigheid vertoonde niet, of zeer moeilijk, in de
naaste omgeving van de zender waarneembaar te zijn.
Het was dan ook om deze laatste reden en omdat het hier een
kristalbestuurde zender betrof, die toch eigenlijk een constante h.f. trilling
moest voortbrengen, dat wij eerst niet aan een frequentiestoring konden
geloven. Hier is dan ook heel wat om te doen geweest. Geregeld kwamen
er klachten van de Radiodienst in Nederland over een hinderlijk bijgeluid
van de nieuwe Eduard. Hoe we echter ook zochten, er viel in Bandoeng en
ook op Rantja Ekek geen spoor van een onregelmatigheid te ontdekken.
Zoals het dan gewoonlijk gaat, we namen aan dat de fout niet bij ons, doch
aan de apparatuur op het ontvangstation in Holland zou liggen. Doch dit
vermoeden bleek onjuist te zijn, want toen de klachten aanhielden moesten
wij tenslotte wel aannemen dat er iets met de zender aan de hand moest
zijn. Dit temeer, omdat de draaggolf van de oude Eduard, die toen nog niet
gedemonteerd was, zuiver was. De oorzaak moest dus gezocht worden in
de wisselstroomvoeding en vermoedelijk voortkomen uit een beïnvloeding
van de kristaloscillator, dachten we.
We begonnen dan ook allereerst deze trap onderhanden te nemen en
voorzagen de plaat- en roostervoedingen van een extra afvlakking van
enige tientallen microfarads, zodat aangenomen kon worden dat deze een
zuivere gelijkstroom leverden. Toen dit niet hielp en de ratel nog even
sterk hoorbaar was, werden voor proef de gloeilichamen van de indirect
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verhitte lampen op gelijkstroom, afkomstig van een accu, gezet. Doch ook
deze maatregel bleek geen noemenswaardig verschil te maken (waar we
enerzijds maar blij om waren, want hiermee zou de poging van algehele
wisselstroomvoeding gefaald hebben).
Met een gerust geweten konden we dus de accu’s weer wegnemen en de
brandstroomtransformatoren ervoor in de plaats zetten.
Hierna kwam de eerste verdubbelingstrap aan de beurt. Het geven van een
extra afvlakking gaf ook hier, zoals wel te verwachten was, geen
verbetering en daarom werd een geheel andere richting ingeslagen door de
koppeling van deze trap met de volgende verdubbelingstrap zodanig te
wijzigen, dat de terugwerking tot een minimum gereduceerd werd.
Behalve voor verdubbeling en versterking zou dus deze trap ook nog
dienst moeten doen als een soort scheidingstrap. Het directe gevolg
hiervan was, dat de volgende trap te weinig sturing kreeg, hetgeen ons al
heel ongelegen kwam omdat wij, met onze vijf trappen, toch al krap in de
sturing zaten. Met deze wijziging zouden wij dan ook geen succes gehad
hebben, ware het niet dat op het juiste moment een redder in de nood was
gekomen.
Het was namelijk in die dagen dat wij de beschikking kregen over een
speciale h.f. lamp, de UV 860 van de RCA, welke een grotere
versterkingsfactor had dan de E443 (de vervanger van de vroegere B443)
en welke lamp dus meteen werd geprobeerd. Dit gaf een enorme
verbetering. Ten eerste werd een grotere sturing verkregen en vervolgens
bleek de ratel aanmerkelijk zwakker geworden te zijn. De oorzaak van dit
laatste was vermoedelijk gelegen aan de speciale wijze waarop de direct
verhitte thoriumgloeidraad was aangebracht, maar het kan ook zijn dat het
succes te danken is geweest aan de veel hogere negatieve roosterspanning,
welke deze lampen toelaten, zodat de belasting van de kristaltrap
aanmerkelijk lager kon zijn.
Hoe dit zij, deze lampen brachten een grote verbetering en daar alle beetjes
helpen, werden tevens alle apparaten (zoals reeds bij de 3 kW-zenders was
geschied) verend opgesteld, de kasten incluis. Toen naderhand ook nog
een groter type thoriumlamp uitkwam, namelijk de UX 861, waren we, wat
de sturing betreft, helemaal klaar. Deze lampen konden de MA 1,6/400
vervangen, welke in de tweede verdubbelingstrap werden gebruikt. Daar
Philips kort hierop ook dit soort lampen ging fabriceren, werden zij op hun
beurt weer vervangen door de QB 2/75 en de QB 4/600 als ik mij niet
vergis.
Het was met deze lampen, en ook nog met een nieuwere soort voor de
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kristaltrap, waarmee PMB en PLR werden uitgerust. Van deze beide
zenders werd PMB het eerst klaargemaakt, omdat hieraan de grootste
behoefte bestond. Hij kon namelijk PLE vervangen, welke vrij gemaakt
moest worden voor speciale uitzendingen.
Teneinde op Radio Malabar niet zoveel werk te hebben, hadden wij de
zenders in het laboratorium zo goed en zo kwaad het ging voorlopig
afgestemd. De “finishing touch” zou dan boven plaats hebben. Toch heeft
het nog heel wat reizen op en neer gekost voordat we de zender gereed
hadden en aan het bedrijf konden overgeven.
Nu ik dit neerschrijf, moet ik weer denken aan de lange vermoeiende
dagen die we toen maakten en het vele werk dat wij hebben verzet. Dit
afstellen moest namelijk plaats hebben na onze gewone taak op het
laboratorium, omdat het werk daar ook moest doorgaan. Na afloop van
deze dagtaak reisden we dan (de heer CPR en ik) naar Radio Malabar,
waar we nog eens opnieuw aan een extra dagtaak konden beginnen en dan
nog wàt voor een dagtaak!
Het afstemmen van zo’n zender is een voortdurend heen- en weer hollen:
spoelen inkorten of verlengen, aftakkingen veranderen, smoorspoeltjes
aanbrengen enz. Is de zender dan zover gereed, dan begint het aanpassen
aan de antenne, waarbij men voortdurend naar de aankoppelingspunten
buiten moet. Geen wonder dat we ’s avonds laat doodmoe naar huis
terugkeerden. Dit is zo een hele tijd doorgegaan, zij het dan gelukkig niet
iedere dag.
Hoe kwam het nu, zal men zich misschien afvragen, dat wij zo vaak naar
boven moesten, terwijl we toch reeds beneden de zenders ruwweg hadden
afgestemd? Wel, dit kwam in hoofdzaak door die vermaledijde zeer korte
golf van 14,4 meter die PMB zou krijgen en ook door de eigenaardige
wijze van voeden, zoals we zo meteen zullen zien. Er is geen zender
geweest die zoveel moeilijkheden heeft gegeven als juist deze PMB. Reeds
eerder heb ik erop gewezen, dat het afstemmen van een zender zoveel te
moeilijker is naarmate de golflengte korter wordt. Bij deze korte
golflengten maakt een verschil van enkele tientallen centimeters al veel
uit. Gaf de nieuwe Eduard op 15,6 meter al veel last (de eerste
proefnemingen buiten beschouwing gelaten), deze vielen haast in het niet
bij PMB. Het is achteraf maar goed, dat wij indertijd met onze
proefopstelling niet begonnen zijn met een zo korte golflengte als deze
14,4 meter, want dan was ons leed niet te overzien geweest.
De vele kopzorgen die PMB ons bij het afstemmen gaf, werden
gekarakteriseerd door een toepasselijke bijnaam die iemand van Radio
Malabar aan de zender gaf. Zo we reeds meer gezien hebben, werd een
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zender niet aangeduid met zijn roepletters, doch met een naam beginnend
met de laatste letter. Zo heette immer ANE Eduard, ANH Hendrik, PMC
Cornelis enz. Welnu ook PMB maakte hierop geen uitzondering en werd
“Barend” gedoopt, aan welke naam spoedig “Donderkop” werd
toegevoegd vanwege de moeilijkheden die hij ons bezorgde.
Als grote bijzonderheid, en misschien ook wel als een unicum op dit
gebied, moge gelden de vreemde wijze waarop de eindtrappen en de
modulatoren van de voetbalzenders werden gevoed. Hiervoor werd
namelijk één der vier “Grote Amerikanen” uit het hoofdgebouw boven
gebruikt, dat op ongeveer een kilometer afstand lag. Zo we ons herinneren,
werden deze machines, die per aggregaat 1200 kW gelijkstroomenergie
konden leveren, gebruikt voor de voeding van de grote booglampzenders.
Daar deze zenders praktisch geen dienst meer deden, kwam de heer CPR,
misschien geïnspireerd door de werkwijze op Tjimindi, op het wonderlijke
idee deze machines voor de voeding van de voetbalzenders te benutten.
Weliswaar waren zij voor het doel veel en veel te groot en was het dus
geen economische manier van stroomvoorziening, doch op deze wijze
spaarden we vier grote gelijkrichters uit, met de nodige smoorspoelen,
condensatoren enz. En och, op een beetje elektriciteit meer of minder
kwam het op Malabar niet aan, want de P.T.T. Dienst had een contract
lopen met W. en E. en nu de grote langegolfzenders niet meer in bedrijf
waren, kwam men lang niet meer aan de minimum afname toe.
Voor de zoveelste maal, ik heb hier al zo vaak op gewezen, werd een
nuttig gebruik gemaakt van overtollig geworden materiaal. De toepassing
van de 750 pk Telefunken motor als regeltransformator en nu weer de
“Grote Amerikanen” voor de voeding van kortegolfzenders, zijn hier de
sprekendste voorbeelden van.
Toch bleek het achteraf nog niet zo heel eenvoudig te zijn het aggregaat
voor het beoogde doel geschikt te maken. Om te beginnen was de afstand
van het hoofdgebouw tot benedenstation vrij groot en was het teveel werk
de machines te verhuizen. Daarom moest een lange hoogspanningslijn
aangelegd worden van boven naar beneden met inbegrip van een inrichting
voor het van-beneden-af regelen van de spanning. Doch dit was het ergste
niet. Moeilijker zou het zijn een geschikt schakel- en
beveiligingsmechanisme te construeren. Verder moest er iets op gevonden
worden om de spanning van de dynamo’s iets te verhogen. Zo we ons
herinneren, bedroeg deze slechts 3000 volt, welke spanning voor een
zender met watergekoelde lampen wel wat erg aan de lage kant was. Deze
spanning van 3- op 4000 volt te brengen, zou misschien zonder meer wel
mogelijk geweest zijn, doch dit zou ons niet veel geholpen hebben. Wilden
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we er iets aan hebben, dan zou de spanning minstens verdubbeld moeten
worden, dus van 3000 op 6000 worden gebracht. Ook dan nog was zij aan
de lage kant, doch dan kon het ermee door. Nu hoor ik de technisch
gevorderde lezer al zeggen: “Schakel twee van deze dynamo’s in serie
(ieder aggregaat bezat er twee) dan ben je er”. Maar jawel, twee van deze
dynamo’s in serie schakelen betekent, dat het potentiaal van de ene 3000
volt hoger komt te liggen dan normaal en dat hield de isolatie op den duur
niet uit, althans dit mocht niet geriskeerd worden.
Toch was het idee van serie-schakelen niet zo gek, want wat we wél
konden doen (en zo is het tenslotte ook gebeurd) was het aardpotentiaal te
verleggen naar het midden, zodat iedere dynamo haar spanning van 3000
volt ten opzichte van de aarde behield, terwijl toch een totaalspanning van
6000 volt werd verkregen. Het enige dat ons dan te doen stond, was de
stroomrichting van één der beide dynamo’s om te keren en de plus, in
plaats van de min, aan aarde te leggen. Maar ook dan waren we er nog
niet, want thans moesten de gloeidraden van de zendlampen met alles wat
hiermee verbonden was, geïsoleerd worden opgesteld. Normaal waren
deze met de kasten en dus met de aarde verbonden.
Zo men ziet, zat aan deze wijze van voeden heel wat vast. Ik zal u niet
verder vermoeien met op te sommen hoe dit alles werd opgelost. Genoeg
zij te vermelden, dat het gelukt is en deze werkwijze in zekere zin
bevredigde, zij het dan dat de beveiliging, dus het snelle onderbreken van
de stroom, nooit ten volle werd opgelost.

Foto 12: Interieur van het zendstation, links de beide 80 kW. zenders,
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rechts de schakelinrichting voor de voeding. Opname 28/3/1930
Over beveiliging gesproken: het is misschien wel interessant ook hier nog
iets over te vermelden. Behalve het aanbrengen van de traditionele
zilverdraadjes tussen de horens van een bliksemafleider (het normale
systeem van beveiliging van gelijkspanning van hoog voltage) was het
nodig ook nog andere voorzorgen te nemen, teneinde de spanning en
stroom snel te doen afbreken in geval van kortsluiting of overslag. Nu is
het afschakelen van hooggespannen gelijkstroom altijd een lastig probleem
geweest, omdat zich hierbij vonkvorming voordoet, waarbij een lichtboog
kan ontstaan. Hiervoor olieschakelaars te gebruiken, zoals men bij
wisselspanning doet, gaat niet. Men is uitsluitend aangewezen op een
gewoon open systeem, eventueel voorzien van een blaasmagneet.
Gewend allerlei vraagstukken op te lossen op het gebied van
hoogspanning, gelukte het aan één der technici van Malabar een automaat
te construeren die bevredigend werkte. Hoe dit apparaat precies in elkaar
zat ben ik vergeten, doch wel herinner ik mij dat het een paar vervaarlijk
grote hoornbliksemafleiders bezat, die een eind boven het schakelbord uit
staken, waardoor het apparaat tamelijk lang en daardoor slap was, zodat
het de naam kreeg van “slingerautomaat” (zie foto 12). Of het kwam door
de zonderlinge wijze van voeden of door een andere oorzaak, wij zijn er
nooit achter gekomen; maar bij beide voetbalzenders deed zich een
verschijnsel voor dat bij geen der andere zenders werd waargenomen. Dit
betrof een plotseling en heftig “vuurwerk” in de modulatorkasten, gepaard
gaande met een flinke knal. Gewoonlijk is zo’n verschijnsel een gevolg
van het optreden van parasieten met een zeer kleine golflengte en een zeer
hoge spanning en dat zal ook hier wel het geval geweest zijn. Doet zo’n
parasiet zich voor en treedt ergens een overslagje op, dan is de weg
gebaand en de 1200 kW die er achter stond, deed de rest. Dat wil zeggen
deze zorgde voor een behoorlijk vuurwerk als van een explosie.
Daar de constructie van de modulatorkasten volkomen gelijk was aan die
van PLE en PMC en het verschijnsel zich bij deze zenders niet voordeed,
kan het haast niet anders of de zonderlinge wijze van voeden moet hiervan
de oorzaak zijn geweest. Deze gevolgtrekking maakten we daarom, omdat
de beide voetbalzenders aan het euvel leden. Het overslagverschijnsel trad
niet geregeld op. Soms gingen er weken voorbij zonder dat er iets
gebeurde. En dan ineens, daar had je het weer.
Meestal liep het vuurwerk nogal goed af, dankzij misschien het snelle
reageren van de slingerautomaat. Doch het gebeurde ook wel dat er een
paar watergekoelde lampen naar de maan waren en dat was minder prettig.
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Niet alleen dat hiermee een behoorlijke duit gemoeid was, ook ontstond
hierdoor een grote vertraging bij de gesprekken. Geen wonder dat we alles
in het werk stelden er iets op te vinden. Hoewel moeilijk te constateren,
werd vermoed dat een diepe modulatiestoot wel eens de inleiding van het
optreden van de parasieten kon zijn. Daarom werd als tijdelijk hulpmiddel
een neonbuisje parallel geschakeld op de inkomende lijn van de studio uit
Bandoeng. Zo’n neonbuisje bezit de eigenschap op te lichten zodra de
binnenkomende modulatiespanning te groot wordt. Bij dit oplichten nu
ontstaat een kortsluitinkje, waardoor voorkomen wordt dat een te diepe
modulatiestoot tot de grote modulatoren doordringt. Erg mooi was het
middel niet, omdat de kwaliteit van de modulatie er niet beter op werd,
doch het was beter de weergave een weinig te bederven dan een overslag
te riskeren. Zo redeneerden wij, doch niet de heer CPR, want toen hij van
zijn reis naar het buitenland terugkeerde (in welke periode de neonbuisjes
waren aangebracht), was zijn eerste werk deze weg te nemen. Was dit
misschien min of meer vreemd, nog vreemder is het dat de overslag welke
zich voordien niet meer had voorgedaan en die wij thans ieder ogenblik
terug verwachtten… niet meer optrad.
Ra,ra, hoe kan dat. Weet u het? Ik niet! Het was echter niet de eerste keer
dat een moeilijkheid zich uit zichzelf oploste, mits men maar geduldig
afwachtte.

Foto 13: Een fraaie opname van de eindtrap van een 80 kw. zender na
het aanbrengen van de verbeteringen. De grote “kommen” van de
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neutrodyne condensatoren van de oorspronkelijke uitvoering (zie foto 4),
konden thans vervangen worden door een paar ronde platen, waarvan één
verstelbaar, hetgeen technisch een grote verbetering was in verband met
het verkrijgen van een kleine strooicapiciteit.
Bij de behandeling van PMC heb ik het erover gehad dat de afstemming
van de laatste trap bij onze zenders niet zo scherp was als die van de RCAzender op Tjimindi. De oorzaak hiervan werd gezocht in de grote
kopermassa’s van de vier watergekoelde lampen, welke door ons werden
toegepast. Volledigheidshalve hadden we hier nog aan toe kunnen voegen:
en de evenredig grote neutrodynecondensatoren.
Waren deze kopermassa’s reeds van invloed bij het afstemmen van
zenders met golflengten boven de 16 meter (PLE en dergelijke), nog veel
meer gold zulks voor de 14,4 meter van Barend. Geen wonder dat
pogingen werden aangewend hiervoor een oplossing te vinden. Dit gelukte
tenslotte aan de heer CPR die op het idee kwam de
neutrodynecondensatoren te vervangen door langwerpige
hoogvacuümbuizen, die een veel kleinere afmeting hadden dan de grote
kommen (zie foto 13). Deze buizen, die door Philips op bestelling gemaakt
konden worden, hadden een iets kleinere capaciteit dan die van de twee
watergekoelde lampen en werden zo geconstrueerd, dat zij op zeer handige
wijze tussen de anodes van de lampen (enerzijds) en met de roosters
(anderzijds) aangebracht konden worden. Een extra regelbare condensator
met een zeer kleine capaciteit diende hieraan parallel geschakeld te
worden, teneinde de juiste afstemming te vinden (zie foto 13). Behalve een
scherpere neutrodynisering (wegens het gemis van strooicapaciteiten) had
deze methode tevens nog het voordeel van het wegblijven van overslagen
tussen de bekleedsels, welke zich voorheen wel eens een enkele maal
voordeden.
Een volgend zwak punt betrof nog altijd de asymmetrie van de vierde trap.
Bij de bespreking van de bouw van de nieuwe Eduard heb ik hierover
uitvoerig uitgeweid en toen vermeld, dat er voorlopig geen remedie voor
bestond anders dan het midden van de anodespoel te verleggen naar het
knooppunt van de h.f. trillingen. We leefden thans alweer ruim een jaar
verder en in de tussenliggende tijd was het niet alleen gelukt de juiste
oorzaak, doch ook de oplossing van het verschijnsel te vinden. Reeds toen
werd opgemerkt, dat de asymmetrie vermoedelijk veroorzaakt werd door
de parasitaire capaciteit der massa’s koper van de koelmantels der beide
lampen met de metalen kasten. Bij de proefopstelling in de houten frames
hadden we hiervan minder last gehad.
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Behalve het asymmetrieverschijnsel werd later ook nog ontdekt, dat via de
neutrodynecondensator een veel te hoge h.f. spanning aan de roosters der
watergekoelde lampen werd toegevoerd. Na lange tijd van nauwkeurig
observeren en experimenteren, waarvoor uiteraard de nieuwe Eduard van
het radiolaboratorium werd gebruikt, gelukte het tenslotte aan de heer CPR
het euvel op te heffen door aan de anodespoel, waarmee de
neutrodynecondensator verbonden was, een extra capaciteit toe te voegen
die niet met een punt van constant potentiaal, maar met een geïsoleerd
scherm verbonden was dat om de zendlampen was aangebracht.
Ik weet niet of ik in een paar woorden de constructie duidelijk heb kunnen
maken. Zo niet, dan wil men misschien wel aannemen dat het vinden
hiervan een prestatie op zichzelf is geweest, waarvoor ik altijd de grootste
bewondering heb gehad. Het spreekt vanzelf dat deze oplossing maar niet
zo één twee drie werd gevonden, doch dat er maanden van geduldig
experimenteren mee heen zijn gegaan, voordat het uiteindelijke doel werd
bereikt. Dan werd hier een schermpje aangebracht en dan weer daar.
Iedere verandering betekende geen verbetering en het gebeurde ook wel,
dat we naar de oude toestand terug moesten. Totdat de heer CPR eindelijk
de juiste greep deed. Toen was het nog slechts een kwestie van het bepalen
van de grootte en de plaats van het scherm. Toen eenmaal de oplossing
gevonden was, werden de vierde trappen van alle vier 80 kW-zenders in
deze geest gewijzigd.
Een volgende verbetering, men ziet het houdt niet op, betrof het
aanbrengen van een thermostaat in de kristaltrap, teneinde het
kwartskristalletje op een constante temperatuur te houden. Hier betrof het
echter niet een speciale Indische vinding. Al direct na de toepassing van
het kwartsplaatje als stabilisator van h.f. trillingen waren in het buitenland
middelen beraamd om het kwartsplaatje op constante temperatuur te
houden, daar dit nodig was gebleken om het verloop van de frequentie te
voorkomen. Hoewel het ene kristal hiervoor vatbaarder is dan het andere
(afhankelijk van de toegepaste snede, waar ik naderhand nog op terug
kom) kwam het ook bij onze zenders voor, dat de frequentie van de
opgewekte trillingen een weinig verliep. De oorzaak hiervan was gelegen
in een, uiteraard geringe, stijging van de temperatuur van het kristal, met
het gevolg dat de frequentie zich met enkele hertz wijzigde.
Nu was een dergelijk klein verloop van betrekkelijk gering belang en in
het bedrijf werd er dan ook niet zoveel hinder van ondervonden. Of het
moest zijn dat de zenderbedienaar kort na het aanzetten de
afstemcondensator van de kristaltrap een beetje moest nastellen en dat men
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misschien ook op het ontvangstation de ontvanger een weinig moest
bijregelen. Wat dat betreft zou het misschien niet zó nodig zijn geweest
speciale voorzorgsmaatregelen te treffen, ware het niet dat men als
constructeurs van zenders nu eenmaal niet eerder tevreden was alvorens de
hoogste graad van perfectie is bereikt. Verder was aan het verlopen van de
frequentie toch ook nog wel een nadeeltje verbonden, namelijk de
mogelijkheid van het afslaan van het kristal wanneer de zenderbedienaar
bijvoorbeeld vergat op tijd de kristaltrap bij te stellen.
In de loop der jaren kregen alle kortegolfzenders hun thermostaat; keurige,
door de radiowerkplaats aangemaakte, toestelletjes, waarbinnen zich de
kristalhouder bevond. Zelfs werd de graad van volmaaktheid in latere jaren
zover doorgevoerd, dat de hele kristaltrap met lampen, condensatoren,
spoelen, voeding en al in een grote thermostaat werd ondergebracht. De
bedoeling hiervan was te voorkomen dat de afgestemde kringen onder de
invloed van de temperatuurstijging een ietsje buiten afstemming zouden
geraken. In hoeverre hier sprake was van overdrijving, laat ik in het
midden.
Intussen waren de voetbalzenders PMB en PLR reeds lang in bedrijf.
Foto’s 11 en 12 geven een overzicht van het uit- en inwendige van het
stationnetje. Deze foto’s werden genomen ongeveer een half jaar nadat de
zenders werden opgesteld.
Aan de linkerkant staan de beide zenders, vooraan PLR en achter deze
PMB. Rechts bevinden zich de schakelpanelen, enkele smoorspoelen en
andere benodigde onderdelen.
Daar de golflengte van PLR wat aan de lage kant bleek te zijn voor het
verkeer met Europa (doch goed bruikbaar was voor Australië), werd op
verzoek van de heer RTT (Hoofd Radiodienst Ir. Van Leeuwen), die zich
overigens weinig met de techniek van het bedrijf inliet, opdracht gegeven
deze zender geschikt te maken voor twee golflengten: de bestaande van
36,9 meter en voor een nieuwe van 27 meter. Was een dergelijke eis bij
fabriekszenders iets heel gewoons omdat met het werken op verschillende
golflengten rekening moest worden gehouden, bij onze zenders stond het
anders, omdat bij de oorspronkelijke constructie aan deze mogelijkheid
niet was gedacht. Opnieuw togen wij dus (Ir. v.d. Veen, de vervanger van
de heer CPR en ik; de heer CPR bevond zich toen nog in het buitenland)
een paar middagen in de week naar boven.
Het mooist zou zijn geweest een paar handles aan te brengen waaraan men
alleen maar behoefde te draaien om de golflengte te doen veranderen.
Maar daar zagen we geen kans toe, temeer omdat de zenders niet buiten
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bedrijf mochten. Een dergelijke ombouw zou te tijdrovend zijn geweest.
De eerste drie trappen leverden geen moeilijkheden op, doch de beide
laatste zoveel temeer. Konden we bij deze eerste trappen volstaan met het
verplaatsen van aftakkingen op de spoelen met behulp van stekers, bij de
laatste dienden de spoelen uitgewisseld te worden. Nu was dit ook nog wel
te doen, ware het niet dat het omschakelen in de kortst mogelijke tijd
moest geschieden. Het inrichten van een zender voor het gebruik op
meerdere golflengten houdt in, dat één en ander binnen enkele minuten
plaats moet kunnen hebben. Het ging niet aan hier bijvoorbeeld een half
uur over te doen. En zo’n half uur is gauw voorbij, vooral wanneer men
een viertal spoelen moet uitwisselen en daarna de zender opnieuw moet
afstemmen.
Enfin, na veel geschipper gelukt het ons tenslotte het zo in te richten, dat
voor de overgang van de ene golf op de andere rond een kwartier nodig
was, mits alles meeliep. Deze tijd kon er nog net mee door. Ook al omdat
de mogelijkheid bestond dat het bedieningspersoneel op den duur wat
meer routine zou krijgen en een paar minuten wist te winnen. Maar zover
kwam het niet, want tegen die tijd kwam de heer CPR van zijn
buitenlandse reis terug. Niet zonder enige zelfingenomenheid over de
verkregen resultaten toonden we hem wat we hadden weten te bereiken.
Doch tot onze verwondering bleek hij maar matig met de verandering
ingenomen te zijn. Dit had tot gevolg dat, evenals het geval was met het
neonbuisje, de zender in de oude toestand moest worden teruggebracht.
Weg was dus al ons werk. Wij zullen ons vermoedelijk wel afgevraagd
hebben of we dáárvoor een tiental middagen naar boven waren getogen,
namelijk om al hetgeen wij met moeite en zorg tot stand hadden gebracht,
weer af te kunnen breken. Maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen
en de heer CPR zal er wel zijn reden voor gehad hebben.
Met het werken op verschillende golflengten was het nu afgelopen en voor
zover ik mij herinner, werden later ook geen pogingen meer in deze
richting gedaan. Iedere zender, of liever iedere golflengte kreeg zijn eigen
zender en daarmee basta.
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Foto 14: Teneinde nog betere resultaten te verkrijgen werden later de
4 masten van 40 meter vervangen door één van 90 meter. De eersten
verhuisden hiermede naar de ruggen van de hoger gelegen uitlopers van
de Poentang en de Haroeman. Links een fraai uitzicht op de Bandoengse
Hoogvlakte met in het midden de heuvel waarop in de allereerste jaren het
ontvangstation Tjangkring lag.
Toen ingezien werd dat de voetbalzenders nog vele jaren dienst zouden
moeten doen, werden ruim een jaar later (dus eind 1931) de antennes
belangrijk uitgebreid. In navolging van het toegepaste systeem bij de
lange-golfantenne werden de beide, zich aan weerzijde bevindende,
bergruggen als steunpunten gebruikt, met dit verschil dat de kabels niet in
de grond werden verankerd, doch aan een tweetal masten bevestigd.
Verder verdween het zestal kleine masten om plaats te maken voor twee
hogere van 90 meter (zie foto 14).
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Hoofdstuk III
Verschillende gebeurtenissen en de verdere
perfectie van het bedrijf
1: Wij betrekken het nieuwe radiolaboratorium
Nadat enkele maanden tevoren begonnen was met het opstellen van
werktuigmachines, meettafels, accubatterijen enz, was het dan eindelijk
zover dat wij ons nieuwe “home” konden betrekken. Op 20 september
1930 had de opening plaats, bij welke gelegenheid de gebruikelijke
slamatan niet werd vergeten. Tevens werd bij deze gelegenheid een
opname gemaakt van een groot gedeelte van het Westerse en Inheemse
personeel (zie foto 15).

Foto 15: 20 September 1930. Staf en lager personeel bij de opening
van het nieuwe radiolaboratorium.
Eerste rij z.v.l.n.r.: de Pré; A. de Haas; Waasdorp; ir. H.v.Veen
plaatsvervangend Clb.; K.Dijkstra hoofd werkpl. en onderhoofd radiolab.
Ir. ? ; monteur Akiz; de Bruin portier.
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Tweede rij: de Bruin; Kuyl; Hasenstab; Moree; v.Oosten; Leunis; ? ;
Meurs; Smits; ? ; Verder Inheems personeel.
De chef van het radiolab. de heer ir. Einthoven ontbreekt in verband met
zijn verblijf in Amerika voor de aankoop van een standaardklok.
Verder lieten de techn.ambtenaren (instrumentmakers) door een
misverstand verstek gaan t.w. de heren: Kwint; v.Houter; v.d. Linden;
Meinders en Brieko.
Het nieuwe radiolaboratorium lag in een ander gedeelte van de stad dan
waar wij zaten en wel aan de weg naar Bandjaran, dezelfde weg dus die,
zo we ons herinneren, naar Radio Malabar voert. Tevens lag het vrij ver uit
het centrum en wat erger was, in het laagste gedeelte van Bandoeng. Want
maakte het per slot van rekening weinig uit of het personeel iedere dag
enige kilometers moest afleggen om op het werk te komen, anders stond
het met de ongeschiktheid van het terrein. Gedurende een groot gedeelte
van het jaar stond het veld achter de gebouwen praktisch onder water en
was het niet mogelijk hierop te verkeren voor het houden van antenne- of
andere proeven. Wel is in de loop der jaren hierin verbetering gebracht
door de aanleg van een ringsloot met een behoorlijke afwatering, doch
afdoende was dit niet, want ook nadien werd nog veel last van drassigheid
ondervonden, vooral in de natte moesson. Waarom deze ietwat afgelegen
en drassige plek was uitgezocht was ons niet bekend. Pas tijdens de bouw
werd hiertegen door de heer CPR geprotesteerd, doch toen was het te laat
om een andere, meer geschikte plaats uit te zoeken.
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Foto 16: Het front van het Radiolaboratorium na de uitbreiding van
een montagehal (links) en het Centraal Radiomagazijn (CRM) (rechts).
Het Radiolab. lag nabij het raceterrein te Tegallega aan de weg naar
Banjaran. Opname 23/8/1933.
Zoals uit foto 16 blijkt, bestaat het nieuwe laboratorium uit een uitgebreid
gebouwencomplex. In het frontgebouw bevinden zich van links naar rechts
de garages, kantoren, afpaklokaal, poort met portiersloge, machine- en
accukamer, administratie en het kantoor van de chef. Haaks op het
frontgebouw, weer van links naar rechts, bevinden zich respectievelijk de
werkplaats, het verbruiksmagazijn, de zenderafdeling met glasblazerij en
het keuringslokaal. Tevens ziet men op de foto achter de werkplaats een
montagehal, die later werd bijgebouwd, evenals het Centraal Radio
Magazijn, hetwelk geheel rechts nog even zichtbaar is. Verder bevindt zich
op het achterterrein (onzichtbaar) nog een gebouwtje, dat oorspronkelijk
gebruikt werd voor het uitproberen van zenders, doch dat later dienstbaar
werd gemaakt voor een ontvangafdeling.
Teneinde een idee te krijgen van de grootte van het complex, zij
opgemerkt dat de lengte van het frontgebouw tweehonderd meter en het
gezamenlijke vloeroppervlak ongeveer 4.000 m2 bedroeg, terwijl er nog
aan onbebouwd terrein meer dan 33.000 m2 ter beschikking stond voor het
oprichten van proefantennes en het experimenteren hiermee.
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Wanneer men bedenkt dat het bebouwde oppervlak van het oude
laboratorium nog geen 1.000 m2 bedroeg, dan blijkt wel dat de verhuizing
een grote vooruitgang moest betekenen. En toch viel dit in vele opzichten
tegen. Want al vrij spoedig bleek dat verschillende ruimten beslist veel te
klein waren en de betreffende afdelingen hierin nauwelijks ondergebracht
konden worden. Verder hadden we gaarne de indeling van enkele lokalen
anders opgelost gezien. Evenals het ontbreken van gegevens over de
terreinkeuze, zijn wij nooit te weten gekomen wie de geestelijk vader van
het project is geweest. Wij kregen hier pas mee te maken, toen een
ontwerp voor het opstellen van de machines, batterijen, schakelborden enz.
moest worden gemaakt. Maar toen was het reeds te laat om ingrijpende
wijzigingen aan te brengen, afgezien dan van enkele kleinigheden zoals
het metselen van kabelgoten, de aanleg van steunpunten voor loopkranen
enz; allerlei zaken die in het oorspronkelijke plan over het hoofd gezien
waren.
Toch zou het niet reëel zijn geweest de ontwerper een verwijt te maken,
want het was misschien wel meer dan vier jaar geleden dat het project
gemaakt werd en toen kon men niet weten, dat de radio zo’n grote vlucht
zou nemen en het radiolaboratorium meer de kant van een fabriek van
radioapparaten zou uitgaan dan naar een wetenschappelijke inrichting.
Hoe dit zij, al direct na het gereed komen van het gebouwencomplex
moest een begin worden gemaakt met de uitbreiding van de werkplaats en
het magazijn, terwijl later de glasblazerij en de ontvangafdeling volgden.
Zo ontstonden binnen de tijd van een jaar de reeds genoemde montagehal
en het gebouw voor een centraal Radio Magazijn. Dit gaf enige
verademing, speciaal voor wat de ruimte in de werkplaats betreft. Wegens
de veel te kleine ruimte in deze “oude” werkplaats, waarin aanvankelijk
ook alle montagewerkzaamheden moesten worden verricht, waren we
genoodzaakt geweest met de benodigde plaats voor deze werktuigen te
woekeren. Vandaar dat alles erg op elkaar gedrongen staat. Meer dan eens
is in het begin de opmerking gemaakt dat hierdoor ongelukken niet konden
uitblijven, doch dit is achteraf meegevallen.
De grootste puzzel is geweest hoe de eerstgenoemde draaibanken in deze
kleine ruimte onder te brengen, omdat rekening moest worden gehouden
met het draaien van lange staven. Meerdere deskundigen werden hierover
geraadpleegd, tot tenslotte iemand op het idee kwam de banken schuin
naast elkaar op te stellen. Hiermee werd bereikt dat zij de kleinst
mogelijke ruimte innamen, terwijl toch lange werkstukken konden worden
bewerkt. Toen na een tijdje de nieuwe montagehal gereed kwam, werd de
oude werkplaats hoe langer hoe meer gebruikt voor de machinale
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metaalbewerking.
Hoewel de montagehal, zoals zo even ook reeds vermeld, een welkome
aanwinst betekende vanwege zijn grote lichte ruimte, had hij één nadeel.
Dit was dat hij een gegolfd ijzeren dak bezat zonder plafond. Levert een
dergelijke bouw in de gematigde luchtstreken geen bezwaar op, in de
tropen staan de zaken anders en dit had de ontwerper moeten weten. Want
wanneer de zon een uur of wat haar verzengende stralen op het blanke
metaal had laten schijnen, werd het binnen ondraaglijk heet. Nu is men in
Indië wel aan een beetje warmte gewend en deze hoge temperatuur zou
ook niet zo erg geweest zijn, ware het niet dat de warme stralen van boven
kwamen en op de hoofden van de werklieden neerdaalden. Dit was voor de
betrokkenen zeer onprettig. Na een tijdje werd men licht in het hoofd en
kreeg een gevoel van duizeligheid, waardoor de prestaties sterk
terugliepen.
Daar het niet gemakkelijk was een plafond aan te brengen (de hal bezat
een sheddak) dat de warmtestralen kon tegenhouden en deze toestand niet
gehandhaafd kon blijven, kwam de heer CPR op het excentrieke idee het
dak … met water te koelen, hetgeen dan ook geschiedde. Deze methode,
die misschien wel uniek voor de tropen zal zijn geweest, was bij ons
mogelijk omdat wij over een eigen bron beschikten die vrij veel water gaf.
Hadden wij het water moeten betrekken van de waterleiding, dan zou het
grapje teveel hebben gekost. Hoewel het systeem niet afdoende bleek,
heeft het enige jaren bevredigend gewerkt. Uiteindelijk is men echter toch
nog tot het aanbrengen van een soort plafond moeten overgaan, omdat het
water het plaatijzer aantastte, zodat het begon te roesten en er gaten in
vielen.
Dit dak met waterkoeling was niet de enige bijzonderheid van het
radiolaboratorium. Ook bezaten we nog een kelder van zeer speciale
constructie. Hij was bestemd voor een in Amerika bestelde standaardklok
met een nauwkeurigheid van één op de miljoen. Deze zeer hoge graad van
nauwkeurigheid kon door de fabriek alleen gegarandeerd worden, wanneer
de kelder voldeed aan bepaalde voorschriften. Deze hadden betrekking op
een constante temperatuur van 18° Celsius, een geringe vochtigheid van de
lucht, geluiddemping enz. Vandaar dat kosten noch moeite werden
gespaard om er iets bijzonders van te maken, hetgeen het dan ook werd.
Door de massieve wanden van gewapend beton, die diep onder de grond
zaten en die van binnen afgedekt waren met zwaar geluiddempend
materiaal, lekte geen geluidstrilling heen, hoe sterk deze ook was. Zelf heb
ik mij later hiervan kunnen overtuigen, toen Japanse bommen in de buurt
neervielen en ik inderhaast een schuilplaats in de kelder had gevonden,
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daar deze het dichtst bij lag. De kelder was onderverdeeld in drie
gedeelten, welke afzonderlijk afgesloten konden worden. Boven op de
begane grond bevond zich een afzonderlijke ruimte, waarin de
koelmachines waren opgesteld die om beurten dag en nacht aan één stuk
door draaiden. Deze dienden om de ruimten beneden op een laag
vochtigheidsgehalte en een constante temperatuur te houden.
Hoewel deze temperatuur veel lager was dan die van de omgeving en men
dus niet ver behoefde te lopen om even een koude “neus” te halen, was een
verblijf beneden niet prettig. Dit kwam in hoofdzaak door de griezelige
stilte die er heerste, doch ook door de droge lucht. Behalve naar buiten
waren de vertrekken ook onderling hermetisch gesloten (alles ten behoeve
van de standaardklok natuurlijk). Dit laatste is de oorzaak geweest van een
grappig geval. Het was namelijk de gewoonte dat de laatst achtergeblevene
de vertrekken en de toegang sloot. Van tevoren diende hij er zich van te
overtuigen, dat zich nergens meer iemand bevond. Blijkbaar werd hieraan
niet altijd de hand gehouden, want op een keer werd de heer Leeman
opgesloten, die in de achterste ruimte werkzaam was waar de
standaardklok stond. De vergissing werd pas opgemerkt toen zijn vrouw ’s
avonds de chef van het radiolaboratorium opbelde of hij ook wist waar
haar man bleef….
Ondanks de geweldige som die aan de kelder werd uitgegeven, heeft de
standaardklok niet ten volle aan de verwachtingen beantwoord. Deze
laatste bleek enkele constructiefouten te bezitten, die niet gemakkelijk te
verhelpen waren. Het zonderlinge hiervan is dat de heer CPR, die zich
anders niet gauw iets op de mouw liet spelden, speciaal een reis naar
Amerika had gemaakt met de bedoeling de klok ter plaatse te keuren en af
te nemen. In Amerika aangekomen vertelde men hem, dat de onderdelen in
verschillende fabrieken waren aangemaakt en als afzonderlijke eenheden
zouden worden verstuurd. Keuring vooraf was helemaal niet nodig, vond
men.
Ofschoon dus het hoofddoel werd gemist, zal de reis toch wel zijn nut
gehad hebben, want in die tijd viel op radiogebied van de Amerikanen wel
wat op te steken; vooral als men enige jaren achtereen in de tropen had
gezeten. Maar een beetje sneu moet het wel geweest zijn, toen later bleek
dat de klok niet geheel deugde. Ook al haalde de klok niet de verlangde
graad van nauwkeurigheid (er is later nog veel aan gedokterd), toch bleek
hij voor het doel, namelijk om enkele standaardfrequenties te leveren van
1- tot 10.000 hertz, zeer goed bruikbaar te zijn. Ook al was de kelder voor
een klok die niet geheel en al aan de eisen voldeed wat erg duur
uitgevallen, toch heeft ook deze zijn nut bewezen, zij het dan niet zozeer
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voor het beoogde als voor een ander doel. Want de droge ruimte met
constante temperatuur leende zich achteraf uitstekend voor het verrichten
van allerlei metingen en het bewaren van gevoelige instrumenten. Een
nadeel hiervan is weer geweest, dat het betreffende personeel van de
keuringsdienst dagen in de onderaardse cellen moest verblijven voor het
verrichten van deze metingen. Deze hadden in hoofdzaak betrekking op
het bepalen van de zelfinductie van spoelen bestemd voor elektrische
filters. Het ging er namelijk bij deze spoelen in hoofdzaak om ze droog te
houden, zolang zij niet waren geïmpregneerd.

Foto 17: Het automatisch wikkelen van ringvormige filterspoelen.
Het wikkelen van deze spoelen geschiedde in de werkplaats (dit kon niet
anders), doch zodra was men hiermee klaar, of ze gingen naar de kelder,
waar ze gemeten en gecorrigeerd werden. Hierna werden zij meteen in de
impregneeroven gestopt.
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Foto 18: Het lokaal in het nieuwe Radiolaboratorium waar de grote
zenders worden beproefd. Links PLE, welke zender alleen nog werd
gebruikt voor speciale uitzendingen en voor experimenten. Rechts een 3
kW. zender in het proefstadium. Opname 1/5/1933.
Foto 18 geeft het interieur weer van de zenderafdeling. Links staat de
bekende nieuwe Eduard (die natuurlijk mee verhuisde) en rechts een in een
proefstadium verkerende 3 kW kristalbestuurde zender. Zoals uit de
opname blijkt, is het uiterlijk van PLE een weinig veranderd, hetgeen in de
loop der jaren geregeld gebeurde. De eerste trappen waren nu in één
gemeenschappelijke kast ondergebracht, terwijl de vier spanningsregelaars
zijn verdwenen. Deze laatste waren niet meer nodig, omdat de spanning
van het gehele laboratorium constant gehouden werd door één enkele grote
automatische inductieregelaar.
Verder waren aan de zender een paar kasten toegevoegd, waarvan de ene
een serie apparaten bevatte voor het voeren van meerdere gesprekken
(inclusief telegrafie) over één zender en de andere een tweede stel
watergekoelde modulatorlampen. Door dit laatste was het mogelijk de
zender nog wat dieper te moduleren en daar hij tevens een grotere antenne
had gekregen, was PLE de sterkste kristalbestuurde zender van de gehele
Oriënt geworden.
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Over de gebezigde antenne gesproken, deze was opgehangen aan twee van
de drie stuks 60 meter hoge masten, welke op foto 16 te zien zijn. Zij was
gericht op Nederland en bestond uit een complex actieve dipolen van maar
even 96 stuks, benevens een zelfde aantal reflectoren. De antenne tussen
de linker en een derde mast (die wat lager was) stond op Frisco gericht en
was opgebouwd uit 48 eenheden. Voor de curiositeit zij vermeld, dat de 3
kW-zender vaak gebruikt werd voor het uitzenden van secondetikken op
een golflengte van 30 meter ten behoeve van zwaartekrachtmetingen, die
door Prof. Vening Meinesz in een duikboot in de Archipel werden
verricht. De bedoeling hiervan was geen chronometer mee te hoeven
nemen, speciaal met het oog op het gebrek aan ruimte. Teneinde deze
chronometer door de radiotekens te kunnen vervangen, moesten de
secondetikken een nauwkeurigheid van één op de duizend bezitten. Een
dergelijke hoge graad van nauwkeurigheid kon alleen maar verkregen
worden met een kristalbestuurde zender en het seinen met een
elektronenrelais in combinatie met een extra foto-elektrische cel.
Daar het beschrijven van de methode veel te ver zou voeren, wil ik alleen
opmerken, dat onder andere gebruik werd gemaakt van een zelfde slinger
als door de professor bij zijn zwaartekrachtmetingen werd gebezigd, welke
slinger voorzien was van een extra spiegel. In de zender zelf bevond zich
het bekende elektronenrelais dat voor dit doel zó was ingesteld, dat steeds
een streep werd gegeven (dus het omgekeerde van normaal). Deze streep
nu werd door het heen- en weergaan van de slinger op een bepaald
moment gedurende 0,01 seconde onderbroken.
Met deze uitzendingen werden afstanden van 300 km gehaald, terwijl
weinig of geen last werd ondervonden van frequentieschommelingen als
gevolg van het Dopplereffect, welk effect gewoonlijk optreedt bij zonsopen -ondergang.
Op de achtergrond van de interieurfoto (zie foto 18) ziet men het grote
schakelbord, vanwaar de stroomtoevoer voor de zenders werd geregeld.
Daarachter bevonden zich de cellen met de transformatoren en
gelijkrichters, welke ook al veel te klein waren en tjokvol stonden, zodat
het levensgevaarlijk was zich hierin te begeven.
Als tragische bijzonderheid zij vermeld, dat tijdens de aanleg van de
hoogspanningsinstallatie één der monteurs in aanraking kwam met een
onder hoge spanning staande draad en geëlektrocuteerd werd. Gelukkig is
het in de loop der jaren bij dit ene geval met dodelijke afloop gebleven. De
aanleg van de hoogspanningslijnen in de lokalen, welke nodig waren voor
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het verrichten van metingen en ook voor het beproeven van zenders, werd
in hoge mate bemoeilijkt door de veel te lage zoldering. Daarom was het
nodig deze lijnen boven in plaats van beneden het plafond aan te brengen,
hetgeen tot nadeel had dat men vanuit de zaal niet kon zien of een
schakelaar in of uit stond.
Hoewel op deze schakelaars, die van beneden af werden bediend, een soort
vergrendeling was aangebracht met het oog op de beveiliging, hebben wij
ze nooit voor onze proeven durven gebruiken en bezigden wij liever een
extra kabel met zichtbare messchakelaars.
Het zou te ver voeren iedere afdeling afzonderlijk in beschouwing te
nemen. In het verdere verloop van dit werk zullen we met enkele
belangrijke onderdelen nog wel eens kennis maken.

2: De onthulling van het monument voor wijlen Dr. de Groot
Kort na het overlijden van Dr. de Groot had zich, onder voorzitterschap
van de heer Ir. D. de Jongh, Directeur van Gouvernementsbedrijven, een
comité gevormd. Hierin hadden personen uit schier alle kringen zitting
genomen. Z.E. Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff., Gouverneur Generaal van
Nederlands-Indië had het beschermheerschap aanvaard.
Dit comité wendde zich tot het volk van Nederlands-Indië en Nederland
met een opwekking om bij te dragen aan het gedenkteken voor de
bekwame, te vroeg overleden, vaderlander, wiens levenswerk is geweest
de radiotelegrafische verbinding van Indië met Nederland tot stand te
brengen. Het plan dat toen geopperd werd, was een blijvend monument
voor deze grote Nederlander op te richten als aandenken aan hetgeen door
hem voor de ontwikkeling van de radiotelegrafie en -telefonie in het
algemeen en in Indië in het bijzonder is verricht. Ter verwezenlijking van
dit plan had men zich gedacht het oprichten van een stenen monument met
plaquette, omgeven door een brede terrasvormige opbouw, op te richten op
het Tjitaroemplein te Bandoeng.
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Foto 19: Het monument ter nagedachtenis aan Dr. de Groot op het
Tjitaroemplein te Bandung.
Personen v.l.n.r. de heer Noppen, mevr. Dijkstra en mevr. Noppen.
Op 27 januari 1930, zijn verjaardag, had onder grote belangstelling de
onthulling plaats van dit monument. Onder de aanwezigen bevonden zich
de Gouverneur Generaal Jhr. de Graeff en vele vooraanstaande personen.
Na een welkomstwoord van de heer Ir. de Jongh gaf de heer Ir. W.
Einthoven een overzicht van de loopbaan en de verdiensten van Dr. de
Groot, waarin hij de nadruk legde op zijn volharding en, vaak onder zeer
moeilijke omstandigheden, gepresteerde arbeid die zeer belangrijke
resultaten opleverde. Dr. de Groot was de man van de daad, die op
radiogebied een onvergetelijke pioniersarbeid heeft verricht. Vervolgens
onthulde de Gouverneur Generaal het monument en droeg dit over aan de
gemeente Bandoeng.
De burgemeester van Bandoeng aanvaardde namens de gemeente het
monument en bracht hulde aan de ontwerper, Prof. Wolff Schoemaker, en
aan de Hollandse Beton Maatschappij die het ontwerp belangeloos had
uitgevoerd. Daarna vond een kranslegging plaats door een veertigtal
personen.
Mr. de Groot uit Batavia dankte namens de familie en speciaal namens de
oude moeder van de overledene te ’s-Gravenhage. Spreker bracht in het
bijzonder een woord van dank aan de Gouverneur Generaal, die de
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nagedachtenis van Dr. de Groot eerde, door de opvoeding van het
pleegzoontje van overledene geheel te bekostigen.
Het door Prof. Wolff Schoemaker ontworpen monument bestond uit een
grote ronde bol, die de aarde moest voorstellen, met aan twee tegenover
elkaar liggende kanten een mannenfiguur die elkaar niet konden zien en
van wie de ene luidkeels riep en de andere scherp luisterde; hiermee de
radioverbinding tussen Nederland en Nederlands-Indië symboliserend. Het
monument was groots van opzet en kwam in deze omgeving, met de
geweldige Boerangrang en de Tangkoeban Prahoe op de achtergrond, goed
tot zijn recht.
Een lang leven is het monument niet beschoren geweest. Toen de
Japanners twaalf jaar later Java bezetten, werd het, evenals alle
gedenktekens in Bandoeng, met de grond gelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat
deze heren weinig respect toonden voor de nagedachtenis van grote
Westerse mannen.

3: Hulpverlening aan de KLM bij de eerste Holland-Indië vluchten
Door bemiddeling van de toenmalige CBR, de heer Waasdorp die nogal
bevriend was met de meeste vliegeniers van de KLM, werd door het
radiolaboratorium gedurende een paar jaar hulp verleend bij het herstel en
het beproeven van de radioinstallaties aan boord van de Holland-Indië
vliegtuigen.
Wanneer deze hulpverlening precies begonnen is, kan ik mij niet zo goed
herinneren. Ook al omdat deze aanvankelijk weinig te betekenen had.
Doch als ik het goed heb, moet dit in de eerste helft van 1930 geweest zijn,
om in 1931 zijn hoogtepunt te bereiken en daarna abrupt af te breken. Het
was namelijk in 1930, dat de 14-daagse vluchten begonnen, waarbij
gebruik werd gemaakt van driemotorige Fokker vliegtuigen voorzien van
een langegolf radio installatie. Aanvankelijk kwamen de piloten ons vrij
ongeregeld om hulp vragen en alleen maar voor kleine karweitjes. De ene
keer betrof het het opladen van een accu en een andere keer het doormeten
van een lamp, doch veel had dit niet te betekenen. Toen men echter de
smaak te pakken begon te krijgen, kwam men vaker en tenslotte ging er
bijna geen keer voorbij, of men had wel iets voor ons. Zelfs kwam het
zover, dat men ons eenvoudig optrommelde, er geen erg in hebbend dat
wij met de reparaties eigenlijk niets te maken hadden en het werk con
amore verrichtten. Niettemin lieten we hier nimmer iets van blijken en
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kwamen zoveel mogelijk aan de wensen van de heren vliegeniers
tegemoet, ook al omdat wij het grote belang van het bezit van een goede
radioverbinding inzagen en tevens, omdat de Holland-Indië vluchten in die
tijd in het brandpunt van de belangstelling stonden. Iedereen was in die
jaren vol lof over de verrichtingen van de koene bemanning die haar
vliegtuigen over verre landen en zeeën wist te leiden, mede ten gerieve van
het Nederlandse en Nederlands-Indische volk. Vrijwel zonder uitzondering
kon men dan ook op onze steun rekenen, niettegenstaande hierin vaak veel
tijd ging zitten die wij zo node konden missen.
Toen dan ook deze hulpverlening haar hoogtepunt naderde, konden wij bij
aankomst van een Holland-vliegtuig erop rekenen dat er een telefoontje
van Andir (het vliegveld bij Bandoeng) kwam met het verzoek of wij zo
goed wilden zijn te komen om de radio na te zien.
De heer CPR en ik, of ik alleen, al naar het uitkwam, stapten dan maar
weer in de auto en reden naar het vliegveld, waar de grote Fokker op het
veld stond uit te rusten van zijn veertien dagen lange vlucht.
Nadat de marconist ons ingelicht had over de moeilijkheden die zich
onderweg hadden voorgedaan (want die waren er altijd), werd geprobeerd
de fout te vinden en te verhelpen, hetgeen niet altijd ineens gelukte. Het
kwam ook wel voor dat we enkele onderdelen mee naar het
radiolaboratorium moesten nemen ter verdere behandeling. Voor zover ik
mij herinner, is het echter nimmer voorgekomen dat wij een vliegtuig met
een defecte radio-inrichting hebben moeten laten vertrekken. Meestal had
het defect betrekking op één en hetzelfde onderdeel en wel op de
buitenboorddynamo. Bij deze eerste vluchten (en misschien ook wel bij de
latere, ik weet dit niet) werd gebruik gemaakt van een dynamootje dat
aangedreven werd door een luchtschroef. Het was deze stroombron, die het
zwakste punt van de radio-installatie was. Hoe goed waterdicht zij ook
waren gemaakt, tegen een tropische regenbui welke met een grote vaart
doorkliefd werd, bleken zij niet bestand te zijn. Een tijdje hielden zij het
wel uit, doch tenslotte kreeg de inwerking van het vocht de overhand en
werd de afleiding te groot, zodat te weinig spanning werd verkregen om de
accu’s op te laden.
Lag de fout aan deze stroomvoorziening, hetgeen niet altijd direct te
constateren viel, dan werd het anker meegenomen, in de droogoven gelegd
en opnieuw geïmpregneerd. Gewoonlijk was dan het euvel verholpen,
waarvan wij pas zekerheid verkregen wanneer de motoren waren
gereviseerd en een proefvlucht gemaakt kon worden. De moeilijkheid met
zo’n, door de lucht aangedreven, dynamo is namelijk dat men deze alleen
maar kan proberen tijdens de vlucht. Hetzelfde gold trouwens ook min of
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meer voor de gehele radio-installatie, mede omdat als antenne een lange
draad werd gebruikt die onder het vliegtuig hing en uitgerold kon worden
zodra het vliegtuig zich op voldoende hoogte bevond.
Lag de fout niet aan de dynamo en mankeerde er dus iets anders aan de
installatie, dan werd geprobeerd deze in de lucht op te sporen en zo dit niet
direct gelukte, moest (tot ergernis van de piloot) een tweede of soms ook
nog een derde vlucht gemaakt worden.
Het ligt natuurlijk niet in de bedoeling alle defecten op te sommen die wij
zo voor en na tegengekomen zijn. Ik zou mij deze trouwens ook niet meer
alle weten te herinneren. Een paar zijn mij echter bijgebleven en het is
misschien wel interessant hier iets van te vertellen.
Op een keer, toen we weer waren opgeroepen, kregen we van de marconist
(die erg zenuwachtig deed) het zonderlinge verhaal te horen, dat hij tijdens
het seinen af en toe een venijnige elektrische schok had gekregen, die hem
door het hele lichaam ging. Enkele leden van de bemanning, die erbij
stonden toen de marconist zijn verhaal deed, hadden de grootste schik
omdat de persoon in kwestie bij het optreden van de schok de gekste
capriolen had gemaakt, plotseling opsprong, een schreeuw gaf en daarna
de telefoon van het hoofd gooide. Tenslotte scheen de angst hem zo te
pakken te hebben gekregen, dat hij, volgens deze leden, met geen stok
meer te bewegen was de zender te bedienen, zodat men het laatste gedeelte
van de reis zonder radio had moeten stellen. Toen wij dan ook voorstelden
een proefvlucht te maken en hij het geval maar eens met bijstaande zender
moest demonstreren, weigerde hij pertinent aan ons verzoek te voldoen.
Zolang hij niet de volste zekerheid had dat er niets meer aan het toestel
mankeerde, vertelde hij, zette hij er geen hand meer aan.
Daar de fout zich niet geregeld voordeed, was het voor ons buitengewoon
moeilijk de oorzaak te vinden. Temeer, omdat wij uit het betoog van de
marconist niet konden opmaken bij welke handeling de schok optrad.
We gingen de lucht in. De marconist ging wel mee, doch hij bleef
halsstarrig weigeren de zender te bedienen en wij durfden hem ook niet al
te hardhandig aan te pakken, omdat de man volkomen over zijn toeren
was. Er zat dus niets anders op dan zelf achter de zender te gaan zitten en
af te wachten of de storing zich voordeed. Doch er gebeurde niets. Zender
en ontvanger werkten, voor zover na te gaan, normaal. Onverrichter zake
gingen we dus weer naar beneden en keerde naar het radiolaboratorium
terug.
Het geval liet mij echter niet los en na enige tijd hierover nagedacht te
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hebben, kwam ik op het idee of het misschien niet mogelijk was dat de
stroom zich via de metalen beugel van de hoofdtelefoon over het lichaam
had voortgeplant naar het metalen frame van de zender als tweede contact,
de enige geleiders waarmee hij in aanraking kon komen. De fout zou dan
moeten liggen aan het inwendige van de schelp van de telefoon. Was
hieraan niets te vinden, dan zou het verhaal van de marconist op fantasie
moeten berusten.
Onmiddellijk begaf ik mij naar het vliegveld om de telefoon van binnen te
onderzoeken. En jawel hoor: één van de toevoerdraadjes van de
magneetspoeltjes lag vrijwel tegen de metalen schelp aan, zodat dit
ongetwijfeld bij een heftig trillen van de machine contact moet hebben
gemaakt.
Hoe de schakeling van één en ander was, weet ik mij niet meer te
herinneren. Vermoedelijk was deze zo, dat de positieve pool van de
anodespanning van de laatste lamp over de telefoon liep. Maakte deze
contact met de schelp, dan ging er een stroompje via de beugel naar het
hoofd en verder door het lichaam naar het gestel, hetwelk verbonden moet
zijn geweest met de negatieve pool. Waarom de schok zich voordeed
tijdens het seinen, is mij niet duidelijk. Of het moest zijn dat het metaal
van de sleutel eveneens in verbinding met de metaalmassa heeft gestaan en
de telegrafist dit met zijn vingers heeft aangeraakt.
Hoe dit zij, toen we het bewuste draadje in de oorschelp vrij gemaakt
hadden, wisten we de telegrafist te overtuigen dat de fout hieraan gelegen
moest hebben, waarna hij, hoewel met enige aarzeling, de stoute schoenen
aantrok en beloofde de zender weer te zullen bedienen.
Toen ik hem na één der volgende reizen weer ontmoette en hem vroeg hoe
het er verder mee was gegaan, vertelde hij geen last meer te hebben gehad.
Doch een zekere vrees dat de schok zich nog eens zou herhalen, kon hij
toch nog niet van zich af zetten.
Het tweede geval was van geheel andere aard en had zelfs zeer ernstige
gevolgen met zich mee kunnen brengen. Onderweg van Nederland naar
Java waren enige keren de zekeringen van de elektrische installatie aan
boord doorgeslagen. Het inzetten van een paar zwaardere stoppen had
niets geholpen, want na een tijdje gingen ook deze door. Men achtte echter
de storing niet van dien aard dat men het nodig vond de elektrische
installatie onderweg na te laten kijken. Zonder enig oponthoud wist men
dan ook veilig het eindpunt Bandoeng te bereiken, waar het toestel, als
gewoonlijk althans wat de motoren betreft, grondig werd nagekeken.
Hoewel de fout niet aan de radio-installatie kon liggen, vond de
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gezagvoerder het nodig ons ervan in kennis te stellen en de heer CPR en ik
(hulpvaardig als altijd, vooral wanneer het de één of andere technische
puzzel betrof) togen direct aan het werk om de storing te zoeken. Dit bleek
niet mee te vallen. Er is geen moeilijker werk dan het zoeken naar een fout
die intermitterend optreedt. Vooral wanneer men geen enkele aanwijzing
kan krijgen waar de mogelijke storing zich kan bevinden. Het vinden hangt
dan meestal af van een toeval, want men is genoodzaakt de gehele
installatie van het begin tot het eind te doorzoeken. Men kan hierbij geluk
hebben, maar als het tegenloopt, kunnen er uren, ja zelfs dagen mee heen
gaan voordat men iets gevonden heeft.
Welnu, deze keer zat het geluk ons bepaald niet mee, want het zoeken
heeft ons maar even twee volle dagen van onze kostbare tijd gekost en dit
nog wel, terwijl de leidingen vrij toegankelijk en niet door middel van
pijpen of op andere wijze afgeschermd waren. Bij dergelijke werkjes is het
de gewoonte eerst de isolatieweerstand te meten met behulp van een
zogenaamde megger.
De Ohmse weerstand bleek echter normaal te zijn, geen spoor van een
sluiting viel waar te nemen. Dit was haast ook wel te verwachten, want het
defect trad af en toe op en wel dan, wanneer het toestel zich in de lucht
bevond, dus wanneer het hevig trilde. Zoals zo even opgemerkt, enige
aanwijzing waar de sluiting zich zou kunnen bevinden wist de bemanning
ons niet te geven. Er zat dus niets anders op dan de installatie op goed
geluk van voren naar achteren te onderzoeken, hetgeen dan ook werd
gedaan; met dit verschil dat we gemakshalve van achteren begonnen en zo
naar de cabine toewerkten. Dit nu bleek achteraf net verkeerd geweest te
zijn, want als we geheel vooraan begonnen waren, hadden we
waarschijnlijk meer succes gehad.
In het hele stuk van de staart naar de cockpit was niets verdachts te vinden.
Daar we niet wisten hoe in de neus van het toestel te komen, dachten we er
sterk over om er maar mee op te houden, temeer omdat het zoeken ons al
zoveel tijd had gekost. Toevallig werden wij erop attent gemaakt dat zich
voorin aan de zijkant een luikje moest bevinden, waar we weliswaar niet
door konden kruipen, maar dat toch groot genoeg was om er het hoofd
door te steken en het inwendige aan een vluchtig onderzoek te
onderwerpen.
Zonder hiervan veel te verwachten, lieten we toch maar één der hoge
stellages, waarmee men de motoren onderzoekt, aanrukken en klommen
naar boven. Met behulp van een looplamp werd een blik in het inwendige
geworpen en hoewel zeer vaag, meenden we in een hoek inderdaad iets
zwarts te ontdekken dat veel weg had van verkoold houtwerk. Dit was
209

voldoende om van binnenuit meer ruimte te maken en wat we toen zagen,
deed ons huiveren bij de gedachte wat hier had kunnen gebeuren. Een stuk
metaal van het tussenschot was door het trillen los geraakt en had de
isolatie van de kabel die hier toevallig langs liep, over een lengte van enige
centimeters afgeschaafd. Hierbij moet telkens sluiting en een behoorlijke
vonkvorming zijn ontstaan (lage spanning en grote stroomsterkte), want
het nabijgelegen dunne triplexhout was geheel zwart geblakerd en moet af
en toe flink gebrand hebben. Het mocht een wonder heten dat het vuur zich
niet had voortgeplant. Daar de plek geheel verscholen lag, zou niemand
hiervan iets ontdekt hebben, niet eerder misschien dan wanneer het te laat
was…
Geen wonder dat de bemanning even een koude rilling langs zich heen
voelde gaan, denkend aan het gevaar dat hen onderweg had bedreigd. Zo
ooit, dan was het wel deze keer dat men door het oog van een naald was
gekropen. Men mocht van geluk spreken dat de fout gevonden was,
dankzij de hardnekkigheid van de heer CPR, die niet eerder rustte alvorens
resultaat te hebben gehad.
De proefvluchten boven het Preanger berglandschap, die we geregeld
meemaakten voor het uitproberen van de radio-installatie, betekenden een
prettig intermezzo van het, overigens niet eentonige, laboratoriumwerk.
Weliswaar gingen we nooit geheel voor ons plezier mee en eisten soms de
zend- en ontvanginstallaties onze algehele aandacht op, zodat we geen
gelegenheid hadden door de raampjes te kijken, doch meestal schoot er
wel zoveel tijd over dat wij een blik naar buiten konden werpen op het
prachtige landschap dat onder ons voorbij gleed. Steeds weer leverde het
uitzicht het mooiste panorama op dat men zich maar kon denken. Nimmer
kreeg men er genoeg van naar het zonovergoten tropische landschap te
kijken. Nog altijd als ik hieraan terugdenk, zie ik de grote kraters van de
wonderlijk mooie Tangkoeban Prahoe beneden mij. De bekende Kawah
Opas, waar we onder geleide van Dr. Steen van het Mijnwezen al eens in
waren afgedaald en waar het uitkijken was om niet in een stikvallei terecht
te komen; de enorme Kawah Ratoe, waarin de drie Bandoengse HBSjongens zo noodlottig om het leven kwamen en de kleinere Kawah Domas
met zijn vele solfataren. Allen kraters die wij zo vaak te voet en later, toen
de autoweg naar de top klaar was, per auto bezocht hebben.
Een enkele maal, wanneer de piloot een goede bui had, werden de tochtjes
wat verder uitgestrekt en gingen we naar het Papandajan- of het
Malabarcomplex. Het was op één der tochten naar dit laatste gebergte, dat
we een ogenblik in grote angst hebben gezeten. Hoe dit kwam zal ik u
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vertellen.
Op één der prachtige ochtenden, zoals er in het tropische land zoveel
voorkomen, zou weer een proefvlucht plaats hebben. Behalve de gehele
bemanning, die ambtshalve mee moest en mijn persoon, waren ook nog
een paar gasten van de partij, waaronder ook de heer Waasdorp (CBH). De
bekende piloot Smirnoff (Rus van afkomst) hanteerde de stuurknuppel.
Blijkbaar op verzoek van één der gasten, die ook tot het personeel van de
P.T.T. Dienst behoorde, vlogen wij na een paar rondjes boven Bandoeng te
hebben gemaakt, regelrecht op de Malabarkloof aan. Naar schatting zaten
we op 500 meter hoogte. Dichter en dichter kwam de mij zo bekende
omgeving op ons toe. De kloof, het radio-emplacement en de hele
omgeving lagen gehuld in een blakende zonneschijn en het was zo helder,
dat we ieder detail konden onderscheiden. Geen wonder dat iedereen naar
beneden zat te turen om vooral niets te missen van het schone panorama,
dat zich daar ontwikkelde. Aan de linkerkant kronkelde de Tjigeureuh
door het ravijn, het nieuwe station met de voetbalzenders en het
onderstation Tjigeureuh II lagen reeds bijna onder ons. Snel naderden we
de tennisbaan met de omliggende witte huisjes, iets verderop langs de weg
stonden de beddings voor het inheemse personeel en nog verderop, meer
naar boven, de drie houten huisjes met de zinken daken, in een waarvan ik
zelf drie jaar heb gewoond. Links en rechts bevonden zich de smalle
paadjes die naar de toppen van de bergruggen leidden en die ik in de
begintijd zo vaak had beklommen, druipend van het zweet. Zo van
bovenaf leek het kinderwerk de berg te bestijgen, doch o wee, als men er
voor staat, dan kwam aan het klimmen schier geen einde
Opeens, als uit een droom, werden we allen opgeschrikt alsof bij intuïtie
het sein van een naderend onheil werd gegeven. Op slechts enkele
honderden meters afstand doken de in het zonlicht glinsterende isolatoren
voor ons op. Als een reusachtig vangnet hing de antenne daar, op haar
plaats gehouden door dwarskabels, waarvan de eerste beneden en de
achterste een eind boven ons de kloof overspanden. Gelijktijdig keken we
elkaar begrijpend aan, de één al meer onthutst dan de andere: zou de piloot
eraan denken dat zich in de kloof een antenne bevindt?
Met een vaart schoot de heer CBR doodsbleek naar voren. Zou hij nog op
tijd komen? De afstand naar de cockpit leek ons mijlen. Angstvallig
volgden we beider bewegingen. Wanneer de piloot nu niet ogenblikkelijk
het vliegtuig optrekt, zijn we reddeloos verloren. Deze bleef strak voor
zich uitkijken, alsof er niet het minste gevaar bestond en ogenschijnlijk
doodkalm trok hij aan de stuurknuppel, waarna de machine meteen haar
neus omhoog stak en vlak over de tweede dwarskabel heen scheerde.
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Daarna maakte zij een draai naar links en zwenkten we over de bomen van
de Haroeman heen.
Allen slaakten een zucht van verlichting. Goddank, het gevaar was
geweken.
Opnieuw stoof de machine over de blinkende sawahs van de Hoogvlakte,
doch voor het schoon van het landschap hadden we geen oog meer, voor
ons was de aardigheid er die dag af. We waren blij toen enige minuten
later het vliegveld Andir onder ons lag en we kort daarna veilig en wel
landden.
Zodra de lawaaierige motoren afgezet waren, stapten we op de heer
Smirnoff toe om opheldering van het gebeurde te vragen. Laconiek merkte
hij met zijn Russisch accent op: “Dachten jullie dat ik in de kloof wilde
vliegen? Dat doet een piloot nooit, want hij komt er nooit weer uit”.
Of dit enigszins ontwijkende antwoord bedoeld was als bluf of dat het
inderdaad zijn bedoeling is geweest ons te foppen, ik weet het niet. Zo
echter dit laatste het geval is geweest, dan moet ik zeggen dat het hem ten
volle gelukt is ons de stuipen op het lijf te jagen.
Een tijdje later sprak ik toevallig één der Malabarbewoners. Hij wist niets
af van mijn deelname aan de vliegtocht boven Malabar. Ongevraagd
deelde hij mee dat onlangs een Holland-Indië vliegtuig pardoes de kloof
was ingevlogen, zodat iedereen de angst om het hart was geslagen.
Gelukkig wist het nog net op tijd de tweede dwarskabel te ontwijken. Nog
nimmer had men daar van zo dichtbij een vliegtuig gezien.
Op 13 november 1930 vertrok van Schiphol het postvliegtuig de PH-AGA
met aan boord de beide piloten Smirnoff en Aler, benevens twee
mecaniciens en de bij vele radioamateurs bekende radiotechnicus de heer
A.O.L. Strijkers, chef van het radiostation Waalhaven. Deze laatste maakte
de reis mee om na te gaan, in hoeverre de radio dienstbaar gemaakt kon
worden op de route Nederland-Indië. Op de Europese routes, waar men
voortdurend in contact kon blijven met de landstations, behoefde dit nut
niet meer onderzocht te worden, aldus een relaas omtrent deze tocht.
“Maar voor de route naar en van Indië ging het erom vast te stellen, welke
hulpmiddelen men nodig had om ook bij een tocht over minder
dichtbevolkte streken zo geregeld mogelijk de communicatie in stand te
houden”. Hier viel dus een stukje pionierswerk te verrichten en het is wel
interessant hiervan iets meer te vertellen, temeer, omdat ik zelf hieraan
zekere persoonlijke herinneringen heb.
Laat ik echter beginnen met eerst iets mede te delen over de meegenomen
radio-installaties en het werken hiermee, waarvan ik de gegevens ontleend
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heb aan even genoemd verslag.
Met het oog op de proeven was de PH-AGA niet alleen met een gewone
zendontvanger voor vliegtuigen uitgerust, die op de golven van 600 – 1350
meter werken, maar bovendien met een zender en ontvanger voor
golflengten tussen 25 en 60 meter en tevens nog met een peilontvanger.
Tot dusver waren deze uitgebreide zend-ontvangproeven niet mogelijk
geweest in verband met het te geringe draagvermogen van het in gebruik
zijnde Fokkervliegtuig type F7b, doch nu men de beschikking had
gekregen over de nieuwere Fokker F9, was hierin verbetering gekomen.
Deze F9 was toen het grootste vliegtuig van de KLM met een
accommodatie voor 18 passagiers en een bemanning van twee personen.
De kleine fauteuils die anders de gehele ruimte innamen, waren
weggenomen en in de plaats hiervan was rechts voor een grote houten
tafelkist getimmerd voor de poststukken, terwijl rechts achter in de cabine
een werktafeltje was aangebracht, waar omheen al de radioapparaten aan
zware gummibanden waren opgehangen.
De radio-installatie bestond, zoals zo even gezegd, uit een lange- en een
kortegolfzender, elk met hun bijbehorende ontvangtoestellen. Deze waren
ter beschikking gesteld door de Lorenz A.G., terwijl de peilontvanger van
Telefunken kwam. Alle apparaten waren uiteraard zo licht mogelijk
gehouden en met het oog op de zeer speciale eisen waaraan in een
vliegtuig moet worden voldaan, op bijzondere wijze ingericht en
gemonteerd. Van zeer groot belang was bijvoorbeeld bij ervaring
gebleken, dat alle draden binnen in het toestel trilvrij gemonteerd moesten
zijn, daar anders, voorop ultra kortegolf, voortdurend verstemmingen
zouden kunnen optreden.
Het werken met de korte golf op een vliegtuig, aldus nog steeds het
verslag, bracht in het algemeen speciale moeilijkheden met zich mee.
Teneinde bijvoorbeeld geen last te ondervinden van de vele lassen in de
buizen (die een overgangsweerstand zouden kunnen geven), waren
onderlangs de buitenromp een aantal koperdraden getrokken, gesoldeerd
aan dwarsverbindingen.
Bij voorafgegane proeven was tevens gebleken dat de enigszins los
aangebrachte metalen schilden der twee zijdelings geplaatste motoren door
trillingen nu eens contact maakten en dan weer niet, hetgeen hoorbare
storingen gaf in de kortegolfontvanger. Dit euvel had men verholpen door
strakke koperen banden om de losse schilden heen te leggen.
Een teer punt vormden ook de mogelijke storingen door de ontsteking der
motoren, waar men bij kortegolfontvangst eveneens gauw last van heeft.
Ondanks het weglaten van speciale voorzieningen had Lorenz dit
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vraagstuk goed opgelost, zodat toch een hogere graad van storingsvrijheid
werd bereikt.
De peilinrichting die op deze route ook iets nieuws betekende, werkte met
een draaibaar cirkelvormig raam dat boven op de cabine was geplaatst en
dat door een handwiel van binnen uit werd bediend. Het raam was
beproefd om bestand te zijn tegen een luchtsnelheid van 400 km. Deze
druk maakte het nodig, dat het raam door een stevige vergrendeling werd
vastgehouden in de richting waarin men het stelt. Als men het wilde
draaien, moest de bedienaar vooraf met het voetpedaal de vergrendeling
uittrappen.
Zoals gewoonlijk was de peiler ingericht voor minimumbepaling (zie
paragraaf 7, hoofdstuk I, deel 1), waarna met één handbeweging de
gerichte raamontvangst en de niet-gerichte ontvangst op de sleepdraadantenne gecombineerd konden worden, zodat eenzijdige ontvangst
ontstond en absolute richtingbepaling werd verkregen. De tekens van de
peilontvangst, zo gaat het verslag voort, konden via een leiding gevoerd
worden naar een hoofdtelefoon, welke zich bevond in de vliegkap van de
bestuurder, zodat deze aan de hand van signalen, afkomstig van een
station, kon nagaan of hij al of niet van de koers afweek. Met andere
woorden, hij kon op dit signaal sturen.
Zowel voor het zenden als ontvangen op de lange golf diende de
sleepdraad-antenne. Eén schakelaar bewerkstelligde alle bij de overgang
van zenden op ontvangen of omgekeerd nodige omschakelingen. In de
zendstand bleef de ontvanger op zijn voeding aangesloten, alleen niet meer
verbonden met de antenne. De telegrafist hoorde daardoor zijn eigen
tekens, wat in het rumoer van een vliegtuig zeer aangenaam is en
seinfouten voorkomt.
Alle spanningen voor zenden en ontvangen werden verkregen van een
kleine dynamo met luchtschroef, die bij verschillende luchtsnelheden en
belastingen toch automatisch binnen ruime grenzen een constant toerental
van 4600 per minuut handhaafde. Deze kleine machine leverde 370 Watt,
2000 volt gelijkspanning voor de plaat van de zendlamp, 15 Watt 220 volt
gelijkstroom als anodespanning voor de ontvanger en plaatspanning voor
de microfoonversterker bij telefonie, 165 Watt 24 volt gelijkstroom voor
alle gloeidraden en 5 VA 1000 Hz wisselstroom voor het moduleren der
seintekens bij gedempt-ongedempt zenden.
Tot zover een korte omschrijving van de installatie. Op de kortegolf
uitrusting kom ik zo meteen nog even terug, omdat dit het onderdeel was
dat op deze reis de grootste zorg heeft gegeven.
Thans nog in het kort iets over het doel en de organisatie.
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De langegolfinstallatie, die al geruime tijd op deze route werd gebruikt,
diende om vanuit de lucht de nodige verbindingen te onderhouden met de
vliegvelden en kuststations die eveneens voorzien waren van een radioinstallatie. Met de eerste wordt, zoals wellicht bekend, gewerkt op een
golflengte van 900 en met de tweede op één van 600 meter.
Over het doel van de peilinstallatie hebben wij het zo even reeds gehad,
namelijk dat hiermee tijdens de vlucht peilingen werden verricht teneinde
hieruit de positie van het vliegtuig te kunnen bepalen.
De kortegolfinstallatie was nodig om te proberen over grote afstanden
verbinding te krijgen en te onderhouden, welke met de lange golf niet
mogelijk waren. Zo mogelijk wilde men proberen gedurende de ene helft
met Nederland en de andere helft met Indië een directe verbinding tot
stand te brengen. Mocht dit laatste gelukken, dan zou een zeer grote
vooruitgang zijn bereikt. Niet alleen dat dan geregeld overleg met de
directie mogelijk was, waar men ook zat; ook zou men in geval van nood
direct de positie op kunnen geven, hetgeen voor de bemanning en de
passagiers een grote morele steun betekende.
In tegenstelling met de langegolfinstallatie (die alleen gebruikt kon worden
tijdens de vlucht) was namelijk de kortegolfinstallatie zo ingericht, dat
hiermee ook vanaf de grond gewerkt kon worden.
Volgens het rooster zou tien dagen gevlogen worden, terwijl niet minder
dan een drietal verschillende golven zouden worden geprobeerd, namelijk
die van 20,6, 30,7 en 50,6 meter.
Het spreekt vanzelf dat aan een dergelijk experiment zeer veel vast zit en
een nauwkeurig werkprogramma diende te worden opgemaakt. Als
bijzonderheid werd opgemerkt, dat het werkprogramma in radiotelefonisch
overleg tussen de betrokken Nederlandse en Nederlands-Indische diensten
tot stand is gekomen, waarbij aan iedere zijde van de “draad” door vijf
personen werd deelgenomen; een complete vergadering dus, waarvan de
ene helft der deelnemers in Nederland en de andere op 12.000 km afstand
zat. Tot tweemaal toe werd op deze wijze een uur “vergaderd” en het zal
wel de eerste keer in de geschiedenis geweest zijn, dat een dergelijke
“lange afstand vergadering” werd belegd.
Aldus goed voorbereid en uitgerust ging men op stap.
De eerste drie dagen deed de kortegolfzender het goed. Een geregelde
verbinding werd onderhouden met het ontvangstation te Amsterdam en het
P.T.T. ontvangstation te Noordwijk. Maar in het gezicht van de NoordAfrikaanse kust liep het al mis, doordat de kortegolfzender defect raakte en
de fout niet onmiddellijk hersteld kon worden. Dit was dus een lelijke
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tegenvaller en ik kan mij voorstellen, welk een grote teleurstelling dit voor
de actieve heer Strijkers moet zijn geweest.
In het eerste nummer van Radio Nieuws van januari 1932 vertelt hij een en
ander over deze gebeurtenis en het is wel interessant zijn eigen woorden
hier te vernemen.
“Boven de Middellandse Zee was het plotseling mis. Er heerste een
prettige stemming aan boord, want toen de Noord-Afrikaanse kust als een
schemerige nevelstreep uit zee opdook en het heuglijke nieuws aan de
kortegolfzender zou worden toevertrouwd, gaf dat nare ding een vieze
lucht van schroeiend eboniet, in plaats van de gebruikelijke
antennestroom.
De ene helft van de bemanning adviseerde het ding in de Middellandse
Zee te gooien en de andere stond klaar om het voor altijd te bederven door
er een brandblusapparaat in leeg te spuiten. Met de grootste moeite werd
het onheil voorkomen, mits op handopslag werd beloofd er voorlopig niet
meer aan te komen”.
Tot zover het relaas van de heer Strijkers.
Twee dagen later, toen men in Bagdad arriveerde, gelukte het de fout te
herstellen en in Bushire werden met behulp van een paar
kortegolfamateurs de verschillende golven, waarop volgens het
programma gewerkt moest worden, opnieuw geijkt. Blijkbaar is deze
ijking niet erg zuiver geweest, want het duurde tot na het vertrek uit
Bagdad, voordat de signalen van de PH-AGA op Rantja Ekek werden
gehoord.
Direct na aankomst op Andir zocht de heer Strijkers ons op, teneinde hulp
te verkrijgen voor de provisorisch gerepareerde zender. Van de gehouden
proefvlucht was ons op het Radiolaboratorium natuurlijk niets bekend,
omdat dit een kwestie was die het ontvangstation te Rantja Ekek en de
Bedrijfscentrale aanging en niet ons. Het verwonderde mij daarom ten
zeerste plotseling de heer Strijkers voor mij te zien, die ik nog kende uit
mijn milicienstijd in 1914, toen wij beiden dienden bij de
Telegraafafdeling van het regiment Genietroepen in de Kromhoutkazerne
te Utrecht. Sindsdien had ik hem nooit meer ontmoet en ik wist alleen, dat
hij chef was geworden van het radiostation te Waalhaven.
Het weerzien was dus even verrassend als hartelijk en wij op het
radiolaboratorium vonden het prettig de bekende radioman een dienst te
kunnen bewijzen. Het duurde dan ook niet lang, of wij zaten in de PHAGA om de situatie op te nemen.
Van de constructie van de kortegolfzender weet ik mij niet zoveel meer te
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herinneren. Alleen dit, dat er Philips TA 1,5/75 lampen in zaten, de
voeding plaats had door een 12 volts accu die de gloeistroom leverde en
een omvormertje dreef voor de anodespanning, terwijl zich boven op de
vleugels een dipool bevond. Verder is mij nog bijgebleven, dat de
fijnregelknop vervangen was door een groot stuk eboniet met een
onmogelijk grote wijzer en dat de oorzaak van de boven de Middellandse
Zee opgetreden storing een gevolg was van de ongeschiktheid van de
zender voor het gebruik in de tropische landen; een gebrek dat zich telkens
herhaalde bij iedere zender uit Europa, ook bij die welke wij af en toe voor
proef toegezonden kregen.
De reparatie van de zender kostte niet zoveel moeite. Na een paar dagen
van hard werken zag hij er, dankzij de zorgen van het werkplaatspersoneel,
niet alleen weer presentabel uit, doch zou de invloed van de tropen zich
niet meer kunnen doen gelden.
Wat echter meer tijd vorderde, was het opnieuw afstemmen van de zender
op een zo groot mogelijk nuttig effect. Dit laatste was nodig om een zo
groot mogelijke werkingsfeer te halen. Enige dagen zijn we hiermee bezig
geweest. De ene spoelaftakking na de andere werd geprobeerd, totdat het
tenslotte gelukte de zender piekfijn in orde te krijgen, al zeg ik het zelf. De
resultaten bleven dan ook niet uit, want de terugreis zou een groot succes
worden. Het gelukte namelijk over een afstand van niet minder dan 6.000
km met Rantja Ekek in verbinding te blijven. Ongetwijfeld is de heer
Strijkers met de prestatie van de zender buitengewoon in zijn nopjes
geweest en hem zo’n beetje kennende, heb ik het idee dat zijn
enthousiasme gestegen is naarmate de afstand groter werd. Want er ging
geen dag voorbij, of ik kreeg via de dienstdoend telegrafist op Rantja Ekek
een kort bericht over het voortduren der verbinding en bemerkte hierin een
stijgende bewondering.
Dit duurde zo voort tot aan de landing te Djask aan de Perzische Golf, dus
tot aan de helft van het traject. De volgende dag hoorde het Nederlandse
ontvangstation te Noordwijk de zender weer voor het eerst toen men boven
El Amore zat, ongeveer 600 km ten zuiden van Bagdad. Hierna namen de
signalen geregeld in sterkte toe, zodat praktisch van een doorlopende
verbinding gesproken kon worden: over de ene helft met Nederlands-Indië
en over de tweede helft met het moederland.
Zo weinig succesvol de resultaten gedurende de uitreis waren geweest, zo
goed was het dus op de terugreis gegaan. Hoewel het hier een
uitzonderingsgeval kon betreffen, zat er toch voldoende perspectief in om
de proef te herhalen en dan eventueel met een iets krachtiger zender (de
gebruikte leverde hoogstens een h.f. energie van 40 Watt), waarmee vrij
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zeker een doorlopende verbinding zou worden verkregen.
Korte tijd na het geval met de PH-AGA hielden onze bemoeienissen
inzake het onderhoud met de radiozend- en ontvanginstallaties van de
KLM-vliegtuigen op, omdat de Telegraafmaatschappij Radio Holland, die
blijkbaar contractueel voor de revisie der radioapparaten aan boord moest
zorgen, deze taak over nam. Het heeft mij altijd verwonderd dat wij hier
geen officiële mededeling van kregen en zelfs geen bedankje voor de
belangeloze hulp, welke wij zo vele malen verleend hebben.
In verband hiermee ging het contact verloren. Tot mijn spijt kan ik over de
volgende verrichtingen weinig of niets meer mededelen. Het enige dat mij
nog bekend is, is dat een jaar later en wel op 13 november 1931, opnieuw
een kortegolfinstallatie mee ging, thans met de “Duif”. Deze keer zou het
niet bij één enkele tocht blijven, doch lag het in de bedoeling gedurende
een aantal achtereenvolgende vluchten de experimenten voort te zetten.
Hoewel mij ook dit weer niet bekend is, hebben deze er zeker toe geleid,
dat kort daarna de kortegolfinstallaties, naast de langegolfapparaten, een
vaste plaats aan boord van de Holland-Indië vliegtuigen hebben verkregen.
Dit mede ter verkrijging van een betere communicatie met de punten van
uitgang, hetgeen ongetwijfeld een grote morele steun voor de koene
bemanning betekende, die in een onafgebroken reeks van vluchten de
vliegtuigen met vaste hand wist te voeren over hoge bergen en over zeeën
van en naar het moederland.

4: We maken opnieuw kortegolf ontvangtoestellen
Sedert begin 1928, dat is dus vanaf mijn komst op het radiolaboratorium,
tot eind 1930 werd bij ons geen enkel kortegolf ontvangapparaat
aangemaakt. Voordien gebeurde dit geregeld. Doch toen complete kortelangegolftoestellen op de markt verschenen, werd deze aanmaak op advies
van de heer CPR stopgezet, mede omdat er zoveel ander werk viel te doen.
Hierbij heb ik special het oog op de aanmaak van de kristalbestuurde
zenders.
Hoewel kort daarna bleek dat deze handelstoestellen totaal ongeschikt
waren voor het gebruik in de tropen, zodat de één na de ander het aflegde,
bleef de heer CPR bij zijn eenmaal ingenomen standpunt. Naar hij
vermoedde, zou hierin spoedig verandering ten goede komen, omdat de
betreffende fabrikanten hun toestellen terug kregen en daardoor de oorzaak
der fouten leerden kennen. Hielden wij met de aankoop van deze apparaten
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op, dan zou de belangstelling van de handelaren dalen, vreesde hij, en dan
kwamen wij nooit in het bezit van een behoorlijk bruikbaar handelstoestel.
Voor deze redenering viel veel te zeggen: de radiofabrikanten hadden er
een groot belang bij enige tropenervaring op te doen. Verwacht kon dan
ook worden dat zij hun uiterste best zouden doen om een betrouwbaar
tropentoestel te bouwen, teneinde gereed te zijn tegen de tijd dat de
omroep in Indië vaste voet kreeg en zij dus de luisteraars zouden kunnen
helpen aan een betrouwbaar ontvangtoestel. Inderdaad viel na enkele
maanden een merkbare verbetering te constateren en het had er alle schijn
van, dat we spoedig uit de toestelmisère zouden zijn. Iedere nieuwe
zending hield het belangrijk langer uit en enkele toestellen zelfs meer dan
een jaar.
Doch na deze eerste snelle verbetering trad een zekere stilstand in waar
men niet overheen kon komen, zodat we na verloop van een kleine twee
jaar nog steeds niet de beschikking hadden over een betrouwbaar
handelstoestel. Zelfs zou het, al wisten wij dat toen nog niet, nog vele jaren
duren alvorens het zover was.
Intussen zat men op de buitenstations enerzijds met een stelletje
verouderde toestellen die weinig gevoelig waren en anderzijds met
handelsapparaten, die geregeld defect raakten en teruggezonden moesten
worden voor claim. Geen wonder dat het Hoofd van de stations in de
Buitengewesten (CBG) er meermalen op aandrong een eind te maken aan
de aankoop van de minder betrouwbare handelstoestellen en over te gaan
tot het ontwerpen van een eigen universeel ontvangapparaat voor de korte
golven.
Maar er was geen tijd; het gehele personeel was ingeschakeld in de
productie der kortegolfzenders met toebehoren en aan uitbreiding (we
zaten toen nog in het oude radiolaboratorium) kon niet gedacht worden.
Het gevolg hiervan is geweest, dat nog tot 1930 werd voortgesukkeld met
een ondeugdelijk ontvangapparaat en dit zou nog een tijdlang hebben
voortgeduurd, als niet het toenmalige Hoofd van de Radioafdeling had
ingegrepen en opdracht had gegeven tot het ontwerpen van een eenvoudig
kortegolf ontvangtoestel.
Voor zover mij bekend, was dit de eerste maal dat de heer RTT ingreep in
de productie van het radiolaboratorium. Of dit nu kwam omdat de heer
CPR (die immers tegen zelfbouw was) kortgeleden naar Amerika was
vertrokken, of omdat we een paar maanden geleden het nieuwe
radiolaboratorium hadden betrokken en dus over meer ruimte beschikten,
weet ik niet. Zeker is dat de urgentie van het bezitten van een solide
ontvangapparaat nog onverminderd voortduurde.
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Kort daarvoor was blijkbaar een zelfde opdracht gegeven aan de chef van
het ontvangstation te Rantja Ekek, want op een gegeven moment
verscheen bij ons op het laboratorium een modelletje van een
kortegolfontvanger van dit station met het verzoek dit te willen toetsen.
Aangezien dit model niet voldoende deugdelijk werd bevonden, doch
overigens zeer goede ontvangeigenschappen bezat, werd door ons een
nieuw apparaat ontwikkeld waarin deze waardevolle details werden
verwerkt.
Zo ontstond omstreeks begin 1931 de in onze dienst zeer bekend geworden
Rantja Ekek-Laboratorium ontvanger (afgekort RE/LAB), waarvan nog
hetzelfde jaar een honderdtal de deur uitging. Hierna werd nog tweemaal
een serie van vijftig aangemaakt.
Hiermee was voorlopig aan de eerste behoefte voldaan en daar de
toestellen zo deugdelijk bleken te zijn dat zij nooit defect raakten en dus
ook niet uitgewisseld hoefden te worden, bestond er geen behoefte aan een
grote reserve. Dientengevolge werd geen nieuwe serie meer op stapel
gezet en toen na verloop van een paar jaar de betere supers uitkwamen, die
op hun beurt weer veel gevoeliger waren dan de RE/LAB-toestellen en
tevens de RCA met een uitstekend, hoewel zeer duur, commercieel
ontvangtoestel op de markt kwam, werd voor de tweede maal de eigen
fabricage gestopt en thans voorgoed.

Foto 20: RE/Lab-ontvangtoestel van voren gezien zonder kap. Het was
de meest volmaakte kortegolfontvanger voor de Buiten bezittingen:
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Eenvoudig te bedienen, robuust en absoluut tropenzeker.

Foto 21: Achteraanzicht. Alle onderdelen zijn van goede kwaliteit en
uiterst doelmatig opgesteld.

Foto 22: Het ontvangtoestel compleet met kap. Van dit type door mij in
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samenwerking met de radiowerkplaats -ontworpen- werden series van 100
en tweemaal 50 aangemaakt. Opname 1931.
De foto’s 20 en 21 geven respectievelijk het voor- en achteraanzicht weer
van dit perfecte ontvangapparaatje, terwijl foto 22 hetzelfde toestel nog
een laat zien, doch thans met de kap. Hoewel het niet in de bedoeling ligt
alle aangemaakte toestellen aan een beschouwing te onderwerpen, wil ik
hier een uitzondering maken. Dit te meer, om te laten zien hoe men een
goed tropentoestel bouwt en waaraan het moet voldoen.
Het zal de opmerkzame zelfbouwende kortegolfamateur reeds opgevallen
zijn, dat het hier een vierlamper betreft met één h.f. versterker, één
detector en tweemaal laagfrequent versterking. De toestellen waren zowel
geschikt voor algehele wisselstroom- als voor gelijkstroomvoeding, met
dien verstande, dat de gloeistroomtransformator en het
plaatspanningsapparaat afzonderlijk meegeleverd werden en dus niet
ingebouwd waren. In verband hiermee kon dus op plaatsen waar men niet
beschikte over een wisselstroomnet, ook gebruik worden gemaakt van een
accu en van anodeblocs.
Iets dieper ingaande op enkele details zij verder opgemerkt, dat de h.f.
versterker a-periodisch was, dat wil zeggen geen afstembare roosterketen
bezat, zodat men zich dan ook van een behoorlijke versterking van de
aankomende h.f. trilling niet al teveel moet voorstellen. Deze trap deed dan
ook niet zozeer dienst als versterker dan wel als tussentrap, teneinde het
uitstralen van eigen trilling, als de detector genereerde, tegen te gaan. Dit
laatste was nodig, zo we weten, bij ontvangst van de draaggolf van
ongemoduleerde ongedempte telegrafiezenders.
Voor de tweede trap werd de roosterdetectie gekozen, daar deze het meest
geschikt was gebleken voor kortegolfontvangst, terwijl het terugkoppelen
plaats had door het in- en uitdraaien van een variabele condensator en dus
niet door een spoel te bewegen. Hierdoor werd een veel soepeler werking
verkregen. Ik kom hier zo meteen op terug.
De na de detectie ontstane l.f. trillingen werden versterkt in de zo even
genoemde twee trappen, waarbij de zogenaamde weerstandskoppeling
werd toegepast. Hoewel deze wijze van versterking minder effectief is dan
de meer bekende en toegepaste transformatorkoppeling, werd deze eerste
gekozen omdat de l.f. transformatoren nog altijd niet voldoende
betrouwbaar waren, terwijl detectie gevolgd door weerstandkoppeling
minder last geeft van het hinderlijke randgehuil, waarover ook zo meteen
meer.
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Toch was het niet mogelijk het helemaal zonder een l.f. transformator te
stellen, omdat het toestel geschikt moest zijn voor het luisteren op een
hoofdtelefoon. In verband hiermee werd een uitgangstransformator
gebruikt, die overigens geen last bezorgde, mede misschien door de
speciale “stroomloze” schakeling die werd toegepast.
Wat de zelfbouwer tevens opgevallen moet zijn, is het nagenoeg ontbreken
van verbindingsdraden. Dit is een gevolg van de uiterst doelmatige
opstelling der onderdelen, zonder nochtans aan de toegankelijkheid van
deze onderdelen afbreuk te doen.
Van de beide aanwezige draaicondensatoren diende de grootste voor de
afstemming van de roosterkring van de detectorlamp, terwijl de andere
werd gebruikt voor de regeling der terugkoppeling. Beide condensatoren
waren voorzien van eigengemaakte aandrijvingen. Bovendien bezat de
eerste een extra fijnregeling, hetgeen bij kortegolfontvangers noodzakelijk
is. In plaats van metalen werden hier ebonieten schijven gebezigd,
teneinde het hinderlijke “kraken” te voorkomen. Daarbij werd voor de
fijnregeling een constructie toegepast die geen last gaf van de zogenaamde
“dode” gang, welk euvel vrijwel alle in de handel zijnde fijnregelknoppen
na korte of lange tijd vertoonden en welk gebrek het afstemmen ten zeerste
bemoeilijkte.
Behalve uitstekende ontvangkwaliteiten moest het toestel betrouwbaar,
robuust en eenvoudig te bedienen zijn. Wat de betrouwbaarheid betreft,
deze werd verkregen door uitsluitend die onderdelen te gebruiken welke in
de loop der jaren in de tropen goed hadden voldaan en waarvan bekend
was dat zij niet, of nagenoeg niet, in kwaliteit achteruit gingen. Dit is dan
ook de reden, waarom het gebruik van l.f. transformatoren werd vermeden.
Weliswaar werd hierdoor een weinig aan geluidsterkte ingeboet, doch daar
meestal schrijfontvangst werd toegepast, waardoor nog een extra l.f.
versterker aan het ontvangtoestel werd toegevoegd, hinderde dit niet
zoveel.
Dat het toestel robuust moest zijn en een stootje zou moeten kunnen
verdragen wordt duidelijk, indien met bedenkt dat de afstanden waarover
het (vaak) vervoerd moest worden niet alleen zeer groot, doch bovenal
zeer moeilijk waren. Niet voor niets werden de apparaten die per KPM
verstuurd moesten worden, extra goed verpakt, opdat zij een stootje
zouden kunnen uitstaan en nog kwamen zij vaak defect aan. De oorzaak
hiervan was gelegen in het laden en lossen op de reden, waarbij gebruik
werd gemaakt van prauwen. Was de zee rustig, dan verliep alles vrij
normaal. Doch o wee, als zij ruw was, dan kwamen de kisten soms met
een smak op de bodem van de op en neer dansende prauwen terecht. Niet
223

te vragen hoe het er voor het inwendige op aankwam. Men hoeft dit maar
eenmaal meegemaakt te hebben om hierover mee te kunnen praten.
Thans nog iets over de ontvangkwaliteiten.
Het belangrijkste onderdeel van de kortegolfontvanger is misschien wel de
detectorketen inclusief de terugkoppeling. Wordt hieraan niet de grootste
zorg besteed, dan zal de ontvanger niet aan de gestelde eisen van
soepelheid in het genereren, het voorkomen van dode plekken enz, kunnen
voldoen.
Daar het verkeer op de lange golf praktisch afgedaan had, was het niet
nodig een toestel te maken dat voor de ontvangst van korte én lange
golven geschikt moest zijn. Trouwens, ook al was dit laatste het geval
geweest, dan nog zouden wij geen gecombineerd langekortegolfontvangtoestel hebben gemaakt, omdat dit niet alleen constructief
moeilijker was, doch ook minder bedrijfszeker. Dientengevolge kon met
één enkele spoel worden volstaan, hetgeen niet alleen een grote
vereenvoudiging gaf, doch ook de bedrijfszekerheid ten goede kwam.
Weliswaar bleek het noodzakelijk een omschakelaar toe te passen teneinde
meer of minder windingen te kunnen bezigen, doch hiervoor kon
constructief een zeer eenvoudige deugdelijke oplossing gevonden worden
door toepassing van een dubbelpolige steker. Hierdoor werd het gebruik
van draaicontacten voorkomen, hetwelk in h.f. kringen van groot belang is,
daar zij vaak last geven van overgangsweerstand.
Het bezigen van een enkele vaste afstemspoel maakte het mogelijk de
demping van de rooster- en terugkoppelketen zo gering mogelijk te maken,
hetgeen bereikt werd door een minimum aan eboniet (een beter
isolatiemateriaal bezaten we niet) te gebruiken. Zolang dit
isolatiemateriaal nieuw is, heeft het meestal wel een hoge weerstand, doch
na verloop van tijd wordt de oppervlakte aangetast en gaat deze weerstand
achteruit. Paste men nu van dit materiaal niet meer toe dan nodig was, dan
werd de kans op het verslechteren van de demping ook vermeden. Uit de
foto’s 20 en 21 blijkt duidelijk hoe dit vraagstuk werd opgelost. De spoel
werd slechts door een enkele reep eboniet gesteund, waarbij tevens nog
zorg was gedragen voor een lange isolatieweg en dus voor een hoge
overgangsweerstand. Binnen in de afstemspoel bevindt zich het
terugkoppelspoeltje. Ook dit is vast aangebracht. In tegenstelling tot de
roosterspoel kon dit zo gedimensioneerd worden, dat bij overgang van het
ene golfbereik op het andere het niet nodig was het windingtal te
veranderen.
Reeds vroeger hebben we gezien dat door terug te koppelen de demping
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van de roosterketen wordt gereduceerd. Men kan dit doen door de
terugkoppelspoel vaster te koppelen, maar ook, zoals zo even werd
opgemerkt, door deze vast op te stellen en in de terugkoppelketen een
draaibare condensator op te nemen. Draaien we deze condensator verder
in, zodat de capaciteit wordt vergroot (en de schijnbare weerstand daalt),
dan wordt hetzelfde bereikt als bij het vaster koppelen van rooster- en
terugkoppelspoel.
Verder is bekend dat bij voortgezette dempingreductie de detectorlamp
tenslotte gaat genereren, dus zelf trillingen gaat voortbrengen.
Nu is het zo dat in Indië, waar meestal over zeer grote afstanden moest
worden gewerkt, de ontvanger op de rand van genereren moest staan
teneinde de zender te kunnen horen. Dit maakte het noodzakelijk, dat ten
eerste de overgang van niet-genereren op genereren uiterst soepel moest
gaan (en niet met een klap zoals men dat noemt); verder, dat het toestel
geen zogenaamde “dode plekken” (waar het genereren ophield of moeilijk
ging) mocht bezitten en tenslotte, dat op de rand van genereren geen last
van het hinderlijke fluiten (bekend staande als randgehuil) mocht worden
ondervonden. Er waren natuurlijk nog wel meer voorwaarden waaraan een
goed werkend tropentoestel moest voldoen. Doch ik zal het hierbij maar
laten. Alleen wil ik nog opmerken, misschien ten overvloede, dat deze
minimum eisen niet alleen golden bij aflevering van het toestel, doch ook
nog, en dit was een punt van belang, als het enige maanden, ja zelfs jaren
in gebruik was.
Het spreekt vanzelf dat niet eerder tot het fabriceren van de eerste serie
werd overgegaan, alvorens het proeftoestel aan alle bovengenoemde
voorwaarden voldeed. Daar de serie een getrouwe kopie werd van het
proefexemplaar, bleken zij bij het gereed komen alle zonder uitzondering
aan de gestelde eisen te voldoen, hetgeen een vlotte aflevering bevorderde.
Voor zover ik mij herinner, is nimmer een toestel defect teruggekomen. De
apparaten die na verloop van enige jaren opgezonden werden wegens
uitwisseling tegen de gevoeliger supers, bleken bij keuring nog even goed
te werken als toen zij nieuw waren. Het beste bewijs, dat aan de eis van
een goede tropenontvanger was voldaan.
Zouden we in de toekomst geen ontvangers meer bouwen voor de stations
in de Buitenbezittingen, anders stond het met de benodigde toestellen voor
de grote ontvangstations als Rantja Ekek en het in de jaren 1930-1931
gebouwde Kebajoran bij Batavia. Zo ik reeds eerder vermeld heb, was
Batavia Centrum het grootste telegraafcentrum van Nederlands-Indië
geworden na het verlaten van het ontvangstation te Tjangkring als
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bedrijfscentrale. Daar Rantja Ekek het enige ontvangstation was, moesten
alle ontvangen telegrammen (behalve die voor Bandoeng en omstreken)
overgeseind worden naar Batavia Centrum, hetgeen behalve een zware
belasting der lijnen steeds een kleine vertraging met zich meebracht.
Teneinde nu het heen en weer zenden van telegrammen tussen Bandoeng
en Batavia Centrum te ontgaan, werd eindelijk besloten een tweede groot
ontvangstation te bouwen in de omgeving van Batavia. Hierdoor ontstond
het zo even genoemde Kebajoran en het was dit station, waarvoor op het
radiolaboratorium een twaalftal commerciële ontvangers werd gebouwd
benevens nog een aantal hulpapparaten. Evenals bij de RE/LAB toestellen
het geval was, werd ook bij deze h.f. versterking, detectie en tweemaal l.f.
versterking toegepast. Echter met dit verschil, dat thans de h.f. versterker
wél werd afgestemd en verder, dat de verschillende trappen niet in één kast
doch in panelen werden ondergebracht, die boven elkaar in een rek werden
gemonteerd; een systeem dat bij de commerciële bedrijven in Europa en
Amerika meer en meer ingang begon te vinden.
Daar het frame waar de drie panelen in zaten, ongeveer 1,80 meter hoog
was, moest dus het afstemmen staande geschieden. Op dezelfde wijze dus
als bij de zenders het geval was. Een voordeel van deze toestelbouw was,
dat men een overzichtelijk geheel kreeg en tevens, dat een minimum aan
plaats werd ingenomen. Zij is later algemeen toegepast, niet alleen voor
ontvangapparaten, doch ook voor versterkers, geheimtelefonie,
echosperren, zenders, enz.
Bij het beproeven van het eerste model, dat overigens bij de bouw geen
bijzondere moeilijkheden had opgeleverd en ontworpen was door de
toekomstige chef van het nieuwe ontvangstation de heer de Haas, deed
zich een hinderlijk verschijnsel voor, dat bekend staat als het microfonisch
effect. Hieronder verstaat men het optreden van een bijgeluid dat
waargenomen wordt in de luidspreker of hoofdtelefoon, als gevolg van het
mechanisch trillen van een onderdeel van het ontvangtoestel. Dit
verschijnsel was ons reeds bekend en kwam veelvuldig voor bij
kortegolfapparaten waarbij de luidspreker bij ingebouwd was; een
methode die aanvankelijk algemeen toegepast werd.
Plaatste men zo’n luidspreker voor of achter het open ontvangtoestel in de
buurt van de detectorlamp, dan gebeurde het dikwijls dat de luidspreker
een huiltoon produceerde. Eerst zacht, doch allengs aanzwellend, zodat
tenslotte al het andere geluid overstemd werd. Nam men de luidspreker
weg of tilde men hem op, dan verdween het gehuil weer.
Hoewel het verschijnsel hiermee niet verklaard is, leek het er veel op dat
het, in dit laatste geval, de luchttrillingen waren die door de luidspreker
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werden opgewekt en die het één of andere onderdeel van het toestel in
trilling bracht, welke mechanische trillingen op hun beurt weer l.f.
trillingen deden ontstaan die door de luidspreker opnieuw omgezet werden
in luchttrillingen enz. Een soort akoestische terugkoppeling dus.
Het onderdeel dat het meest gevoelig was voor het microfonisch effect,
was de detectorlamp. Het gebeurde dan ook veel dat men deze lamp
verend opstelde, teneinde het optreden van het hinderlijke bijgeluid te
voorkomen.
Hoewel we hier niet dieper op in zullen gaan, waren het gewoonlijk de
gloeidraad en de beide andere elektroden van de lamp, die door de
uitwendige mechanische trillingen in beweging werden gebracht. Hierdoor
traden veldsterkteveranderingen op, die dezelfde uitwerking hebben als
fictieve roosterwisselspanningen, die op het rooster aangelegd waren.
Toen nu het microfonisch effect bij de ontvangers voor Kebajoran optrad,
(hetwelk overigens niet ingeleid werd door een luidspreker doch door het
gedreun van de vloer) werd ook hier aanvankelijk gedacht aan het trillen
van de lampen. Daar echter het verend opstellen geen verbetering gaf,
moest de oorzaak wel ergens anders liggen. Dit bleek tenslotte ook het
geval te zijn, want het waren de condensatorplaten van de h.f. versterker
die het deden. Sedert jaren hadden wij de draaibare RCA-condensatoren
gebruikt welke, naar onze ervaring, het meest solide fabrikaat en vrij van
“kraken” waren. Van het voortbrengen van het microfonisch effect hadden
wij tot nog toe nimmer last gehad. Dat zij het nu wel deden en een huiltoon
gaven, moest dan ook geweten worden aan de nieuwe bouwwijze in een
hoog frame en de montage in een aan trillingen onderhevig paneel.
Blijkbaar werden deze trillingen overgebracht op de platen van de
afstemcondensatoren, waardoor capaciteitsveranderingen ontstonden, die
in de afgestemde kringen ongewilde afstemveranderingen tot gevolg
hadden, die op hun beurt weer frequentie- of amplitudemodulatie deden
ontstaan. Weliswaar waren deze capaciteitsveranderingen zeer gering,
doch blijkbaar voldoende om in kortegolfapparaten het hinderlijke
bijgeluid op te wekken.
Hoe het verschijnsel opgelost is, is mij niet bekend. De toestellen zijn zo
de deur uitgegaan om ter plaatse verder afgestemd te worden. Naar ik
meen heeft men, na verschillende dingen beproefd te hebben, tenslotte
over de platen een reepje koper gesoldeerd, zodat zij niet meer konden
vibreren.
Het is misschien wel interessant nog te vermelden, dat voor de
energieoverdracht van de antennes naar de ontvangtoestellen gebruik werd
gemaakt van wat men vele jaren later noemde de coaxiale kabel. Dit betrof
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dus een vinding van de heer de Haas, waarmee goede resultaten werden
bereikt. Daar deze kabel toen nog niet bekend en dus niet in de handel was,
gebruikte men gewone sterkstroomkabel met loodmantel, waarvan de kern
werd verwijderd.
Kort na de terugkomst van de heer CPR uit Amerika werd begonnen met
de bouw van een paar kortegolfontvangtoestellen voor het radiostation te
Medan. Hoewel deze bouw niet zo’n groot succes is geworden, is het
misschien toch wel interessant hier iets meer van te vertellen en wel ten
eerste omdat bij deze bouw een andere weg werd ingeslagen dan voorheen
en verder, omdat zij min of meer, wat de bouwwijze betreft, een voorloper
is geworden van de latere één zijbandontvangers met onderdrukte
draaggolf.
Zoals reeds vaker is opgemerkt, had de heer CPR een grote voorliefde
voor ontvangapparaten uit de handel, mede omdat wij hierdoor een hoop
werk uitspaarden. Daar echter, zoals we gezien hebben, de
kortegolfapparaten niet voldeden en zeker niet geplaatst mochten worden
op een belangrijk station als Medan, werd hier een middenweg ingeslagen
en wel door een langegolfontvanger te nemen (die in de tropen wel
bedrijfszeker was) en hier een zelfgebouwd kortegolfapparaat voor te
zetten. Overeenkomstig de gevolgde methode bij de bouw van de
ontvangtoestellen voor Kebajoran, werd ook hier paneelmontage in frames
toegepast. Dit zou ook later het geval zijn bij de fabricage van ontvangers
voor Rantja Ekek.
Ook thans kwam weer in het bovenste paneel de h.f. versterker, in het
tweede de detector en een oscillator voor het opwekken van een
hulpfrequentie en in het derde een langegolfontvanger van Philips, welke
laatste we vanwege zijn eigenaardige vorm de broodtrommel noemden.
Na dit derde paneel volgde een paneel voor de gelijkrichter voor de
schrijfontvangst, terwijl in de voet van het frame het voedingsapparaat
werd ondergebracht. Voor zover ik mij herinner, bestond de h.f. versterker
uit drie trappen.
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Foto 23: Een paar vormen van toroidale spoelen en hoe het type met
koperband aangemaakt wordt.
Teneinde de uitwendige velden en daardoor de onderlinge koppeling tot
een minimum te beperken, werden in de afgestemde kringen de
zogenaamde torodiale spoelen gebezigd, waarvan we op foto 23 een paar
afgebeeld zien. Aanvankelijk werd hiervoor koperdraad gebruikt, doch
later zijn wij overgegaan op koperband, waardoor we nog meer aan het
doel beantwoordden. In tegenstelling met de gevolgde methode bij de
langegolfontvangers had het afstemmen van de h.f. trappen voor iedere
trap afzonderlijk plaats. Alle drie condensatoren op één as onder te
brengen, zoals gebruikelijk bij langegolfontvangers, werd door ons niet
aangedurfd, omdat de capaciteit van de condensatoren onderling teveel
verschilde, ook al waren zij van hetzelfde fabrikaat en grootte. Verder
werd parallel op iedere condensator nog een extra trimcondensatortje
aangebracht bij wijze van fijnregeling.
Het afstemmen van de h.f. trappen geschiedde op een, voor een ontvanger,
zonderlinge wijze, namelijk door de absolute onderlinge gelijkheid af te
lezen op een drietal gevoelige metertjes en dus niet via de l.f.-weg op het
gehoor. Bij deze methode hadden we niets anders te doen dan de
afstemcondensator van de eerste h.f. trap in een stand te zetten, die
ongeveer overeen moest komen met de golflengte waarop later gewerkt
zou worden. Om nu de tweede trap hierop af te stemmen, werd de wijzer
229

van een in de anodekring aangebrachte gevoelige meter nauwkeurig in het
oog gehouden. Zodra de wijzer zich eventjes bewoog, moesten de kringen
ten naaste bij gelijk zijn. Door nu met de fijnregelcondensator nog wat na
te regelen, kon een “topje” gevonden worden. Hetzelfde geschiedde met de
derde trap, die zich gemakkelijker in afstemming liet brengen vanwege de
grotere uitslag die hier verkregen werd.
Eén en ander vraagt vermoedelijk een kleine toelichting, want het zal
misschien niet duidelijk zijn hoe het komt dat de metertjes uitslaan, terwijl
van de ontvangst van een draaggolf geen sprake is. Het verschijnsel is
namelijk een gevolg van het feit dat, niettegenstaande een volledig
constante voedingsspanning van alle lampen, toch nog heel kleine
onregelmatigheden in de stroomverdeling ontstaan, omdat de elektronen
niet alle met gelijke snelheid uit de kathode treden. Hierdoor doen zich
minimaal kleine stroomveranderingen in de anodeketen van de lampen
voor, die versterkt worden wanneer de lampketens met elkaar in
afstemming zijn. Zijn nu in de anodeketens gevoelige ampèremeters
aanwezig, dan zullen deze op de versterkte stroomveranderingen reageren
en een kleine uitslag geven.
Zonder dus gebruik te maken van een hoofdtelefoon of luidspreker kan een
ontvanger, althans voor wat de h.f. versterker betreft, afgestemd worden en
wel door gebruik te maken van metertjes op dezelfde wijze als
bijvoorbeeld geschiedt bij de reeds besproken stuurzenders. Het zijn deze
stroomveranderingen die we vroeger hebben leren kennen als het
achtergrondgeruis en zij kunnen dus eigenlijk opgevat worden als een
soort gebrek aan de ontvanginstallatie. Immers, dit achtergrondgeruis trad
op wanneer de sterkte der tekens van een kortegolfzender beneden een
bepaald niveau daalde en verdere versterking geen nut meer had. Het is
tenslotte ook deze natuurlijke grens, die men niet kan overschrijden. Het
hangt van de steilheid van de gebruikte lampsoort en van de lamptechniek
af in hoeverre deze grens hinderlijk is bij de ontvangst van zeer zwakke
tekens.
Hoe het stond met het achtergrondgeruis van de door ons gebruikte
lampen, weet ik niet en doet ook weinig ter zake. Het ging er alleen maar
om melding te maken van het feit op welke wijze door ons van dit
verschijnsel een nuttig gebruik werd gemaakt. Laten we echter terugkeren
tot het eigenlijke onderwerp en eens kijken hoe het afstemmen verder in
zijn werk ging. Bij dit verdere afstemmen konden we het niet zonder een
draaggolf, afkomstig van de één of andere zender, stellen. Om deze
draaggolf te vinden werd de condensator van de eerste h.f. trap een weinig
verdraaid, waarna de twee andere volgden. Hierbij werd ervoor gezorgd,
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dat het geheel in afstemming bleef. Dit werd zo vaak herhaald, totdat wij
een draaggolf te pakken hadden, hetgeen tot uiting kwam door een grotere
uitslag van het eerste anodestroommetertje. De afstemming van de rest van
de h.f. versterktrappen volgde dan vanzelf.
Na passering van de h.f. versterker werd aan deze draaggolf een zodanige
frequentie (welke afkomstig was van de zich in het tweede paneel
bevindende oscillator) medegedeeld, dat na detectie een verschilfrequentie
van, naar ik meen, 100 kHz werd verkregen, overeenkomend dus met een
golflengte van 3 km. Deze verschilfrequentie (of liever deze golf van 3
km) werd medegedeeld aan een kort “antenne”-draadje van enkele
centimeters lang. Thans kwam de Philips ontvanger aan bod. De h.f.
versterkertrappen werden hierop afgestemd, die voor de nodige versterking
der trillingen zorgden.
Daar de langegolfontvanger een super was, had hierin opnieuw
frequentietransformatie plaats, waarna via de tweede detector en de l.f.
versterker tenslotte een hoorbaar geluid ontstond (mits natuurlijk de
ontvangen draaggolf gemoduleerd werd). Op deze wijze werd een handig
gebruik gemaakt van een goed handelstoestel gecombineerd met een eigen
gemaakt h.f. voorzetapparaat, waardoor ons het vele werk dat verbonden is
aan het maken van een goede middenfrequentversterker met detector enz.
werd bespaard.
Hoe eenvoudig deze methode ook lijkt, in de praktijk viel zij niet mee. Het
was in hoofdzaak de eigengemaakte h.f oscillator die moeilijkheden gaf en
wel omdat het niet eenvoudig bleek te zijn deze voldoende stralingsvrij te
maken; iets dat absoluut nodig was, daar anders allerlei complicaties te
verwachten waren en ook prompt ontstonden.
Het klinkt misschien een beetje vreemd, doch bij deze eerste toestellen zijn
wij er nooit helemaal in geslaagd de oscillator stralingsvrij te maken,
ondanks de grote zorg die wij hieraan besteedden en niettegenstaande het
aanbrengen van dubbele koperen wanden. Hoe het mogelijk is geweest dat
de h.f. trillingen hier toch nog doorheen kwamen, was ons een raadsel,
doch het gebeurde en deze trillingen werkten op hun beurt weer in op de
h.f. trappen van de voorversterker. Niet altijd werd van deze inwerking
hinder ondervonden, doch wanneer toevallig met een tweede zender een
geschikte som- of verschilfrequentie werd gevormd, had je de poppen aan
het dansen.
Enfin, uiteindelijk werden de apparaten toch maar verzonden en ter plaatse
opgesteld. In hoeverre zij te Medan aan de verwachtingen hebben
beantwoord, is mij tot mijn spijt niet bekend.
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Na het gereedkomen van deze technisch weinig bevredigende
ontvangtoestellen werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van een
geheel nieuw type, namelijk met een toestel dat gebruikt zou worden voor
de ontvangst van zenders, die géén draaggolf bezaten en die slechts één
van de beide gebruikelijke zijbanden bezigden.
Aangezien het nog geruime tijd zou duren alvorens het eerste model
gereed kwam en hier zeer veel aan vast zat, kom ik hier te gelegener tijd in
een afzonderlijk hoofdstuk op terug, gelijk met de zogenaamde
éénzijbandzenders met onderdrukte draaggolf.

5. De beeldtelegraaf
Medio 1931 werd het, voor die tijd, meest moderne verkeersmiddel, de
beeldtelegrafie, tussen Nederland en Nederlands-Indië voor het verkeer
opengesteld. Hierbij werd zowel aan Nederlandse als aan Indische zijde
gebruik gemaakt van het systeem “Telefunken Carolus” welk systeem kort
tevoren, na vele jaren van experimenteren, geschikt werd bevonden voor
het commerciële verkeer en door Telefunken in de handel werd gebracht.
Dat de beide radiodiensten er zo spoedig toe overgingen een dergelijke,
ongetwijfeld zeer kostbare installatie aan te schaffen, terwijl de
bruikbaarheid en het nut nog afgewacht moesten worden, is een bewijs dat
deze diensten met de tijd mee wilden gaan.
De installatie in Indië werd, hoe kan het anders, ondergebracht in één der
lokalen van het radiolaboratorium. Verwacht werd vermoedelijk dat zij
voorlopig nog wel niet geschikt zou zijn om in handen van niet-technici
gesteld te worden. Dit zou immers het geval geweest zijn wanneer het
apparaat opgesteld was in de Bedrijfscentrale, een plaats waar het
overigens qua verkeersapparaat thuis hoorde.
Misschien heeft het aanvankelijk wel in de bedoeling gelegen de
installatie, na het doorlopen van een zekere proeftijd, naar de
Bedrijfscentrale over te brengen. Doch wanneer zulks inderdaad de
bedoeling is geweest, dan is het nimmer zover gekomen. De reden hiervan
is, dat jarenlang met de installatie is geëxperimenteerd. Deze
experimenten, waar overigens weinig schot in zat, hadden niets te maken
met de één of andere constructiefout; integendeel, de installatie werkte
zeer bevredigend. De oorzaak was dan ook een andere, namelijk om haar
te moderniseren en, evenals dit bij de zenders het geval was, geheel met
wisselstroom te voeden.
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Hoewel het overbrengen van wit-zwart-beelden (zoals dit het geval is bij
de beeldtelegrafie) in wezen niet moeilijker is dan het maken van een
goede radiotelefoonverbinding over lange afstanden, sprak het eerste
blijkbaar meer tot de verbeelding van het publiek dan het laatste, want de
belangstelling die de vele bezoekers van het radiolaboratorium voor de
beeldinstallatie hadden, was over het algemeen groter dan voor de andere
radio-installaties. Het is in verband hiermee dat ik iets omtrent de werking
van de beeldtelegraaf wil vertellen.

Afb. 3: Schema van de “Telefunken Karolus” beeldtelegraaf.
In afbeelding 3 is het principeschema weergegeven. Hieruit blijkt dat de
installatie bestaat uit een gecombineerde zend-ontvanginrichting (niet te
verwarren met een radiozender en dito ontvanger). Ook behoort hiertoe
een synchronisatie-inrichting, welke eenvoudigheidshalve in de figuur is
weggelaten.
Laten we beginnen bij de zender. Hierin stelt (I) de zendtrommel voor,
waarop het beeld, dat de grootte van 13 x 18 cm mag hebben, met een paar
veren geklemd wordt. Deze zendtrommel wordt met een bepaalde snelheid
gedraaid en tegelijkertijd van rechts naar links bewogen door middel van
een worm en wormwiel. Links van de zendtrommel bevindt zich de
zendlamp (2). Hiervoor wordt een osram-nitralampje gebruikt, dat
ongeveer een stroomsterkte van 5 ampère verbruikt bij een spanning van 6
volt. Nadat het licht van deze lamp een diafragma is gepasseerd, wordt het
door een lens (3) gebundeld, zodat op het beeld van de trommel een
cirkelvormig puntje met een diameter van ongeveer 0,2 mm valt. Daar nu
de zendtrommel draait en meteen opschuift, zal dit lichtpuntje het gehele
beeld aftasten.
De op het beeld vallende lichtstraal wordt teruggekaatst en opgevangen
door de fotocel (4). De bedoeling van deze cel is het teruggekaatste licht
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om te zetten in stroomvariaties. Zij bestaat uit een ringvormige glazen
schijf, die met edelgas is gevuld en waarin zich twee elektroden bevinden.
De ene elektrode bestaat uit een laagje alkalimetaal, dat de helft van de
glazen wand bedekt en dat door middel van een andere stof lichtgevoelig is
gemaakt.
Valt hierop een lichtbundel, dan worden elektronen uitgezonden, waaruit
volgt dat deze elektrode dienst doet als kathode.
De tweede elektrode (dat is dus de anode) bestaat uit een zigzag
gewikkelde nikkeldraad, welke verbonden is met de positieve pool van de
batterij (5), die een spanning levert van ongeveer 25 V. De negatieve pool
van deze batterij gaat naar de zo even genoemde kathode.
Verder bevindt zich in het midden van de schijf een ronde opening van 8
mm, teneinde aan de lichtbundel doorgang te verlenen. Daar het nodig is
dat de lichtstralen zoveel mogelijk gelijkmatig (evenwijdig) op de gehele
fotocel vallen, is achter de beeldtrommel nog een parabolisch spiegeltje
aangebracht, dat zodanig is opgesteld dat het teruggekaatste lichtvlekje
precies in het brandpunt valt. Hierdoor zullen de stralen die de spiegel
treffen, als een evenwijdige bundel op de fotocel geworpen worden, welke
de bovenzijde van de spiegel afsluit.
De intensiteit van de teruggekaatste lichtbundel hangt af van de kleur van
het beeld en het zal duidelijk zijn, dat de gehele werking hierop moet
berusten. Passeert het lichtpuntje namelijk een witte vlek (onbedrukt
gedeelte), dan wordt veel licht teruggekaatst. Is deze vlek zwart of donker,
dan wordt een gedeelte van het licht geabsorbeerd en de rest, dat is maar
weinig, teruggekaatst.
Als gevolg van deze lichtindrukken zal de fotocel op zijn beurt stroompjes
doen ontstaan van verschillende grootte. Valt hierop veel licht, dan is de
opgewekte stroomsterkte het grootst en bij weinig licht het kleinst. Bij het
afwisselend passeren van lichte en donkere passages van het beeld krijgen
we dus overeenkomstige stroomimpulsjes. De snelheid waarmee deze
impulsies elkaar opvolgen, hangt mede af van de lijndichtheid van het
beeld.
Bestaat dit beeld uit een aantal evenwijdige witte en donkere lijnen die vrij
dicht bij elkaar liggen, dan volgen de stroomimpulsies elkaar snel en
regelmatig op. Bevindt zich echter op het papier een grote witte vlek, dan
heeft gedurende de tijd dat het lichtpuntje deze vlek passeert, geen
stroomverandering plaats. Hetzelfde geschiedt natuurlijk bij het passeren
van een donkere vlek, alleen met dit verschil dat gedurende die tijd de
stroomindruk klein is. Hieruit volgt, en daar wil ik in het bijzonder op
wijzen, dat we te doen hebben met zogenaamde gelijkstroomstootjes. Deze
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gelijkstroomstootjes hebben namelijk de eigenaardigheid, dat zij zich
moeilijk laten versterken. En versterking hiervan is nodig, want de
opgewekte stroomstootjes zijn, zoals begrijpelijk is, uiterst zwak en
bedragen niet meer dan 1/1000 mA.
Teneinde de stroomveranderingen toch te kunnen versterken, is een
hulpmiddeltje bedacht dat hierin bestaat, dat men tussen de lichtbron en de
fotocel een schijf met gaatjes heeft aangebracht en deze met een bepaalde
snelheid laat draaien. In plaats van een eventueel lang aanhoudende
lichtindruk krijgen we nu een serie snel achter elkaar volgende
lichtstootjes die óf sterk óf zwak kunnen zijn, afhankelijk van het passeren
van lichte of donkere puntjes van het beeld.
De frequentie van de licht- en dus ook van de wisselstroomstootjes, welke
men de draagfrequentie van de beeldtelegraaf noemt, is niet bijzonder
kritisch mits men maar boven de 1000 en beneden de 20.000 hertz blijft.
Hoewel het overgeseinde beeld des te volkomener zal zijn naarmate een
hogere draagfrequentie wordt genomen, kan men hiermee ook weer niet te
ver gaan, omdat dan te hoge eisen aan de versterker, seingeving van de
zender en de tussenliggende kabels en lijnen worden gesteld, terwijl de in
breedte toenemende zijbanden storend kunnen werken op dichtbijgelegen
zenders. In verband met dit laatste werd bij het beeldtelegraafverkeer
tussen Nederland en Nederlands-Indië niet verder gegaan dan 1500 hertz,
zijnde weliswaar zeer laag, doch ruimschoots voldoende voor een
bevredigende beeldoverdracht, mits men de trommel niet te snel liet
draaien.
Hoewel ik hier niet te diep op in kan gaan, is dit laatste niet zo moeilijk in
te zien. Hierbij wordt uitgegaan van een minimale breedte van de lijnen
van het beeld. Deze mogen namelijk niet te smal zijn, omdat dan de kans
ontstaat dat het lichtbundeltje de lijnen overlapt en gelijktijdig sterke en
zwakke reflecties zullen ontstaan. Het is om deze reden, dat als kleinste
lijnbreedte 0,2 mm werd genomen.
Welnu, gaan we uit van een trommelomtrek van 210 mm, dan zullen bij
een dergelijke lijnbreedte maximaal 525 lichte en evenveel donkere
indrukken kunnen ontstaan. Nemen we verder een draaisnelheid aan van
één omwenteling per seconde, dan bedraagt de maximum beeldfrequentie
525 hertz.
Verder is uit de praktijk gebleken, dat bij ieder stroomstootje de
draagfrequentie minstens tweemaal gewisseld moet hebben, waaruit volgt
dat de minimale draagfrequentie 1050 moet zijn. Daar deze dus op 1500
gesteld was, blijkt hieruit dat wij aan de veilige kant waren.
Resumerend kunnen we dus zeggen, dat alleen dan stroomstootjes ontstaan
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wanneer het lichtbundeltje lichte vlekken passeert. Vallen de stralen op
zwarte of donkere plekken, dan is de reflectie zo minimaal, dat deze geen
effect hebben. In de praktijk is het echter wenselijk gebleken, dat het
omgekeerde plaatsvindt, namelijk dat bij het passeren van donkere vlekjes
stroomstootjes worden opgewekt. Ik kom hier zo meteen nog even op
terug. Dit laatste nu is mogelijk door een omkeerinrichting in het schema
op te nemen. Aangezien een dergelijke omkeerinrichting het overzicht niet
eenvoudiger maakt, zullen we ons gemakshalve houden aan het
bovenbeschreven systeem, dus dat bij een tekening met zwarte lijnen op
een witte achtergrond alleen de witte plekken stroomstootjes opwekken en
de donkere lijnen niet.
Laten we thans het ontvanggedeelte eens bekijken en zien wat er gebeurt
bij het omzetten van stroomstootjes in beelden. Dit gedeelte is minder
gemakkelijk te begrijpen dan het vorige, omdat hier enkele natuurkundige
eigenschappen aan te pas komen die minder goed bekend zijn.
De door de zender van de beeldtelegraaf opgewekte stroomimpulsies (in
beeldfrequentie) worden via de seingeving aan de kortegolfzender
meegedeeld, op dezelfde wijze als geschiedt bij gewone toonmodulatie bij
telegrafie. Alleen met dit verschil, dat de frequentie van de
stroomimpulsies wat hoger is.
Op het ontvangstation worden de aankomende, in de beeldfrequentie
gemoduleerde, h.f. trillingen op de gewone wijze versterkt, gelijkgericht
en daarna laagfrequent versterkt. De hierdoor ontstane l.f. impulsies gaan
thans rechtstreeks van het ontvangstation naar de ontvanginrichting van de
beeldtelegraaf, waar zij worden medegedeeld aan een zogenaamde Kerrcel
(6). Dit is, zo we meteen zullen zien, een soort lichtrelais.
Ook aan de ontvangzijde wordt gebruik gemaakt van een lokale lichtbron:
de nitralamp (7). De lichtstralen van deze lamp worden weer, evenals dit
bij de zender het geval is, door een lens gebundeld, waarna zij twee
Nicolse prisma’s (9) en (10) passeren, waartussen zich de zo even
genoemde Kerrcel bevindt. Het gedeelte Nicol – Kerrcel – Nicol is het
voornaamste onderdeel van de ontvanginrichting. Hierin worden de
aankomende stroompjes met behulp van de lichtbron omgezet in hiermee
corresponderende lichtimpulsies. Ik kom hier zo meteen op terug, doch
laten we eerst eens kijken wat er gebeurt wanneer de lichtstralen de
prisma’s, als gevolg van een stroomstootje, ongehinderd passeren. Deze
lichtstralen worden dan door de lens (11) opnieuw gebundeld en van
hieruit geworpen op lichtgevoelig papier, dat op de trommel (12) is
geklemd. Deze trommel bevindt zich in een lichtdichte koker. Het
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lichtpuntje heeft ook weer een diameter van 0,2 mm, terwijl de trommel
dezelfde grootte, verschuivingsrichting en hetzelfde aantal toeren heeft als
bij de zender.
Laten we thans het systeem Nicolse prisma – Kerrcel – Nicolse prisma
eens nader bekijken. Om dit te kunnen begrijpen, is het nodig eerst iets te
vertellen omtrent de natuurkundige eigenschappen van deze onderdelen.
Zo’n Nicolse prisma is een speciaal geslepen kwartskristal, hetwelk de
eigenschap bezit een doorvallende lichtbundel te polariseren. Dat wil
zeggen het uittredende licht trilt niet meer in alle richtingen, doch slechts
in één vlak. Plaatst men twee van deze Nicolse prisma’s achter elkaar,
zodanig dat de polarisatievlakken der prisma’s onderling loodrecht op
elkaar staan, dan zal theoretisch na het tweede prisma geen licht meer
uittreden.
Thans iets over de Kerrcel.
Deze bestaat uit een trog met twee openingen, die met kleine glaasjes zijn
bedekt. In de trog bevindt zich nitrobenzol en hierin zijn twee
condensatorplaatjes gedompeld. De werking van de cel berust op een
vinding welke door Kerr in 1875 werd gedaan. Deze bestaat hieruit, dat
zekere vaste of vloeibare lichamen onder de invloed van een elektrisch
veld dubbelbrekend worden. Valt tussen de condensatorplaatjes lineair
gepolariseerd licht, waarvan het polarisatievlak een hoek maakt van 45°
met de elektrische veldrichting, dan kan men dit licht na de doorgang
gesplitst denken in twee richtingen die te ontbinden zijn in twee onderling
loodrechte componenten.
De toestand is nu zo, dat in de rusttoestand, dat wil zeggen wanneer geen
signaal binnenkomt, het systeem Nicol – Kerrcel – Nicol geen licht
doorlaat. Zodra wordt een stroomstootje ontvangen en aan de Kerrcel
medegedeeld, of het trillingsvlak van de door de eerste Nicol
gepolariseerde lichtstraal zal door de Kerrcel gedraaid worden, evenredig
met de grootte der ontvangen stroomimpuls. Hierdoor zal de
trillingsrichting van de lichtbundel niet meer loodrecht op het
polarisatievlak van de tweede Nicol staan, zodat een deel van het licht ook
deze passeren kan. Hoe groter de toegevoerde l.f. stroomimpuls is, des te
sterker zal het polarisatievlak gedraaid worden en des te meer licht kan de
tweede Nicol passeren.
Aangezien het er (in ons geval) om begonnen is wit-zwart beelden over te
brengen zonder tussentinten, heeft men er alleen maar voor te zorgen dat
de stroomstootjes niet beneden een bepaalde waarde komen.
Uit het bovenstaande volgt dus, dat ieder stroomstootje dat correspondeert
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met een wit vlekje op de zendtrommel, een lichtpuntje zal werpen op het
lichtgevoelige papier, dat op de opvangtrommel zit. Hierop ontstaat nu een
lichtindruk, dat straks na het ontwikkelen en fixeren een donker puntje van
ongeveer 0,2 mm zal geven. Tevens volgt hieruit dat de donkere vlekken
van het beeld geen stroomstootjes oproepen en dus ook geen lichtpuntjes
kunnen doen ontstaan, met het gevolg dat het lichtgevoelige papier voor
deze vlekken onbelicht blijft.
Zodra het gehele beeld aan de zendzijde afgetast is en de ontvanginrichting
de uitgezonden impulsen op het lichtgevoelige papier heeft vastgelegd,
ontstaat hierop een negatief van het oorspronkelijke beeld. Aangenomen
natuurlijk, dat aan de zenderzijde geen omkeerinrichting is aangebracht.
Zo dit laatste wel het geval is, ontstaat een positief.
Tot zover in het kort een beschrijving van de werking van de
beeldtelegraaf. Het zal duidelijk zijn dat hier in de praktijk nog veel meer
aan vast zit. Zo is het bijvoorbeeld een absolute eis dat de zend-ontvang
trommels zuiver synchroon lopen, terwijl tevens op hetzelfde moment
moet worden begonnen en gestopt. Teneinde de trommels zo gelijk
mogelijk te doen draaien, wordt gebruik gemaakt van twee stemvorken,
die nauwkeurig aan elkaar gelijk zijn en waarvan zowel aan de zend- als
aan de ontvangzijde een exemplaar aanwezig is. Deze stemvorken zorgen
ervoor, dat de aandrijfmotoren een constant toerental houden.
Naderhand is de stemvork aan de Indische zijde vervangen door een
constante wisselstroom met een frequentie van 1500 hertz, welke geleverd
werd door de ons reeds bekende standaardklok in de kelder. Ondanks deze
voorzorgen liepen de zend- en ontvanginrichting niet altijd synchroon. In
verband hiermee was ter controle op iedere zendinrichting een impulseur
aangebracht, die periodiek een teken gaf. Op de ontvanginrichting nu
bevond zich een draaiende gaatjesschijf met een fasenlampje er achter.
Door middel van een versterker werd het seinteken zodanig versterkt, dat
het lampje op ging lichten. Liepen de zend- en ontvangtrommel synchroon,
dan bleef het lichtpuntje op dezelfde plaats. Zo dit niet het geval was, liep
het voor- of achteruit, al naar gelang de ontvangtrommel sneller of
langzamer liep dan de zendtrommel. Zoals men begrepen zal hebben,
berust deze werking op het principe van de stroboscoop.
Wat het gelijktijdig beginnen betreft, dit werd eenvoudig opgelost door het
geven van een bepaald sein, bijvoorbeeld door een V-teken. Zodra men dit
sein aan ontvangzijde hoorde, werd de trommel in beweging gezet.
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Foto 24: Eén der eerste “beeld” telegrammen tijdens de
proefuitzendingen.
Hoewel de radioweg nogal grillig was, zagen de ontvangen beelden er over
het algemeen nogal draaglijk uit, zie bijvoorbeeld foto 24, die een kopie
weergeeft van een proef in de begintijd. Ook werd betrekkelijk weinig
hinder van atmosferische storingen ondervonden, zodat de verbinding al
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heel slecht moest zijn, wilde een beeld zodanig verminkt overkomen dat
het niet meer leesbaar was.
Het is alleen erg jammer, dat van particuliere zijde zo weinig gebruik van
de beeldtelegraaf werd gemaakt, althans voor wat betreft het overseinen
van werkelijke beelden.
Eén der eerste beelden (misschien wel het eerste) dat ter verzending
aangeboden werd, was een schets van de trefplaats van de beruchte bom
welke op Hr Ms “De Zeven Provinciën” geworpen werd, toen dit
oorlogschip met muiters bemand, door Straat Soenda voer. Een geval dat
indertijd zoveel stof heeft doen opwaaien.
Kwam het slechts zelden voor dat beelden aangeboden werden, zoveel te
meer werd van de beeldtelegraaf gebruik gemaakt voor het overseinen van
gewone telegrammen. Eén der grote handelsfirma’s op Java maakte
hiervan een geregeld gebruik, omdat haar dit ten eerste veel goedkoper
kwam dan langs de gewone telegraaf en verder, omdat hierdoor absolute
geheimhouding was verzekerd. Geen enkele onbevoegde was in staat de
beeldtekens te ontvangen, uitgezonderd dan de bedrijven die over een
zelfde beeldinstallatie beschikten. Deze firma typte heel handig zoveel
woorden op een velletje papier van 13 x 18 cm als er maar op konden;
geen enkele centimeter bleef onbenut.
Kwam deze wijze van verzenden van telegrammen voor deze firma
voordeliger uit, onze dienst spon er geen zijde bij. Per avond werden
namelijk hoogstens een drietal telegrammen doorgegeven en hiervoor
moest speciaal een complete beeldtelegraafbediening binnen komen,
terwijl tevens gedurende die uren een kortegolfzender bij moest staan, die
dus geen ander verkeer kon doen. Meestal deed PMC hiervoor dienst, doch
het kwam ook weleens voor dat PLE bijgezet moest worden.
Hoewel de beeldtelegrafie zich uitstekend leende voor het bestuderen van
de voortplanting der korte golven door het wereldruim, herinner ik mij niet
dat, in tegenstelling met elders, door het radiolaboratorium ter zake
proeven zijn genomen.
De vervormingen die telkens terug kwamen en die ook wel verklaard
konden worden, waren de zogenaamde tekenverlenging en de
dubbeltekens. Deze tekenverlenging was niet altijd dezelfde en kon dus
niet geweten worden aan de traagheid van de gebezigde seingeving der
zenders. Trouwens hiervoor werd, zo we weten, gebruik gemaakt van het
gevoelige elektronenrelais, dat praktisch geen tijdconstante bezat. De
oorzaak van dit verschijnsel kwam dan ook geheel voor rekening van de
toestand waarin de bovenlagen van de atmosfeer zich op dat moment
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bevonden.
Zoals reeds meer werd vermeld, bereiken de door de kortegolfzenders
uitgezonden trillingen het ontvangstation langs verschillende wegen, die
niet alle even lang zijn. Daar echter de voortplantingsnelheid niet
verandert, zal het gevolg hiervan zijn dat een zelfde teken enige malen snel
achter elkaar wordt ontvangen. Het verloop hiervan is evenwel zo snel, dat
geen afzonderlijke puntjes ontstaan, doch meer een zekere overlapping,
welke zich demonstreert door een verlenging van het teken. Het is
misschien duidelijk dat de verlenging groter zal zijn naarmate de trommel
sneller draait. Bij de gebezigde snelheid van één omwenteling per seconde
bedroeg deze verlenging ongeveer 0,5 mm. Werd deze snelheid
verdubbeld, dan werd de verlenging ook ongeveer tweemaal zo groot.
Een gevolg hiervan is dat het euvel der tekenverlenging de minimum tijd
bepaalt, waarin een beeld overgebracht kan worden. Verder is het optreden
van de tekenverlenging één der redenen waarom (aan ontvangzijde) zwarte
lijnen op witte achtergrond beter overkomen dan beelden met witte lijnen
op zwart papier. Ook hierom is het wenselijk een omkeerinrichting toe te
passen.
Het verschijnsel van dubbeltekens, hetwelk niet zo hinderlijk is als dat van
de tekenverlenging, heeft een andere oorzaak. Zoals de naam reeds
aangeeft, doet zich hier het verschijnsel voor dat een zelfde teken zich
twee- of meermalen herhaalt, zij het dan veel zwakker en niet geregeld,
zodat hier en daar wat puntjes ontstaan. Eén der oorzaken hiervan is het
bekende echoverschijnsel, waarbij het signaal na eenmaal de aarde te zijn
rond geweest, nog één of meer keren de ontvanger bereikt.
Daar het tijdverschil hiervan nauwkeurig te berekenen is en daardoor ook
de afstand op de trommel, kan men nagaan of men met deze soort echo te
doen heeft of met die, waarbij het signaal de ontvangantenne bereikt langs
de tegengestelde weg. De eerste zal zich namelijk ongeveer over een
lengte van 3 cm en de andere over die van 1 cm op de trommel aftekenen.
Aangezien het af en toe voorkwam dat ook nog dubbeltekens op grotere
afstanden van het hoofdteken ontstonden, moeten er nog meerdere
oorzaken zijn welke echo tevoorschijn roepen. Deze laten zich echter
minder gemakkelijk verklaren.
Hoewel ik hierop niet dieper in kan gaan, is het ook wel interessant te
vernemen op welke wijze het reeds meer genoemde Doppler effect zich bij
de beeldoverdracht demonstreert. Wanneer dit effect zich voordeed,
gingen alle lijnen en/of letters schuin staan, nu eens naar rechts en dan
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weer naar links overhellend, hetgeen een zeer typische indruk maakte.

6: Echosperren en volume compressors
Vanaf 12 januari 1931, dus ongeveer twee jaar na de opening van het
radiotelefonieverkeer met Nederland, werd de mogelijkheid geopend van
huis tot huis te telefoneren. Tevoren moest men, zo we ons herinneren,
gebruik maken van de hiervoor ingerichte spreekcellen.
Deze nieuwe mogelijkheid betekende een grote vooruitgang en een
vereenvoudiging voor de abonnees. Immers, het gaan naar de studio en het
spreken vanuit een onbekende kleine ruimte met zo’n vreemd marmeren
blokje voor zich was veel minder knus dan wanneer men rustig thuis kon
blijven en gebruik kon maken van de gewone stadstelefoon, waaraan men
dagelijks gewoon was.
In de paragraaf: “De eerste kruisgesprekken met Nederland” hebben wij
reeds gezien welke moeilijkheden zich voordeden bij het spreken van huis
tot huis. De oorzaak hiervan was gelegen in het gebruik van een dubbellijn
in plaats van vier draden, waarover zowel het gesproken woord als het
ontvangen geluid geleid moest worden. Teneinde het mogelijk te maken
over een dubbellijn een radiogesprek te voeren, dienden bijzondere
maatregelen te worden getroffen. Deze bestonden, zo we ons herinneren,
in het gebruiken van een balanstransformator met kunstlijn, ook wel
kortweg “vork” genoemd. Maar we hebben ook gezien dat we er nog niet
waren, omdat zo’n vork voor alle in het spraakgebied liggende frequenties
nimmer dezelfde impedantie heeft als de lijn. Het gevolg hiervan was, dat
een gedeelte van het ontvangen geluid toch nog bij de zender terechtkwam
en opnieuw uitgezonden werd, zodat de spreker ook thans nog, hoewel
zwak, zijn stem terughoorde. Hoe beter de kwaliteit van de lijnbalans was,
dat wil zeggen hoe geringer het impedantieverschil tussen deze en de lijn
was, des te geringer was de echo. De hinder die men van de echo
ondervond, hing in de eerste plaats af van haar sterkte, doch ook van het
tijdsverloop tussen het gesproken woord en het terugkomende geluid.
Zoals reeds eerder werd vermeld, bedraagt het tijdsverschil tussen het
gesproken woord en de eerste echo bij het telefoonverkeer Nederland –
Indië ongeveer 0,2 seconde. Hoewel uiterst kort, is dit tijdsverloop toch
nog groot genoeg om hinderlijk te zijn. Voor het geval de vorken aan beide
zijden, dus in Nederland en op Java, een sterke overloop hadden, kon het
gebeuren dat het geluid niet eenmaal, doch meerdere malen terugkwam.
Zo zelfs, dat een voortdurende kringloop ontstond die niet meer te stoppen
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was. Het stelsel was als het ware generatief geworden en bracht, eenmaal
aangestoten, l.f. trillingen voort. Het was in verband hiermee, dat de
vroegere installatie een verbetering behoefde.
Het echoverschijnsel is niet iets dat zich het eerst bij de radiotelefonie over
grote afstanden heeft voorgedaan. Bij de lange internationale
telefoonverbindingen was het reeds lang bekend. Voor een deel was dit
een geluk, want daar zich bij de radiotelefonie ongeveer dezelfde
moeilijkheden voordeden (alleen wat gecompliceerder), kon men van de
ervaringen welke bij de lijntelefonie waren opgedaan, een dankbaar
gebruik maken. Zelfs bleek het mogelijk dezelfde principes toe te passen,
zodat ik in verband hiermee allereerst een korte beschrijving zal geven van
een inrichting, welke bij de lijntelefonie wordt gebruikt om het
echoverschijnsel tegen te gaan.

Afb. 4: Telefonieverbinding over lange afstanden met echosperren.
In principe bestaat er tussen een radiotelefonieverbinding en een normale
vierdraadstelefoonverbinding over lange afstanden maar weinig verschil.
Als we bij de eerste de luchtweg vervangen denken door twee
dubbelgeleiders, dan krijgt men de laatste. Bij een
vierdraadstelefoonverbinding nu zijn op bepaalde plaatsen in de
dubbelgeleiders versterkers V aangebracht, welke dienen om de energieën,
die onderweg verzwakt zijn, te versterken (zie afbeelding 4).
Evenals dit bij de radiotelefonie het geval is (althans wanneer van huis tot
huis wordt gesproken) zijn op de eindpunten de inkomende en uitgaande
kanalen verenigd tot een dubbellijn, welke naar de abonnees A1 en A2 en
de kunstlijnen K1 en K2 loopt. De bedoeling van dit laatste is ons
eveneens reeds bekend. Dit dient om de binnenkomende elektrische
geluidstrillingen, welke bestemd zijn voor de abonnees naar de telefoon,
en die, welke uit moeten gaan, de lijn op te sturen. Zodanig, dat de
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abonnees hun eigen stem niet terug horen. Dit laatste nu is, zo we reeds
meerdere malen hebben gezien, slechts gedeeltelijk mogelijk, omdat de
balansen slechts bij benadering gelijk zijn aan de abonneelijnen; met het
gevolg, dat er echo optreedt.
Evenals bij de radio is het ook bij de telefoon mogelijk, dat een eenmaal
ingetreden echo zich enige malen herhaalt en ook is het mogelijk dat deze
continue blijft doorgaan. Het stelsel heeft dan, wat men noemt, zijn
stabiliteit verloren. Hoewel het echoverschijnsel zich voor kan doen bij
iedere vierdraadsverbinding, wordt zij pas hinderlijk wanneer de lijnen
zeer lang zijn. In dit geval is de tijd welke verloopt tussen het gesproken
woord en de echo voldoende groot om storend te zijn, het optreden van de
echo bij deze nog erger.
Om nu de echo tegen te gaan, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde
echosperren S1 en S2, welke in beide kanalen aangebracht zijn. Deze
echosperren bestaan uit een versterker met gelijkrichter en een relais,
terwijl de werking op het volgende berust.
Direct achter de lijnversterker Vn wordt een klein gedeelte van de
elektrische geluidsenergie (die bijvoorbeeld van A1 komt) afgetapt en naar
de versterker van de echosper S2 gevoerd. Nadat de energie voldoende is
opgevoerd, vindt gelijkrichting plaats, waardoor een relais in werking
treedt dat de onderste lijn even kortsluit. Hierdoor wordt de weg van een
eventueel spreekstroompje, dat via de balanstransformator T2 in de
onderste lijn terecht is gekomen, versperd. In plaats van mechanisch kan
de sperrende werking ook heel goed langs een elektrische weg verkregen
worden. Hierbij wordt de verkregen gelijkstroom benut voor het doen
ontstaan van een negatieve roosterspanning, waarmee de versterkerlamp
van V’n wordt dichtgeslagen, zodat deze niet kan versterken.
Om de echo zo volledig mogelijk te onderdrukken, is het nodig dat de weg
voor een overgelopen spreekstroompje versperd is vóórdat dit in V’n is
aangekomen. Daar de weg T2 V’n bij een vierdraadsverbinding altijd vrij
lang is, is het mogelijk S2 snel genoeg te laten werken om hieraan te
voldoen.
Omgekeerd mag de weg niet vrij zijn voordat het laatst opgetreden
overloopstroompje vernietigd is. Hieruit volgt dat het relais bij een korte
sluittijd juist een lange openingstijd moet bezitten. Ook aan dit laatste is
technisch zeer goed te voldoen. Geheel analoog hieraan werkt de echosper
S1 wanneer abonnee A2 aan het woord komt.
Uit het bovenstaande blijkt, dat het optreden van echo niet mogelijk is
zolang één der beide abonnees aan het woord is, omdat dat de terugweg
voor de elektrische geluidstrillingen geblokkeerd is. In rusttoestand echter,
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wanneer geen van beide abonnees spreekt, zijn beide kanalen open en dan
is het mogelijk dat toch nog onregelmatigheden optreden als de balansen al
te grote impedantieverschillen met de abonneelijnen vertonen. Slechts een
kleine impuls is dan voldoende om het stelsel uit zijn evenwicht en aan het
galmen te brengen. Zodra echter de trillingsenergie te groot wordt, zal op
een gegeven moment een sper in werking treden, die aan het galmen een
einde maakt. Onmiddellijk hierop treedt de stabilisatietoestand in en keert
ook de sper in de rusttoestand terug. Doch nu is de weg weer vrij, zodat
het spel opnieuw kan beginnen, hetgeen ook thans weer wordt bedwongen
enz.
Dit verschijnsel, dat bekend staat als het “hikken”, hangt af van
verschillende omstandigheden, zoals de reeds genoemde asymmetrie der
balansen en verder van de omlooptijd der kabels, de mate van versterking
enz. Ook tegen het optreden van dit hikken kunnen bepaalde
voorzieningen worden getroffen, welke we echter buiten beschouwing
zullen laten.

Afb. 5: Schema van een radiotelefonieverbinding met
terugkoppelsperren.
Laten we thans terugkeren naar de vierdraadsverbinding, waarbij de
dubbellijnen bestaan uit twee radiowegen, hierbij stilzwijgend aannemend
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dat, zoals meestal het geval is, twee verschillende golflengten worden
gebruikt en tevens, dat bij de voortplanting geen sluiering optreedt.
Evenals bij de lange vierdraadsverbindingen wordt ook bij de radio
gebruik gemaakt van echosperren, zij het dan dat deze enigszins anders
geconstrueerd zijn.
Om te beginnen moeten deze sperren sneller werken, omdat men
genoodzaakt is ze direct achter de balanstransformator aan te brengen (zie
afbeelding 5).
Spreekt abonnee A2 en luistert dus abonnee A1, dan moet het kanaal dat
naar de zender Z1 gaat, kortgesloten zijn. Zodra A2 ophoudt met spreken
en A1 komt aan het woord, dan moet in die tussentijd S2 losgelaten
hebben en S1 in bedrijf zijn gekomen. Worden mechanische sperren
gebruikt, dan is het nodig in het gedeelte T1 R1 V1 een vertragingsketen
aan te brengen, teneinde een beetje tijd te winnen. De lijn dient kunstmatig
lang gemaakt te worden. Deze vertragingsinrichting is opgebouwd uit een
aantal zelfinducties en condensatoren, die bij een bepaalde schakeling de
eigenschap hebben de elektrische geluidstrillingen te remmen en hierdoor
een vertraging te doen ontstaan.
Worden sperren gebezigd die met een elektronenrelais zijn uitgerust, dan
is het mogelijk een voldoende snelle onderbreking te verkrijgen en is een
vertragingsketen niet nodig.
Hoewel niet direct noodzakelijk is het wenselijk aan beide zijden sperren
aan te brengen, aangezien anders de luchtstoringen die door O2 ontvangen
worden, weer via Z2 uitgezonden kunnen worden. Tot hiertoe verschilt het
systeem weinig van de methode die bij de vierdraadsverbinding bij de
telefonie wordt toegepast.
Nu hebben we zo even gezien dat bij de lijntelefonie een toestand mogelijk
is, waarbij het stelsel zijn stabiliteit verliest en aan het hikken slaat. Doch
wanneer zulks het geval kan zijn bij de gewone lijntelefonie, dan is dit
zeker mogelijk bij een radioverbinding, omdat deze als gevolg van de
wisselvalligheid van de atmosfeer veel onstabieler is. Het verschil ligt
namelijk hierin, dat bij de gewone vierdraadsverbinding het stelsel op een
bepaalde demping kan worden ingesteld, die tijdens de gesprekken
praktisch niet verandert. Maar bij de radiowegen is dit niet mogelijk,
omdat voortdurend veranderingen optreden.
Laten we in het kort deze kwestie eens nader bekijken en nu tevens
rekening houden met het optreden van sluieringsverschijnselen. Beginnen
we bij de zender in de uitgaande tak, dan zij opgemerkt dat het de
gewoonte is zó diep te moduleren, dat nog net geen vervorming optreedt.
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Daar echter de elektrische geluidstrillingen die door abonnee A1 worden
opgewekt zwak en niet constant zijn, is het nodig een versterker aan te
brengen die de geluidsterkte opvoert en die binnen bepaalde grenzen
regelbaar is. Deze versterker wordt automatisch, doch zo nodig uit de hand
bediend. Hierdoor is het mogelijk in het kanaal dat naar de zender gaat,
een voldoende stabiliteit te verkrijgen.
Minder eenvoudig is het met het binnenkomende geluid gesteld.
Niettegenstaande de toepassing van het systeem de Haas (ontvangst op
meerdere posten) en automatische fadingregelaars, is het niet mogelijk een
absoluut stabiele ontvangst tot stand te brengen. Ook niet wanneer, zowel
aan de zend- als aan de ontvangzijde, gebruik wordt gemaakt van grote
gerichte antennes die de golven sterk bundelen.
Als gevolg van deze onstabiliteit is het dus ook niet mogelijk de balans zo
in te stellen, dat geen galm c.q. hikken optreedt. Teneinde aan deze labiele
toestand het hoofd te bieden, wordt niet een gewone, doch een
zogenaamde terugkoppelingsper toegepast. Deze heeft ten doel om zowel
in de rust-, overgangs- als werktoestand steeds één tak open en de ander
gesloten te houden, dus nooit beide tegelijk open of dicht.

Afb. 6: Schema van een radiotelefonieverbinding met terugkoppelsper.
Is hieraan voldaan, dan ligt het voor de hand dat nimmer terugwerking kan
ontstaan, omdat steeds één der kanalen gesloten is. Dit systeem is in
afbeelding 6 schematisch weergegeven. Bij rust is de zendsper S2 dicht en
de ontvangsper S1 open. Abonnee A1 kan beginnen te spreken, wanneer
A2 niet aan het woord is. Zodra A1 spreekt, gaat de ontvangsper dicht en
de zendsper open. Stopt A1 met spreken, dan herstelt zich de rusttoestand.
Spreekt A2, dan is de zendsper S1 geblokkeerd en kan abonnee A1 niet
aan het woord komen.
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Uit het bovenstaande volgt dat terugwerking inderdaad niet mogelijk is.
Wanneer immers A1 spreekt, is de ontvangsper S1 dicht en kan een
eventuele onzuiverheid van de balans aan de andere zijde nimmer door A1
gehoord worden.
Omgekeerd kan A2 bij het spreken geen last van echo ondervinden, omdat
dan zijn ontvangsper dicht zit. Verder is het hikken uitgesloten, omdat de
stabiliteit onder alle omstandigheden behouden blijft.
De vraag is alleen of het stelsel zodanig kan werken, dat de abonnees van
de sperren geen hinder ondervinden. Hiervoor is nodig dat het openen en
sluiten zo snel in zijn werk gaat, dat praktisch niets van het gesproken
woord verloren gaat. Dit is te bereiken door gebruik te maken van
elektronenrelais. Mechanische relais zoals die gebruikt werden bij de
lijntelefonie over lange afstanden, zouden hier niet op hun plaats zijn.
Wel doet zich hier het typische verschijnsel voor, dat de abonnees elkaar
niet in de rede kunnen vallen. Enig nadeel is hier niet aan verbonden.
Integendeel, het kan geen kwaad dat de ene spreker de andere uit laat
spreken voor hij aan het woord komt.
Tot zover één en ander omtrent het systeem echosper, dat in Indië bij de
radiodienst werd toegepast. Het spreekt vanzelf dat aan het geheel meer
vast zat dan hier kon worden vermeld. Zo waren voor de controle van het
binnenkomende en uitgaande geluid zogenaamde mengversterkers in
gebruik, waarmee men in staat was het verloop van een gesprek
doorlopend te controleren. Ook kon men met behulp van deze inrichting de
gesprekken doorgeven aan andere kantoren en plaatsen (bijvoorbeeld bij
jubilea van firma’s en dergelijke). Verder was het mogelijk de gesprekken
vast te leggen op een wasplaat ten behoeve van hen die hier prijs op
stelden. Te dien einde werd de mengversterker aangesloten op een
snijpick-up, die de geluidstrillingen in een opnameplaat van speciale
samenstelling sneed.
Tenslotte behoorde bij de installatie nog een volumecompressor, welke
diende om eventuele al te harde modulatiestoten op te vangen. Zolang de
geluidstrillingen normaal waren, dat wil zeggen wanneer de spanning van
de uitgaande lijn beneden 1,73 volt bleef, dan deed de compressor niets.
Kwam echter de spanning boven dit bedrag, dan drukte de compressor
deze terug zonder dat hierbij vervorming optrad.
Alle benodigde echosperren met de daarbij behorende versterkers,
gelijkrichters, compressoren, vorken enz. werden successievelijk door het
radiolaboratorium ontwikkeld en in de radiowerkplaats aangemaakt.
Aanvankelijk alleen bestemd voor de technische dienst van Intel op Java,
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doch later ook voor Medan, Makassar en Palembang.
Nog hetzelfde jaar, namelijk in september 1931, kwam de aansluiting van
Noord-Sumatra aan het internationale radiotelefoonnet tot stand. De
andere twee, naar ik mij herinner, in het jaar daarop. Het verkeer met het
eerste gebied had zowel tweedraads als vierdraads plaats; dat wil zeggen
zowel langs de kabel als via de radioweg.
Niet alleen breidde het interinsulaire radiotelefoonverkeer in Indië zich uit,
ook sloten zich geregeld andere landen bij het internationale net aan. Het
eerst trad Duitsland toe (aanvankelijk door middel van een rechtstreekse
verbinding, later gewijzigd via Nederland). Daarna volgden (eveneens via
Nederland) Engeland, België, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk,
Letland, Litauen, Estland en Zuid-Amerika. Terwijl rechtstreekse
verbindingen ontstonden met Australië, U.S.A., Manilla, Japan, Siam,
Zuid-Afrika en de Federated Malay States. Zo men ziet een behoorlijk
lijstje.
En zo werd het mogelijk dat men van de verst afgelegen plantages op
Noord-Sumatra en elders met vrijwel alle landen ter wereld kon spreken.
Welk een vooruitgang in een zó kort tijdbestek.

7: De geheimtelefonie
Nog was het hoogste stadium van perfectie niet bereikt. Het werd onder
andere als een gebrek gevoeld dat iedereen, die over een kortegolfontvangapparaat beschikte, de gesprekken ongestraft kon afluisteren. In de
begintijd is dit ongetwijfeld vaak gebeurd, hetzij uit pure nieuwsgierigheid
hetzij uit andere overwegingen.
Was het voor particulieren, die af en toe intieme familieaangelegenheden
bespraken een minder prettige gedachte dat Jan en Alleman zat te
luisteren, voor zakenmensen die hun handelstransacties liever niet aan de
grote klok hingen, betekende dit een absolute handicap.
Weliswaar waren de laatsten in de gelegenheid speciale termen en codes
toe te passen, die voor niet-ingewijden onverstaanbaar waren, doch het is
duidelijk dat niets boven een telefoonverbinding ging waarover men alles,
zonder enige beperking, kon bespreken zonder de kans te lopen dat de
gesprekken afgeluisterd werden. Geen wonder dan ook dat de
radiotechnici van begin af aan op middelen hebben gepeinsd een
eenvoudige doch praktische wijze van geheimtelefonie in te voeren.
Lang heeft het publiek hierop niet behoeven te wachten, want het was ook
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in 1931 dat de geheimtelefonie tussen Nederland en Nederlands-Indië
werd ingevoerd, dankzij een vinding van de Western Electric Co.
Amerika, welke door onze diensten werd gekopieerd, zij het dan in een
vereenvoudigde vorm. Alvorens hierop in te gaan is het misschien wel
interessant een korte voorgeschiedenis te vertellen, die de gemoederen in
Nederlands-Indië en ook daarbuiten een tijdlang heftig in beroering heeft
gebracht.
Het zoeken naar een inrichting die geheimhouding der gesprekken op
afdoende wijze waarborgde, is bijna al even oud als de radiotelefonie zelf
en menig uitvinder heeft hier talrijke uurtjes aan besteed zonder nochtans
veel succes te hebben geboekt. Op dit punt is Nederlands-Indië niet
achtergebleven. Ook dit land heeft zijn uitvinder voor geheimtelefonie en telegrafie gekend en wel eentje, die hoog van de toren wist te blazen ook
nog. Kennelijk was het zijn bedoeling de gemeenschap in het algemeen en
de radiodienst in het bijzonder te overbluffen, hetgeen hem echter niet zo
glad heeft gezeten. Onze dienst is er niet ingevlogen, ondanks de
uitstekende reclame van de uitvinder, waaraan zelfs een brochure aan de
Volksraad te pas gekomen is, zoals we zullen zien.
Nadat reeds in Radio Nieuws van 13 april 1926 een kort artikeltje had
gestaan, hetwelk overgenomen was uit de “Java Bode” en waarin werd
medegedeeld dat een zekere mijnheer van Drimmelen een uitvinding voor
geheimtelefonie had gedaan, die door Gouvernements Bedrijven in
Nederlands-Indië was beproefd en als zeer bruikbaar was bevonden,
volgde in het nummer van 4 mei daarop een nadere uiteenzetting over deze
vinding, waarin ik het volgende ontleen.
Hierin staat dan vermeld, dat de heer van Drimmelen te Weltevreden een
uitvinding zou hebben gedaan, waardoor gesprekken langs de draad en
door de ether zodanig gevoerd konden worden, dat het aan derden
onmogelijk was mee te luisteren. Deze vinding was door de heer van
Drimmelen aan de Nederlands-Indische regering aangeboden, welke hij de
preferentie had gegeven boven buitenlandse regeringen die hem
aanlokkelijke aanbiedingen hadden gedaan, wilde hij zijn vinding aan hen
afstaan.
Naar aanleiding hiervan hadden verschillende conferenties tussen de
uitvinder, de Directeur van Gouvernements Bedrijven en het Hoofd en
andere autoriteiten van de P.T.T. Dienst plaats, waarbij de heer van
Drimmelen verklaarde voor de som van 2,5 ton zijn vinding te willen
overdoen.
Thans, zo gaat het blad verder, verneemt het “Algemeen Indisch Dagblad”
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te Bandoeng, dat het in de bedoeling ligt de heer van Drimmelen als
maandgelder in dienst te nemen bij de P.T.T. dienst (een handige zet),
teneinde zijn uitvinding in de praktijk te demonstreren en de
deugdelijkheid daarvan aan te tonen. Vermoedelijk zal hij dan over een
tijdvak van drie maanden continue moeten aantonen, dat zowel voor
gesprekken door de lucht als langs de draad zijn toestel inderdaad van
toepassing is. Verder zal er nagegaan worden of er niet elders reeds een
dergelijke aanvraag om patent is gedaan.
Blijkt de vinding te voldoen, dan ligt het in de bedoeling hem inderdaad de
gevraagde 2,5 ton te betalen. Daar echter deze maatregel van een dergelijk
grote consequentie is, zal het voorstel waarin het bovenstaande belichaamd
is, allereerst aan de Regering worden voorgelegd. Gaat Buitenzorg ermee
akkoord dat men eventueel besluiten kan tot aankoop der vinding, waarvan
het patent dan op naam van het Gouvernement zal worden overgeschreven,
dan zal de heer van Drimmelen in tijdelijke dienst van de P.T.T. komen.
Tot zover het artikel, waaruit blijkt dat de P.T.T. dienst deze zaak zeer
serieus heeft aangepakt, dankzij misschien het advies van de leidende
technici van de Radiodienst, die de zaak niet vertrouwden.
Reeds direct nadat de heer van Drimmelen op het radio-ontvangstation te
Rantja Ekek aan het werk was gezet, bleek dat hij geen notie had van de
techniek en zelfs niet eens wist wat hij moest demonstreren. Op zijn
zachtst uitgedrukt had men hier te doen met een fantast. Naderhand bleek
nog dat hij zijn vinding aan de Amerikaanse autoriteiten had aangeboden,
doch dat hij als ongewenste vreemdeling Manilla had moeten verlaten.
Hoe lang de heer van Drimmelen bij de P.T.T. Dienst is gebleven, is mij
niet bekend. Doch ik denk dat men hem de volle drie maanden heeft
moeten aanhouden op daggeld, want in het nummer van de R.E. van 12
oktober staat, dat volgens Aneta de proeven door de P.T.T. Dienst te
Bandoeng met de zogenaamde geheimtelefonie, een uitvinding van de heer
van Drimmelen, genomen zijn van eind augustus af tot eind september toe
en volkomen zijn mislukt.
Hierna verdween de heer van Drimmelen van het radiotoneel en kwam er
een einde aan de onverkwikkelijke affaire, die door verschillende bladen
zeer hoog was opgeschroefd, ten gunste van de uitvinder.
Gaan we thans over tot het bespreken van een methode die wel bruikbaar
bleek en die op zuivere technische grondslagen berustte zonder een spoor
van geheimzinnigheid. Reeds vanaf begin 1929 werden op het
radiolaboratorium proeven genomen met de ontwikkeling van een
installatie voor geheimtelefonie. Deze installatie, die onder de persoonlijke
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leiding van de heer CPR werd gebouwd, kwam medio 1930 in voorlopige
vorm gereed, zodat hij bij zijn vertrek naar het buitenland op 31 juli een
ontvanginstallatie mee aan boord kon nemen, waarmee de uitgezonden
geheime klanken in verstaanbare taal konden worden omgezet.
Ook de Nederlandse Radiodienst had niet stilgezeten, want op maandag 17
september daaropvolgend had vanuit het Hoofdbestuur van de
Rijkstelegraaf te Den Haag het eerste geslaagde kruisgesprek met Indië
plaats, waarbij gebruik werd gemaakt van geheimtelefonie. Het gesproken
woord was hierbij in een zodanige andere vorm gebracht, dat dit voor een
mede-luisteraar volkomen onverstaanbaar moet zijn; aldus een verslag
over deze gebeurtenis. Na de ontvangst zorgde een gelijksoortige
installatie ervoor, dat de klanken in verstaanbare taal werden
teruggebracht, hetgeen geheel automatisch geschiedde en waarvoor geen
wijziging in de bestaande apparatuur nodig was, afgezien dan van de
tussenschakeling van het apparaat om de spraak, wat men noemt, recht te
zetten.
Het onverstaanbaar maken van het gesproken woord en het verstaanbaar
maken op de plaats van bestemming, is theoretisch op verschillende wijzen
op te lossen. Er zijn echter maar weinig methoden die in de praktijk goed
bruikbaar zijn gebleken. Eén hiervan, welke ook door de Nederlandse en
Nederlands-Indische diensten werd toegepast, berust op het veranderen
van de geluidsfrequentie.
We hebben reeds meer gezien, dat het mogelijk is een l.f. trilling op een
draaggolf te moduleren, waarbij dan, behalve een draaggolf-frequentie,
nog twee geheel nieuwe frequenties ontstaan, die respectievelijk de som en
het verschil van de eerste vormen. Heeft men echter te maken met een
complex l.f. trillingen van verschillende frequentie (bijvoorbeeld
afkomstig van het gesproken woord voor de microfoon), dan zullen twee
frequentiespectra ontstaan ter weerszijden van de draaggolf, welke wij de
zijbanden hebben genoemd. Hierdoor is het dus mogelijk om met behulp
van een modulator een trilling, die uit hoofde van haar frequentie een
bepaalde plaats in het spectrum inneemt, in dat spectrum te verplaatsen.
In wezen is dit niets nieuws, want de gehele radiotelefonie berust op deze
eigenschap. Alleen hebben we daarbij te maken met het moduleren van
een l.f. trilling op een draaggolf van hoge frequentie. Wanneer namelijk in
een klankzaal een groep trillingen door de microfoon wordt opgenomen en
op een draaggolf van een telefoniezender wordt gemoduleerd, dan wil dit
niets anders zeggen dan dat men de l.f. trillingen naar een hoger
frequentiegebied overbrengt en wel op een zodanige hoogte, dat ze als
elektromagnetische golven kunnen worden uitgezonden. Dat hierbij twee
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zijbanden ontstaan, welke beide een volledig frequentiespectrum bevatten,
is voor de overdracht van weinig belang. Elk hunner is reeds in staat de
muziek of spraak over te brengen en deze komt als een volledig evenbeeld
tevoorschijn, nadat op het ontvangstation de frequentie op doelmatige
wijze is verlaagd. Van de frequentietransformatie en van het gebruiken van
een enkele band nu, maken we bij de geheime radiotelefonie ook gebruik.
Alleen met dit verschil, dat men gedeelten van deze banden afsnijdt en nog
één of twee keren naar een ander frequentiegebied transporteert.
Nu hebben we ook reeds gezien, dat het voor het overbrengen van spraak
voldoende is om alle frequenties van boven de bijvoorbeeld 2700 hertz
weg te laten, zonder dat aan de verstaanbaarheid van het gesproken woord
veel afbreuk wordt gedaan. Behalve het afsnijden van alle frequenties
boven de 2700 hertz kan men ook de lagere frequenties van beneden de
300 hertz gevoeglijk weglaten en zodoende alleen het frequentiegebied dat
tussen de 300 en 2700 hertz ligt, gebruiken. Teneinde dit gebied van het
andere af te zonderen, wordt een elektrisch filter gebruikt en wel één, dat
alles beneden de 300 en alles boven de 2700 hertz afsnijdt.
Alvorens nu dit complex trillingen op de draaggolf van een
kortegolfzender te moduleren, gaan we er eerst wat anders mee doen,
namelijk het mengen met een draagfrequentie van 10.000 hertz. Hierdoor
ontstaan dan de beide zijbanden, welke bestaan uit de frequentiegebieden
van 7300 – 9700 en 10.300 – 12.700 hertz.
Met behulp van een bandfilter is het verder mogelijk om de draaggolf en
één der zijbanden af te zonderen, zodat alleen overblijft de onderste band
van 7300 – 9700 hertz.
Thans gaan we hetzelfde kunstje nog eens herhalen en mengen deze
zijband op een tweede draagfrequentie en nu niet met één van 10.000
hertz, doch van 7.000 hertz. Deze doet de zijbanden 300 – 2700 en 14300
– 16700 hertz ontstaan, waarvan weer de eerste wordt afgezonderd. Maar
dit zijn dezelfde frequentiegrenzen als waarmee we begonnen zijn. Heeft
deze hele bewerking dan wel enige zin gehad, zal men zich afvragen?
Zeker, dat heeft zij wel, want met deze frequentieband 300 – 2700 hertz is
iets heel bijzonders gebeurd. Zij is weliswaar even breed als de originele
en ligt in hetzelfde gebied, doch elke frequentie ervan is in de plaats
getreden van zijn “complementaire” van de oorspronkelijke. Zo is
bijvoorbeeld de frequentie 300 veranderd in 2700, 400 in 2600 en tenslotte
2700 in 300 hertz. Slechts één frequentie, namelijk de 1500 hertz, is
dezelfde gebleven. Het heeft er dus veel van, en dat is in wezen ook zo,
alsof de gehele band om de as 1500 is gewenteld met behoud echter van de
oorspronkelijke geluidsindrukken, doch van een heel andere constructie.
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Met deze gewijzigde frequentieband wordt thans de draaggolf van de
zender gemoduleerd. Er ontstaan op de bekende wijze weer twee
zijbanden, waarvan slechts, als altijd, één wordt gebruikt. Doch in plaats
van verstaanbare taal zal de ontvanger na de gebruikelijke demodulatie een
wirwar van klanken ten gehore brengen, waarvan niets is te verstaan. Deze
klanken zijn, wanneer men hiermee voor het eerst kennis maakt, een zeer
vreemde gewaarwording. Zo klinkt bijvoorbeeld de oorspronkelijke i als
oe, en ij als een o enz. Alleen het ritme is bewaard gebleven, evenals de
klinkers waarvan de hoofdtonen in de buurt van 1500 hertz liggen, zoals
bijvoorbeeld de a in Amsterdam en verder enige medeklinkers zoals de r.
Ook de harmonischen die het timbre aan het gesproken woord geven, zijn
verdwenen en een toonladder oplopende, gefloten of gespeeld op een
muziekinstrument, klinkt schijnbaar geheel onharmonisch en
onsamenhangend en komt er in omgekeerde volgorde uit, dat wil zeggen
van boven naar beneden. Kortom, het geheel is onverstaanbaar geworden.
De vraag is thans: Hoe kan men dit abakadabra weer in verstaanbare taal
omzetten?
Welnu, het spreekt haast vanzelf, dat men dit met behulp van een
omkeerinrichting moet doen, doch dan in omgekeerde volgorde, dus de
ontvangen l.f. trillingen te mengen met de draagfrequentie van 7000 hertz
en vervolgens één der zijbanden met de 10.000 hertz. Bij iedere
omkeerinrichting behoort daarom ook een installatie om de spraak weer
recht te zetten.
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Foto 25: Installatie voor het interlokaal radiotelefonieverkeer,
bestaande uit (van links naar rechts): een omkeerinrichting voor
geheimtelefonie, een versterker- en bedieningspaneel en een
echosperinrichting.
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Foto 26: De schakeltafel op Intel.
Door het radiolaboratorium werden deze installaties compleet in één
standaardrak (= rek, AOB) afgeleverd. Een voordeel hiervan was, dat men
op eenvoudige wijze kon nagaan of de installaties goed werkten. Men
behoefde dan alleen maar de gewone spreekband aan de omkeerinrichting
toe te voeren en de hieruit verkregen omgekeerde band te verbinden met
het “rechtzetapparaat”. Het geluid dat dit gaf moest dan praktisch gelijk
zijn aan het oorspronkelijke.
Zo men ziet, is het hele geval theoretisch vrij simpel, doch het zal duidelijk
zijn dat er in werkelijkheid nog heel wat komt kijken om het stelsel goed te
doen functioneren. Van groot belang hierbij is het bezit van goede filters
en de beschikking te hebben over constante draagfrequenties. Hier draait
eigenlijk alles om. Zijn de filters niet goed, bijvoorbeeld snijden zij de
verschillende frequentiegebieden niet goed af, of hebben zij de neiging te
verlopen, dan treden allerlei complicaties op. Iets dergelijks gebeurt ook,
wanneer de draagfrequenties niet voldoende constant zijn.
Nu waren wij op het radiolaboratorium zo fortuinlijk een bekwaam
medewerker te bezitten, Ir. Wisgrill, die niets anders en ook niets liever
deed dan filters te berekenen en die, vermoedelijk vanwege zijn
patriarchaal voorkomen “vadertje” werd genoemd. In het berekenen van
filters was hij een geweldenaar, niemand van de andere technici, die hem
256

hierin in de verste verte kon benaderen.
Het was alleen jammer dat hij van de praktijk geen kaas had gegeten en zo
kon het gebeuren, dat een door hem berekend filter na aanmaak zulke
grote afmetingen kreeg en daardoor zo’n hoge schijnbare weerstand had,
dat niet alleen de niet verlangde frequentieband tegengehouden werd, doch
ook alle andere frequenties. Met andere woorden: het filter liet niets door
en was dus volkomen onbruikbaar.
Aanvankelijk had de ambtenaar die met het meten was belast, dit niet zo
gauw in de gaten en wist niet wat er aan de hand was toen hij aan de
andere kant van het filter steeds maar niets hoorde. Zoiets was hem nog
nimmer overkomen. Tot tenslotte de oorzaak werd ontdekt, hetgeen,
vanwege het ongewone verschijnsel, een hilariteit bij het aanwezige
personeel uitlokte.
In hoeverre “vadertje” zich deze blunder aangetrokken heeft, weet ik niet.
Zeker is dat hij dit niet liet blijken en onverstoord zijn rekenwerk
voortzette, als was er niets gebeurd.
Wat het tweede punt betreft, namelijk de beschikking te hebben over
constante draaggolffrequenties, welnu, ook daar ontbrak het niet aan. Want
hiervoor zorgde de meergenoemde standaardklok in de kelder. Deze
voorzag niet alleen het radiolaboratorium, doch ook de Technische Dienst
van Intel, Rantja Ekek en andere instellingen van de nodige draaggolven.
Hoewel het bovenbeschreven systeem van bandomkering in de praktijk
goed voldeed en in vrij hoge mate de geheimhouding waarborgde, was het
ons bekend dat met betrekkelijk eenvoudige middelen en met een gewone
kortegolfontvanger de spraak voor een deel verstaanbaar kon worden
gemaakt. In hoeverre deze mogelijkheid bij de luisteraars bekend was en
zo ja, of hiervan gebruik werd gemaakt, weet ik niet. Ik vermoed dat dit
nogal meegevallen is, want wij vernamen hier niets van. Had het
afluisteren van de geheimtelefonie grotere afmetingen aangenomen, dan
zou dit niet geheim zijn gebleven en dan had de weg opengestaan
meerdere complicaties aan te brengen, waardoor het afluisteren volkomen
onmogelijk was geworden. Nu hierover geen klachten binnen kwamen,
werd het systeem niet ingewikkelder gemaakt dan hoogst noodzakelijk
was.
Het aanbrengen van meerdere complicaties had hierin moeten bestaan, dat
men de bovengenoemde frequentieband onderverdeelde in een viertal
stroken en deze met elkaar mengde, bijvoorbeeld in de volgorde 1, 3, 2, 4
of 2, 1, 4, 3 enz. Het geluid dat dan ontstond en uitgezonden werd, was ten
enenmale onherkenbaar en alleen verstaanbaar te maken, wanneer de
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sleutel van de menging bekend was.

8: Iets over staandegolfvrije voeding
In verband met de voorbereidingen voor het bouwen van antennes op het
nieuwe radiostation te Dajeukolot dat Radio Malabar zou vervangen,
werden gedurende geruime tijd op het radiolaboratorium proeven genomen
met het voeden van gerichte antennes langs lange lijnen. Nog niet zo heel
lang geleden was het de gewoonte om de uitstralende antennes zo dicht
mogelijk bij de zendgebouwen te plaatsen, teneinde het toepassen van
lange voedingslijnen te ontgaan. Weliswaar was bekend dat bij een
dergelijke constructie een niet te verwaarlozen gedeelte van de
uitgestraalde energie verloren ging en verminderde de effectieve
antennehoogte door de aanwezigheid van het zendgebouw niet
onbelangrijk, doch men nam deze bezwaren toch altijd nog liever dan het
gebruik van de lange voedingslijnen, die toch ook niet verliesvrij en vaak
moeilijk aan te brengen waren. Ook in de begintijd van de kortegolf (het
bovenstaande had betrekking op de lange golf) paste men deze bouwwijze
nog toe, doch het duurde niet zo heel lang, of hierin kwam een algehele
verandering. Vooral toen de gebezigde kortegolfantennes steeds grotere
afmetingen kregen.
De gerichte antennes namelijk stralen, zoals reeds meer werd vermeld, een
min of meer scherpe lijnrechte bundel uit, waarvan de trechter des te
scherper is naarmate het aantal gecombineerde eenheden groter genomen
wordt. Het zal duidelijk zijn, dat een dergelijke scherpe bundel zoveel
mogelijk vrij moet kunnen uitstralen. Komt deze stralenbundel op zijn weg
metaalconstructies tegen, hetzij van gebouwen (gewapend beton,
loopkranen en dergelijke) of antennemasten, dan treden niet onbelangrijke
verliezen op, nog afgezien van andere complicaties als het verliezen van
een gedeelte van het richteffect en dergelijke. Verder was het nodig
rekening te houden met een snelle uitbreiding van het verkeer, waardoor
meerdere antennes nodig zouden zijn die men niet te dicht bij elkaar kon
zetten.
Om deze laatste reden en om te voorkomen dat zij in elkanders
stralingsrichting lagen, was men wel genoodzaakt de antennes op grote
afstand van elkaar te bouwen, waardoor men automatisch verviel in lange
toevoerleidingen. Dat deze laatste zienswijze en het nemen van proeven
met ver verwijderde antennes niet overbodig is geweest, blijkt wel hieruit
dat het aantal antennes op Dajeukolot enkele jaren na de opening reeds een
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17-tal bedroeg en een geweldig oppervlak besloten.

Foto 27: De bouw van masten en antennes voor het radiostation te
Dajeukolot. Op de achtergrond de Boerangrang en de Tangkoeban
Prahoe. Opname Januari 1935.
Bij deze proeven deed zich het merkwaardige feit voor, hetgeen ook reeds
elders was geconstateerd, dat de korte golven zich over lange geleidingen
met betrekkelijk geringe verliezen konden voortplanten, mits men de juiste
weg wist te bewandelen. Tevens bleek dat het zeer moeilijk was een
behoorlijk inzicht in deze materie te krijgen en het heeft dan ook maanden
experimenteren gekost, alvorens men het geval theoretisch en praktisch
enigszins onder de knie begon te krijgen. Laten we proberen het probleem
iets nader te bekijken.
Om te beginnen is het de bedoeling dat de lange toevoerleidingen niet aan
de straling deelnemen. Dit is nodig, omdat anders de uitbalancering van de
antenne met de aangebrachte reflector gevaar zou lopen. Bij de moderne
gerichte antennes is de hoeveelheid stralingsenergie die naar de ene
richting uitgezonden wordt vele malen groter dan de straling die de
antenne naar de tegenovergestelde kant uitzendt. Het zal dus duidelijk zijn,
dat een geringe straling waarop niet is gerekend, het gehele
stralingssysteem in de war kan sturen.
Een absolute stralingsvrijheid van de toevoerleidingen is theoretisch alleen
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dan mogelijk, wanneer deze zodanig zijn geconstrueerd, dat de daarin
lopende stromen naar buiten geen elektromagnetisch veld hebben.
Het ideaalst zou geweest zijn hiervoor concentrische pijpleidingen te
nemen, doch aangezien wij deze niet bezaten en wij ze ook niet binnen
redelijke tijd konden verkrijgen, werden draden genomen. Deze draden
hadden buitendien nog het voordeel, dat zij goedkoop en gemakkelijk aan
te brengen waren. Het behoeft natuurlijk geen betoog dat hun onderlinge
afstand zo klein mogelijk moet zijn, net voldoende om geen last van
overslagen te hebben. Verder hielden we ons aanvankelijk nauwgezet aan
de regel de toevoerleidingen een veelvoud van een kwart golf te nemen.
Zoals we ons herinneren, houdt het uitmeten van draden in golflengten
verband met de voortplantingsnelheid van de h.f. trillingen langs een
draad, welke bij benadering dezelfde is als de snelheid in de ether, alleen
iets geringer.
Vandaar dat men de draadlengte ook iets langer moest nemen dan uit deze
regel volgt, hetgeen bij de antennedraden (waar het meer op aankwam dan
bij voedingslijnen) ook meestal gebeurde. In de begintijd van de korte
golven, toen we met het juiste systeem van voeden nog niet op de hoogte
waren, was de zaak hiermee afgedaan. Doch later bleek, dat het eigenlijke
werk toen nog moest beginnen, namelijk het aanpassen van de
voedingsdraden aan de antenne.
Zoals we ons herinneren, werd bij de oorspronkelijke werkwijze last
ondervonden van zeer hoge spanningen op de spanningsbuiken, zodat
overslagen optraden wanneer de zendenergie werd opgevoerd of te diep
werd gemoduleerd (het optreden van de zingende boog). Hierdoor kwam
de behoefte naar voren om na te gaan hoe deze hoge spanningen
ontstonden en op welke wijze zij te ondervangen waren zonder direct de
afstand der voedingsdraden te vergroten.
Wat is hier namelijk het geval?
Voeren we aan een draad in een zeker punt een plotselinge
spanningsimpuls toe, dan zal de elektriciteit zich over deze draad
voortplanten en tenslotte bij de uiteinden aankomen, waar zij niet verder
kan. Hierna zou het stelsel tot rust komen, mits er geen terugkaatsing
bestond en de stroom niet in de tegengestelde richting ging vloeien.
De mogelijkheid bestaat dus, en dat gebeurt in werkelijkheid ook, dat een
gedeelte van de teruggekaatste elektriciteit tegen een deel van het nog niet
aangekomen gedeelte opbotst, zodat opnieuw een richtingsverandering
optreedt, enz. Dit gaat zo door, totdat de door de geleider opgenomen
energie verbruikt is als gevolg van dempingverliezen en straling. Pas
daarna treedt de rusttoestand in. Het spreekt vanzelf dat dit alles zich in en
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zeer korte tijd afspeelt.
Veronderstel thans, dat wij aan het voedingspunt niet één enkele, doch een
hele reeks impulsen achter elkaar geven in de vorm van elektrische
trillingen. Er ontstaan dan op bepaalde plaatsen ophopingen en
verdunningen van elektriciteit, namelijk de meergenoemde buiken en
knopen. Men spreekt hier van een staande golf.
Heeft de draad een lengte van een halve golflengte, dan zullen zich in het
midden een stroombuik en aan de einden twee spanningsbuiken bevinden.
Bij een draadlengte van een hele golf zijn er twee stroom- en drie
spanningsbuiken aan te wijzen, enz. Hierbij dient men te bedenken dat
twee van deze laatste zich altijd aan de uiteinden bevinden, een stroombuik
is hier onmogelijk.
Het verschijnsel nu van knopen en buiken treedt alleen op door de zo even
vermelde terugkaatsing der elektriciteit tegen het vrije einde van een
draad, hetgeen dus normaal het geval is bij antennes die bijvoorbeeld in
een kwart of een halve golf trillen. Maar ook nog op andere plaatsen dan
op het vrije einde van een draad heeft terugkaatsing plaats en wel in het
algemeen op die plaatsen, waar een verandering van het systeem
voorhanden is.
Met een verandering van het systeem wordt bedoeld de
aanhechtingspunten van de voedingslijn aan de antennedraden en de
symmetrische vertakkingpunten, wanneer de antenne uit meerdere
eenheden bestaat die afzonderlijk gevoed worden. Hieruit volgt dat bij het
meest eenvoudige geval, namelijk bij de dipool, minstens twee plaatsen
zijn aan te wijzen waar een reflectie optreedt en wel aan de uiteinden van
de straler en op de punten waar de straler gevoed wordt.
Bestaat dus de lengte van de voedingslijn uit een oneven aantal ¼ golven
en zijn er geen speciale voorzieningen getroffen, dan kunnen we erop
rekenen, dat zich op afstanden van een kwart golf een stroom- of
spanningsbuik bevindt. Wil men weten waar deze zich bevinden, dan
behoeft men slechts met een neonlampje aan een geïsoleerde stok langs de
lijn te gaan. Op de plaatsen waar zich een spanningsbuik bevindt, licht het
lampje het felst op en daar waar een stroombuik aanwezig is, het zwakst of
helemaal niet.
Het feit nu dat het lampje op deze laatste punten, waar zich dus eigenlijk
geen elektriciteit moest bevinden, ook nog kan oplichten, bewijst dat er
zich behalve een staande golf ook nog een zogenaamde lopende golf in de
voedingslijn moet bevinden. Het is juist deze lopende golf, die de energie
aan de straler overdraagt en die het belangrijkst is, terwijl het
gereflecteerde gedeelte (met knopen en buiken) voor de straling verloren
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gaat en aanleiding geeft tot de staande trillingen met hoge
spanningspieken.
Resumerend kunnen we dus zeggen dat in een voedingslijn staande en
lopende golven gemengd voorkomen, althans wanneer de reflectie niet op
de één of andere manier opgeheven is. Hoe beter nu de voedingslijn haar
energie aan de straler afgeeft, des te overwegender zullen de lopende
golven zijn. In het ideale geval, wanneer geen terugkaatsing in de
voedingslijn optreedt, moet de h.f. stroom en -spanning op alle punten over
de hele lengte even groot zijn.
Thans zal het ook duidelijk zijn waarom aanvankelijk angstvallig
voedingslijnen met een lengte van een oneven veelvoud van ¼ golf werden
genomen. Dit had alleen ten doel om te voorkomen dat de reflecties
storend zouden werken op de voeding van de straler. Immers, zolang met
een systeem werd gewerkt waarbij geen speciale voorzorgen waren
genomen om de staande golven te onderdrukken, was men wel gebonden
aan bepaalde afmetingen van de voedingsdraden ter verkrijging van een
maximum effect.
De vraag is thans wat gedaan moet worden om de staande golven op te
heffen. Dit is zowel theoretisch als praktisch niet eenvoudig. Het komt
hierop neer, dat de belastingweerstand van het stralende gedeelte van het
systeem gelijk moet zijn aan de golfweerstand van de voedingslijn. Een
kwestie van koppeling dus van de antenne aan de voedingslijn. Dit is
misschien nog het eenvoudigst op de volgende manier te verklaren.
Stellen we ons een voedingslijn voor, die in plaats van verbonden te zijn
met het stralende gedeelte van de antenne, afgesloten is door een variabele
weerstand R, die een waarde heeft van 1000 Ohm (zie onderstaande
afbeelding).

Afb. 7: Schematische voorstelling van een voedingslijn.
In de voedingslijn, die verbonden is met een h.f. generator, zijn
gloeilampjes opgenomen, alle paarsgewijs en op gelijke afstand van
elkaar. Bij voldoende energie zullen, voordat R afgeregeld is, de lampjes
zeer ongelijk gaan gloeien. Alleen die lampjes, welke tegenover elkaar
liggen, gloeien even helder.
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Hieruit volgt, dat de stroomverdeling onregelmatig is en dat we te doen
hebben met een gemengde staande en lopende golf. Gaan we het
schuifcontact van R zolang verschuiven totdat de Ohmse weerstand gelijk
wordt aan de golfweerstand van de voedingslijn, dan gaan alle lampjes
ongeveer even helder branden (naar R toe in helderheid afnemend).
Hetzelfde als hier gebeurt met de weerstand heeft ook plaats wanneer we
de laatste vervangen door de straler. Ook de straler heeft een bepaalde
belastingweerstand die gelijk moet zijn aan de golfweerstand. Hier zullen
geen staande golven optreden.
Deze aanpassing nu kan geschieden door middel van koppelspoelen, doch
ook op een veel eenvoudiger wijze, zoals we zo meteen zullen zien.
Zonder hierop al te diep in te gaan, zij opgemerkt dat de golfweerstand
geen gewone Ohmse weerstand is, doch zich wel als zodanig gedraagt. In
het kort verstaat men hieronder de tegenstand die de elektriciteit
ondervindt om zich over de voedingslijn (die verliesvrij wordt geacht te
zijn) te verplaatsen.
De grootte van deze schijnbare of golfweerstand hangt af van de soort van
voedingslijn welke men gebruikt, waarbij de onderlinge afstand van de
draden een grote rol speelt. Onze voedingslijnen nu, die een onderlinge
afstand van ongeveer 10 centimeter hadden, werden geacht een
golfweerstand te bezitten van 600 Ohm en deze waarde werd aangehouden
voor de aanpassing aan de belastingweerstand van de straler. Deze laatste
is op zijn beurt afhankelijk van het aantal eenheden waaruit hij bestaat en
de plaats waar de koppeling plaats heeft. Zo bedraagt de
belastingweerstand van een gewone dipool van tweemaal ¼ golflengte in
het midden ongeveer 72 Ohm, doch neemt naar de uiteinden in waarde toe.
Wil men nu de voedingslijnen met een golfweerstand van 600 Ohm
aansluiten op een dipool, dan zal dus een soort transformator moeten
worden gebruikt teneinde golfweerstand en belastingweerstand aan elkaar
gelijk te maken.
Zoals zo even reeds werd opgemerkt, gebruikten wij hiervoor geen
spoelen, doch geschiedde dit op eenvoudiger manier, waarbij twee
methoden werden gevolgd. Bij de ene werd de dipool in het midden niet
doorbroken, doch op de straler werden twee punten opgezocht waar de
golfweerstand en belastingweerstand aan elkaar gelijk moesten zijn. Wij
noemden dit de Y-methode. Dit opzoeken van de juiste aanpassingspunten
geschiedde proefondervindelijk, waarmee soms uren heen gingen.
Bij de tweede en meer gebruikelijke methode werd de straler in het midden
onderbroken (in plaats van dipool spreekt men dan meer van een doublet),
terwijl thans voor de koppeling wel gebruik werd gemaakt van een
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transformator, zij het dan één van een zeer bijzondere vorm.
De onderbrekingsplaats, die een opening heeft van enige centimeters,
wordt namelijk verbonden met twee draden in V-vorm, waarvan de benen
een lengte hebben van ¼ golf en waarvan de andere einden zijn
doorverbonden en, gewoonlijk, aan aarde worden gelegd. Op deze V nu
(die dus onze transformator voor moet stellen) zijn twee punten aan te
wijzen, waar de golfweerstand gelijk is aan de belastingweerstand en op
deze plek worden de voedingslijnen met de V gekoppeld.
Het voordeel van deze laatste methode is, dat zij zich heel goed leent voor
het koppelen van voedingslijnen aan stralers, die uit meerdere eenheden
bestaan.
Veronderstel namelijk, dat wij acht groepen doublets hebben aan te sluiten
(van bijvoorbeeld drie of vier boven elkaar), dan doen zich twee groepen
van ieder drie aankoppelingspunten voor. Op ieder van deze punten wordt
nu een V aangebracht en het juiste aankoppelingspunt opgezocht. Dit is
veel eenvoudiger dan wanneer men iedere doublet afzonderlijk volgens de
Y-methode koppelde. Een verder voordeel van de V-methode is, dat het
uiteinde van de V, dat een spanningsknoop bezit, ongehinderd met de
aarde mag verbinden, zodat de symmetrie goed bewaard blijft.
Evenals bij de vorige methode is het de moeilijkheid de juiste punten te
vinden, zodanig dat het gehele stelsel, wat men noemt, stralingsvrij is.
Aanvankelijk gebeurde dit ook empirisch, doch wanneer men bedenkt dat
met het afstemmen van een gewone eenvoudige doublet vele uren en met
dat van een gerichte antenne evenveel dagen waren gemoeid, ligt het voor
de hand dat naar een methode werd gezocht waarbij dit afstemmen meer
systematisch in zijn werk kon gaan; hetgeen tenslotte door de heer CPR op
bevredigende wijze is opgelost. Maar ook toen nog was het geen
eenvoudig werkje en bleef het een zoeken en tasten. Had men geluk, dan
ging met het afstemmen van een doublet een uur heen. Doch het kon ook
wel gebeuren, dat er een hele dag mee gemoeid was. Een voordeel van de
systematische methode was deze, dat men thans aan de beheerders van de
stations in de Buitengewesten een handleiding kon toezenden, aan de hand
waarvan zij in staat waren hun antennes staandegolfvrij te maken. In
hoeverre hen dit in het algemeen is gelukt, is mij niet bekend. Zeker is dat
met enig geduld zeer goede resultaten waren te bereiken, naar ik zelf
meerdere malen heb ondervonden. En de voedingslijnen van de grote
antennes op het terrein van het radiolaboratorium voldeden praktisch
geheel aan de eis van staandegolfvrijheid.
Alvorens deze paragraaf te beëindigen, wil ik in het kort nog even een
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handig apparaatje beschrijven, dat bij het afstemmen van antennes op
staandegolfvrijheid zeer goede diensten heeft bewezen en dat ons
neonbuisje bij het opzoeken van spanningspieken verving. Dit apparaatje
werd geconstrueerd door de kundige radio-ingenieur Dr. Rosenstein,
ingenieur bij Telefunken en vroeger assistent van Dr. Koomans, die ik heb
leren kennen bij het afstemmen van de eerste kortegolfzender voor
telefonie op Kootwijk.
Het instrument, dat wij “hengel” noemden, bestaat uit een trillingsketen,
die in een langwerpige afgeschermde doos is ondergebracht. Deze doos
gaat aan het ene eind over in een koperen pijp waardoor een draad loopt,
die met het hoogspanningseinde van de afgestemde kring verbonden is.
Aan het open einde van de pijp is deze draad eenmaal om een ander
draadje geslagen, dat in de vorm van een zeer klein haakje buiten de pijp
uitsteekt en waarmee het instrument met de te meten leiding in contact
wordt gebracht. Op deze wijze blijft het instrument zelf vrij van de op te
meten leiding en wordt, door de capaciteit van het haakje een onderdeel
van een micromicrofarad (= pF) bedraagt, een storing van de
stroomverschijnselen op de leiding geheel vermeden. De uiterst geringe
stroompjes die over de capaciteit van de beide draadjes onderling naar de
afgestemde kring lopen, veroorzaken in deze kring stroompjes, die door
een gevoelige thermo-ampèremeter worden aangetoond en aldus een
relatieve maatstaf geven voor de spanning, die het punt van de leiding had
waaraan het instrument werd verbonden.
De koperen afscherming waarin het meetinstrument zich bevindt, maakt
dat de uitslag alleen afhankelijk is van de spanning die aan de enige
opening in deze afscherming: het uiteinde van de pijp, heerst.
Door zijn relatief grote capaciteit tegen aarde heeft deze afscherming
tijdens de meting vrijwel geen spanning. Men kan ze dan ook gerust
aanraken zonder dat de uitslag van het instrument veel verandert. Om een
volkomen onafhankelijkheid van toevallige aanrakingen te verzekeren, is
ten overvloede aan het instrument een geïsoleerd handvat bevestigd.
Hierdoor bereikt men tevens, dat de waarnemer op een behoorlijke afstand
van de leiding kan gaan staan, waardoor men voorkomt dat de
stroomverschijnselen op de leiding worden beïnvloed. Bovengenoemde
voorzorgsmaatregelen zijn zeer noodzakelijk; een koperen staafje van
slechts een decimeter lengte, dat aan de leiding gehangen wordt, is reeds in
staat het gehele spanningsverloop op de leiding in de war te sturen.
Toen deze hengel gereed kwam, die als zovele andere instrumenten in de
werkplaats werd aangemaakt, geraakten de meergenoemde neonbuisjes in
ongenade.
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9: De B.B. zenders
De hoofdletters B.B. zijn een afkorting van Binnenlands Bestuur. Onder
een B.B.zender wordt daarom verstaan: een zender die bestemd is voor het
Binnenlands Bestuur en welke dient om het contact te onderhouden tussen
verafgelegen bestuursposten met de meer bewoonde wereld.
Bij de beschouwing over het radiolaboratorium werd reeds vermeld, dat na
de nationalistische woelingen in 1926 van de zijde van het B.B. de
behoefte werd gevoeld aan radiozend- en -ontvanginstallaties, teneinde de
verafgelegen posten uit hun isolement te verlossen. Direct hierna werd
toen met proefnemingen begonnen tussen het radiolaboratorium en
Djocjakarta, een afstand die overeenkwam met de langste der te
overbruggen afstanden in de buitengewesten. Het resultaat van deze
proeven is geweest, dat een klein aantal eenvoudige telefonietelegrafiezendertjes werd gemaakt en verzonden.
Begin 1928, toen ik op het laboratorium kwam, stond hier nog één
exemplaar waarmee de proeven nog een tijdje werden voortgezet, waarna
zij werden gestopt en nimmer meer zijn herhaald. Het type zender was het
lessenaarmodel met houten blad, waarop de onderdelen los waren
gemonteerd. Ook de bijbehorende ontvangers hadden toen nog houten
kastjes en waren niet afgeschermd, met als gevolg dat veel last van
handeffect werd ondervonden.
In verband met het vele werk aan de kristalbestuurde 80 kW zenders en
later aan de 3 kW en 1 kW-zenders heeft het tot eind 1930 geduurd
alvorens de bouw van B.B.-zenders weer werd opgevat, waarbij een geheel
ander model werd ontwikkeld. Evenals alle toenmalige zenders kreeg ook
dit model kristalbesturing, wisselstroomvoeding en werden alle onderdelen
in goed afgeschermde koperen kasten ondergebracht.
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Foto 28: Model van een 50 watt kristalbestuurde telegrafiezender
compleet met een eenvoudig draaistroomaggregaat bestemd voor de meest
afgelegen plaatsen in de Buiten Gewesten. Opname December 1930.
De eerste zender van dit model kwam eind 1930 / begin 1931 gereed en
staat afgebeeld op foto 28. Gaande van links naar rechts bevindt zich in de
eerste kast de zender, in de tweede de gelijkrichter en daarnaast staat het
schakelbord. Op de voorgrond op de vloer bevindt zich het wisselstroomPenta-aggregaat met koeltank. Als dynamo wordt gewoonlijk een oude
gelijkstroomdynamo gebruikt, die tot een gemeenschappelijke
eenfasewisselstroom gelijkstroommachine werd omgebouwd. Te dien
einde werd het anker voorzien van twee sleepringen, welke op twee
plaatsen met de rotorwikkeling werden verbonden.
Veel zenders van dit type, dat een vermogen had van ongeveer 50 Watt,
zijn niet aangemaakt. Spoedig daarna werd namelijk overgegaan tot een
groter en meer universeel type, dat zowel geschikt was voor de kleine
P.T.T. stations als voor de grotere B.B. posten.
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Foto 29: Model van een 150 watt kristalbestuurde telegrafietelefoniezender voor de Buiten Bezittingen. Vooraanzicht, opname begin
1931.
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Foto 30: Idem achteraanzicht. De meeste onderdelen werden in de
eigen werkplaats aangemaakt.
Het vermogen van dit zendertje, waarvan in de loop der jaren vele werden
aangemaakt en waarvan de foto’s 29 en 30 een voor- en een achteraanzicht
geven, bedroeg 150 Watt.
Van achteren bekeken ziet men rechts boven de tweede en links de
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eindtrap met de antennekoppeling. Beneden de tweede trap bevindt zich de
kristaloscillator en links hiervan is een ruimte uitgespaard voor het
zendrelais en de seinsleutel met omschakelaar, welke laatste alleen werd
gebruikt om de zender te proberen en welke sleutel bereikt kon worden
door het deurtje aan de voorkant te openen. Was men hiermee gereed, dan
werd de omschakelaar omgezet en kon de zender vanaf de bedrijfscentrale
of van elders bediend worden.
Beneden de zendertrappen bevindt zich de gelijkrichter voor de voeding
van de eerste en tweede trap, benevens de microfoonversterker. De ruimte
beneden wordt geheel in beslag genomen door de gelijkrichter voor de
eindtrap, de automaten en de voedingsrails met de condensatorbatterij voor
de cosinus φ correctie.
De vier kastjes in het midden zijn eigengemaakte maximaal relais, welke
dienen om de verschillende onderdelen als transformatoren en dergelijke te
beveiligen en in de plaats treden van de normale sterkstroomzekeringen,
tegen welke laatste de heer CPR een vooroordeel had.
Het inschakelen van de zender kon zowel uit de hand als op afstand
geschieden. Dit laatste was gedaan om eventueel bedieningspersoneel uit
te kunnen sparen. Men behoefde dus op de bedrijfscentrale slechts op een
knop te drukken om de zender, die enige honderden meters verder stond,
bij te zetten. Van deze zenders werden jaarlijks een stuk of vijf afgeleverd,
hetgeen eigenlijk veel te weinig was gezien de grote behoefte.
Het vele andere werk (zenders voor Dajeukolot, echosperren en
geheiminstallaties voor Intel enz) verhinderde namelijk meer op stapel te
zetten, terwijl ook de personeelsvoorziening moeilijkheden met zich
meebracht. Ook al hadden we dus meer zenders kunnen aanmaken, dan
nog zou dit weinig gegeven hebben, omdat het bedieningspersoneel
ontbrak.
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Foto 31: Leraren en leerlingen van de “Postschool” te Bandoeng, aan
welke inrichting door mij van 1928 t.e.m. 1932 les werd gegeven in de
radiotechniek.
K. Dijkstra is de persoon rechts in het portiek. De opname is gemaakt
in verband met het vertrek van insp. Ebers (eerste rij derde van rechts),
directeur van deze inrichting.
Dit personeel, dat in rang gelijk stond met monteur, werd opgeleid aan de
Postschool te Bandoeng (zie foto 31). Daar deze mensen zowel
administratief als technisch goed onderlegd moesten zijn, werd aan hun
opleiding veel aandacht besteed. Behalve het aannemen, verzenden en
ontvangen van telegrammen, met alles wat hieraan vast zat, werd ook van
hen verlangd dat zij in staat waren eenvoudige reparaties aan de zender en
ontvanger uit te voeren. Bij een eventuele storing waren zij, geïsoleerd als
ze vaak zaten, volkomen op zichzelf aangewezen. Het ging niet aan dat er
een technisch ambtenaar uit één der hoofdplaatsen over moest komen om
bijvoorbeeld een lamp uit te wisselen of een andere kleine storing op te
heffen.
Erg groot is de toeloop voor dit baantje nooit geweest en dat kwam
vermoedelijk in de eerste plaats, omdat de salariëring zeer klein was (naar
ik mij herinner slechts ƒ 60,- per maand bij aanvang) en verder, omdat zij
overal heen gezonden konden worden en vaak op posten kwamen te zitten,
waar zij honderden kilometers van de bewoonde wereld verwijderd waren.
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Hier bleven zij soms jaren aaneen hangen, want als er geen klachten
binnenkwamen omtrent het beheer en ze hadden het geluk niet ziek te
worden, dan bestond er van dienstwege geen aanleiding hen spoedig terug
te roepen of naar een beter oord te zenden. Veel is mij omtrent het wel en
wee van deze eenzame monteurtelegrafisten niet bekend, doch wel weet ik,
dat velen van hen een zeer grote plichtsbetrachting hadden.
Zo gebeurde het een keer, dat er bericht op het Hoofdbureau van zo’n
verre post kwam dat de beheerder ziek geworden was, doch dat men geen
vervanger behoefde te sturen omdat hij zijn vrouw intussen had opgeleid
en zij zolang best de dienst kon waarnemen. Alleen moest men niet zo
nauw kijken als er eens een foutje bij het seinen werd gemaakt, meende
hij. Welnu, dat zal men dan ook niet gedaan hebben, denk ik, en men zal
gedurende die tijd wel een beetje door de vingers gezien hebben.
Ook zag ik eens een jongeman van nog geen 25 jaar terugkomen, die een
jaar of vier op een zeer afgelegen eiland had gezeten en in die jaren al zijn
tanden en kiezen had verloren. Hij was namelijk theosoof en vegetariër en
daar de bevolking aldaar alleen leefde van rijst met wat vis, had hij een
veel te eenzijdige voeding gehad (vis mocht hij niet eten), met het even
vermelde gevolg. Toch klaagde hij niet en toen hij een nieuw gebit had
gekregen en een paar maanden verlof had genoten, vertrok hij opgewekt
naar een volgende afgelegen buitenpost.
Zoals reeds meer werd vermeld, ressorteerden de buitenstations onder de
heer CBG, die rechtstreeks stond onder het Hoofd van de Radiodienst
(RTT). Deze chef was blijkbaar ook verantwoordelijk voor de
radiovoorziening van het B.B., want als de aanmaak van de
radioinstallaties op het radiolaboratorium weer eens, wegens het vele
andere werk, stagneerde, nam hij zelf in een eigen werkplaatsje, zo goed
en zo kwaad het ging, de aanmaak hiervan ter hand; zeer tegen de zin van
de heer CPR.
Hoewel deze afdeling slechts over weinig personeel beschikte en ook niet
de benodigde werktuigmachines bezat, zijn langs deze weg in de loop der
jaren toch ook nog heel wat kleine zend- ontvanginstallaties gemaakt en
verzonden.
Hieraan kwam (namelijk aan de achterstelling van het B.B. bij het andere
werk) plotseling een eind, toen het oorlogsgevaar in de Pacific hoe langer
hoe meer begon te dreigen. Eerst toen, dat was omstreeks 1938 en dus een
jaar of twaalf nadat om radio-installaties was gevraagd, werd de productie
van deze installaties met kracht ter hand genomen en kregen zij de
voorrang boven alle andere werk. Series van tien stuks en meer werden
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geregeld op stapel gezet en een regelmatige stroom van zenders ging de
deur uit, om naar alle hoeken van de Archipel gezonden te worden.
Op deze installaties, waarvan in enkele jaren tijd enige honderden werden
aangemaakt, kom ik naderhand nog even terug.

10: De aanmaak van kwartskristalplaatjes en kristalhouders
Aanvankelijk werden de voor het sturen van de zenders benodigde
kwartskristalplaatjes met houders uit Amerika betrokken. Zolang de
behoefte nog niet zo groot was, bestonden hiertegen geen overwegende
bezwaren. Immers, de golflengten waarop gewerkt werd of gewerkt kon
worden, waren alle bekend. Men kon de kristallen hiervoor tijdig opgeven,
hierbij rekening houdend met de nodige uitwijkfrequenties in geval van
storing van de werkgolf door een andere zender.
Toen echter het gebruik steeds groter werd en ook kristallen nodig waren
voor ontvangdoeleinden, terwijl tevens particuliere omroepverenigingen
bij ons kwamen aankloppen, werd hoe langer hoe meer de behoefte
gevoeld om de vervaardiging zelf ter hand te nemen.
Het gevolg hiervan is geweest dat hiermee, als ik mij niet vergis, in 1931
een bescheiden begin werd gemaakt. Hoewel zich hierbij aanvankelijk veel
moeilijkheden voor deden en we ook nog de hulp nodig hadden van een
andere instantie, heeft deze eigen fabricage goede vruchten afgeworpen en
is tenslotte een groot succes geworden.
Alvorens hier nader op in te gaan, is het wenselijk eerst iets meer te
vertellen van zo’n kwartskristal zelf.
Zo we weten worden deze plaatjes gesneden uit ruwe kwartskristallen.
Deze laatste, welke in de natuur worden gevonden, bezitten een
veelhoekige ruimtevorm, begrensd door gladde vlakken, die onder
bepaalde omstandigheden is ontstaan uit een chemische verbinding van
verschillende stoffen.
De vlakken van zo’n kwartskristal zijn niet willekeurig, doch vertonen een
zekere symmetrie, welke verband houdt met hun chemische samenstelling.
De hoeken die deze vlakken onderling maken, zijn echter steeds dezelfde,
welk kristal men ook neemt. Het doet er niet toe of de stof in de natuur of,
wat ook mogelijk is, in een laboratorium tot kristallisatie is gekomen. Ook
de grootte van het kristal speelt in dezen geen rol en hoewel de vorm zeer
verschillend kan zijn, de hoeken tussen gelijkwaardige vlakken blijven
steeds dezelfde.
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Dit laatste is van zeer groot belang, daar men hierin een aanwijzing heeft
in welke richting men de plaatjes moet snijden, waarbij zich echter de
moeilijkheid voordoet dat de in de natuur gevonden kristallen vaak zeer
onvolledig zijn. Meestal zijn het slechts brokstukken van hetgeen men een
compleet kristal kan noemen.
De kwartskristallen worden op verschillende plaatsen gevonden. Bekende
vindplaatsen zijn Brazilië en Frankrijk, terwijl zij later ook in NederlandsIndië werden ontdekt en wel ergens op Nieuw Guinea. Op het
radiolaboratorium gebruikten wij aanvankelijk kristallen, die in het
eerstgenoemde land werden gevonden, terwijl later ook proeven zijn
genomen met de Nieuw-Guinea kristallen. Deze laatste waren evenwel
minder doorschijnend, doch bevielen, voor zover ik mij herinner, wel
goed.
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Foto 32: Het zagen onder een bepaalde hoek van een kwartskristal met
de diamantzaag. Dit zagen duurde enige dagen en ging dag en nacht door.
De uit Brazilië geïmporteerde kristallen hadden een zeshoekige, of, wat
men noemt hexagonale vorm. Geïdealiseerd bestonden zij uit een
zeshoekige zuil, aan beide zijden afgesloten door een in een punt
uiteenlopende piramide. Bij de in de natuur gevonden kristallen ontbreekt
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echter één van deze piramiden geheel, terwijl vaak nog allerlei andere
afwijkingen en vergroeiingen voorkomen. Het op foto 32 afgebeelde
Braziliaanse kristal zag er vrij behoorlijk uit. Zo men ziet, is het ingegoten
in een speciaal daarvoor gemaakte zeshoekige houder, waarvan de vlakken
evenwijdig lopen aan die van het kristal. Dit is geen toeval, doch gedaan
om de plaatjes nauwkeurig onder de verlangde hoek te kunnen uitzagen.
Een richtingsafwijking van één graad is soms al voldoende om totaal
verkeerde resultaten te verkrijgen.
Het zagen van een kristal, dat we oorspronkelijk door de Dienst van
Mijnbouw lieten doen, is een zeer tijdrovend werk. Hiervoor werd een
metalen schijf gebruikt, waarin zich kleine diamantjes bevonden en welke
schijf werd geplaatst op een precisie-slijpbank, die men zeer nauwkeurig
onder een bepaalde hoek kon instellen. Eenmaal ingesteld lieten we de
machine dagenlang doordraaien zonder verdere bewaking. De richting
waarin de plaatjes werden gesneden, is in de loop der jaren nogal eens
gewijzigd. Aanvankelijk werd hiervoor de zogenaamde X-snede genomen.
Het is misschien bekend, dat men bij de kwartskristallen drie assen
onderscheidt; ten eerste de Z-as, die evenwijdig loopt aan de lijn welke de
denkbeeldige toppen van de piramiden verbindt; ten tweede de X-assen,
gaande door de diametraal tegenover elkaar gelegen ribben, loodrecht
staande op de Z-as; en ten derde de Y-assen, welke loodrecht staan op de
zijvlakken en op de Z-as. Veronderstel nu dat van een kwartskristal een
doorsnede is gemaakt, welke loodrecht staat op de Z-as, dan liggen alle
lijnen die getrokken kunnen worden, evenwijdig aan één der zijden in de
richting van een X-as en alle lijnen loodrecht op één der zijden in de
richting van een Y-as. Men noemt nu die snede een X-snede, wanneer de
dikte van het plaatje in de richting van een X-as is gelegen, terwijl een Ysnede wordt verkregen, wanneer deze dikte in de richting van een Y-as
ligt.
Het essentiële verschil tussen deze beide sneden is, dat de golflengte van
de eerste soort gemiddeld 104,5 meter en van de andere 153 meter per
millimeter bedraagt, terwijl de temperatuurscoëfficiënt van de eerste
eveneens wat geringer is dan van de tweede.
Na 1936 werden echter ook nog andere sneden beproefd en wel naar
aanleiding van een publicatie van de Japanner Isaac Koga in de
Proceedings van maart van dat jaar. De bedoeling hiervan was een snede te
vinden die kwartsplaatjes zou opleveren, die bij kleine
temperatuursverschillen niet, of nagenoeg niet, van golflengte
veranderden.
Niettegenstaande de toepassing van een automatisch werkende thermostaat
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die de temperatuur van het kristalplaatje constant hield (waar we het al
eens over hebben gehad), werd toch altijd nog het bezwaar gevoeld dat de
plaatjes temperatuurgevoelig waren. Kon men plaatjes maken die hier
minder last van hadden, dan zou dit een grote verbetering geven.
Nu is het zo, dat de temperatuurscoëfficiënt van plaatjes die volgens de Xsnede zijn gemaakt, negatief zijn en die volgens de Y-snede positief. Een
eerst opkomende gedachte moet dus wel geweest zijn, dat een snede die
ergens tussen de beide in lag een temperatuurscoëfficiënt nul zou moeten
opleveren. Reeds in 1929 slaagde de heer Koga er inderdaad in plaatjes te
maken die hieraan voldeden. Toch bleken deze plaatjes in de praktijk niet
te voldoen, omdat de vorm en afmetingen te kritisch waren.
Na jaren van geduldig zoeken en op grond van theoretische overwegingen
kwam hij uiteindelijk tot de ontdekking, dat ook de hoek van de
snijrichting ten opzichte van de Z-as iets gewijzigd moest worden.
Hiermee bleek hij succes te hebben, want hij vond inderdaad een paar
hoeken waarbij plaatjes werden verkregen, die frequentieconstant waren
bij temperatuursverschillen, althans voor enkele graden variatie. Bij
grotere temperatuursverschillen traden weer complicaties op. Bovendien
bleken deze plaatjes zeer gemakkelijk te oscilleren.
Niettegenstaande deze aanwijzingen bleek het in de praktijk toch nog altijd
zeer moeilijk te zijn om plaatjes te maken, waarvan met zekerheid gezegd
kon worden dat zij in het bedrijf goed zouden voldoen. Hierbij doet zich
namelijk nog de moeilijkheid voor, dat in overigens heldere kristallen,
parasitaire vergroeisels voorkomen, die men met het blote oog niet kan
ontdekken, doch die bij de werking van de plaatjes allerlei abnormaliteiten
veroorzaken. Alvorens daarom begonnen werd de plaatjes op dikte te
slijpen, was het nodig eerst enige zekerheid te hebben omtrent de opbouw
van het kristal.
Een methode om de plaatjes snel op homogeniteit te onderzoeken bestaat
hierin, dat men het oppervlak etst met fluorwaterstof. Vertoont het vlak
ongelijkheden, dan is het kristal onzuiver en doorgroeid met een
parasitaire kristalformatie. Van plaatjes die hieruit geslepen zijn, kunnen
geen normale enkelvoudige oscillaties verwacht worden.
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Foto 33: Het grof voorslijpen van een kwartsplaatje op de draaischijf.
Het slijpen van een kristal geschiedde op het radiolaboratorium uit de hand
en vereiste nogal enige routine. Op foto 33 ziet men een inheemse
werkman hiermee bezig. Het plaatje wordt onder een zachte druk op een
snel draaiende schijf gehouden, waarop zich een dun laagje amarilpoeder
bevindt. Nadat het plaatje grof voorgeslepen is, wordt het op zijn
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frequentie gemeten. Is deze frequentie lager dan waarop is gerekend, dan
wordt het slijpen nog een tijdje voortgezet, net zo lang tot men op een punt
komt waarbij met een beetje naslijpen op een glazen plaat de juiste waarde
wordt gevonden.

Foto 34: Het meten van de frequentie van kwartsplaatjes. Indien de
frequentie nog iets te laag is, wordt het plaatje op een glasplaat nog een
weinig nageslepen.
De foto 34 geeft hiervan een idee.
Links op de voorgrond ziet men het plaatje tussen twee contacten geklemd.
Het apparaat waarmee de meting geschiedt, is een secundaire standaard.
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Foto 35: Ten slotte: Het ijken van het kristal met behulp van de
standaardklok, welke is ondergebracht in de kelder met airconditioning.
Nadat het kristalplaatje deze bewerking heeft ondergaan, gaat het voor een
definitieve ijking naar de meetkelder, waar een frequentiemeter van grote
nauwkeurigheid stond (zie foto 35). Zal een kwartsplaatje in het bedrijf
aan de verwachtingen voldoen, dan is het niet alleen nodig dat hieraan
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grote aandacht wordt besteed (zoals uit het bovenstaande wel gebleken is),
doch ook moet de houder aan bepaalde eisen voldoen.

Foto 36: Een complete kristalhouder met daarnaast de onderdelen
waaruit het is opgebouwd. Het vierkante plaatje is het geslepen
kwartskristal.
In de loop der jaren werd op het radiolaboratorium een kristalhouder
geconstrueerd die er mocht zijn, zowel wat betreft de constructie als de
afwerking. Foto 36 toont een opname van zo’n kristalhouder, benevens
van de onderdelen waaruit hij is opgebouwd.
Van groot belang is dat de polen, waartussen het plaatje opgesloten ligt,
planparallel zijn en dit ook blijven bij het verdraaien van de stelschroef,
terwijl zij tevens een hoge onderlinge isolatie moeten bezitten.
De schroef beneden dient om de luchtspleet tussen de polen en het
kwartsplaatje op de juiste waarde in te stellen. Deze schroef is van een heel
fijne draad voorzien, teneinde het instellen zo voorzichtig mogelijk en bij
kleine beetjes te doen geschieden. De bedoeling van het zoeken naar een
passende luchtspleet is onder andere om de eigen frequentie nog een ietsje
te kunnen wijzigen.
Is eenmaal de juiste stand gevonden en een gemakkelijk oscilleren
verkregen, dan wordt met behulp van een speciale schroef met taps
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toelopende draad de stelschroef vastgeklemd, zodat deze zich tijdens het
bedrijf niet meer kan wijzigen. Deze houders werden in series van een paar
honderd op precisiebanken aangemaakt en het is misschien wel interessant
hier nog aan toe te voegen hoe duur (of liever goedkoop) zo’n complete
houder met kristal ons kwam. Welnu, de kosten hiervoor bedroegen netto
hoogstens ƒ 20,-. Bij levering aan derden berekenden we, inclusief
administratie- en bedrijfskosten, een prijs van ƒ 50,-. Gezien de prima
uitvoering en de gegarandeerde zuiverheid van het kristal op zijn
frequentie, mag deze prijs wel als zeer laag genoemd worden en ik geloof
niet, dat een particuliere instantie in staat was een dergelijke houder met
kristal voor die prijs te leveren. Trouwens dit betrof niet alleen deze
kristalhouders. Ook de meeste andere apparaten die in de radiowerkplaats
werden aangemaakt of gerepareerd, konden met succes de particuliere
concurrentie doorstaan, dankzij de prima outillage van de werkplaats en de
goede bedrijfsorganisatie.

11: Een en ander over de afdeling lampenreparatie
Een ander zeer interessante en nuttige afdeling op het radiolaboratorium
was die, waar de radiolampen werden gerepareerd. Toen het
radiolaboratorium zich nog in de Frisiastraat bevond, werd reeds aan de
fabricage van lampen gedaan, zij het dan op een zeer primitieve wijze.
We herinneren ons nog goed de pogingen van Prof. S. Skritsky, die een
tijdje belast is geweest met het nemen van proeven, welke moesten leiden
tot de fabricage van een demonteerbare lamp van groot vermogen; deze
pogingen waren toen om verschillende redenen gedoemd te falen.
Doch daarvóór moet men aan de lampenfabricage hebben gedaan, want
lange tijd heeft op het radiolaboratorium een dubbelroosterlampje gestaan
(let wel: Een dubbelroosterlamp, jaren voordat deze elders werd gemaakt),
dat reeds in 1918 moet zijn geconstrueerd en dat het persoonlijk eigendom
van wijlen Dr. de Groot is geweest. Na zijn overlijden werd het lampje
door de erven aan de Radiodienst geschonken met de vermelding, dat dit
de eerste radiolamp was, die op het radiolaboratorium werd gemaakt.
Na de pogingen van Prof. Skritsky is jarenlang niets meer aan de
lampenfabricage gedaan, ook al (vermoedelijk) omdat de juiste ruimte
hiervoor ontbrak.
Na de verhuizing naar het nieuwe radiolaboratorium kwam hierin
verandering en werd onder de persoonlijke leiding van de heer CPR hard
gewerkt om deze afdeling weer op gang te brengen. Grote kosten bracht
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dit niet mee, want verschillende machines en onderdelen waren nog
aanwezig of konden van de stations uit overtollige voorraden worden
betrokken. Zo werden bijvoorbeeld de vacuümpompen, die nog afkomstig
waren van de, in vroegere jaren, toegezonden snaargalvanometer
(herinnert u zich deze nog?), onder het stof vandaan gehaald en opgesteld.
Verder werd de hogedrukcompressor van Radio Malabar vandaan gehaald
en opgekalefaterd. Dit is dezelfde machine waar wij indertijd waterstof
mee hebben geperst en waarmee wij doodsangsten hadden uitgestaan.
Thans zou hij dienst moeten doen bij de fabricage van vloeibare lucht,
welke nodig was voor de vacuümpompinrichting.
Tenslotte kon nog beslag worden gelegd op een paar electroliseurs, die
vroeger een ogenblik dienst hebben gedaan voor de
waterstofgasvoorziening van de 50 kW booglampzenders op de stations te
Sitoebondo, Koepang en Ambon (ook nog een oude bekende dus uit de
jaren 1920-1921). Zo kwamen weer tal van overtollige apparaten van pas,
zoals reeds zovele malen het geval is geweest en waarover ik het al zo
vaak heb gehad. Weliswaar werd enkele jaren daarna een grotere
electroliseur aangeschaft van een betere constructie en kwam er ook een
krachtiger compressor, doch de eerste jaren waren we er toch maar mee
geholpen.
Wat de radiolampen betreft die gerepareerd zouden moeten worden: deze
hadden in de tussenliggende jaren een grote verandering ondergaan, zodat
men heel wat had in te halen om “bij” te komen. Een jaar of tien geleden
(het is omstreeks 1931) bestond bijvoorbeeld de kathode van de zend- en
ontvanglampen nog algemeen uit wolframdraad, die op een hoge
temperatuur gloeide en veel licht verspreidde. De levensduur van deze
lampen was niet groot en bedroeg slechts 300-400 branduren bij een
elektronenstroom van 4-5 milliampère per Watt gloei-energie. Hoewel
reeds bekend was dat er stoffen waren, die gemakkelijker de elektronen
emitteerden dan het wolfram en dat hiertoe de oxyden der aardalkaliën
behoorden en ook thorium; de goede fabricagemethoden om hieruit
gloeikathoden te maken ontbraken nog. Het duurde toen echter niet meer
zo lang, of de eerste thoriumlampen kwamen op de markt.
Dit gaf een grote verbetering, omdat thans een elektronenstroom van 20-25
mA/Watt kon worden verkregen bij een veel langere levensduur.
Kort daarna verschenen de lampen met de oxyddraden, waarmee men zelfs
een stroomsterkte van 100-125 mA/Watt wist te bereiken. Hierdoor werd
het gloeistroomverbruik, dat vroeger een paar ampères bedroeg,
teruggebracht tot 60 mA bij 4 volt spanning, terwijl de emissie werd
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opgevoerd tot maximum 25 mA, althans voor wat betreft de
ontvanglampen.
Toen eenmaal de oxyddraden ingevoerd waren, gelukte het ons spoedig
daarop lampen te maken met indirect verhitte kathoden, waardoor
wisselstroomvoeding mogelijk werd. Niet lang daarna verschenen de
eerste ontvangtoestellen op de markt, die men zonder meer op het
wisselstroomnet kon aansluiten.
Tot zover wat de ontwikkeling van de gloeidraden betreft.
Ook de roosters der lampen ondergingen in de loop der jaren een grote
verandering. Het zou te ver voeren hierop nader in te gaan. Trouwens deze
ontwikkelingsgang valt, in tegenstelling tot die der gloeidraden, buiten het
bestek van deze paragraaf.
In het kort komt deze ontwikkelingsgang hierop neer, dat wij eerst de
dubbelroosterlampen kregen, die overigens geen bijzondere kwaliteiten
bezaten. Daarna verschenen eindpenthoden en h.f. versterkerlampen,
welke op hetzelfde principe berustten en die een grote verbetering in de
ontvangtechniek brachten. En tenslotte deden de tetroden, heptoden enz.
hun intrede, die het overzicht van de toch al ingewikkelde lampentechniek
er niet eenvoudiger op deed worden.
Bij de zendtriodes ging de ontwikkelingsgang heel wat langzamer. Lang
nadat de oxydlampen (welke men miniwattlampen noemde) hun intrede
hadden gedaan, werden de gloeidraden van de zendlampen nog algemeen
van wolfram gemaakt. Eensdeels kwam dit misschien hierdoor, dat een
beetje meer of minder stroom er bij de zendlampen niet op aankwam en
verder, dat bij de fabricage van thorium- en oxydgloeidraden voor grotere
energieën grote moeilijkheden werden ondervonden.
De zendlampen met thoriumgloeidraden bleken namelijk buitengewoon
gevoelig te zijn voor gasresten en verloren daardoor vaak hun emissie. De
oxyddraden waren in dit opzicht veel beter, doch hadden weer het bezwaar
dat het rooster door het daarop verdampte oxyd een grote secundaire
emissie kon geven, hetgeen bij het bedrijf moeilijkheden kon veroorzaken.
Toen omstreeks 1931 de lampenafdeling haar werkzaamheden begon,
waren de meeste bij ons in gebruik zijnde zendlampen nog van
wolframgloeidraden voorzien. En daar het in de bedoeling van de heer
CPR lag zich in hoofdzaak toe te leggen op de reparatie van deze lampen,
omdat dit het voordeligst en meest urgent was (de nieuwe zendlampen
waren duur), kwam dit wel goed uit. Want hadden we toen al te maken
gehad met zendlampen, die thorium- of oxydgloeidraden bezaten, evenals
dit het geval was bij de ontvanglampen, dan was er misschien van de hele
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lampenreparatie-afdeling niets terechtgekomen. Toen namelijk dit nieuwe
type zendlamp verscheen, bleek al spoedig dat aan het repareren van deze
lampen voorlopig niet gedacht behoefte te worden. Het thorium- en
oxydgloeidradenprocédé schijnt in werkelijkheid zo moeilijk te zijn, dat
het jaren heeft geduurd alvorens men op het radiolaboratorium hierop
enige kijk kreeg, laat staan dat men dergelijke lampen op betrouwbare
wijze kon repareren.
Daarom bepaalde men zich de eerste jaren uitsluitend tot de reparatie van
lampen met wolframgloeidraden. Hieraan kwamen geen speciale
scheikundige kunstgrepen te pas en was het alleen maar nodig over een
flinke dosis routine te beschikken. Weliswaar mislukte er aanvankelijk wel
eens een exemplaar en was de levensduur van een gereviseerde lamp niet
altijd erg groot, doch langzamerhand kreeg men hierin een zo grote
vaardigheid, dat maandelijks enige tientallen herstelde lampen de deur
uitgingen (zeer ten nadele van de betreffende lampenfabrikanten).
Een van de succesnummers was de bekende MA 1,6/400, waarvan bij onze
dienst een groot aantal in bedrijf was. In de reparatie van deze lampen
kreeg men een zo grote routine, dat zij niet voor nieuwe onder deden, met
het gevolg dat men praktisch in de eigen behoefte kon voorzien. Dit laatste
was strategisch van niet gering belang, want het lampenvraagstuk was in
tijd van oorlog nog altijd een zeer onzeker punt. Mocht het onverhoopt nog
eens zo ver komen dat we van aanvoer uit het buitenland afgesneden
werden, dan zouden we ons misschien op deze manier nog een tijdje weten
te behelpen …
Een onzeker vraagstuk in dezen betrof de glasvoorziening voor de
aanmaak van glasballons en het binnenwerk. Dit moest uit Europa komen
en was over het algemeen weinig houdbaar, zodat men het niet in grote
voorraden kon opslaan. Een oplossing hiervoor is nimmer gevonden en
toen de nood na verloop van jaren inderdaad aan de man kwam, hebben we
hiermee lelijk ontriefd gezeten.
Hoewel er altijd voldoende wolframlampen te repareren waren (ook
kregen we de gunst van het leger en de marine), werd het thorium- en
oxydvraagstuk niet verwaarloosd.
Wat het laatste betreft ging het erom een geschikte metaalalliage te vinden,
die zich met aardalkalimetalen liet legeren. De bedoeling was hierop een
dunne laag van dit metaal te spuiten en het daarna onder vacuüm zodanig
te verhitten, tot het aardalkalimetaal met het materiaal van het
oorspronkelijke lichaam een legering vormde. Daarna diende het aan een
oxydatieproces te worden onderworpen.
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Jarenlang is hiermee geëxperimenteerd, zonder nochtans tot een
bevredigend resultaat te komen. Vermoedelijk zal hierbij het isolement en
daardoor het gemis van ruggespraak met ter zake kundige personen van
invloed zijn geweest. Hoe het zij, het pad der reparatie van de modernere
lampen ging niet over rozen, ondanks de moeite en zorgen die de
volijverige chef van deze afdeling, de heer A.C. de Groot, hier aan den dag
legde.
Hoewel hiertoe nog geen pogingen waren aangewend, heeft het ook in de
bedoeling gelegen in de toekomst de grote watergekoelde lampen onder
handen te nemen. Deze waren, voor zover mij bekend, alle nog voorzien
van wolframdraden. De moeilijkheid bij deze lampen was een voldoend
mechanisch sterke las te maken van het glas op een bijzondere
chroomijzerlegering. Zo we weten maakt de chroomijzeren anode een deel
uit van de buitenwand, die door circulerend water intensief wordt gekoeld,
zodat deze lampen een grote energie kunnen verwerken.
De voorbereidingen voor de reparatie van deze lampen waren reeds
getroffen en een soort draaibank, welke dienen moest om de anode en de
glazen buis centrisch te klemmen en tegelijkertijd te roteren, was reeds in
Amerika besteld. Begin 1942 moest deze bank Java bereikt hebben, doch
aangezien kort daarop de Jappen het land binnenvielen, heeft hij nimmer
zijn plaats van bestemming bereikt, ondanks latere naspeuringen.
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Foto 37: Het overhevelen van vloeibare lucht. Rechts de heer A.C. de
Groot chef van de afd. lampenreparatie.
Op foto 37 ziet men de chef van deze afdeling, de heer de Groot, dezelfde
die indertijd de Philips kortegolfzender PCJJ het eerst hoorde, bezig
aangemaakte vloeibare lucht over te hevelen in grote thermosflessen. Met
behulp van deze flessen was het mogelijk dit snel verdampende goedje
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enige dagen te bewaren.

Foto 38: Interieuropname van de lampenreparatie-afdeling.
Foto 38 geeft een overzicht van de glasblazerij. Men lette erop, dat men
uitsluitend grote glazen lampen onderhanden heeft, fabrikaat Philips en
Telefunken. Het maken van een las, waar drie branders voor nodig zijn,
wordt weergegeven door foto 39.
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Foto 39: Het lassen van een gerepareerde glazen zendlamp. Links de
bekwame inheemse voorman van de glasblazerij.

12: De bedrijfscentraletafels en dubbelrecorders
Het ligt niet in de bedoeling om van alle apparaten en toestellen die in de
loop der jaren door het radiolaboratorium werden ontwikkeld en
aangemaakt, een beschrijving te geven. Voor één wil ik echter nog een
uitzondering maken en wel voor de bedrijfscentraletafel met bijbehorende
dubbelrecorder. Het is vooral deze laatste, waar ik special de aandacht op
wil vestigen, omdat ten eerste met deze dubbelrecorders zulke goede
resultaten werden bereikt en tevens omdat zij, op een paar kleine
onderdelen na, in de radiowerkplaats werden aangemaakt door inheems
personeel, onder toezicht van de kundige Europese instrumentmaker de
heer Meinders. Laat ik daarom beginnen van deze apparaten iets te
vertellen.
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Foto 40: Bedrijfscentraletafel, waaraan de telegrammen worden
ontvangen en verzonden. Het transport van de papieren band is goed te
volgen.
Onder een recorder in het algemeen wordt verstaan een gevoelig
schrijfapparaat, waarmee men in staat is de radiografische morsetekens op
te schrijven, zie foto 40. De recorder wordt hiertoe aangesloten aan de lijn
die van het ontvangstation komt en naar de bedrijfscentrale gaat. De
woordsnelheid die hiermee gehaald kan worden is zeer groot en bedraagt
ongeveer een driehonderd woorden per minuut. Deze grote
opnamesnelheid is mogelijk, omdat de bewegende delen bijzonder licht
zijn en dus weinig vertraging geven. Men onderscheidt zowel enkel- als
dubbelrecorders. Het verschil tussen deze twee ligt hierin, dat de eerste
soort alleen enkelschrift en de laatste in staat is dubbelschrift op te
tekenen. De dubbelrecorder is, voor zover mij bekend, een vinding van de
heer CPR en heeft het voordeel het aantal verminkingen belangrijk te
reduceren.
Een dubbelrecorder nu bezit twee schrijvers, welke geheel los van elkaar
werken, doch in één apparaat zijn ondergebracht. De bedoeling is dat de
tekens van twee ontvangapparaten, die op afzonderlijke antennes zijn
aangesloten doch op dezelfde zender zijn afgestemd, naar de
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bedrijfscentrale worden doorgegeven, na vooraf te zijn gelijkgericht en
versterkt. Ieder van de binnenkomende lijnen wordt met een schrijver aan
de dubbelrecorder verbonden, die de tekens onder elkaar op een band
optekent. Komt het nu voor dat de tekens van de ene ontvanginrichting iets
verminkt zijn, hetzij door luchtstoringen of door een andere oorzaak, dan
geeft de andere nog goed schrift, want het zou al heel toevallig zijn dat de
andere ontvanger dezelfde storing weergaf. Hierdoor heft de ene fout de
andere op. Daar de tekens onder elkaar staan, wordt een zeer vlotte
aflezing verkregen.

Foto 41: De onderdelen van een dubbelrecorder, rechts beneden de
beide syphons.
Op foto 41 zijn alle onderdelen van een dubbelrecorder weergegeven.
Geheel rechts op de voorgrond liggen de beide syphons die de
aankomende tekens opschrijven. Zij zijn voorzien van een heel fijne
opening waar een speciale recorderinkt door kan vloeien, die niet gauw
vlekt en stolt. De beide spoeltjes daarboven reageren op de tekens en
brengen de syphons in beweging. Zij bevinden zich in een sterk
magnetisch veld, dat door de beide spoelen rechts boven wordt opgewekt.
Zodra een zwak stroompje door de spoeltjes vloeit, hetwelk afkomstig is
van de ontvanger, zal hierop een krachtje uitgeoefend worden, dat de
spoeltjes naar boven of beneden drijft. Breekt het stroompje af, dan keren
ze in de rusttoestand terug.
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Foto 40 geeft een beeld van een complete tafel met alle benodigde
instrumenten. De dubbelrecorder staat, zoals zo even ook reeds opgemerkt,
geheel rechts afgebeeld.
Aan zo’n tafel worden zowel telegrammen ontvangen als verzonden. Het
eerste vindt plaats aan de kant die naar ons toe is gekeerd. De loop der
papierstrook is duidelijk te volgen: van de rol rechts loopt de band door de
dubbelrecorder naar een trekapparaat; daarna langs de schrijfmachine en
vervolgens opnieuw naar een trekinrichting. De bedoeling van de
trekinrichtingen is de papierband strak te houden en de snelheid van het
doorschuiven te regelen. Het is in verband met dit laatste, dat twee van
deze inrichtingen nodig zijn. Is namelijk de seinsnelheid zeer groot, dan
moet de band ook snel door de recorder. Kan de telegrafist deze snelheid
bij het opnemen der telegrammen niet bijhouden, dat laat hij de tweede
trekinrichting wat langzamer lopen. Het onafgewerkte papier zakt dan door
een gat in de tafel op de grond en wordt successievelijk verwerkt.
Het verzenden van de telegrammen geschiedt aan de achterzijde. De
hiervoor benodigde apparatuur is minder goed zichtbaar, doch bestaat in
hoofdzaak uit een ponsdoos en een zendautomaat. Met het eerste worden,
door middel van een soort schrijfmachine, gaatjes in een papierstrook
geponst, die de morsetekens vervangen. Twee gaatjes onder elkaar stellen
een punt voor en twee schuin onder elkaar een streep.
Zodra een bandje geponst is, gaat het naar de zendautomaat, die het schrift
omzet in stroomstootjes, gelijk aan de gewone morsetekens.
Het voordeel van deze seinmethode is ten eerste, dat een volkomen
regelmatig teken wordt uitgezonden en verder, dat de seinsnelheid naar
behoefte geregeld kan worden, waarbij men tot de tweehonderd woorden
per minuut kan gaan.
Behalve de dubbelrecorder die, zoals werd opgemerkt, in de
radiowerkplaats werd aangemaakt, werden vrijwel alle andere
instrumenten van buiten betrokken. Daar aan deze toestellen zware eisen
werden gesteld en zij feilloos moesten werken, was het van groot belang
hiervoor het beste te kiezen dat de handel opbracht. Aangezien de
telegraafafdeling van de P.T.T. Dienst op dit gebied over een grote
ervaring beschikte, werden op dit punt weinig moeilijkheden ondervonden.
Niet alleen echter dat de apparaten van goed fabrikaat moesten zijn,
hetgeen overigens niet moeilijk valt in te zien, ook de kwaliteit van het
papier speelde een grote rol en dit ligt niet zo direct voor de hand. Het
geval deed zich namelijk voor, dat de geponste gaatjes niet altijd “schoon”
waren en fijne rafeltjes bevatten en zelfs tussen de ponsgaatjes scheurtjes
ontstonden. Hierdoor konden moeilijkheden ontstaan, want zodra er ook
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maar iets aan de geponste gaatjes mankeerde, bestond er kans op
verminking en dit wilde men nu juist bij het machinale seinen in de eerste
plaats voorkomen.
Of er verschillende papiersoorten waren, is mij niet bekend. Zo dit het
geval is geweest, en dat zal ook wel, zal men ook hier het beste gekozen
hebben wat maar te vinden was. Maar dit heeft dan niet kunnen
voorkomen dat er van de Bedrijfscentrale steeds klachten kwamen over
storingen ingevolge gebreken aan het papier.
Na in het laboratorium zorgvuldig de oorzaken van de storingen nagegaan
te hebben, werd een proef genomen door het papier te ..... drenken in een
bad met olie, waarin zich tevens het één of ander oplosmiddel bevond dat
het papier taai maakte. Hierdoor werd het papier een beetje vettig en liep
daardoor gemakkelijker door de ponsdoos en zendautomaat, terwijl het
tevens een grotere vastheid kreeg en dientengevolge minder snel scheurde.
Je moet er maar opkomen.
Het is haast overbodig te vermelden dat de tafels ook wisselstroomgevoed
werden, evenals dit het geval was met de zenders, echosperren,
geheiminstallaties enz. Toch konden wij het niet geheel zonder
gelijkstroom stellen, want deze was nodig voor de bekrachtiging van de
magneetspoelen. Hiervoor diende dus een gelijkrichter te komen.
Teneinde ook hierbij het optreden van storing tot een minimum te
beperken, werden geen lamp- doch metaalgelijkrichters genomen. Door
deze gelijkrichters wat ruim te dimensioneren, hadden zij een zeer lange
levensduur, zelfs in de tropen.
De benodigde motortjes voor de seinautomaat en trekinrichting liepen
echter op wisselstroom. Aangezien hiervoor de collectorloze typen werden
gekozen, was ook hier de kans op storing zeer gering, terwijl deze tevens
nog het voordeel hadden niet te vonken.

13: Belangrijke uitzendingen
Daar met de PLE-zender geregeld werd geëxperimenteerd en
proefuitzendingen werden gehouden, was hij niet ingeschakeld voor het
gewone telegrafie- en telefonieverkeer. Hoewel hij dus niet op bepaalde
uren bij hoefde te staan, werd hij toch bedrijfsklaar gehouden. De
bedoeling hiervan was om eventueel in te kunnen vallen voor andere
zenders in geval van storing en dergelijke en verder om dienst te kunnen
doen voor speciale uitzendingen. Voor dit laatste werd PLE de meest
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geschikte zender bevonden, in verband met zijn sterkte en kwaliteit.
Onder deze speciale uitzendingen kunnen worden verstaan: het relayeren
van uitzendingen vanuit Nederland en elders, het geven van specifieke
inheemse kunst- en karakteristieke uitzendingen voor het buitenland.
Het zou te ver voeren alle bijzondere uitzendingen op te noemen, die in de
loop der jaren zijn gegeven; trouwens, ik zou ze mij ook niet alle meer
weten te herinneren. Slechts enkele, en dit zijn misschien de voornaamste,
zijn in mijn geheugen blijven hangen, terwijl mij tevens een paar verslagen
in handen zijn gevallen, die belangrijk genoeg zijn hier in extenso te
vermelden.
Van deze heruitzendingen wil ik in de eerste plaats noemen de plechtige
uitvaarten van Z.K.H. Prins Hendrik en van H.M. Koningin Emma. Deze
heruitzendingen werden door het ontvangstation te Rantja Ekek zo goed
opgevangen en aan PLE doorgegeven als maar gewenst kon worden. Van
iemand van Intel, die beide keren de geluidsterkten regelde, hoorde ik later
dat iedere nuance van de stemmen duidelijk hoorbaar was.
Verder wil ik nog noemen de heruitzendingen van de huwelijksinzegening
van Prinses Juliana en Prins Bernhard op 7 januari 1937 en de
doopplechtigheid van het prinsesje Beatrix. Ook deze kwamen goed door
en ik herinner mij nog duidelijk het moment, waarop de baby begon te
huilen. Op zulke ogenblikken komt er even een vreemd gevoel over je en
ik kan mij voorstellen, dat vele moeders die meeluisterden even een traan
hebben weggepinkt.
Tot slot hiervan noem ik nog de heruitzendingen van de internationale
voetbalwedstrijden, waarbij de onvergetelijke heer Hollander optrad als
verslaggever. Op de avonden van deze uitzendingen zag men praktisch
niemand op straat. Iedereen zat te luisteren. Wie zelf geen toestel bezat,
ging naar een kennis die in gelukkiger omstandigheden verkeerde of stond
ergens om een hoekje de geluiden op te vangen. Van alle uitzendingen
waren het misschien deze, die door het Indische publiek het meest werden
gewaardeerd. Dankzij de radio was men in staat een glimp van deze grote
gebeurtenissen mee te maken.
Wat betreft de eigen uitzendingen, deze hebben lange tijd iedere
dinsdagavond plaats gehad, zo ongeveer van 21.00 tot 23.00 uur. Zij waren
bestemd voor Nederland en hadden gewoonlijk een specifiek inheems
programma bestaande uit krontjong, gamelan enz. Een enkele maal traden
ook Nederlandse artiesten op die op tournee door Indië waren.
In hoeverre de inheemse muziek in Nederland gewaardeerd werd, is mij
niet bekend. Voor zover ik mij herinner, kwam er zelden een enthousiast
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rapport binnen. Voor hen die deze muziek niet kennen, zij klinkt niet erg
welluidend; vooral niet wanneer de radio veel van de diepe tonen verloren
doet gaan. Lang hebben deze uitzendingen dan ook niet geduurd. Na het
ontstaan van de Nirom (waarover straks meer) werden zij gestaakt.

Afb. 8: Schematische radiotelefoonverbinding Batavia – Buenos Aires.
Thans kom ik tot de bespreking van de uitzendingen van de laatste groep,
namelijk van de bijzondere uitzendingen. Dan wil ik in de eerste plaats
noemen het eerste proefgesprek, dat plaats had tussen Batavia en Buenos
Aires, een afstand van meer dan 23.000 km. Dit gesprek werd gehouden
op 16 april 1930, dus heel in het begin.
Daar deze afstand niet in één keer overbrugd kon worden, trad de
Telefunken zend- en ontvanginstallatie als relais op. Het geluid van de
abonnee in Batavia (zie afbeelding 8) werd in Geltow opgevangen en van
hier via de lijn geleid naar Berlijn, waar het via een versterkerinstallatie
naar Nauen werd overgebracht en van hier opnieuw werd uitgezonden met
bestemming Buenos Aires. Het ontvangstation der Radiotelegrafica
Argentina S.A. te villa Elina zorgde voor de ontvangst, waarna het geluid
naar de studio te Buenos Aires werd geleid.
De terugweg had plaats van de studio te Buenos Aires naar de zender te
Monte Granda; een tweede ontvanger te Geltow zorgde voor de ontvangst,
waarna het geluid weer via Berlijn naar Nauen werd overgebracht, alwaar
het via een andere zender weer werd uitgezonden en door Rantja Ekek
opgevangen, welk station het geluid via Intel doorgaf aan Batavia.
Zo men ziet een vrij ingewikkelde kringloop. Het experiment schijnt
echter, volgens het rapport, volkomen gelukt te zijn; naar gemeld werd
was het gesproken woord helder, krachtig en volmaakt verstaanbaar. Het
typische hierbij is dat Berlijn dienst deed als geheel automatisch
relaisstation, hetgeen betekent dat, nadat ontvangers, versterkers en
zenders eenmaal waren ingesteld, zij verder aan hun lot werden
overgelaten.
In die tijd betekende dit gesprek, dat voor de deelnemers hetzelfde effect
schijnt te hebben gehad als gold het een gewoon stadsgesprek, een
belangrijke gebeurtenis en was, gezien vanuit een technisch en
organisatorisch oogpunt, van grote betekenis, daar aan de zenders,
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ontvangers enz. hoge eisen werden gesteld. De bedoeling van dit
experiment was om eventueel een commercieel telefoonverkeer tussen
beide landen via Duitsland te openen.
Een volgend telefoongesprek over een nog grotere afstand, dat thans de
gehele aardbol in beide richtingen omspande en waarbij onze radiodienst
zijn bemiddeling verleende, had vijf jaar later plaats en wel in april 1935.
In het Technisch Journaal Nr. 3 van juli 1935 van de Bell Telefoon staat
over deze gebeurtenis het volgende te lezen:
De twee telefoontoestellen waaraan de abonnees stonden, waren
ondergebracht in twee verschillende kamers op de 26ste verdieping van het
“Long Distance” gebouw, 32 Sixth Avenue te New York. In verband met
deze proef sprak de heer Gifford, president van de American Telephone
and Telegraph Company met vice-president Miller, terwijl nog
verschillende andere personen ongeveer 30 minuten lang converseerden
over dit “Round the World” circuit.
Dat deze gesprekken mogelijk waren, is te danken aan verschillende
lichamen die deze tak van verkeer verzorgden, te weten: de British Post
Office, de Nederlandse Telegraafadministratie, de Nederlands-Indische
Telegraafadministratie en de Bell System. Het circuit was geheel
vierdraads en bestond uit een carrier telefooncircuit (waarover zo meteen
een nadere uitleg volgt), deels over kabel, deels over luchtlijn van New
York naar San Francisco, een radioverbinding van San Francisco naar
Bandoeng; een radioverbinding tussen Bandoeng en Amsterdam; een landen zeekabel van Amsterdam naar Londen en tenslotte een radioverbinding
terug naar New York. De benaderde lengten van elk type circuit, benevens
de benutte radiofrequenties zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Circuit
Type
Lengte
Radiofrequentie
Kabel
New York – San
carrier
3.500
----Francisco
Luchtlijn
mijl
carrier
Oost-West:
San Francisco –
8.700 10.840 kHz
Radio
Bandoeng
mijl
West-Oost: 9.415
kHz
Oost-West:
Bandoeng –
7.300 19.355 kHz
Radio
West-Oost:
Amsterdam
mijl
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18.535 kHz
Amsterdam –
Londen
Londen – New
York

Kabel

Radio

Totaal

300
mijl

-----

Oost-West:
3.500 12.150 kHz
mijl
West-Oost:
18.350 kHz
23.300
mijl

Bij het tot stand brengen van deze, de aarde omspannende, verbinding
werkte het bedienend personeel op verschillende plaatsen op zeer
uiteenlopende tijden van de dag en het is wel interessant deze tijden even
op te noemen. Zo was het in New York 09.30 uur in de morgen en in San
Francisco 06.30 uur in de morgen. Tussen San Francisco en Java ging de
stem van de 25e april over in die van de 26e april en omgekeerd en
bereikte Java, waar het 10.00 uur ’s avonds was. In Amsterdam was het
02.50 uur in de namiddag en in Londen 02.30 uur ’s namiddags.
In totaal werden ongeveer 980 radiolampen gebruikt, waarvan 515 in de
Verenigde Staten. De totale versterking van al deze lampen bedroeg 2.000
decibel in iedere richting. De totale vertraging van de stem bedroeg
ongeveer ¼ seconde. Daar dit niet direct bemerkbaar was voor de sprekers
aan beide uiteinden van de lijn, werd op een ogenblik gedurende het
gesprek een telefoon vlak naast één der sprekers verbonden met het andere
uiteinde van het circuit.
Met deze opstelling was het verschil in tijd tussen het direct overgebrachte
geluid, dat om de aarde kwam, zeer opmerkelijk. Interessant is ook dat,
hoewel de landlijnen slechts 15% uitmaakten van de totale lengte van het
circuit, zij toch 55% van alle tijdsverhouding voor hun rekening namen.
Ter verduidelijking zij nog opgemerkt, dat onder een carrierverbinding
wordt verstaan de manier waarop een spanning van bepaalde frequentie op
de kabel of luchtlijn wordt gedrukt, waarop gemoduleerd wordt. Hierdoor
is het mogelijk een dubbeldraadslijn veelvoudig te benutten. Een zelfde
systeem dus als gebruikt werd bij de verzending van telegrammen tussen
Rantja Ekek en de Bedrijfscentrale te Batavia en ook bij het gelijktijdig
spreken en telegraferen langs meerdere kanalen, zoals toegepast werd bij
onze kortegolfzenders.
Tot slot nog iets omtrent een bijzondere uitzending van een inheems
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programma op zondagmorgen 11 december 1932 via de PLE-zender,
welke uitzending speciaal bestemd was voor de luisteraars in de Verenigde
Staten van Amerika.
Dit programma werd opgevangen door het radio-ontvangstation van de
“Radio Corporation of America” te San Francisco en werd doorgegeven
aan het “Columbia Broadcasting System”, hetwelk op zijn beurt voor de
doorgifte zorgde aan de diverse omroepstations. Tevens werd het
programma opnieuw uitgezonden door 85 stations in Noord Amerika.
Behalve de voor de Amerikanen zo unieke Javaanse gamelanmuziek,
welwillend ter beschikking gesteld door de oud-regent van Bandoeng, de
heer R.A.A. Wiranata Koesoema, werd een korte toespraak uitgezonden
van de Directeur van Gouvernements Bedrijven, Ir. D. de Jongh Wzn.
Het Amerikaanse systeem van omroep maakt op de seconde nauwkeurig
werken noodzakelijk, zodat de uitzending precies op tijd diende te
beginnen en te eindigen. Door een speciale werkwijze werd de
synchronisatie met de Amerikaanse omroep tot stand gebracht. Daar
zaterdagmiddag en -avond de tijd is waarop de meeste luisteraars hun
toestellen hebben “bijstaan”, was het nodig dat op de daarmee
overeenkomstige tijd op Java werd uitgezonden, wilde men het grootste
aantal luisteraars bereiken.
In verband hiermee moest PLE op zondagmorgen omstreeks zeven uur ’s
ochtends, een zeer ongewone tijd, bijgezet worden. Het systeem van
programmauitwisseling tussen Amerika en Europa bestond reeds enige
tijd, doch tussen Amerika en het Verre Oosten betekende dit iets nieuws.
Behalve Java waren reeds eerder Manilla, Bangkok, Tokio en Honolulu
aan de beurt gekomen. Java was dus de vijfde van deze rij stations.
Interessant was, dat onmiddellijk na de uitzending reeds bericht
binnenkwam, dat de ontvangst in San Francisco uitstekend was geweest en
men wenste de Indische radiodienst geluk met het bezit van een zender
met zulke uitnemende kwaliteiten.

14: De ontwikkeling van de omroep in Indië en onze bemoeienissen
daarmee
Over het radioamateurisme in Indië is in de jaren van voor 1926, zoals
reeds eerder werd vermeld, veel te doen geweest. De oorzaak hiervan was
gelegen in het handhaven van een bepaling in de Telegraafordonnantie,
volgens welke een vergunning werd vereist voor de “aanleg en het gebruik
van telefonen, waarvan de eindpunten niet door middel van geleidingen
298

verbonden zijn”. Deze bepaling dateerde uit de tijd toen aan de
mogelijkheid van het hebben van een eenzijdig werkende
ontvanginrichting nog helemaal niet werd gedacht. Het zou daarom
misschien niet zo moeilijk zijn geweest hieraan een wat ruimere uitleg te
geven, ware het niet dat de P.T.T. Dienst het principe huldigde, dat alles
wat tot het gebied der radiotelegrafie en/of -telefonie behoorde,
regeringsmonopolie moest blijven.
Vele amateurs zagen, zoals we ook hebben gezien, in de handhaving van
het verbod de hand van wijlen Dr. de Groot, daar hij in die tijd de leidende
figuur was van de Radiodienst en een dominerende persoonlijkheid in de
Nederlands-Indische Radiocommissie. Hiertoe bestond gerede aanleiding,
omdat Dr. de groot zich opwierp als woordvoerder van de Radioafdeling,
door in de pers de urgentie van het luisterverbod toe te lichten. Als reden
werd onder andere opgegeven, dat de in die tijd verwachte
Radioconferentie te Washington dit onderwerp zou behandelen en de
mogelijkheid bestond, dat misschien het radioamateurisme internationaal
verboden zou kunnen worden. Een argument, dat algemeen weinig
steekhoudend werd geacht. In hoeverre Dr. de Groot inderdaad de
tegenwerkende macht is geweest, zou ik niet durven zeggen. Wij, als pas
beginnende radioambtenaren, werden natuurlijk volkomen buiten deze
bureaucratische kwestie gehouden.
Zeker is echter, dat hij zich niet altijd even sympathiek over de
radioamateurs uitliet en hun zelfs betitelde als “speelgoedamateurs”, iets
wat dezen natuurlijk niet op zich lieten zitten. Of dit nu kwam door de
heftige aanvallen die Dr. de Groot van de radioamateurs te verduren kreeg,
of dat ze hem op een andere wijze dwars zaten, weet ik niet; duidelijk is
dat een dergelijke kleinerende benaming niet verdiend was, en zeker niet
meer in die jaren toen de radioamateurs over de gehele wereld zich
uitputten door op de kortegolf grote afstanden met geringe energieën te
halen; pogingen, welke tot zulke geweldige resultaten hebben geleid. Een
radioamateur was in die dagen niet meer de eerste de beste schooljongen,
doch iemand die hogere aspiraties had, iemand die doelbewust een nog
onbekend terrein begon te exploreren, teneinde baanbrekend werk te
verrichten.
Het is ontzaglijk jammer, dat de visie van de bekende radiopionier in
dezen niet wat ruimer is geweest. De hieruit voortvloeiende strijd tussen
Dr. de Groot en de Indische radioamateurs vormt één der donkerste
bladzijden uit de geschiedenis van de opkomst van de radio in Indië.
Ongetwijfeld is de mislukking van de opening van Radio Malabar op die
bewuste 5e mei 1923 hierop van grote invloed geweest. Hierdoor kreeg de
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figuur van de eerste radiopionier van Indië, hoewel ten onrechte, in de
ogen van vele radiomensen een gevoelige knak.
Enfin, het lijkt mij niet gewenst deze onverkwikkelijke geschiedenis, waar
we het in Deel I, hoofdstuk 4, paragraaf 3 ook reeds over hebben gehad,
hier weer op te rakelen. Genoeg zij te vermelden, dat het “luisterverbod”
uiteindelijk werd opgeheven, zij het dan onder een bepaalde restrictie,
zoals we zo meteen zullen zien. En verder, dat in Indië na verloop van
jaren, evenals overal elders, een behoorlijke omroep tot stand is gekomen,
met de hulp van het Gouvernement. Het is in verband hiermee, dat ik de
draad van dit betoog weer op wil vatten bij de allereerste pogingen van
deze omroep, welke ontstond in de tijd toen de bovengenoemde strijd nog
niet was uitgewoed.
Vermoedelijk geïnspireerd door het succes in Nederland, waar de Radioomroep levensvatbaar was gebleken en snel in betekenis toenam, kwam bij
Aneta het idee op om ook in Indië iets dergelijks tot stand te brengen.
In verband hiermee diende dit persbureau, in combinatie met het
handelskantoor Akiz en Radio Holland, in 1924 bij het Gouvernement een
verzoekschrift in voor het verkrijgen van een concessie voor de oprichting
van een omroepstation voor geheel Indië. Dit station zou dan op een
zodanige golflengte moeten werken, dat de luisteraars alleen maar dit
station en niet die van het Gouvernement konden beluisteren.
Ongetwijfeld werden de moeilijkheden, welke aan het stichten van een
omroep over geheel Indië waren verbonden, door deze combinatie in niet
geringe mate onderschat, evenals dit later ook min of meer het geval is
geweest met de Nederlands-Indische Radio-omroep Mij (afgekort Nirom).
De kortegolfomroep bestond toen nog niet, zodat hierop de aanvraag niet
gebaseerd geweest kon zijn, terwijl een omroep op de lange golf een groot
fiasco zou zijn geworden als gevolg van de buitensporig sterke
luchtstoringen die in het oosten aan de orde zijn; nog daargelaten in
hoeverre de grote booglamp van Malabar hinder zou hebben veroorzaakt.
Daarom is het maar goed geweest, dat het Gouvernement, voorzichtig als
het eenmaal was als het ging over radiozaken, het verzoekschrift
vooralsnog van de hand heeft gewezen.
Een jaar later, dat was dus in 1925, werden door de overheid algemene
richtlijnen geformuleerd voor een basis, waarop een omroepdienst in deze
gewesten zou moeten worden opgebouwd, wilde deze aan redelijke
verwachtingen voldoen. In dat jaar werden dan ook de onderhandelingen
op die basis met de gegadigden geopend. Hierbij bleek dat de in de
hoofdlijnen geformuleerde voorwaarden, waaraan de verzorger van een
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omroepbedrijf hier te lande zou hebben te voldoen, dermate moeilijk
waren na te komen, dat op één na alle gegadigden zich terug trokken.
Als enige reflectant bleef een kapitaalkrachtige combinatie over, die
naderhand uitgegroeid is tot de zo even genoemde Nirom. Met deze
onderneming dan werden de onderhandelingen voortgezet, doch de
uitvoering van het plan bleek, geen wonder, zo moeilijk te zijn, dat het
daarna nog een zevental jaren heeft geduurd alvorens de concessie werd
verleend. Deze concessie werd eerst in maart van het jaar daarop, dat was
in 1933, door de Nirom aanvaard. Waarna het nog weer eens een vol jaar
zou duren, namelijk tot 1 april 1934, voordat de eerste omroepdienst
officieel geopend werd. Hieruit volgt, dat deze officiële omroep wel heel
lang op zich heeft laten wachten. Het zou voor de luisteraars er minder
prettig hebben uitgezien, wanneer er intussen niet iets anders was geweest.
Teneinde de omroep zoals die in Indië (althans op Java) heeft gereild en
gezeild de volle maat te geven, moeten we weer enige jaren teruggrijpen
en wel tot 1925.
In hetzelfde jaar namelijk waarop de onderhandelingen met de gegadigden
voor het verkrijgen van een omroepconcessie waren begonnen, werden te
Batavia en te Bandoeng (later ook te Soerabaia en te Semarang) op
initiatief van enige enthousiaste radioluisteraars en belangstellenden,
verenigingen opgericht die zich ten doel stelden met de radio-omroep een
begin te maken. Dankzij dit initiatief behoefden de luisteraars niet tot 1934
te wachten om naar een omroep te kunnen luisteren. Weliswaar was deze
omroep de eerste maanden, en zelfs de eerste jaren, niet altijd bijster fraai
en sukkelde men bij het bouwen van zenders met materiaal en niet ter zake
kundige technici, doch het begin was er en uiteindelijk hebben deze
verenigingen uitstekend werk verricht, dat feitelijk de basis is geworden
waarop de Nirom verder heeft kunnen bouwen.
Gezien de afwijzende houding die de regering steeds tegenover de
radioamateurs had ingenomen, valt het enigszins te verwonderen, dat aan
de zo even genoemde radioverenigingen werd toegestaan eigen zendertjes
te bouwen. Voor zover mij bekend kregen zij weliswaar geen directe
vergunning, doch zij ondervonden in hun streven ook geen bepaalde
tegenstand.
Is dit dus reeds vreemd, nog verwonderlijker is het misschien dat
bijvoorbeeld te Bandoeng (en later ook te Batavia) een deel van het
radiopersoneel meehielp de radio-installatie in elkaar te zetten. Zelfs was
een bekend radio-ingenieur een tijdlang voorzitter van de Bandoengse
Vereniging en als ik mij niet vergis ….. Dr. de Groot beschermheer!
Toen nu begin 1926 de plaatselijke omroepzendertjes begonnen te werken,
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zij het dan misschien clandestien, kon het haast niet anders of de Overheid
moest tegenover de luisteraars ook wel een wat soepeler houding
aannemen. In afwachting van de totstandkoming van een nadere regeling
en om de eerste schreden op het terrein van de omroep mogelijk te maken,
werden dan ook zowel de uitzendingen als het ontvangen oogluikend
toegestaan.
Trouwens het mooiste is, dat bij nader onderzoek was gebleken dat er
vermoedelijk helemaal geen luisterverbod had bestaan en zo dit er al was,
dan zou het verbod moeten hebben gesteund op een wet van 1800 en
zoveel, toen er dus nog helemaal geen radio bestond (zoals in de aanvang
ook al werd opgemerkt).
Verder had de toenmalige Directeur van Gouvernementsbedrijven te
kennen gegeven, dat een radioverbod van zijn Departement nimmer was
uitgegaan, terwijl de Minister van Koloniën reeds eerder had gezegd, dat
hij de straffe houding van de Indische Regering inzake het verbod van het
bezitten van een ontvanginstallatie, niet begreep.
Toch moet men uit dit alles niet de conclusie trekken, dat hiermee de
radiostrijd afgelopen was. Integendeel, ook nu nog ging het geschrijf in de
radiotijdschriften door. Toen Dr. de Groot in juli 1925 van buitenlands
verlof terugkwam, was dit voor iemand, die zich R. Ammelrijm noemde,
aanleiding hierop een gedicht te maken dat tot titel droeg: “De machtige
komt terug”, blijkbaar erop doelende, dat de tegenstellingen zich thans wel
weer zouden verscherpen.
Lang zou deze tegenstand echter niet meer duren, want van semi-officiële
zijde werd in augustus 1926 bekend gemaakt, dat de opheffing van het
“luisterverbod” in Nederlands-Indië, daargelaten dus of het ooit officieel
heeft bestaan, binnenkort kon worden tegemoet gezien. In de memorie van
antwoord met betrekking tot de Gouvernements Bedrijven wordt namelijk
het volgende gezegd: “Opheffing van het zogenaamde luisterverbod is
weldra te verwachten, nu de indiening van het definitieve ontwerp
betreffende de regeling tot die opheffing, dezer dagen kan worden
tegemoet gezien. De indiening heeft moeten wachten op de adviezen van
de verschillende Departementen en autoriteiten inzake een door een P.T.T.
Dienst opgemaakt voorlopig ontwerp, van welke adviezen het laatste
enkele dagen geleden is ontvangen”.
Ongeveer een jaar later, namelijk op 1 juli 1927 trad de
regeringsverordening in werking, waarbij voor het aanleggen, hebben en
gebruiken van een radio-ontvanginrichting een vergunning werd vereist,
welke onder bepaalde voorwaarden door het Hoofd van de P.T.T. Dienst
werd verleend. Voor zo’n ontvangvergunning moest door de houder
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jaarlijks ƒ 8,- registratierecht worden voldaan.
Ten aanzien van de omroepuitzendingen werden enkele begrenzingen
aangegeven wat betreft het gesproken woord en verder moest ervoor
gezorgd worden, dat het P.T.T. radiobedrijf van die uitzendingen geen
hinder ondervond. De verenigingen kozen zelf de golflengte, die haar het
geschiktst uitkwam.
Van toen af kwam er een tijdje rust in de radiogemeenschap. Het aantal
ontvangvergunningen breidde zich gestadig uit. Waren er in 1928 nog
maar een duizendtal uitgereikt, in 1933, toen de Nirom haar uitzendingen
begon, was dit aantal uitgegroeid tot bijna het vijfvoudige.
Het zou alweer te ver voeren de verdere ontwikkeling van de omroep op
de voet te volgen. Ik zal mij daarom bepalen tot enkele bijzonderheden.
Reeds zo even werd vermeld, dat de plaatselijke omroepverenigingen zulk
prachtig baanbrekend werk hebben verricht. Een waardevolle aanvulling
op de programma’s, die uiteraard voor het merendeel uit
grammofoonmuziek bestonden, waren de uitzendingen van de Philipskortegolfzender te Eindhoven en later van de Phohi te Huizen, welke haar
uitzendingen begon op 28 december 1927 op een golflengte van 16,88
meter.
Via deze zender werden alle belangrijke gebeurtenissen in Nederland en
Europa uitgezonden, welke over het algemeen een grotere waardering
vonden dan muziek. Deze muziek was, als gevolg van het sluiereffect,
steeds min of meer vervormd en daarom niet altijd even welluidend. Dit
was jammer, omdat vaak goede orkestmuziek werd gegeven en hieraan
veel zorg werd besteed. Bij het gesproken woord ondervond men van deze
vervorming veel minder hinder.
Van zeer grote waarde waren, zoals reeds eerder werd opgemerkt, de
getuigenverslagen van de internationale voetbalwedstrijden. Op zulke
avonden hadden wij zelf altijd het huis vol mensen. De luidspreker stond
dan midden op de tafel en allen zaten hier in een kringetje omheen.
Naarmate het later in de avond werd, des te zwakker kwam de stem van de
heer Hollander door en dan zag men de hoofden allengs dichterbij komen,
zodat tenslotte een achttal oren van alle zijden tegen de luidspreker waren
gedrukt om zo mogelijk het spannende slot niet te missen.
Later verminderde de toeloop, toen successievelijk meer mensen een eigen
radiotoestel aanschaften en de verslagen over de P.T.T.- en omroepzenders
werden gerelayeerd, waarvoor het ontvangstation te Rantja Ekek haar
medewerking verleende.
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Toen de Nirom haar uitzendingen begon, had het voor de hand gelegen dat
de plaatselijke omroepverenigingen hun uitzendingen staakten, omdat hun
taak als geëindigd kon worden beschouwd. Temeer, omdat de Nirom, in
navolging van de verenigingszenders, in de vier grootste steden
plaatselijke zenders opstelde. Het oorspronkelijke plan om geheel
Nederlands-Indië of zelfs Java met één enkele zender te bestrijken, was
reeds lang verlaten als zijnde onuitvoerbaar. Het wonderlijke is echter, dat
de omroepverenigingen bleven bestaan en niet voor hun grotere broer opzij
gingen. Hetgeen dus eigenlijk zeggen wil dat de luisteraars, behalve de
verplichte omroepbijdrage aan de Nirom, die aanvankelijk op ƒ 3,- per
maand was gesteld, het er voor over hadden om bovendien nog hun
maandelijkse contributie aan hun eigen omroepverenigingen te betalen;
waaruit ook al afgeleid kan worden dat de uitzendingen van de
verenigingszenders in de smaak van het publiek vielen. Dit aantal bedroeg
niet een paar, neen, in 1933 waren er maar even 32 particuliere
omroepzenders in bedrijf, waaronder ook die welke het eigendom waren
van radioamateurs.
Al deze zenders moesten dus door het publiek onderhouden worden en dit
was niet gering, want een omroepbedrijf, hoe klein ook, brengt grote
kosten met zich mee. Op zichzelf was er misschien ook niets op tegen dat
naast de semi-officiële Nirom een particuliere omroep bleef bestaan. Een
beetje concurrentie kon geen kwaad, zelfs niet op het terrein van de
omroep.
Het schijnt echter dat de Nirom hier weinig mee op heeft gehad en het
liefst baas in eigen huis zou zijn geweest. Want kort nadat deze laatste
haar, overigens niet gemakkelijke, taak begon, verscheen in de “Java
Bode” onder het hoofd: “De Nirom stelt teleur”, een artikel waarvan het
slot in deze richting wijst en dat kennelijk afkomstig is van de particuliere
omroep, als gevolg van een streven van de Nirom om deze omroep te doen
verdwijnen. Hierin wordt namelijk betoogd dat eenieder, die enig begrip
heeft van omroep en van de grootte van Indië, niet anders had verwacht
dan dat de Nirom onmogelijk met de door haar aangewende middelen zou
kunnen voldoen aan de concessievoorwaarden van “omroep over geheel
Java”, later uit te breiden tot geheel Indië. Alleen de Nirom zelf en de
Regering schijnen over die mogelijkheid optimistisch en over de prestaties
tevreden te zijn geweest. Maar de Indische luisteraars, die een ƒ 40,- per
jaar moeten betalen voor een omroepvergunning kankeren voor het
merendeel in ingezonden stukken. Men is teleurgesteld en met reden. Op
geheel Java hoorbaar is de Nirom bij lange na niet. Ontstemming zal dan
ook niet uitblijven.
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Het artikel besluit met de woorden: “De zaak zou anders staan, indien de
Nirom na haar omvangrijke voorbereiding en grote voornemens kon
wijzen op een begin, dat gerechtvaardigde verwachtingen wekt. Maar tot
dusverre is zij niet in staat gebleken om het particuliere initiatief, dat voor
haar de bodem bereidde, te overtreffen. Zolang zij dat niet kan, late zij de
luisteraars hun “eigen” omroep. Er is plaats voor die particuliere omroep,
al ware het slechts om de hiaten in de Niromuitzendingen te vullen”.
Tot zover het artikel, waar eensdeels uit blijkt dat men over de prestaties
van de Nirom nog verre van tevreden was en waarin tevens de noodzaak
wordt bepleit de particuliere omroepverenigingen te laten voortbestaan.
Misschien werd hierin op het werk van de Nirom, die pas begonnen was,
wel wat al teveel afgegeven, doch het schijnt dat men in regeringskringen
over de prestaties van deze omroepmaatschappij ook wel wat aan te
merken heeft gehad. Want in de begrotingsstukken over 1934, welke door
de Nederlands-Indische Regering bij de Volksraad werden ingediend,
werd medegedeeld dat de Directeur van Verkeer en Waterstaat (vroeger
Gouvernements Bedrijven) er de Nirom op gewezen heeft, dat zij in
gebreke bleef te voldoen aan haar concessievoorwaarde. Deze schrijft voor
dat zij zorgen moet dat op geheel Java goede omroepontvangst mogelijk
wordt en dat slechts 80% der luisteraars naar behoren wordt bediend.
Of deze klachten voor de Nirom een aansporing geweest zijn om een
beetje spoed achter het werk te zetten, weet ik niet; een feit is dat zij er
nadien voor gezorgd heeft dat in de kortst mogelijke tijd een behoorlijke
ontvangst over geheel de Archipel tot stand is gekomen. Het aantal
Niromzenders breidde zich daarna zeer snel uit, waaronder een groot
aantal voor lokale doeleinden met een klein vermogen, terwijl de
oorspronkelijke 1 kW Archipelzender te Tandjong Priok werd vervangen
door één van 10 kW.
Verder werden van de Radiodienst de 13,2 kW kortegolfzenders PMN op
29 en PLF op 27 meter gehuurd. Deze beide laatste zenders werkten met
gerichte antennes en verzorgden de programma’s voor Sumatra, Borneo en
Celebes. Ruim een jaar later, namelijk op 1 juli 1935, kon dan ook het
zogenaamde luistervergunningsbesluit over geheel Java van kracht
worden, terwijl bijna anderhalf jaar later, en wel op 1 oktober 1936, de
gehele Archipel gerekend kon worden tot het gebied van goede
hoorbaarheid der Nirom uitzendingen.
Als men bedenkt welke technische moeilijkheden moesten worden
overwonnen om een zo groot gebied als Nederlands-Indië van een
behoorlijke omroep te voorzien, dan kan men alleen maar respect hebben
voor deze onderneming. Het gebied toch, dat bestreken moest worden, is
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bijna zo groot als de gehele Verenigde Staten van Amerika en het
oppervlak der eilanden alleen, zonder de tussengelegen wateren is even
groot als Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Portugal,
Denemarken en Zweden tezamen; voorwaar geen kleinigheid.
Na de aanmerkingen in de eerste maanden van het bestaan van de Nirom
zwegen de stemmen al meer en meer, om later over te gaan in loftuitingen.
Het totaal aantal zenders, dat nodig was om dit gebied van radio te
voorzien, bedroeg in 1940 29 stuks, met een totaal antennevermogen van
20 kW, gevestigd op 25 verschillende plaatsen. Voor de overbrenging der
modulatie en onderlinge verbindingen met interlokale lijnen, was van de
P.T.T. Dienst aan telefoongeleidingen een lengte van rond 2.000 km
gehuurd.
Teneinde zo weinig mogelijk hinder te hebben van de sterke
luchtstoringen, werden golflengten gekozen die beneden de tweehonderd
meter lagen. De voor grote afstand bestemde zenders werkten op golven
onder de honderd meter en de plaatselijke zenders tussen honderd en
tweehonderd meter.
Het best volgt misschien nog wel de snelle groei, die de verwachtingen
verre overtroffen, uit de volgende cijfers, die ik hier volledigheidshalve
laat volgen. Zo bedroeg het aantal luisteraars ultimo 1934: 11.300; idem
ultimo 1937: 54.500 en idem ultimo 1940: 100.300.
Alle gebieden waarvoor aangetoond werd dat er goede ontvangst mogelijk
was, werden door het Gouvernement tot “Niromgebied” verklaard,
waardoor voor de luisteraars de verplichting tot betaling der
Nirombijdrage ontstond.
Deze omroepbijdrage werd jaarlijks in de maand november voor het
volgende kalenderjaar vastgesteld door de Directeur van V. en W. met
inachtneming van bepaalde in de concessie opgenomen richtlijnen.
Naarmate het aantal luisteraars toenam, des te lager kon de bijdrage
worden gesteld. Deze bijdragen liepen in die jaren dan ook belangrijk
terug en wel van ƒ 3,- tot ƒ 1,25 per maand. Ondanks de verminderde
omroepbijdrage, of misschien wel juist daarom, bleek het mogelijk aan de
omroep meer ten koste te leggen, hetgeen de kwaliteit naar inhoud en
uitzending ten goede kwam.
Wat de inhoud der uitzendingen betreft, stond bij de opzet van de
geconcessioneerde omroep voor ogen één enkel algemeen programma dat
zodanig zou zijn samengesteld, dat zo goed mogelijk zou worden tegemoet
gekomen aan de uiteenlopende wensen der luisteraars. Bij de opening van
het Nirombedrijf werd daarom ook inderdaad één enkel programma
uitgezonden, waarin een bescheiden plaats was ingeruimd voor de
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Oosterse luisteraars, die toen nog onbetekenend in aantal waren. Spoedig
kwam hierin echter verandering, omdat een dergelijk gecombineerd
programma geen der belanghebbende luistergroepen bevredigde.
Naast het algemeen programma, dat voortaan uitsluitend Westerse
omroepstof zou bevatten, ontstond een afzonderlijke Oosterse uitzending
met twee verschillende programma’s; het ene georiënteerd op de Oosterse
luisteraars in West Java, het andere op die in Midden- en Oost-Java.
Enige jaren later kreeg ook Noord Sumatra een afzonderlijk Oosters
programma en in 1940 werd een aanvang gemaakt met een Oosterse
uitzending, speciaal voor bevolkingsgroepen in de buitengewesten.
Het toezicht op het Niromprogramma werd uitgeoefend door een
commissie, de zogenaamde Raad van Advies, bestaande uit twaalf leden,
twee benoemd door het Gouvernement, terwijl tenslotte de Directeur en de
Onderdirecteur van de Nirom hierin zitting hadden.
Het hoofd van het Bureau Radio Omroep van de P.T.T. Dienst was belast
met het secretariaat van de Raad van Advies. Het voordeel hiervan was,
dat de organisatie van dit bureau mede ten dienste kwam van de Raad. Aan
de andere kant bleef de P.T.T. Dienst in nauw contact met de verschillende
aangelegenheden, de programmabeoordeling en andere werkzaamheden,
welke de Raad betroffen.
Dit bureau Radio Omroep, aanvankelijk heel bescheiden begonnen,
groeide snel uit tot een zeer belangrijke P.T.T. afdeling. Alle problemen
die betrekking hadden op de omroep, werden hier behandeld. De
bemoeienissen bleven niet alleen beperkt tot een controle op het
geconcessioneerde omroepbedrijf met alles wat hieraan vast zat, ook moest
toezicht worden gehouden op de verrichtingen van de particuliere
omroepstations en zendamateurs, wier uitzendingen nog altijd oogluikend
werden toegestaan. Deze mochten ten eerste het bedrijf van de Nirom niet
storen en tevens mochten zij geen gebruik maken van de heromroep van de
Niromprogramma’s. Tenslotte was het de particuliere omroepstations
verboden omroepstof te verspreiden, die hun inkomsten zou opleveren
anders dan de vrijwillige bijdragen van hun luisteraars.
Daarnaast werd ook nog, zij het dan ongeregeld, door radioamateurs aan
omroep gedaan. Omgekeerd werd ook door enkele omroepstations het
zendamateurisme beoefend.
Om in de situatie enige orde te scheppen, werd een verdeling aangebracht
in twee geheel los van elkaar staande groepen. De werkelijke
omroepstations kregen bepaalde golflengten toegewezen, welke zodanig
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waren gekozen dat het omroepbedrijf van de Nirom niet kon worden
gestoord.
Deze golflengtetoewijzing geschiedde in afwachting van de
totstandkoming van een wettelijke regeling van de radio-omroep, bij een
door het Hoofd van de P.T.T. Dienst verleende voorlopige
omroepvergunning, waarin, naast enige technische voorwaarden met
betrekking tot de zendinstallatie, bepalingen werden opgenomen ter
begrenzing van de inhoud der uitzendingen, met name van lezingen,
causerieën, voordrachten enz.
Evenals aan de Nirom-omroep werd onder andere als voorwaarde gesteld,
dat partijpolitiek geheel moest worden geweerd, terwijl verscherping van
politieke, maatschappelijke en godsdienstige verhoudingen diende te
worden vermeden. De indiening van programma’s ter controle werd
verplicht gesteld. Welke afmetingen reeds deze taak alleen aannam, blijkt
hieruit, dat maandelijks in totaal gemiddeld tachtig teksten van lezingen,
persoverzichten, hoorspelen en dergelijke werden opgevraagd en getoetst
aan hun toelaatbaarheid voor uitzending per radio.
Wat betreft de radioamateurs, deze werden ondergebracht in verschillende
internationaal voor amateuruitzendingen vastgestelde golfbanden. Zij
mochten onderling radiografisch of -telefonisch met elkaar in verbinding
komen, doch slechts mededelingen uitwisselen welke uitsluitend
betrekking hadden op de technische inrichtingen die door hen werden
gebezigd. Periodiek werd door frequentiemetingen gecontroleerd of zij
zich hielden aan de hen toegewezen frequentiebanden.
Ook nog op een ander terrein was aan de P.T.T. Dienst een omvangrijke
taak toebedacht en wel op dat van de bestrijding van storingen op de radioontvangst. Teneinde namelijk de luisteraars te vrijwaren van storingen,
opgewekt door stralende ontvangtoestellen, werd reeds in 1934 een
keuringsdienst in het leven geroepen, die de op de Indische markt
verschijnende toestellen aan een onderzoek op straling onderwerp. Merk
en type van de stralingsloos bevonden toestellen werden aan de
postkantoren bekend gesteld, die slechts voor de goedgekeurde toestellen
luistervergunningen mochten afgeven. De door de P.T.T. Dienst gestelde
eis was, dat op geen enkele golflengte een straling in de antenne verkregen
mocht worden welke op een afstand van 25 meter van het toestel en de
antenne een grotere veldsterkte veroorzaakte dan 5 microvolt per meter.
Tijdens de meting werd aan het toestel een schuin oplopende
enkeldraadsantenne van twintig meter lengte verbonden, benevens een
aardgeleiding. Deze eis was vrij zwaar, zodat vele eigengebouwde
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toestellen moesten worden afgewezen.
Als verzachtende omstandigheid gold, dat voor een afgekeurd toestel
tijdelijk een vergunning werd afgegeven, echter onder voorbehoud dat het
toestel binnen een bepaalde tijd moest zijn verbeterd, zulks ter beoordeling
van de P.T.T. Dienst.
Het gebruik van een h.f. lamp vóór de detectorlamp bood tegen de straling
geen voldoende waarborg. Opstelling der spoelen, gebruik van voldoende
en effectieve afscherming van de oscillator-detector (bij supers),
afgeschermde rooster- en plaatleidingen, grootte der generatorspanning,
waren alle factoren van betekenis, terwijl ook het gebruik van een metalen
bekleedsel van front- en bodemplaat belangrijk gunstiger resultaten kon
geven.
Daar aan de eis streng de hand werd gehouden, was het onderling storen
van medeluisteraars in Indië betrekkelijk gering. Voor Bandoeng en
Omstreken werden de metingen verricht op het ontvangstation te Rantja
Ekek. Voor luisteraars buiten was een speciale meetauto ingericht, die heel
Java doorkruiste. Aan de keuring waren geen kosten verbonden, tenzij men
de auto aan huis ontbood. In dat geval werd een bedrag van ƒ 5,- in
rekening gebracht, hetgeen, gezien de zeer grote afstanden die vaak
afgelegd moesten worden, als zeer billijk beschouwd mocht worden.
Gedurende geruime tijd heeft het radiolaboratorium ook nog enige
bemoeienis met de keuringen gehad en wel door van de toestellen, die
gekeurd moesten worden, eerst een serie foto’s te nemen. Blijkbaar was
het de bedoeling hiervan om enig bewijsmateriaal te hebben voor het geval
een afgekeurd toestel veranderd moest worden. Aan de hand van deze
foto’s zou dan moeten blijken of de verandering inderdaad was geschied.
Wie deze maatregel heeft uitgedacht, is mij niet bekend, zeker is, dat het
een kostbare geschiedenis was, terwijl de waarde als zeer twijfelachtig
moest worden beschouwd. Immers, wilde men iets aan deze foto’s hebben,
dan zou het nodig geweest zijn een hele serie opnamen te maken, zodat
alle onderdelen goed uitkwamen. Hier bleef het niet bij, want tevens
zouden van iedere opname, die nauwkeurig ingeplakt en geregistreerd
diende te worden, een hele serie afdrukjes gemaakt moeten worden ten
behoeve van alle instanties die iets met de keuring en de controle hadden
uit te staan.
Toen na een zekere tijd de nutteloosheid van dit systeem werd ingezien,
werd er een eind aan gemaakt, hetgeen door de aspirant luisteraars die met
lede ogen hun toestellen van de ene plaats naar de andere zagen slepen,
met vreugde zal zijn begroet. Het scheen namelijk nogal eens voorgevallen
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te zijn, dat hun toestellen beschadigd terugkwamen.
Tot slot nog iets over de bestrijding van storingen, opgewekt door
elektrische installaties, machines en apparaten, welke bestrijding eveneens
door de P.T.T. Dienst werd verzorgd.
Teneinde de haarden op te sporen, was een aantal auto’s met
richtapparaten uitgerust, die op pad gingen wanneer klachten binnen waren
gekomen. Blijkbaar had men hiermee succes, want het aantal van deze
storingen dat maandelijks op Java en Sumatra, waar de
ontstoringswerkzaamheden systematisch ter hand waren genomen, werd
ontdekt en opgeheven, bedroeg gemiddeld 115. Verder waren op 47
verschillende plaatsen over de gehele Archipel verspreid P.T.T.
ambtenaren, naast hun gewone taak, belast met de controle op de goede
hoorbaarheid van de geconcessioneerde omroep.
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Hoofdstuk IV
De volmaaktheid nabij
1: Inleiding tot het eenzijbandsysteem
Steeds verder schreed de ontwikkeling van de radiotechniek voort en
parallel daarmee de vooruitgang van ons radiobedrijf. De ene verbetering
was nog niet aangebracht, of er stond alweer een andere op het
programma. Nog altijd was het hoogtepunt niet bereikt en niemand kon
zeggen, welke mogelijkheden nog verwacht konden worden.
Honderdtallen bekwame radiotechnici over de gehele wereld verspreid,
werkten aan deze ontwikkeling mede. Voortdurend werd er
geëxperimenteerd en gezocht, teneinde het radioverkeer en de kwaliteit
van de uitzendingen tot nog groter volmaaktheid te brengen. De ene keer
had men succes en een andere keer verdween een vinding, waarvan men
grote verwachtingen had gekoesterd, geruisloos, en ook gebeurde het wel
dat zo’n vinding na een tijd opnieuw te voorschijn werd gehaald, om toch
nog resultaten af te werpen.
De taak van onze leidende figuren van de radiolaboratoria in Nederland en
Indië was er in de loop der jaren niet gemakkelijker op geworden. Het
aantal publicaties over nieuwe mogelijkheden nam steeds toe en het kostte
veel tijd en moeite deze te bestuderen en datgene eruit te halen en toe te
passen, dat voor de eigen diensten van belang kon zijn. Deed men dit niet,
dan bestond er grote kans dat de radioverbinding tussen het Moederland en
de Overzeese Gebiedsdelen achterop raakte en dit diende voorkomen te
worden. Tot nu toe had deze verbinding, in vergelijking met die van
andere landen, mee in de eerste rijen gestaan, zowel technisch als
organisatorisch en deze uitzonderlijk bevoorrechte positie diende
gehandhaafd te blijven.
Waren de abonnees aanvankelijk al blij elkanders stemmen te horen en een
behoorlijk gesprek te kunnen voeren over duizenden kilometers, de tijd
kon komen dat men hoger eisen ging stellen als gold het een eenvoudig
stadsgesprek via de lijn. Dat er ook nog zoiets bestond als ionosfeer, die
weliswaar meestal zo vriendelijk was de korte golven terug te kaatsen en
op de plaats van bestemming te brengen, doch welke ionosfeer ook wel
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eens nukken vertoonde en de verbinding in het honderd gooide, och, daar
hadden velen geen idee van. En zo dit laatste wel het geval was, welnu,
dan waren er technici voor om in deze ionosfeer orde op zaken te stellen.
Verwend als het publiek de laatste jaren geworden was met alles wat de
radio betrof, redeneerde men, dat de radiomensen ook daar wel raad op
zouden weten.
Veel was er in de loop der jaren al gedaan om aan de hinderlijke sluiering,
die de bron was van veel kwaad, paal en perk te stellen. Nog goed
herinneren wij ons de proeven van de heer de Haas met zijn ontvangst op
meerdere antennes, later aangevuld en verbeterd door een automatische
fadingcompensatie door middel van radiolampen. Maar dit alles bleek nog
niet voldoende te zijn voor het verkrijgen van een onvervormde weergave.
Niet alle soorten van sluiering konden hiermee opgeheven worden en wel
in het bijzonder niet die, welke een gevolg waren van de, reeds
meergenoemde, meerwegigheid. Door deze laatste konden zeer hinderlijke
vervormingen ontstaan en het ergste was, dat tot nog toe, dat was
omstreeks 1932, geen middelen waren gevonden om aan deze coïncidentie
geheel of gedeeltelijk het hoofd te bieden. Weliswaar was de
radioverbinding over grote afstanden meestal wel goed en soms ook wel
héél goed. Slechts een enkele maal kwam het voor dat de verstaanbaarheid
veel te wensen overliet en ook gebeurde het wel dat er gedurende een
minuut of wat helemaal geen verbinding was! Maar een commercieel
verkeer diende eigenlijk altijd goed te zijn en zolang dit niet het geval was,
werd naar middelen gezocht om ook nog hierin verbetering te brengen, net
zo lang totdat er niets meer te verbeteren viel.
Doch dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de gewone middelen
waren uitgeput en daarom moest een geheel nieuwe weg worden
ingeslagen, een weg die een revolutie zou betekenen in het commerciële
kortegolfverkeer.
Zoals reeds gezegd: in de jaren die achter ons liggen, was reeds veel tot
stand gekomen. De honderdtallen bladzijden van dit werk getuigen
hiervan. Veel wetenswaardigheden staan hierin vermeld, doch ook veel is
weggelaten. Het heeft slechts in de bedoeling gelegen een globaal beeld te
geven van hetgeen er in die tijd door ons werd verricht. Slechts de
voornaamste feiten konden worden weergegeven en wel in het bijzonder
die, welke betrekking hadden op de totstandkoming van de
radioverbinding tussen Nederland en Nederlands-Indië, waarmee ik
persoonlijk direct of indirect te maken heb gehad.
Het systeem dat thans op het punt staat behandeld te worden en dat een
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eind moest maken aan de zo even genoemde vervorming, is technisch zeer
interessant, misschien wel het interessantst van alles wat tot nu toe
behandeld is. Maar het is ook verreweg het ingewikkeldst. Hoewel ik
persoonlijk zo goed als niet aan de ontwikkeling heb kunnen meewerken,
heb ik er altijd de grootste bewondering voor gehad. Voor mijn gevoel
betekende het het hoogtepunt van hetgeen op het gebied van het
kortegolfverkeer mogelijk was, een zekere triomf van de techniek. Het is
in verband hiermee en met de verregaande gecompliceerdheid van de
hiervoor benodigde apparatuur, dat ik hier niet te lang bij stil kan staan.
Toch moet ik er wel iets van zeggen, omdat het behoort tot de
ontwikkelingsgeschiedenis van de radioverbinding tussen beide landen. Ik
moet mij dan ook bepalen tot de gedachtegang, die tot de invoering van het
nieuwe systeem heeft geleid en op de principes waarop het berust, in de
hoop dat ik hiermee niet te ver ga. Ook kan ik niet te lang stil staan bij de
moeilijkheden, die bij de experimenten werden ondervonden omdat ik,
zoals zo even reeds gezegd, hierin persoonlijk geen aandeel heb gehad en
zelfs (wat de proeven betreft) gedurende lange tijd wegens ziekte afwezig
ben geweest en verder, omdat ik anders teveel in herhalingen zou
vervallen.
Hoe dit zij, uit het weinige dat ik hierover vertellen ga, zal wel blijken dat
we hier te doen hebben met een merkwaardig stelsel, dat meer lijkt op een
gegoochel met frequenties dan op een concrete werkwijze en ook, onder
andere uit het feit dat er jaren mee gemoeid zijn geweest, dat het heel wat
voeten in aarde heeft gehad om de theorie, die al vast stond, in praktijk te
brengen.
Het is dan ook naar aanleiding hiervan, dat ik op deze plaats een woord
van hulde wens te brengen aan de beide leiders van de laboratoria in
Nederland en Indië, de heren Dr. Koomans en Ir. Einthoven, die niet alleen
de ideeën aan de hand hebben gedaan teneinde tot een oplossing te
geraken, maar ook een zo ingewikkeld systeem als waarvan hier sprake is,
durfden aan te pakken en in te voeren. Een systeem dat op de korte golf
nog nergens toepassing had gevonden.
Weliswaar zijn de principes die in dit systeem zijn verwerkt niet door hen
zelf uitgevonden, maar dit neemt niet weg dat het op zichzelf reeds als een
bijzondere prestatie mag worden beschouwd om uit de doolhof van
technische gegevens datgene te halen, dat voor het beoogde doel te
gebruiken was.
Het systeem waarover het hier gaat, staat bekend als het “zenden en
ontvangen van één zijband met onderdrukte draaggolf”, kortweg genoemd:
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de éénzijband. Alvorens hierop in te gaan, is het voor het verkrijgen van
een beter inzicht wenselijk eerst in het kort de voornaamste feiten, die aan
de invoering van het éénzijbandsysteem zijn voorafgegaan, de revue te
laten passeren.
Zoals we weten, is een radiozender in het algemeen een inrichting
waarmee wisselstromen van zeer hoge frequentie worden opgewekt, welke
h.f. wisselstromen, ook wel trillingen genoemd, via een antenne aan de
ether worden medegedeeld. Aanvankelijk had dit opwekken der trillingen
plaats met behulp van vonk-, machine- en booglampzenders, doch later op
meer elegante wijze door middel van drie-elektrodenlampen. Werden
hiervoor in het begin uitsluitend glazen buizen gebruikt, die uiteraard
slechts een geringe energie konden ontwikkelen, later kwamen de
watergekoelde lampen van groot vermogen in gebruik, waardoor
commercieel verkeer over grote afstanden mogelijk werd. Verder hebben
we gezien dat het mogelijk was de amplitudes van deze h.f. trillingen, door
middel van een modulatieproces veranderingen te doen ondergaan
overeenkomstig een l.f. trilling, welke laatste verkregen werd door een
microfoon aan geluidstrillingen bloot te stellen. Hierdoor ontstond een
complex van drie golven, namelijk de draaggolf, een onderste en een
bovenste zijband.
Omgekeerd was men in staat (op het ontvangstation) door middel van een
demodulatieproces de l.f. trillingen te voorschijn te brengen en wel op
zodanige wijze, dat zij een getrouw evenbeeld vormden van hetgeen aan
de zender werd medegedeeld. Het eigenaardige hierbij was, dat voor het
reproduceren van het geluid slechts één zijband nodig was en de andere
een kopie daarvan was, dus als volkomen overbodig kon worden
beschouwd.
Vervolgens hebben we kennis gemaakt met de voortplanting van de
elektromagnetische golven, welke een bijzondere betekenis kreeg toen
bekend werd dat de korte golven door een geïoniseerde bovenlaag naar de
aarde teruggekaatst werden, waardoor zeer grote afstanden met
betrekkelijk geringe energie overbrugd konden worden. Toen dit bekend
werd en lampen van voldoende groot vermogen waren geconstrueerd, deed
zich de mogelijkheid voor om een radiotelefonische verbinding tussen
Nederland en Nederlands-Indië in het leven te roepen, nadat reeds van
tevoren een eenzijdige telegrafieverbinding tot stand was gekomen.
Werden hiervoor aanvankelijk zenders gebruikt met zelfexitatie, later
ontstonden de kristalbestuurde zenders met grote frequentieconstantheid,
hetgeen voor het inmiddels ontstane radiotelefonieverkeer een grote
vooruitgang betekende. De toepassing hierbij van algehele
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wisselstroomvoeding bracht een grote vereenvoudiging mee in de
zenderbediening.
Verder hebben we kennis gemaakt met de typische gesteldheid van de
geïoniseerde lagen in de bovenatmosfeer, waardoor sluiering optrad als
gevolg van interferenties tussen golffronten, die langs verschillende wegen
van de zender tot de ontvanger waren gekomen.
Teneinde hieraan tegemoet te komen, werden verschillende kunstgrepen
toegepast, tot welke het combineren van meerdere ontvangantennes,
automatische sterkteregeling en het bezigen van gerichte antennestelsels
behoren, zowel bij het zenden als ontvangen, ter verhoging van het
uitstralen of ontvangen in de gewenste richtingen. Terwijl we als meer
indirect middel hieraan nog kunnen toevoegen het gebruik van de
echosperren speciaal ten behoeve van radio-lange-afstandtelefonieverbindingen.
Tenslotte blijft er nog over de multiple methode te releveren, waarbij het
mogelijk werd meerdere gesprekken over één zender te leiden, eventueel
gecombineerd met telegrafie en ook nog de geheimtelefonie, beide
mogelijkheden die pas ingevoerd konden worden toen de verbinding een
zekere graad van volmaaktheid had verkregen.
Als we deze ontwikkelingsgang overzien, die uiteraard in vogelvlucht is
weergegeven, dan blijkt hieruit dat tussen de jaren 1927 en 1932 zeer veel
tot stand is gekomen. Niettemin was men met de bereikte resultaten maar
matig tevreden, hetgeen in hoofdzaak, zoals zo even ook reeds gezegd,
betrekking had op het bestrijden van de meergenoemde
sluieringsverschijnselen.
Weliswaar had de combinatie van meerdere ontvangantennes enz. een
zekere verbetering gegeven, doch het feit bleef bestaan, dat een volkomen
gaaf uitgezonden gemoduleerde draaggolf onderweg veranderingen
onderging, die met de bestaande middelen niet of niet voldoende waren op
te heffen. Hier wat dieper op ingaande herinneren we ons dat de sluiering
is te verdelen in twee hoofdgroepen, namelijk in een synchrone en in een
selectieve, onder welke laatste ook het Doppler effect valt. Bij de eerste
soort verandert alleen de amplitude van de gemoduleerde draaggolf en ze
is daardoor het minst hinderlijk, omdat zij met behulp van de reeds
bestaande automatische sterkteregeling in voldoende mate gecompenseerd
kon worden, zodat uiteindelijk een nagenoeg constante geluidsterkte
ontstond die praktisch geen vervorming had. Maar, hoewel minder vaak,
kwam het op bepaalde tijden van het jaar en van de dag voor, dat de
synchrone sluiering zo hevig was, dat het geluid beneden de stoorspiegel
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wegzonk. Bijregeling door middel van de automatische sterkteregeling gaf
dan niets meer, omdat het stoorgeruis teveel op de voorgrond trad. Zoals
we straks zullen zien, brengt het verkeer met de enkelzijband ook hierin
een zekere verbetering, zij het dan dat het effect niet zo overtuigend is als
bij de bestrijding van de sluiering van de tweede soort.
Deze laatste was namelijk in alle opzichten veel ernstiger. De complicaties
die zich hierbij konden voordoen, waren zeer verschillend, doch alle
hadden uiteindelijk tot gevolg een min of meer hinderlijke vervorming,
welke met geen der bestaande antisluieringsmiddelen opgeheven kon
worden.
Eén van de vormen die bij de selectieve sluiering werd ondervonden, was
dat de draaggolf soms gedurende tijden van een halve seconde wegviel,
terwijl de zijbanden bleven bestaan. Het afgegeven vermogen van de
detector van het ontvangtoestel bevatte dan tweede en hogere
harmonischen, die soms aanzienlijk sterker waren dan de oorspronkelijke
spreekfrequenties, hetgeen aan de verstaanbaarheid in niet geringe mate
afbreuk deed.
Bij deze vorm van sluiering worden namelijk frequenties voortgebracht,
die oorspronkelijk niet gemoduleerd zijn, zodat vreemde klanken ontstaan.
Dit effect was zeer opvallend, wanneer ter wille van de geheimhouding
bandomkering werd toegepast. Het was dan ook mede hierom dat op die
momenten van geheime op gewone telefonie moest worden overgegaan.
De selectieve sluiering, waarbij de draaggolf een rol speelt, was tevens van
invloed op het multipleverkeer. De ervaring had namelijk geleerd, dat een
inconstante draaggolf een funeste invloed had op het voeren van meerdere
gesprekken over één zender. Er onstond dan, wat men noemt, overspreken
of intermodulatie. Nu was het juist de multipleverbinding, waarop men
vanuit een bedrijfsstandpunt bezien, nogal gesteld was. Hiermee spaarde
men zenders, gerichte antennes en bedieningspersoneel uit, hetgeen het
bedrijf economisch ten goede kwam.
Uit dit alles blijkt dat wanneer het mogelijk was de draaggolf op de één of
andere manier buiten spel te houden, dat dan niet alleen het
overspreekprobleem tot het verleden zou behoren, doch dat ook andere
sluieringsverschijnselen minder hinderlijk zouden worden. En het
merkwaardige is nu, dat men het klaar heeft weten te spelen deze
draaggolf bij de uitzendingen uit te schakelen. Hiermee werd dus
voorkomen, dat de draaggolf tijdens haar reis door de ether “beschadigd”
werd en derhalve kwaad kon doen aan de weergave.
Het zal duidelijk zijn, dat hier veel aan vast zat en ook dat, al werd de
draaggolf niet mee uitgezonden, deze toch ook weer niet geheel ontbeerd
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kon worden, want zij bleef nodig, zowel bij het moduleren als bij het
demoduleren, dus zowel aan zender- als aan ontvangerzijde. In de
volgende paragrafen zal ik proberen hiervan een uitleg te geven.

2: Het éénzijbandsysteem en hoe dit voor de korte golf bruikbaar
werd gemaakt
Het feit dat de draaggolf niet meer uitgezonden behoeft te worden, evenals
dit het geval is met één der zijbanden (één hiervan is immers voldoende) is
niet zo gemakkelijk in te zien. Reeds vaker heb ik erop gewezen, dat bij
het moduleren een draaggolf en twee zijbanden ontstaan. Hierbij ondergaat
de draaggolf amplitudewijzigingen en we nemen nu maar aan, dat zij in
wezen constant blijft, zowel naar frequentie als naar sterkte. Alleen het
spectrum van de beide zijbanden ondergaat voortdurend veranderingen.
Maar als deze draaggolf ná het moduleren (dus nadat de zijbanden zijn
gevormd) een op zichzelf staand iets is gebleken, dan heeft zij eigenlijk
hierna haar werk gedaan en zou best gemist kunnen worden, mits men haar
op de ontvangplaats maar weer tevoorschijn roept en met een zijband
mengt. Want hier is zij nodig voor de uitvoering van het
demodulatieproces.
Ziehier het probleem in een nutshell.
Het is de bekende “Bell Telephone Mfg Co. America”, die de eer toekomt
het eerst op de gedachte te zijn gekomen dit systeem in praktijk te brengen
en wel op de sedert 7 maart 1926 bestaande radiotelefoonverbinding tussen
Londen en New York. Op de lange golf dus, zij het echter dat het doel een
heel andere was dan in deze inleiding genoemd.
Weer anderen hebben het systeem bruikbaar gemaakt voor de korte golf en
de bekende Nederlandse radiopionier Dr. Koomans komt de eer toe de
éénzijbandmethode ingevoerd te hebben op de verbinding Nederland –
Nederlands-Indië, met de bedoeling de sluieringsverschijnselen op te
heffen.
In hoeverre de heer Einthoven (CPR en chef van het radiolaboratorium te
Bandoeng) aan deze invoering heeft meegewerkt, is mij niet bekend. Wel
weet ik dat volgens zijn aanwijzingen de voor Indië benodigde zendontvanginstallaties werden geconstrueerd, die wegens hun volmaaktheid
een grote reputatie kregen.
Zo hebben velen hun aandeel gehad aan de totstandkoming van dit
merkwaardige systeem, ieder op zijn manier en naar zijn vermogen.
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Om nog even terug te komen op de eerste eenzijbandverbinding tussen
Londen en New York, hier ging het niet, zoals zo even reeds werd
opgemerkt, om het opheffen van sluieringsverschijnselen. Van deze
verschijnselen heeft men immers op de lange golf weinig of geen last. Het
was dan ook niet zozeer begonnen om de weglating van de draaggolf, als
wel één der zijbanden. De “ruimte” die men hierdoor kreeg in de ether
werd toen tweemaal zo groot als vroeger en deze zou men kunnen benutten
om de kwaliteit te verbeteren en eventuele intermodulaties met
buurzenders te verminderen.
Wellicht zal men zich afvragen waarom het dan nog zoveel jaren moest
duren, alvorens dit systeem op de verbinding Nederland – NederlandsIndië ingevoerd kon worden, terwijl het zulke grote mogelijkheden in zich
borg, zij het dan dat deze anders waren dan bij de verbinding Londen –
New York.
Dit was een gevolg van het golflengteverschil. Bij de verbinding over de
Atlantische Oceaan werkte men immers op de lange en op de verbinding
tussen Nederland en Nederlands-Indië op de korte golf. Nu hebben wij het
er al meer over gehad, dat de vraagstukken die zich bij het zenden en
ontvangen op de korte golf voordoen zoveel moeilijker zijn dan op de
lange golf. Hierbij heb ik speciaal het oog op het stabiliseren van de
frequentie.
Het zal namelijk, wat dit laatste betreft, duidelijk zijn dat de frequentie van
de imitatie draaggolf, die bij de ontvanger moet worden opgewekt, gelijk
of nagenoeg gelijk moet zijn aan die van de onderdrukte draaggolf van de
zender. Nu bestond de moeilijkheid hierin een lokale oscillator te maken,
die voldoende synchroon liep met deze onderdrukte draaggolf. Wanneer
bijvoorbeeld deze nieuwe draaggolf ook maar een 20 hertz verschilde met
de oorspronkelijke, dan zou een merkbare verslechtering van de kwaliteit
het gevolg zijn.
Deze synchronisatie heeft men bij de telefonieverbinding Londen – New
York ook moeten toepassen en betekende dus in zoverre niets nieuws.
Doch men vergete niet, dat een synchronisatie bij een langegolfverbinding
heel wat gemakkelijk gaat dan op de korte golf.
Houden we even vast aan de toelaatbare frequentie-variatie van 20 hertz,
dan betekent dit bij een golflengte van 5000 meter (60.000 hertz) een
nauwkeurigheid van één op drieduizend. Iedere behoorlijke oscillator is in
staat gedurende lange tijd deze stabiliteit te geven. Maar bij het
synchroniseren van een korte golf van bijvoorbeeld 15 meter komt heel
wat meer kijken. Hier toch is een nauwkeurigheidsgraad van één op de
miljoen nodig, wilde men aan dezelfde eisen van zo even voldoen. Deze
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graad van nauwkeurigheid was niet zo gemakkelijk te verkrijgen, zelfs niet
al paste men de meest moderne middelen toe. Het is dan ook in hoofdzaak
het synchronisatieprobleem, dat de invoering van het éénzijbandsysteem
op de korte golf het meest in de weg heeft gestaan. Deze weg kwam open,
toen de volgende vindingen werden gedaan c.q. ontdekt:
1.
2.

Toepassing van een stuurfrequentie aan zenderzijde.
Het gebruik van een gemengde kristal-lamposcillator voor de
eerste mengfrequentie van de ontvanger.
3.
Toepassing van frequentietransformatie, waardoor de imitatie
draaggolf langer kon worden.
Beginnende bij het eerste zullen we al deze gevallen eens nader
bekijken.
Teneinde de lokaal opgewekte draaggolf (bij de ontvanger dus) met de
onderdrukte draaggolf van de zender te kunnen synchroniseren, was het
nodig dat deze laatste op het ontvangstation doorkwam. Immers anders
zou het niet mogelijk zijn om te kunnen synchroniseren. Met andere
woorden men diende de draaggolf niet geheel te onderdrukken, doch zwak
mee uit te zenden, bijvoorbeeld tot op 2% van haar normale sterkte. Deze
werkwijze werd aanvankelijk ook, in navolging van de lange golf,
geprobeerd, omdat zij het meest voor de hand lag. Het bleek echter al
spoedig, dat hieraan grote bezwaren waren verbonden, zowel aan de zendals aan de ontvangzijde.
Zonder hierop thans verder in te gaan, wil ik alvast het volgende
opmerken. Het onderdrukken van de draaggolf geschiedt door middel van
een elektrische balansinrichting, die uiteraard zeer kritisch is omdat de
laagste spreekfrequenties van de zijbanden zeer dicht liggen bij deze
draaggolf. Moduleerde men op een gegeven ogenblik wat al te diep, dan
geraakte de balans verstoord en kwam de draaggolf, ook al was zij
onderdrukt, toch nog met de modulatie mee.
Het gevolg hiervan is geweest, dat voor de synchronisatie een andere weg
moest worden ingeslagen, welke naar ik meen werd aangegeven door een
ingenieur van “Le Material Telefonique”. Deze berustte hierop, dat niet de
draaggolf fractioneel, doch een afzonderlijke stuurfrequentie werd
meegegeven van bijvoorbeeld 5000 hertz.
Daar de bandbreedte van het telefoniekanaal tussen 300 en 3000 hertz ligt,
bleef spectraal 2000 hertz vrij, welke ruimte groot genoeg was om geen
last te hebben van frequentieveranderingen in het spreekcentrum.
Bovendien bleef nog voldoende ruimte over voor een telegrafiekanaal,
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zoals we straks zullen zien.
Door toepassing van de afzonderlijke stuurfrequentie is het mogelijk
geweest vele moeilijkheden te ondervangen.
Bekijken we thans het tweede punt, namelijk de gemengde kristallampontvanger en stappen we dus over van de zend- op de ontvangzijde.
In een volgende paragraaf kom ik op het principe van de éénzijbandzender
nader terug.
Laat ik beginnen met op te merken dat de éénzijbandontvanger berustte op
het superheterodyne beginsel met golftransformatie dus, waarbij als eerste
middenfrequentie 470 kHz werd genomen, welke waarde was gekozen om
de invloed van de scheepsgolven bij de ontvangst tegen te gaan.
Daar de éénzijbandontvangers zo mogelijk alle golflengten, welke gelegen
waren tussen 14 en 50 meter zouden moeten kunnen ontvangen, kon met
één mengfrequentie, ter verkrijging van de m.f. van 470 kHz, niet worden
volstaan, hiervoor waren een hele menigte nodig. Daar deze frequenties in
het kortegolfgebied liggen, kwam men voor de moeilijkheid te staan hoe
deze constant te houden. Voor deze oscillator, die de mengfrequentie
moest leveren, een kristalsturing te nemen zou de oplossing zijn geweest,
omdat deze, zo we weten, een grote frequentieconstantheid bezit. Doch dit
was zonder meer niet mogelijk, omdat een dergelijke oscillator aan één
frequentie vastzit en, zoals zo even reeds werd opgemerkt, meer
frequenties nodig waren om het golfgebied van 14 tot 50 meter te kunnen
bestrijken.
Hiervoor een zelfgenererende generator te bezigen, die wél variabel is over
een groot golfgebied, ging ook niet, omdat deze, zoals we ook weten, niet
voldoende frequentieconstant is. Daarom werd een combinatie van beide
methoden toegepast, welke combinatie berustte op een vinding van de
Belg Cosijn, die haar een jaar of wat eerder had ontdekt.
De bedoeling van zijn vinding was om de voordelen van kristalbesturing te
behouden en tevens de mogelijkheid te hebben om de frequentie van de
generator over een brede band te kunnen variëren, iets dus wat wij
moesten hebben. Totnogtoe had deze vinding (die helemaal niet voor
éénzijbandontvangers was bedoeld) zo goed als geen toepassing gevonden
en was nauwelijks bekend. Voor ons doel om als oscillator dienst te doen
in éénzijbandontvangers was zij ideaal en het is een goede gedachte
geweest deze hier toe te passen.
Het principe van deze generator berust hierop, dat de frequentie van een
kristaloscillator gemengd wordt met een veel lagere frequentie afkomstig
van een gewone lampgenerator en dat men óf de som- óf de
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verschilfrequentie gebruikt, die bij het mengproces ontstaat. Varieert men
nu de frequentie van de lamposcillator, dan verandert ook deze som- of
verschilfrequentie met een zelfde bedrag.
Het voordeel van een dergelijke generator springt direct in het oog: de
hoogste der beide frequenties wordt gestabiliseerd door het kristal en de
laagste kan binnen bepaalde grenzen met een voldoende graad van
nauwkeurigheid opgewekt worden. Hierdoor is de stabiliteit van het
mengproduct procentsgewijs groot.
Weliswaar was het niet mogelijk om het gehele frequentiegebied met één
kristal te bestrijken, doch dat was geen bezwaar. Bij gebruikmaking van
een lampgenerator met een frequentiebereik van 460 – 900 kHz en
toepassing van zes kristallen bleek het mogelijk het gehele kortegolfgebied
van 14 tot 50 meter te bestrijken.
Thans zijn we gekomen aan het laatste punt en wel toepassing van
frequentietransformatie, waardoor de imitatiedraaggolf lager kan zijn.
Bijzondere moeilijkheden bracht dit niet mee, zoals we zullen zien. Het
mengen van de draaggolf op zijn oorspronkelijke waarde (dus in de h.f.
versterker) zou grote moeilijkheden met zich mee hebben gebracht in
verband met de synchronisatie. Daarom werd een andere, eigenlijk zeer
voor de hand liggende weg ingeslagen, namelijk door eerst het
modulatiespectrum op een lager niveau te brengen.
Nu is frequentietransformatie op zichzelf niets nieuws. In iedere
superheterodyne-ontvanger wordt dit toegepast zo we weten. Alleen is het
hierbij niet nodig een draaggolf bij te mengen, omdat deze met de
zijbanden meekomt, Immers, bij de gewone super kan meteen na het
opwekken en versterken van de m.f. band, demodulatie plaatsvinden.
Maar nu zijn we eigenlijk al waar we wezen willen, want hieruit blijkt
reeds min of meer dat, wanneer de draaggolf ontbreekt, deze in de m.f.
versterker bijgemengd kan worden. In plaats echter, om op de
éénzijbandontvanger terug te komen, een draaggolf van 470 kHz bij te
mengen (die overigens al heel wat lager is dan de oorspronkelijke
draaggolf) kan men nog een stapje verder gaan en nogmaals
frequentietransformatie toepassen. Hiertegen bestaat op zichzelf geen
bezwaar, mits voldoende ruimte overblijft voor het modulatiespectrum.
In verband hiermee werd bij de éénzijbandontvanger een tweede oscillator
gebezigd en wel één, die een frequentie van 460 kHz opwekte, zodat het
spectrum kwam te liggen op slechts 10.000 hertz. Lager kon men niet gaan
en daarom diende thans een draaggolf toegevoegd te worden, welke dus
eveneens van de orde van 10.000 hertz moest zijn.
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Hiermee is dus het merkwaardige feit naar voren gekomen dat, als gevolg
van tweemaal toegepaste frequentietransformatie, de toegevoegde lokale
draaggolf niet dezelfde behoefde te zijn als de in de zender onderdrukte,
doch dat deze veel langer kon zijn. Dit was van groot voordeel, want het is
veel eenvoudiger een frequentie van 10.000 hertz te stabiliseren, dan
bijvoorbeeld één van 20.000 kHz. Daarbij verkeerden wij met onze
ontvanger in Indië in het voordeel dat deze lage frequentie betrokken kon
worden van de frequentiestandaard in de kelder, welke als absoluut
constant kon worden beschouwd.
Het ligt voor de hand dat hiermee het synchronisatievraagstuk niet van de
baan was. Integendeel, dit was onverminderd blijven bestaan, doch dit was
van een geheel andere orde geworden en eigenlijk teruggebracht tot die
van de lange golf. Hoe dit geschiedde, zullen in de volgende paragraaf
zien.

3: Het principe van de werking van een éénzijband-ontvanger
Met de in de vorige paragraaf beschreven hulpmiddelen was het mogelijk
het éénzijbandsysteem ook voor de korte golf toe te passen. We zullen
thans de werking van de zender en ontvanger van dit systeem eens wat
nader bekijken, waarbij begonnen zal worden met de laatste, ook al omdat
wij in Indië deze het eerst onder handen hebben genomen en pas veel later
met de zender zijn begonnen.

Afb. 9: Spectrum telefonie- en telegrafiekanalen met stuurfrequentie.
Afbeelding 9 stelt het spectrum voor van de beide telefonie- en
telegrafiekanalen benevens de stuurfrequentie. Ter weerszijden van de
(gestippelde) draaggolf (die dus niet mee uitgezonden wordt) bevindt zich
een telefonie- en een telegrafiekanaal. Volgens dit schema zijn dus twee
afzonderlijke gesprekken en een dubbel telegraafverkeer mogelijk.
Eventuele uitbreiding van het aantal kanalen was niet onmogelijk, doch
werd bij het verkeer tussen Nederland en Indië niet toegepast. De
bandbreedte der telefoniekanalen is, zo men ziet, 300 tot 3000 hertz,
terwijl de telegrafiekanalen werken met dubbeltonen van 3400 en 3700
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hertz, waarvan de ene het werk- en de andere het rustteken voorstelt.
Dit spectrum nu wordt in drie trappen op een hoger frequentieniveau
gebracht, waarna het verkregen modulatieproduct op de zenderfrequentie
wordt gemoduleerd. Hoe dit in zijn werk gaat, zullen we straks zien. Eerst
dus wat aan de ontvangzijde gebeurt.
Na voldoende versterkt te zijn, wordt het ontvangen signalencomplex
gemengd met de eerste mengfrequentie en daarna geleid naar de eerste
detector. Het frequentiespectrum, waarvan (na de eerste detectie) de
draaggolf op 470 kHz komt te liggen, wordt in zijn geheel versterkt in de
eerste middelfrequentversterker, waarna opnieuw detectie plaatsvindt.
Hierna wordt, zoals reeds werd medegedeeld, een tweede mengfrequentie
toegevoerd, zodat thans de draaggolf op 10 kHz komt te liggen.
Vervolgens wordt het frequentiecomplex gesplitst door middel van een
vijftal filters. Eén hiervan zeeft de getransformeerde stuurfrequentie van 5
kHz uit, die voor de synchronisatie gebruikt zal worden; hier kom ik zo
meteen op terug. Verder zijn twee bandfilters aanwezig, respectievelijk
van 7-10 kHz en van 10-13 kHz, welke de dubbeltonen van het tweezijdig
gemoduleerde telegrafiekanaal uitzeven.
Achter elk van de vier laatstgenoemde filters vindt demodulatie plaats,
waarbij de lokaal opgewekte draaggolffrequentie van 10.000 Hz aan bod
komt.
Na de demodulatie ontstaan uit de telefoniekanalen de twee gesprekken,
die via een onder-doorlaatfilter en een versterker meteen aan de kabel
worden toegevoerd, welke in verbinding staat met de studio. De
telegrafiekanalen geven beide na de demodulatie de dubbeltelegrafie,
waarvan, zoals zo even gezegd, de rust- en werkfrequentie liggen op 3400
en 3700 hertz. Alvorens bruikbaar te zijn, worden in ieder kanaal de 3400
en 3700 hertz eerst gescheiden, waarna de vier aldus verkregen frequenties
na gelijkrichting en begrenzing twee aan twee gecombineerd worden. Deze
gecombineerde gelijkstroompjes worden de lijn opgezonden, teneinde op
de Bedrijfscentraletafel via de dubbelrecorders in morseschrift omgezet te
worden.
Tot zover het verloop van de ontvangst van de telefonie- en
telegrafiekanalen. Laten we thans de synchronisatie eens wat nader
bekijken. Nu richt men het zo in, dat door middel van een andere lokaal
opgewekte frequentie de stuurfrequentie na de demodulatie niet de zo even
vermelde 5 kHz, doch 4 kHz is. Deze 4 kHz wordt, na versterkt en
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begrensd te zijn, gebruikt voor de bijregeling van de beide oscillatoren
voor de mengfrequenties. Hiervoor wordt zij gevoerd naar twee kringen,
welke respectievelijk afgestemd zijn op 3950 en 4050 hertz, zodat op beide
een even grote wisselspanning staat, indien de toegevoerde frequentie
precies 4 kHz bedraagt. Wijkt zij hiervan af, dan zijn de wisselspanningen
ongelijk van grootte. De op deze wijze verkregen spanning (van iedere
kring afzonderlijk) wordt na versterking gelijkgericht en het verschil van
de aldus verkregen gelijkspanning via een vertragingsketen als
regelspanning aan de beide oscillatoren toegevoerd.
Deze regelspanning, die dus positief, nul of negatief kan zijn, is afleesbaar
op een naar twee zijden uitslaande gevoelige millivoltmeter, zodat uit de
stand van de wijzer valt op te maken of de draaggolven (de stuurfrequentie
en de lokale draaggolf) synchroon zijn of in frequentie verschillen. Zo dit
laatste het geval is, kan uit de richting van de uitslag geconcludeerd
worden of de ontvangen stuurfrequentie iets te hoog of te laag is. In
verband hiermee speelt deze meter bij de bediening van de ontvanger als
controlemiddel een belangrijke rol. Met behulp van deze regelspanning,
die dus frequentiegevoelig is, wordt, zoals zo even reeds opgemerkt, zowel
de frequentie van de eerste als van de tweede oscillator bijgeregeld. Deze
bijregeling kan zowel op mechanische als op elektrische wijze geschieden.
Bij onze ontvangers werden beide methoden toegepast, die van de eerste
oscillator geschiedde namelijk mechanisch en die van de tweede
elektrisch.
De mechanische frequentieregeling wordt verkregen door de capaciteit van
de generator iets te veranderen. Hiervoor wordt een kleine variabele
condensator gebruikt, welke door middel van een Ferrarismotor in
beweging wordt gebracht. Zoals misschien bekend, worden deze motortjes
normaal gebruikt om het mechanisme van kilowattuurmeters in beweging
te brengen. Zij bevatten twee spoelen, welke in brugschakeling staan. In
serie met één der takken was voor de regeling een triode opgenomen,
waarvan het rooster op de regelspanning werd aangesloten. Deze brug nu
was zodanig ingesteld, dat bij nul volt regelspanning de diagonaal, die de
motorspoel bevat, stroomloos was. Werd de regelspanning positief of
negatief, dan ging het motortje of in de ene of in de andere richting
draaien, net zolang totdat de evenwichtstoestand was teruggekregen.
In het bedrijf stond deze motor praktisch nimmer stil. Wel een bewijs dat
de synchronisatie nodig was. Het ene moment draaide hij even naar links
om het volgende ogenblik van draairichting te veranderen. De elektrische
frequentie bijregeling had plaats door de werkzame zelfinductie van de
oscillatorkring iets te veranderen. De regelspanning beïnvloedde daartoe
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ook weer het rooster, waarvan de plaatkring gekoppeld was met de spoel
van de trillingsketen.

4: De bouw van de eerste proeféénzijbandontvanger
Met de bouw van de proefontvanger werd omstreeks begin 1932
begonnen. Het eerste rak met de h.f. versterktrappen, de regelbare kristallamposcillator en de eerste detector werd op de normale wijze gebouwd,
dat wil zeggen de heer CPR gaf de aanwijzingen en ik maakte de schetsen
en verdeelde het werk over de verschillende afdelingen van de werkplaats.
Toen de bouw zover gevorderd was dat met het afstemmen kon worden
begonnen en het ontwerp van de middelfrequentversterker met de verdere
onderdelen moest worden gemaakt, werd op Rantja Ekek één der
ontvangspecialisten vrij gemaakt om het werk over te nemen. Spoedig
bleek dat deze werkzaamheden dermate moeilijk waren dat een tweede
specialist moest komen om de taak voort te zetten. Echter eveneens zonder
succes. Hoewel beide heren bekwame radiotechnici waren, zagen zij er
blijkbaar geen kans toe het ingewikkelde probleem tot een goed einde te
brengen.
Toen het werk ook nu weer stagneerde, werden de heer CPR en mijn
persoontje door het hoofd van de Radiodienst op het “matje” geroepen om
deze kwestie te bespreken.
Met de bouw van de proefontvanger was intussen al bijna een jaar
heengegaan en op geen stukken na kon gezegd worden wanneer zij klaar
kon zijn. Volgens de berichten was Dr. Koomans bijna gereed met zijn
proefzender en had misschien bij onze dienst geïnformeerd hoe het stond
met een passende ontvanger, teneinde een begin te kunnen maken met de
proefuitzendingen. Vandaar dat de heer RTT ons had laten roepen.
De heer CPR wist geen oplossing en op een vraag van de heer RTT wat ik
ervan dacht, liet ik mij, voor ik er erg in had, ontvallen dat ik wel iemand
wist die het klaar zou spelen. Blijkbaar hadden beide heren dit antwoord
niet verwacht, want zij keken verwonderd op en het leek wel of de heer
CPR wilde zeggen: “Dat had je mij dan ook wel wat eerder kunnen
vertellen, dan had je mij deze reis bespaard”. Maar dit zei hij natuurlijk
niet en beide vroegen als uit één mond, wie dit dan wel mocht zijn.
Tot nog toe had ik mij over deze kwestie niet uitgelaten, omdat ik wist dat
de ontvangspecialist die ik voor het volbrengen van deze moeilijke taak op
het oog had, op het radiolaboratorium (en ook bij het Hoofdbestuur) geen
persona grata was in verband met zijn eigengereid en zelfstandig optreden.
325

Reeds eerder was hij een tijdje op het radiolaboratorium werkzaam
geweest en wel om toezicht te houden op de aanmaak van de ontvangers
en andere benodigdheden voor het nieuwe ontvangstation te Kebajoran.
Van deze gelegenheid werd toen ook gebruik gemaakt hem de
beeldtelegraaf op te laten stellen, welk werkje hij er vlot had afgebracht,
doch waarbij hij zich het misnoegen van de vervanger van de heer Clab
(chef laboratorium) op de hals had gehaald. Hij duldde onder andere niet
dat anderen zich met zijn werk bemoeiden en sloot daarom de deur af en
liet niemand toe. Dit alles was mij bekend en hoewel ik ervan overtuigd
was, dat hij de aangewezen persoon moest zijn voor de verdere afbouw
van de éénzijbandontvanger, had ik tot dusver niet de moed gehad hem
hiervoor aan te bevelen.
Thans stonden de zaken echter anders en nu het hoge woord eruit was, kon
ik niet meer terug. Of ik wilde of niet, ik moest wel met mijn voorstel over
de brug komen en op gevaar af een flater te begaan, gaf ik, zij het dan niet
zonder schroom, een nadere toelichting op mijn uitlating van zo even.
Bedoelde persoon zat op dat moment te Batavia als chef van het
evenvermelde pas opgerichte ontvangstation Kebajoran. Zijn overplaatsing
daarheen was niet zonder strubbelingen gegaan en vermoedelijk een
gevolg geweest van bovengenoemd optreden, een soort correctie dus. Iets
wat bij het Gouvernement zo vaak gebeurde, wanneer de leiding het niet
eens was met de opvattingen van een ondergeschikte. Behalve de
evengenoemde bezwaren zou het terugroepen ook opgevat kunnen worden
als een rehabilitatie, hetgeen het geval nog moeilijker maakte.
Enfin, de reactie der heren was, en ik had ook niet anders verwacht, dat
mijn voorstel met gemengde gevoelens werd ontvangen. Eenmaal aan het
woord zijnde liet ik erop volgen, dat ik wel wist welke bezwaren men had,
doch ik achtte dit zo’n belangrijke zaak, dat persoonlijke kwesties in deze
geen rol mochten spelen. Deze persoon was mijns inziens de enige die het
probleem aankon. Niet alleen vanwege zijn technische, maar vooral
vanwege zijn enorme praktische ervaring op ontvanggebied, gepaard
gaande met een grote werkkracht en doorzettingsvermogen. Gelukte het
ook hem niet de ontvanger klaar te krijgen, dan behoefde men in Indië
geen verdere moeite te doen.
Op deze bijeenkomst werd natuurlijk geen beslissing genomen, doch
overtuigd dat er geen andere uitweg bestond, stond het bij mij vast dat op
mijn advies zou worden ingegaan. Deze opvatting bleek juist, want, zonder
dat ik er iets naders over had gehoord, zag ik een paar dagen later de heer
de Haas (want deze was het die ik bedoelde, hoe kan het ook anders) het
radiolaboratorium binnen stappen en nog geen minuut later zat hij reeds
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achter de ontvanger en gaf de heer CPR hem de nodige instructies met
betrekking tot het systeem en de moeilijkheden die ondervonden werden.
Vanaf die datum kwam er schot in. De afbouw vorderde snel en het
gelukte hem zelfs de ontvanger gelijk met de zender (in Holland) gereed te
hebben, hetgeen omstreeks mei 1933 moet zijn geweest. Daarna werd er
nog geruime tijd mee geëxperimenteerd en werden verschillende
verbeteringen aangebracht. Doch tegen december van dat jaar was men
hiermee zover gevorderd, dat het werd aangedurfd de éénzijbandzender en
–ontvanger in te schakelen voor de afwikkeling van de Kerst- en
Nieuwjaarsgesprekken. Wel te verstaan: van Nederland uit. Wij beschikten
toen nog niet over een zender. Hieraan was natuurlijk enig risico
verbonden, doch men vond de gelegenheid te mooi om haar voorbij te
laten gaan. Tegen het eind van het jaar was het bij onze dienst altijd enorm
druk en was het een soort sport geworden om de eventueel in aanbouw
zijde apparaten nog gauw even af te maken, teneinde deze in de drukke
dagen voor Kerstmis en Nieuwjaar in gebruik te kunnen nemen en op hun
bruikbaarheid te kunnen toetsen.
Zo ook dus met de éénzijband. Hoewel zich de eerste tijd nog wel vele
moeilijkheden zullen hebben voorgedaan, blijken de resultaten toch van
dien aard te zijn geweest, dat men het heeft aangedurfd het oude systeem
te verlaten en voor het verkeer tussen Nederland en Nederlands-Indië over
te gaan op de éénzijband. Althans spoedig daarna werd opdracht
ontvangen tot de aanmaak van een tweede ontvanger, welke bestemd was
voor het ontvangstation te Rantja Ekek, terwijl een begin werd gemaakt
met de bouw van een proefzender voor het radiolaboratorium, over welke
in de volgende paragraaf meer. De eerste proef-éénzijbandontvanger bleef
op het radiolaboratorium, teneinde hiermee verder te kunnen
experimenteren en om te kunnen dienen als model.
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Foto 42: Het eerste ontwerp van een enkelzijband kortegolf-multipleontvanger voor telefonie en telegrafie. Opname Radiolab. 1/5/1933.
Deze ontvanger ziet men afgebeeld op foto 42. Op het rak links zijn
verschillende onderdelen die we tegengekomen zijn, te herkennen, zoals
de h.f. versterker, de eerste detector, enz. Geheel beneden aan de
linkerkant ziet men de kleine omschakelaar voor de verschillende
kristallen en aan de rechterkant de automatische regelinrichting van de
eerste zwever.
Omtrent de resultaten valt nog op te merken dat, overeenkomstig de
theorie, de sluiering praktisch opgeheven was, terwijl van het hinderlijke
achtergrondgeruis weinig of geen hinder meer werd ondervonden. Alleen
de selectieve sluiering bleef, zij het dan dat hiervan minder last werd
ondervonden dan bij de draaggolfsluiering bij het verkeer over twee
zijbanden. Verder had men veel minder last van overspreken dan vroeger,
hetgeen ook klopte met de theorie. Opvallend was dat een gesprek via het
éénzijbandsysteem geheel het in geluidsterkte variërende karakter van de
gewone kortegolfverbinding miste. Slechts door het feit dat het timbre van
hetgeen ontvangen wordt verandert, kon men bemerken niet met een kabel
te doen te hebben.
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5: Het principe van de éénbandzender
Toen het er dus op leek dat het éénzijbandsysteem voor het verkeer op de
korte golf bruikbaar was, werd ook overgegaan tot het bouwen van een
proefzender. Deze proefzender kwam begin 1934 gereed, waarna het
wederzijds proefverkeer over de éénzijband een aanvang nam. In verband
met de bestaande PLE-zender werd de nieuwe, die op dezelfde golflengte
werkte, PLE-junior genoemd. Zoals ik reeds eerder heb medegedeeld ben
ik gedurende de grootste tijd waarin de zender ontwikkeld werd, afwezig
geweest (ik werd ernstig ziek en moest met verlof naar Nederland).
Vandaar dat mij geen bijzonderheden bekend zijn omtrent deze
experimenten en zal ik mij in verband hiermee alleen bepalen tot de
behandeling van het principe waarop de werking van de éénzijbandzender
berust.
Om te beginnen zij allereerst opgemerkt, dat de éénzijbandzenders,
evenals de ontvangers, belangrijk gecompliceerder zijn dan die met twee
zijbanden (het normale systeem dus). Dit is één van de redenen waarom
tussen het moment, waarop besloten werd het oude systeem te verlaten en
de invoering van het nieuwe, zoveel tijd is heengegaan, een kwestie die
door mij al eerder werd aangeroerd.
In tegenstelling tot de gewone kortegolfzenders van groot vermogen wordt
bij de éénzijbandzenders het meer ingewikkelde modulatieproduct,
bestaande uit één zijband zonder draaggolf, gereed gemaakt in een
afzonderlijk apparaat met kleine energie, waarna door toepassing van vier
trappen h.f. versterking, de energie tot op zodanige hoogte wordt
opgevoerd, dat deze uitgestraald kan worden. De benodigde
modulatieapparatuur, bestaande uit modulatoren en filterconstructies, kan
daardoor kleiner, minder kostbaar en praktischer zijn.
Een nadeel is echter, dat thans in de vier trappen waarin de trillingsenergie
tot op grote hoogte moet worden opgevoerd, aan het meergenoemde
rechtuitversterken niet te ontkomen is. Het was immers dit
rechtuitversterken dat indertijd door ons, zo men zich zal herinneren, bij de
bouw van de eerste 80 kW kristalbestuurde zender met algehele
wisselstroomvoeding angstvallig werd vermeden, omdat wij vreesden dat
dit moeilijkheden zou geven. In verband hiermee werd in iedere trap
frequentieverdubbeling toegepast, waardoor weliswaar aan versterking
werd ingeboet, doch aan stabiliteit gewonnen.
Bij de éénzijbandzenders echter is verdubbelen niet mogelijk, omdat
hierdoor ook de gemoduleerde frequenties zouden verveelvoudigen,
hetgeen de weergave zou bederven. Dus moest hier rechtuitversterken
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plaats hebben, met het gevolg dat de versterkertrappen zeer labiel waren.
Hierdoor moesten aan de constructie en instelling veel hogere eisen
worden gesteld dan bij toepassing van frequentieverdubbeling. Teneinde
de gewenste stabiliteit toch te verkrijgen was het nodig de
neutrodynisering zodanig in te richten, dat deze, wat men noemt,
frequentieonafhankelijk was. Hierop kan ik hier niet verder ingaan.
Het onderdrukken van de draaggolf nu en het verdere verloop gaat als
volgt:
De beide telefoongesprekken worden, na eerst twee low pass filters te zijn
gepasseerd, ieder voor zich gemoduleerd op een draagfrequentie van 10
kHz. Hetzelfde geschiedt met de beide telegrafiekanalen, die als
gelijkstroomtekens binnenkomen, waarna tonen van 3400 en 3700 hertz
worden opgewekt in het ritme van morsetekens.

Afb. 10: Drie frequentiespectra van twee telefonie- en één
telegrafiekanaal met stuurfrequentie in kilohertz.
Van de verkregen spectra worden met behulp van balansen de
draagfrequenties onderdrukt, terwijl van de beide stellen
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telefoniezijbanden respectievelijk de bovenste en de onderste band wordt
afgesneden en doorgelaten. Hierdoor worden de banden 10,3 – 13 kHz en
7 – 9,7 kHz verkregen, benevens de telegrafiebanden 6,3 – 6,6 en 13,4 –
13,7 kHz (zie afbeelding 10). Deze frequentiespectra worden hierin
gecombineerd, waarbij tevens de stuurfrequentie van 5 kHz, ter
synchronisatie van de ontvanger, kan worden toegevoegd.
Daar de benodigde filters, die de banden uit moeten zeven een begrensde
volmaaktheid bezitten en de balansmodulatoren ook nooit geheel zuiver
zijn, is het nodig het geheel niet in één keer, doch via meerdere trappen op
een hoger frequentieniveau te brengen om daarna het verkregen
modulatieproduct op de zenderfrequentie te moduleren.
In verband hiermee wordt het bovenvermelde spectrum (waarin dus de
draagfrequentie van 10 kHz ontbreekt) in zijn geheel gemoduleerd op een
draagfrequentie van 90 kHz. Hierachter bevindt zich een bandfilter, die de
bovenband van 95 – 104 kHz doorlaat, in welke frequentieband nog altijd
het meergenoemde spectrum aanwezig is. Vervolgens wordt deze
frequentieband gemoduleerd op een derde trap met een draagfrequentie
van 370 kHz. Van de hierbij ontstane zijbanden wordt door een filter
opnieuw de bovenband, welke zich uitstrekt van 465 – 474 kHz,
doorgelaten. Tenslotte wordt het aldus verkregen frequentieproduct aan de
modulatortrap van de zender toegevoerd. Hierachter bevindt zich het
laatste bandfilter, dat weer de bovenband doorlaat, waarna de
rechtuitversterker de h.f. energie in een viertal trappen op het gewenste
vermogen brengt.
Tot zover in het kort een beschrijving van het principe van een
éénzijbandzender met onderdrukte draaggolf.
Van de vele voordelen die dit systeem bezit, hebben we nog niet de
energiebesparing genoemd. Deze energiebesparing, welke alleen aan de
zenderzijde ontstaat, is niet onbelangrijk. Bij een gewone
tweezijbandzender wordt namelijk een groot deel van de energie in de
draaggolf verbruikt. Zo’n zender blijft constant deze draaggolf uitzenden,
ook al wordt niet gesproken. Als men bedenkt dat bij een normaal gesprek
gedurende de helft van de tijd niet gemoduleerd wordt, zal het duidelijk
zijn hoeveel energie hierbij nutteloos verloren moet gaan.
Bij een éénzijbandzender met onderdrukte draaggolf daarentegen, wordt
alleen uitgezonden tijdens het spreken. In de rustpauzes wijzen de antenneampèremeter en de anodestroommeters van de versterktrappen niets aan.
Praktisch gesproken speelt (vergeleken bij vroeger) het energieverbruik
dan ook een ondergeschikte rol en bestaan de zenderkosten grotendeels uit
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lampkosten.

6: Het Dellinger effect
Af en toe kwam het voor, dat op de daghelft der aarde gedurende een
minuut of tien – vijftien alle verkeer op de korte golf was verbroken. Het
was vooral in de jaren na 1934 dat deze gevallen in aantal toenamen. Ook
in de jaren daarvoor had men hiervan hinder ondervonden, doch toen trad
het verschijnsel niet zo op de voorgrond als na die tijd, ook al misschien
omdat het verkeer op de korte golf toen nog niet zo algemeen was.
Aanvankelijk meende men met een periodiek verschijnsel te doen te
hebben, dat zo ongeveer om de 54 dagen terugkeerde. Naderhand bleek
deze zienswijze verkeerd te zijn, want het trad dikwijls veel vaker op en
zonder enige regelmaat.
Onder de talrijke verschijnselen die zich bij het radioverkeer op de korte
golf voordoen en waarvan in dit werk meerdere malen melding is gemaakt,
zoals de verschillende soorten sluiering, golflengtevoorkeur, echo enz. was
er dus een nieuwe bijgekomen, namelijk het verdwijnen van de signalen
gedurende een korte periode. Dit verschijnsel was misschien nog wel het
meest verrassende van alle, omdat het vaak zo ineens kwam opzetten. Men
noemde dit, in navolging van de “dode zones”, waar het veel op leek,
aanvankelijk “dode perioden”. Eerst in 1935 werd het als een afzonderlijk
effect ontdekt, waarbij kwam vast te staan dat de dode perioden alleen op
de daghelft van de aarde voor konden komen en niet op de nachthelft. Ook
bleek spoedig dat tegen dit verschijnsel niets te doen was en dat het
daarom als een eersterangs vijand van het kortegolfverkeer beschouwd
moest worden. Zelfs het verkeer op de éénzijband, dat zich van de
sluiering weinig aantrok, moest het tegen dit soort storing volkomen
afleggen.
De verdwijning der signalen was bij sterke dode perioden vaak zo
volledig, dat de man aan het toestel zich soms verbeeldde geen plaatstroom
meer te hebben, of dat er iets anders aan het toestel mankeerde.
Verschillende malen is het dan ook voorgekomen, dat een radiotelegrafist
zijn ontvangtoestel ging onderzoeken, teneinde te trachten een mogelijke
fout op te sporen.
De grote belangstelling door dit verschijnsel gewekt, heeft tot gevolg
gehad dat er een onderzoek over de gehele wereld werd ingesteld. De heer
J.H. Dellinger, chef van de Radioafdeling van het National Bureau of
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Standards, heeft op dit gebied baanbrekend werk verricht. Vandaar dat zijn
naam aan dit soort storing verbonden werd en sindsdien “Dellinger effect”
werd genoemd.
Uit zijn onderzoekingen bleek, dat tussen het ontstaan van dode perioden
en de toenemende zonnevlekken-activiteit een verband gezocht moest
worden. Deze zonnevlekken-activiteit, die in het jaar 1933 op een
minimum was geweest, naderde in 1938 een maximum. Weliswaar scheen
er geen direct verband te bestaan tussen het Dellinger effect en de
zonnevlekken zelf, maar daarentegen wel met verschijnselen op de zon,
die gelijktijdig met de zonnevlekken optreden en wel met de (dan plaats
hebbende) waterstoferupties, welke laatste niet met het blote oog, doch wel
met bepaalde instrumenten spectroscopisch zijn waar te nemen.
Aangezien tussen deze waterstoferupties en de voortplanting der
radiogolven een zeker verband bestaat, is het misschien wel interessant
hierop wat dieper in te gaan. Hierbij zal worden uitgegaan van een lezing,
die professor Appleton in die tijd voor de Engelse omroep heeft gehouden
en waarin in grote trekken de toen heersende algemene opvattingen
omtrent het verband tussen de door de zon beïnvloede aardse atmosfeer en
de transmissie van radiogolven zijn behandeld.
De zonnevlekken zelf, aldus Prof. Appleton, zijn ontdekt kort na de
uitvinding der verrekijkers. Hierbij werd tevens waargenomen dat die
vlekken zich bewegen, waaruit afgeleid kon worden dat de zon in
ongeveer 27 dagen een omwenteling om haar as volbrengt. In de 19e eeuw
deed Schwabe de belangrijke ontdekking, dat perioden van zeer veelvuldig
optreden van vlekken afwisselen met perioden van zeer gering aantal
vlekken en dat de maxima elkaar na 11 jaren geregeld opvolgen. Met
behulp van moderne apparaten heeft onder andere Dr. Wormwell te
Cambridge nauwkeurige vergelijkingscijfers kunnen verkrijgen omtrent de
warmtestraling van het normale zonsoppervlak en van de vlekken, waaruit
gebleken is dat de vlekken slechts 30% van de normale warmteuitstraling
geven. Hieruit kon afgeleid worden dat bij een temperatuur van bijna 6000
graden Celsius voor het normale oppervlak, de temperatuur der vlekken
“slechts” 4000 graden bedraagt. Werkelijk donkere plekken zijn het dus
niet; wij nemen ze alleen als donkere vlekken waar door het verschil met
de omgeving.
Hoewel tussen de vegetatie op aarde en de jaren van veel zonnevlekken
ook een verband bestaat, wil ik hier niet verder op ingaan. Voor ons is het
van meer belang te weten, welke waarneembare invloeden de
zonnevlekken-periode heeft op het radioverkeer.
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Bij de gewone omroepontvangst op de lange golf bemerkt men van het
Dellinger effect niets, omdat men hierbij heeft te doen met een directe
straling langs het aardoppervlak. Anders staat het met het verkeer over
grote afstanden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de korte golven.
Hierbij ondervindt men de invloed in hevige mate, omdat dit verkeer
afhankelijk is van de terugkaatsing der stralen in de hogere luchtlagen en
hun terugkaatsend vermogen ontlenen aan ionisatie, waarbij de zon een
grote rol speelt.
Zoals we gezien hebben, zijn er twee terugkaatsende lagen in de
bovenatmosfeer, de ene (E-laag) op 100 km, de andere (F-laag) op 300 km
hoogte. Ruwweg gesproken werkt de onderste laag terugkaatsend voor de
lange golven en de bovenste voor korte golven. Het is echter de laatste, die
het sterkst de invloed ondervindt van de variatie in de zonnestraling.
Vandaar dan ook dat de voortplanting der korte golven door wijzigingen in
de zonnestand sterker beïnvloed worden dan de lange golven. (Een
voorbeeld hiervan is onder andere de minder goede ontvangst bij op- en
ondergaande zon).
Dat de terugkaatsende lagen door de zonnestralen ontstaan, wordt
bevestigd door waarnemingen tijdens zonsverduisteringen, die een
vermindering van de ionisatiedichtheid verraden als de straling wordt
onderschept. Toch is het niet het zonlicht dat hier een rol speelt, maar de
ultraviolette straling die in de hogere lagen vrijwel geheel wordt
geabsorbeerd en nauwelijks tot het aardoppervlak doordringt. Metingen nu
hebben aangetoond dat bij nadering van het zonnevlekkenmaximum in
beide lagen de ionendichtheid toeneemt. Voor de onderste laag is dat niet
zo opvallend, doch voor de bovenste wel. Daardoor wordt de onderste
grensgolf hoe langer hoe korter en dit is bijvoorbeeld de oorzaak, dat
omstreeks 1937 – 1938 (dus in de jaren van een naderend
zonnevlekkenmaximum) golflengten van 6 en 5 meter zo nu en dan
wereldwijde afstanden omspanden. In de voorgaande jaren was zoiets niet
voorgekomen, vandaar dat wij met onze zenders niet beneden golflengten
van 14 meter waren gegaan.
Toch moet men hieruit ook weer niet afleiden dat de grotere
ionendichtheid in zo’n periode voor het radioverkeer een verbetering
betekende. Integendeel, de toenemende zonneactiviteit ging immers
gepaard met de veelvuldige onderbrekingen van het kortegolfverkeer. Zo
waren er in de twee jaren van maximum zonnevlekken niet minder dan
118 dode perioden geconstateerd. In 59 van deze gevallen werd gelijktijdig
met de dode perioden een eruptie op de zon waargenomen. Zulk een
uitbarsting gaat gepaard met een enorme uitzending van ultraviolette
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stralen, die tot diep in onze atmosfeer doordringen, doch niet de aarde
bereiken.
Deze plotselinge uitbarstingen, welke gedurende de waterstoferuptie plaats
hebben, schijnen in de hoge F-laag een enorme verhitting te weeg te
brengen. Gelijktijdig hiermee ontstaat dan een sterke uitzetting van deze
laag door de verwarming waardoor zij minder dicht wordt en dus ook
minder dicht geïoniseerd. Daarentegen raakt de lager gelegen E-laag
sterker geïoniseerd. Alle radiostraling wordt derhalve reeds op veel
geringere hoogte dan anders teruggekaatst en daardoor worden geen
afstanden van betekenis meer bereikt.
Dat de storing alleen op de daghelft der aarde voorkomt, ligt nu ook voor
de hand als men het ultraviolette deel der lichtstraling als oorzaak leert
zien. Tot voor kort meende men dat het ontstaan van de dode perioden een
gevolg was van zwermen atomen, die gelijktijdig met de waterstoferuptie
worden uitgestoten. Daar echter uit waarnemingen is gebleken dat de dode
perioden gelijktijdig optreden met deze erupties en de afstand der zon
ongeveer 150.000.000 km bedraagt, is dit niet mogelijk. Wel schijnen deze
zwermen de oorzaak te zijn van het meer bekende Noorderlicht. Dit treedt
ongeveer een dag na het optreden van de dode perioden bij de radiogolven
op. Deze atomen hebben namelijk voor het afleggen van de weg een
langere tijd nodig dan de ultraviolette stralen.
Als typisch voorbeeld hiervan diene het volgende:
Zeer omvangrijke storingen in het kortegolfverkeer tussen Engeland
enerzijds en Canada anderzijds werden waargenomen op 24 april 1937.
Die zaterdagavond traden zij plotseling op te 21.00 uur Greenwich tijd.
Reeds te 11.00 uur die morgen bleken sterke magnetische storingen te zijn
opgetekend op het observatorium te Abieger.
In de vroege morgen van de 25ste werd in Engeland een sterk Noorderlicht
waargenomen, een blauwgroene boog met drie tot hoog in de lucht
reikende uitlopers van flikkerend rood. Te Halifax en Nova Scotia, dat
noordelijker licht, was het zo helder, dat het scheen alsof de stad in
vloedlicht lag. De storing in het verkeer met Canada duurde dagen. In het
verkeer met de Verenigde Staten wisselden de condities voortdurend,
zodat men van 21- op 17- en van 15- op 9.000 kHz moest overgaan, dus op
een steeds langere golf. Zelfs bij het verkeer over de zeekabels kwamen
toen perioden voor, waarop in het geheel niet gewerkt kon worden.

7: Het ontstaan van het kortegolfstation Dajeukolot
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Wanneer men de hoofdweg volgt van Bandoeng naar Bandjaran, komt
men op ongeveer een kilometer of zes voorbij het radiolaboratorium aan
de linkerkant een zijweg tegen, die linea recta de sawahs inloopt. In
tegenstelling tot de grote drukte die gewoonlijk op de hoofdweg heerst, is
het hier stil. Af en toe ziet men een personenauto met “voor dienstgebruik”
of een vrachtauto deze route nemen. Deze voertuigen laten grote
stofwolken achter zich, want de weg is niet geasfalteerd.
Een handwijzer staat er niet en niemand zou kunnen vermoeden waar deze
eenzame weg heen voert, ware het niet dat men in de verte een aantal hoge
masten uit de sawahs ziet oprijzen, met daartussen een langwerpig wit
gebouw, dat klein en nietig aandoet te midden van deze gevaarten en
waaruit valt af te leiden dat men hier te doen moet hebben met een
radiostation. Dit laatste is juist, want hier in deze omgeving (Pali Sari
geheten), temidden van de rijstvelden, verrees sedert enige jaren het grote
kortegolfradiostation Dajeukolot, genoemd naar het oude stadje van deze
naam dat een paar kilometer verderop ligt. Waarom men het nieuwe
station niet naar de zo even vermelde dessa heeft genoemd en wel naar het
veel verder liggende Dajeukolot, is mij niet bekend. Vermoedelijk is de
reden hiervan dat Dajeukolot in vroeger jaren de hoofdstad is geweest van
de Preanger Regentschappen en hoewel het thans niet meer dan een grote
dessa is, hierop nog altijd iets van de oude glorie afstraalt.
In die oude tijd was Bandoeng, de tegenwoordige hoofdstad met een
inwonertal van wel 200.000, nog een onbekende kampong. Toen kwam
Daendels met zijn Grote Postweg, die dwars door Java zou lopen. Wegens
mij onbekende redenen liet hij de hoofdstad liggen en legde de weg langs
Bandoeng. Hierdoor raakte de eerste in verval en kwam de laatste tot grote
bloei.
Thans heeft Dajeukolot geen betekenis meer. Er staan nog wat kampong
huisjes, temidden waarvan zich enkele graven bevinden van vroegere
regenten, die door de bevolking worden onderhouden en die, zoals
gewoonlijk, de naam hebben heilig te zijn. En ja, er staat nog iets, namelijk
de elektrische stoomcentrale die in 1919 werd gebouwd, doch sinds jaren
geen dienst meer doet. Hoe deze, bijna vergeten, centrale daar is gekomen,
weten we reeds. We herinneren ons namelijk, dat in 1918 aan Telefunken
werd opgedragen een groot radiostation te bouwen voor de directe
verbinding met Nederland. Dit station zou komen te staan op het
evengenoemde Pala Sari, precies op de plaats waar nu het nieuwe
kortegolfstation is verrezen. Deze bouw is toen niet doorgegaan wegens
het grote succes dat wijlen Dr. de Groot met zijn bergantenne had. De weg
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naar het aldaar aangekochte terrein was al klaar en met het ingraven van
het uitgebreide aardnet was men al begonnen. Dit kon echter niet
verhinderen dat men van de zijde van Telefunken alsnog van gedachte
veranderde en het station op de Malabar plaatste, naast het Gouvernements
radiogebouw, teneinde gebruik te kunnen maken van deze veelbelovende
bergantenne.
Met de stoomcentrale stond het anders. Deze was toen reeds bijna klaar en
daarom heeft men haar maar laten staan en verder afgebouwd.
Zo kwam het, dat de gronden op Pala Sari nog altijd aan het
Gouvernement behoorden. Na het verlaten van dit terrein had de bevolking
hiervan opnieuw stilzwijgend bezit genomen en hierop rijst verbouwd als
voorheen. Doch toen er sprake was van het oprichten van een nieuw
station, herinnerde de P.T.T. zich de vroegere aankoop, waarop de
bevolking voor de tweede maal werd aangezegd de verdere aanplant te
staken. Gewillig als altijd legden de tani’s (landbouwers) opnieuw hun
galangans (dijkjes) om, opdat het sawah-water een andere kant om kon
lopen. Dit was omstreeks eind 1929 begin 1930.
Reeds begin 1928 (dit was dus na het overlijden van Dr. de Groot) werd
het plan geopperd ergens op de Bandoengse Hoogvlakte een nieuw groot
kortegolfstation te bouwen ter vervanging van Radio Malabar, welke
laatste niet geschikt werd geacht voor de oprichting van kortegolfantennes.
Zo we ons herinneren, werd immers toen van hogerhand bezwaar gemaakt
tegen de uitbreiding van de enige kortegolfzender op Radio Malabar met
een tweede, omdat hierdoor het evengenoemde plan wel eens in de war
zou kunnen worden gestuurd. Welnu, dit plan is doorgegaan (ondanks de
clandestiene opstelling van de tweede kortegolfzender), zij het echter dat
de bouw van het nieuwe station door verschillende omstandigheden sterk
werd vertraagd. Zo zelfs, dat het niet bij de bouw van deze ene zender is
gebleven, doch dat er in de loop der jaren een hele serie bijkwam. Ja, men
is er nog toe moeten overgaan op Malabar een nieuw gebouw op te richten
om hierin twee kristalbestuurde kortegolftelefonie zenders van groot
vermogen onder te brengen: de zogenaamde voetbalzenders.
Om kort te zijn: de bouw van het nieuwe station op Dajeukolot ging door
en dus kwamen de sawahs opnieuw droog te liggen. Af en toe sjokte een
troepje karbouwen, gehoed door een paar jongetjes, over het terrein, die
zich te goed deden aan de snel opgroeiende grassoorten, of trokken grote
koppels loopeenden snaterend voorbij.
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Foto 43: Radiomasten rijzen uit de sahwahs omhoog. Opname van het
radiostation te Dajeuhkolot.
Voor het overige deden de gronden een tijdlang geen dienst, of het moest
zijn voor het uitzetten der fundamenten voor de toekomstige
vakwerkmasten van 90 meter hoogte, waarvan er al direct twaalf zouden
komen.
Daar van de oorspronkelijke weg niet veel meer over was dan een smal
dijkje, hier en daar voorzien van geulen om het sawah-water door te laten,
werd begonnen deze te verbreden en te verharden. Daarna kwam de
B.O.W. voor het plaatsen van een groot cementen blok, teneinde een
belastingproef te houden. Intussen maakte de Dienst van het Mijnwezen
(dit was omstreeks 1930) zich verdienstelijk door het verrichten van
proefboringen om te kijken of goed bronwater te verkrijgen was. Het
gelukte deze Dienst op 45 meter een bron aan te boren die voldoende
water gaf, zij het dan dat er slechts een geringe druk op stond, zodat er
later pompen aan te pas moesten komen. Daarna kon de B.O.W. met de
bouw van het station beginnen.
Evenals destijds op Radio Malabar was geschied, bestond het voornemen
de montage van de installatie en de aanmaak van de zenders in eigen
beheer uit te voeren. In tegenstelling tot toen beschikte men thans over een
goed geoutilleerde radiowerkplaats en een dito radiolaboratorium. Naar
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aanleiding van deze zelfbouw werden onmiddellijk in de werkplaats de
nodige voorbereidingen getroffen voor de aanmaak van een 80 kW
kristalbestuurde zender van het bestaande type, met dit verschil dat meer
aandacht besteed zou worden aan het uiterlijk en de afwerking der kasten
en tevens, dat de zenders een bedieningstafel voor het aan- en afzetten op
afstand zouden krijgen. Hierdoor was het nodig het geperforeerde
plaatkoper met omlijsting uit het buitenland te laten komen, waarvoor
aanvragen dienden te worden opgemaakt.
Met de leiding van de bouw van de gehele installatie, welke zeer modern
beloofde te worden, werd een jong radio-ingenieur belast, namelijk Ir.
Lels, onder supervisie van de heer Einthoven (CPR). Het lag in de
bedoeling met één en ander binnen een tijdsbestek van twee jaar klaar te
zijn, althans vóór 1935.
Hoe geheel anders zou dit laatste uitpakken !
Zeker, als men zich gehouden had aan het oorspronkelijke plan, ja dan was
men vermoedelijk wel op tijd klaar gekomen. Doch toen men hier later
vanaf week, veranderde de zaak. Wat was namelijk het geval?
Sinds kort had men vernomen dat de Rijkstelegraaf in Nederland bezig
was proeven te nemen met het enkelzijbandsysteem met onderdrukte
draaggolf. Volgens bekomen inlichtingen hadden deze proeven een
gunstig verloop en boden wel enig perspectief. Dit had tot gevolg, dat men
in Indië niet achter kon blijven en dus ook aan dit systeem de nodige
aandacht diende te schenken. Het resultaat was, dat aan de werkplaats
opdracht werd gegeven de voorbereiding tot de aanmaak van 80 kW
zenders op een laag pitje te zetten in afwachting van het verkrijgen van
nadere gegevens. Gelukkig was men in de werkplaats met de bouw nog
niet zo ver gevorderd, aangezien de goederen die uit het buitenland
moesten komen erg lang op zich hadden laten wachten.
Teneinde enig inzicht te krijgen in het nieuwe systeem, werd met spoed
begonnen proeven te nemen met de bouw van een kortegolfzender van
gering vermogen van dit type. Als gevolg hiervan stagneerde de
zenderbouw opnieuw vele maanden. Toen men in de loop van 1933 in
Nederland met de proefzender gereed kwam en ook de resultaten met onze
ontvanger zoetjes aan overtuigend en volledig waren, werd definitief
besloten het oude systeem met twee zijbanden te verlaten, niettegenstaande
dat onze proefzender nog niet gereed was. Het zou zelfs nog tot eind 1934
duren voor men meende het geval voldoende onder de knie te hebben,
teneinde met de bouw van (voorlopig) één zender van groot vermogen kon
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worden begonnen. In plaats dus, zoals men aanvankelijk meende, eind
1934 gereed te zijn, moest men toen in feite nog beginnen. En daar, zoals
reeds werd medegedeeld, de constructie van een éénzijband zender zoveel
gecompliceerder is dan één met twee zijbanden, was het te voorzien, dat
het nog geruime tijd zou duren voordat de eerste zender gereed zou zijn.
Om van de benodigde vier of vijf maar niet te spreken.
Hier kwam nog bij, dat men gaandeweg, al construerende, tot een zeer
fraai, doch zeer ingewikkeld schakelmechanisme was gekomen. Lag het
oorspronkelijk in de bedoeling slechts enkele onderdelen op afstand te
bedienen, tenslotte werd alles geautomatiseerd tot zelfs de ramen boven in
het station toe, een perfectionisme waarbij Radio Malabar indertijd nog
maar kinderspel was.
Nu is het mij niet bekend of het aanvankelijk in de bedoeling heeft gelegen
op Dajeukolot alleen grote zenders met een vermogen van 80 kW te
plaatsen, of dat er ook nog kleine van bijvoorbeeld 3 kW zouden komen.
Vermoedelijk was dit laatste niet het geval, want tot omstreeks eind 1933
had de radiowerkplaats nog geen opdracht gekregen deze te maken. Toen
het er nu naar uitzag dat het nog heel lang kon duren voordat de eerste 80
kW zenders gereed zouden zijn, gingen er stemmen op (onder andere van
mij) om, in afwachting hiervan, te beginnen met de bouw van een paar
gewone 3 kW-zenders van het bestaande type met twee zijbanden dus. Van
dit type werd altijd een model in voorraad gehouden, zodat de aanmaak
niet zo lang behoefde te duren. Dit temeer, omdat aan de constructie
weinig veranderd behoefde te worden. Alleen zouden de kasten verfraaid
en een bedieningstafel toegevoegd moeten worden. Verondersteld werd
hierbij, dat dit type zender thans sterk genoeg was om in Nederland
gehoord te worden, zulks in verband met de ingevoerde staandegolfvrije
voeding, waardoor de antennes uit een veel groter aantal eenheden konden
bestaan.
Nog langer te wachten was daarom ook moeilijk te verantwoorden, omdat
het verkeer in hoofdzaak ging, wat de telegrafie betreft, over de
zelfgenererende zenders van Radio Malabar, welke zenders volgens een
internationale overeenkomst binnen een bepaalde termijn door
kristalbestuurde zenders zouden moeten zijn vervangen. Overbodig zouden
deze 3 kW zenders niet zijn, aldus deze stemmen, want wanneer later de
80 kW zenders gereed waren en deze het verkeer met Europa en Amerika
enz. konden overnemen, zouden de kleinere zenders gebruikt kunnen
worden voor de afwikkeling van het interinsulaire verkeer.
Tot zover deze adviezen, welke blijkbaar ter harte zijn genomen, want kort
340

daarop kregen we in de werkplaats opdracht een serie van drie van deze
zenders, met twee zijbanden dus, op stapel te zetten. Als gewoonlijk kreeg
de chef van de werkplaats (dat was mijn persoon) de leiding bij de bouw
van deze zenders. Daar het werkplaatspersoneel zo langzamerhand goed
thuis was geraakt in de bouw van dit type zender, waarvan al zoveel waren
aangemaakt en de veranderingen weinig te betekenen hadden, schoot het
werk al direct goed op, zodat reeds tegen het eind van 1934 de eerste serie
gereed was, welke meteen naar Dajeukolot werd getransporteerd om
opgesteld en afgestemd te worden (zie foto 44).

Foto 44: Eén der 3 kW-zenders voor telegrafie en telefonie op het
radiostation te Dajeuhkolot. (Dit type zender werd door mij ontworpen in
het jaar voor mijn tweede buitenlands verlof eind 1934.) Opname 1938.
Dit was één van mijn laatste opdrachten als constructeur en chef van de
werkplaats. Want na het gereed komen van deze zender werd ik ernstig
ziek en moest met buitenlands verlof. Na terugkomst eind 1935 mocht ik
vanwege een ernstige beenziekte geen lopend werk verrichten en werd ik
op eigen verzoek Hoofd van de Technische Administratie, wetend dat hier
een grote behoefte aan bestond. Hoewel het administratieve werk mij wel
lag, ik had dit voorheen naast mijn andere werk ook al gedaan, was het
voor mij een grote teleurstelling thans niet meer aan de research te kunnen
deelnemen.
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Zoals vermoed werd, konden deze 3 kW zenders (waarvan men op foto 44
er één ziet afgebeeld) op de grote gerichte antennes met gemak Holland
halen. In verband hiermee werd meteen opdracht gegeven nog een serie
van drie stuks aan te maken. Dit is zo enige keren doorgegaan. Ook later,
toen de sterkere 80 kW zenders in bedrijf waren, stonden altijd een tweetal
van deze kleine zenders in reserve voor het afwikkelen van het
langeafstandsverkeer. Dit tweetal had een iets afwijkende golflengte met
de 80 kW zenders en kon bij een eventueel uitvallen van deze laatste direct
invallen en zo nodig hiermee parallel draaien.
Hoewel het aantal 3 kW zenders in 1935 reeds vijf bedroeg (vier nieuwe
en één oude), duurde het nog tot 6 maart 1936 voordat het station in bedrijf
werd genomen. Met de officiële opening werd gewacht tot de eerste 80
kW-éénzijbandzender gereed was. Deze opening had, zonder veel vertoon,
plaats op 16 oktober daaropvolgend. Het enige feestelijke tintje dat eraan
gegeven werd, was de traditionele slamatan.

Foto 45: Interieur van het kortegolfstation Dajeuhkolot vóór de
uitbreiding. Opname 28/11/1936.
De eerste 80 kW éénzijbandzender die op het station Dajeukolot in bedrijf
kwam, kreeg de roepletters PMC, golflengte 16,54 meter. Zo we ons
herinneren stond eertijds op het proefstation Tjimindi een gelijknamige
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zender. Nu Dajeukolot in bedrijf kwam, werd Tjimindi opgeheven.
Toen later een tweede 80 kW zender gereed kwam, waaraan nog diverse
verbeteringen waren aangebracht, werd de eerste… weer buiten bedrijf
gesteld teneinde gereviseerd te worden. Ook hieruit blijkt wel dat het met
de bouw van deze zenders niet zo vlot is gegaan. Trouwens, hoewel ik
persoonlijk met deze grote zenders geen bemoeienis heb gehad, is mij
bekend dat het afstemmen van de grote rechtlijnige h.f. versterkertrappen
een ontzaglijke moeite heeft gekost. Eerst na een jarenlange inspannend
experimenteren en een bewonderenswaardige volharding slaagde men erin,
onder leiding van de heer CPR, een voldoend stabiel geheel te krijgen met
een behoorlijk nuttig effect.
Sindsdien, dit was omstreeks 1937, kwam jaarlijks één complete zender
gereed. Op foto 45 ziet men zo’n 80 kW zender afgebeeld (midden met
lange bedieningstafel). Het was vooral de bouw van de uitgebreide lange
bedieningstafel, die veel tijd kostte. Deze zat vol met filters, balansen,
versterkers enz. ter verkrijging van de éénzijband.
Hoeveel zenders oorspronkelijk voor Dajeukolot gedacht zijn, weet ik niet,
doch naderhand werd dit aantal op 17 gesteld (5 grote en 12 kleine). Daar
de ruimte niet groot genoeg was om al deze zenders te bergen werd in
1938 (dus twee jaren na de opening) begonnen het gebouw met de helft
van de bestaande lengte uit te breiden. In 1940 kwam de B.O.W. hiermee
gereed, waarna meteen een begin werd gemaakt met de aanleg van de
schakel- en voedingsinstallatie. De inmiddels ingetreden oorlog en daarna
de komst der Jappen zijn de oorzaak, dat men hiermee niet geheel gereed
gekomen is.
En zo was het Indische radiobedrijf een prachtig modern radiostation rijker
geworden, nog uitgebreider dan het befaamde Radio Malabar eertijds was.
Foto 45 geeft het interieur weer van de zendhal, zoals deze was vóór de
uitbreiding. Toch miste Dajeukolot de sfeer en de romantiek van Radio
Malabar, gelegen als dit laatste was, daar hoog in het gebergte.
Tot zover in het kort de ontstaansgeschiedenis van dit belangrijke
radiostation, dat de kroon zette op het werk van de heer CPR (Ir.
Einthoven), bijgestaan door enkele bekwame medewerkers. Naar
aanleiding van dit werk werd hem de Eykman-plaquette toegekend.
Evenals wijlen Dr. de Groot was het ook hem niet beschoren lang getuige
te zijn van zijn levenswerk, zoals uit het verdere verloop zal blijken.
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8: Een en ander over de technische inrichting van het radiostation
Dajeukolot
Bij de opening had de grote zendhal van het radiostation te Dajeukolot een
lengte van 60 en een breedte van 17 meter. Nauwelijks de helft der ruimte
was toen bezet.
Het lag aanvankelijk in de bedoeling om alle 80 kW zenders met de
reserve 3 kW zenders aan de linkerkant en alle 3 kW zenders aan de
rechterkant op te stellen, althans voor zover de ruimte dit toeliet. Later
bleek het om praktische redenen beter hiervan af te wijken.
De schakelpanelen, voorzien van de nodige automatische schakelaars en
relais, waren tegen de zijwanden achter de zenders opgesteld (zie foto 45).
Om een idee te verkrijgen van de ver doorgevoerde automatisering zij
opgemerkt, dat bij overgang van de ene antenne op een andere de
hoogspanning van de eindtrap automatisch uitviel, om bij het bereiken van
de gewenste stand, langzaam en uit zichzelf, weer bij te komen. De
zenderbedienaar had dus niets anders te doen dan een kleine hendel om te
zetten en alleen maar toe te kijken of de automaten hun plicht deden. Werd
hierbij een vergissing begaan, bijvoorbeeld wanneer de bedoelde antenne
in gebruik was, dan kwam de hoogspanning niet bij, waardoor voorkomen
werd dat twee zenders op elkaar konden inwerken. De hooggespannen
gelijkstroomvoeding van de zenders werd geleverd door kwikdampketels
en grote metaalgelijkrichters, iets zeer moderns dus. Het aantal van deze
ketels, welke afkomstig waren van de bekende Zwitserse fabriek Brown
Boveri, bedroeg, naar ik meen, zes stuks. Ketel 1 had een vermogen van
300 kW bij een gelijkspanning van 3500 volt en een maximale
stroomsterkte van 10 ampère. Hiermee werden alle eindtrappen van de 3
kW zenders en de vierde trappen van de 80 kW zenders gevoed.
Kwikdampketel 2 was van hetzelfde vermogen, doch voor een iets lagere
spanning, namelijk 2250 volt. Deze was bestemd voor de voeding van de
derde trappen van de 80 kW zenders, doch kon bij een eventuele storing
van ketel 1 deze laatste vervangen. In verband hiermee kon hij, in
afwijking met ketel 1, omgeschakeld worden op een hogere spanning.
Voor het geval een ketel buiten bedrijf geraakte, stond ook nog een
gelijkstroomdynamo ter beschikking, die normaal geen dienst deed. Deze
machine, die afkomstig was van Willem Smit Slikkerveer, kon een
gelijkspanning leveren van 2250 en 4500 volt en een stroomsterkte van 25
ampère. Zij waren voorzien van een zogenaamde roostersturing, welke
gevoed werd door een inductieregelaar. Hierdoor was het mogelijk de
spanning regelmatig op te voeren van nul tot maximum. Door middel van
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een relais was het verder mogelijk de inductieregelaar voortijdig op de
gewenste spanning te stoppen.
De metaalgelijkrichters hadden een vermogen van 18 kW en konden een
gelijkspanning leveren van 600 volt bij een stroomsterkte van 30 ampère.
Zij waren bestemd voor de centrale voeding van de tweede trappen van de
3 kW en de 80 kW zenders.
Tot zover in het kort een overzicht van de inrichting van het station. Het
zou te ver voeren alles in detail te beschrijven. Alle apparaten en
onderdelen waren van het beste fabrikaat dat verkrijgbaar was. Kosten
noch moeite zijn gespaard om het station zo modern mogelijk te doen zijn
en aan de hoogste eisen te laten voldoen.
Volledigheidshalve zou ik ook nog iets kunnen vertellen van de
machinekamerinstallatie, welk gebouwtje aan de rechterkant van het
hoofdgebouw was opgericht. In deze machinekamer stonden onder andere
opgesteld de koelers en pompen voor de circulatie van het koelwater, een
Werkspoor dieselmotor-dynamo-aggregaat van 100 PK en enkele motordynamo-aggregaten.
Daar het koelwater bestemd was voor de koeling van de watergekoelde
lampen en daardoor een hoge Ohmse weerstand moest hebben, werd
hiervoor regenwater gebruikt dat van het dak opgevangen werd. Aangezien
dit water circuleerde, was het nodig dit op zijn beurt weer te koelen door
bronwater.
Het dieselaggregaat deed dienst voor reserve en diende in te vallen in
geval van storing van de waterkrachtcentrale of van de
hoogspanningsleidingen, die dwars door de sawahs liepen. Tevens werd
deze machine gebruikt voor het op vacuüm houden van de bronnen.
Verder waren de elektrische motor-dynamo-aggregaten bestemd voor de
levering van de 600 volt negatieve roosterspanningen van de 80 kW
zenders en voor het laden van de twee accumulatorenbatterijen, die een
capaciteit hadden van 300 ampère-uren bij een spanning van 24 volt.
Tenslotte stond in deze machinekamer ook nog de meergenoemde
motorgenerator van 2250/4500 volt, de reserve van kwikdampketel 2.
Reeds eerder werd vermeld dat op het terrein rond het station een twaalftal
masten zouden komen, ter hoogte van 90 meter. Hieraan werd er nog één
toegevoegd (de dertiende dus!) van 45 meter hoogte. Aan deze masten
kwam een dertigtal meer of minder uitgebreide antennes te hangen,
stralende in diverse richtingen.
Na de verlenging van het hoofdgebouw met dertig meter bleek het nodig
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enkele masten meer naar buiten te brengen, teneinde een grotere ring te
verkrijgen. Daar ook het terrein voor deze uitbreiding te klein werd geacht,
werd er in 1940 nog een groot stuk grond bijgetrokken. Van deze
uitbreiding is, wegens de inmiddels ingetreden oorlogstoestand in Europa,
niets gekomen, zodat deze gronden naderhand aan de bevolking werden
teruggegeven.
Teneinde de antennes in alle mogelijke richtingen te kunnen spannen,
waren de toppen voorzien van grote ringen. Een interessant onderdeel der
antennes vormden de ra’s, die nodig waren om de antenne- en
reflectordraden van elkaar op afstand te houden. Deze ra’s waren
geconstrueerd door het constructiebureau van de S.S. in Indië en hadden
een lengte variërende van vijf tot acht meter. Zij moesten zeer licht zijn,
opdat de toppen der masten niet onnodig zwaar werden belast. In verband
hiermee had men voor de vier staven van het vakwerk hoekijzer genomen
van slechts 1,5 – 2 cm breedte, welke staven onderling verbonden weren
door dunne staafjes rondijzer. Niettegenstaande deze buitengewoon lichte
constructie waren de ra’s zeer sterk en hadden een zo groot
weerstandmoment, dat zij de grootste trek die op de antennekabels kon
komen, konden weerstaan. Voor de voeding der antennes werden
dubbellijnen gebruikt, met een onderlinge afstand van 10 cm. Deze lijnen
hadden vaak een zeer grote lengte, omdat de masten honderden meters van
het hoofdgebouw waren verwijderd. Gezien de proeven die door ons op dit
gebied genomen zijn, is het haast onnodig te zeggen, dat al deze
voedingslijnen staandegolfvrij waren afgestemd.
Tot slot van deze technische beschrijving zij nog opgemerkt, dat vanaf het
radiolaboratorium naar het station een Pupinkabel werd aangelegd, welke
gebruikt werd om de l.f. trillingen afkomstig van de frequentiestandaard en
bestemd voor de éénzijbandzenders, over te brengen. Dit soort kabel is
speciaal gemaakt voor de overdracht van frequenties met een hoog aantal
perioden per seconde. Zij worden op deze frequenties afgestemd en
hebben daardoor geringe verliezen.
Een dergelijke kabel liep ook naar het ontvangstation te Rantja Ekek ten
behoeve van de aldaar opgestelde en door het radiolaboratorium
aangemaakte éénzijbandontvangers.
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Foto 46: Ondergaande zon op het radiostation Dajeuhkolot.

9: Een grote slamatan op Dajeukolot
Ondanks de zeer ver doorgevoerde automatisering van de elektrische
installatie op Dajeukolot, of misschien ook wel juist daarom en vanwege
de hierdoor ontstane minder goede overzichtelijkheid, zijn er op het station
tijdens de montagewerkzaamheden en ook daarna tijdens het bedrijf een
groot aantal ongelukken gebeurd met dodelijke afloop. Deze ongelukken
hadden alle betrekking op het in aanraking komen met de onder
hoogspanning staande leidingen.
Reeds vroeger heb ik op het gevaar gewezen van het werken in een
draadloos station, omdat het vaak ondoenlijk is alle onder hoogspanning
staande voedingsdraden en zenderonderdelen afdoende af te schermen. Dit
had toen betrekking op de bouw en de ombouw van het radiostation op de
Malabar en later ook nog bij het experimenteren met zenders in het
radiolaboratorium.
Het vreemde is echter, dat zich in de laatste bedrijven betrekkelijk weinig
ongelukken hebben voorgedaan en, voor zover ik mij herinner, geen
enkele met dodelijke afloop. De op het nieuwe radiolaboratorium
geëlektrocuteerde monteur behoorde niet tot het personeel. Dat er zich op
het radiostation Dajeukolot zoveel meer en zoveel ernstiger gevallen
hebben voorgedaan, was een merkwaardig verschijnsel en vormt één der
donkere bladzijden uit de ontstaansgeschiedenis van dit overigens zo fraaie
en keurig afgewerkte station.
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Het is duidelijk, dat deze gevallen bij de leidende figuren de nodige
aandacht hebben gewekt en daar de oorzaak niet uitsluitend geweten kon
worden aan een onvoorzichtigheid van de getroffenen noch van het
bedieningspersoneel, moest de oorzaak een andere zijn en vermoedelijk
liggen aan het onoverzichtelijke van de automatische bediening.
Teneinde hierin te voorzien is er sprake van geweest het stelsel nog meer
te perfectioneren en wel door dit uit te breiden met een ver doorgevoerd
verklikkersysteem. Hoe dit systeem zou werken, doet er niet zoveel toe,
doch het kwam in het kort hierop neer, dat op een overzichtelijke plaats in
de zenderzaal een groot bord zou worden aangebracht met lichtsignalen.
Een ieder die zich in de hoogspanningcellen wilde begeven, kon zich van
tevoren overtuigen of de leidingen in deze cellen al of niet onder spanning
stonden. Of dit, uiteraard zeer ingewikkelde, verklikkersysteem nog in
bewerking is genomen, kan ik mij ook niet meer herinneren en of het
eventueel afdoende zou zijn geweest, laat ik in het midden. Zeker is dat het
in november 1939 nog niet klaar was en toen op de derde van de maand,
naar ik meen, het vijfde ongeval met dodelijke afloop plaats had, waarbij
de werkman Oesman het slachtoffer werd, kreeg het inheemse personeel er
genoeg van en dreigde niet meer binnen te zullen komen, tenzij een grote
slamatan werd gegeven. Aan dit verzoek werd door onze dienst prompt
voldaan.
Zo we al meer gezien hebben, verkeert de inheemse bevolking in de
mening dat het ontstaan van een ongeluk een gevolg is van de invloed van
boze geesten. Komen de ongelukken in een zelfde omgeving meerdere
malen voor, dan eist het volksgeloof dat er iets gedaan wordt om deze
geesten te verzoenen. Zo ook hier.
In overleg met de geestelijkheid, die hiervoor een gunstige datum moet
uitzoeken, had deze slamatan plaats op 26 en 27 november 1939
daaropvolgend. Van deze gebeurtenis werd door mij een aantal opnamen
gemaakt, aan de hand waarvan in het onderstaande een korte uitleg zal
worden gegeven, en welke foto’s men hierbij aantreft.
Zoals bij dergelijke grote slamatans gebruikelijk is, laat een karbouw
hierbij het leven. Het offerdier wordt ’s morgens vroeg voor zonsopgang
geslacht, zo mogelijk in de onmiddellijke nabijheid van de plek waar de
ongelukken zijn voorgekomen. Zodra het slachten is afgelopen, hetwelk
ritueel geschiedt, wordt de kop van het dier in witte doeken gewikkeld en
in een versierd draagtentje rondgedragen. De rest van de karbouw zal
straks gereed gemaakt worden voor het feestmaal. In dit draagtentje
bevinden zich tevens nog verschillende etenswaren, in hoofdzaak
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vruchten.

Foto 47: Het gaat in optocht langs alle masten.
Onder veel lawaai en gedans wordt vanaf de ongeluksplaats met de
rondgang begonnen, tijdens welke het tentje vooraan in de stoet
meegedragen wordt. Met zo’n rondgang gaan soms meerdere uren heen,
vooral wanneer het terrein groot is dat “afgewerkt” moet worden. Want
vrijwel geen plekje wordt overgeslagen. Zelfs werden, om bij het
onderhavige geval op Dajeukolot te blijven, de verst verwijderde masten
niet vergeten. Zonder ook maar één moment te pauzeren gaat de tocht
onvermoeid voort. Enkelen slaan op een soort trommel, op de maat
waarvan door anderen dansen worden uitgevoerd. Het is haast
onbegrijpelijk hoe men het al die tijd kan volhouden. Want de bewegingen
zijn verre van traag, ja op sommige momenten zelfs zeer heftig. Geen
ogenblik wordt eraan gedacht even uit te blazen. Integendeel, het gaat in
één run door. Het heeft er veel van, dat men tenslotte in trance raakt en
daardoor onvermoeibaar is.
Inmiddels zijn anderen bezig het vlees te bereiden, rijst te koken en
sambalans te maken. Is eindelijk na uren de rondgang volbracht, dan is het
moment gekomen, waarop de kop (het zoenoffer) op een speciaal daarvoor
uitgezochte plek moet worden begraven. Onder het opzeggen van “do’a’s”
wordt in de kuil, die van tevoren reeds gegraven werd, wierook gebrand.
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De “doekoen” roept hierbij de geesten op en vertelt hen het doel van de
slamatan. Daarna wordt het zoenoffer in de richting van Mekka in de kuil
gelegd, onder toevoeging van de meegedragen etenswaren, die als
offeranden moeten dienen.
Nadat een inheems geestelijke heeft gesproken, voerde het Hoofd van de
radiostations op de Bandoengse Hoogvlakte (CBH, onder wie het station
ressorteert) het woord in de Maleise taal. Ook hij verklaarde het doel van
de slamatan en hoopte dat er zich in de toekomst geen ongevallen meer
zouden voordoen. Hierna gaat de kuil dicht, waarna de geestelijke opnieuw
een do’a uitspreekt, waarbij Allah bedankt wordt voor de goede afloop.

Foto 48: s’ Avonds worden wajangspelen opgevoerd, die 9 uren duren.
(Op de voorgrond offeranden voor de geesten, die eventueel op bezoek
mochten komen)
Met dit alles is ongeveer een uur of zes heengegaan. Daarna gaat men naar
huis, om ’s avonds na zonsondergang terug te komen voor het bijwonen
van een wajangspel. Dit wajangspel werd gegeven in de zenderzaal van het
station en duurde negen uren aan één stuk.
Op een stam van een pisangboom (die zacht is) zijn links en rechts een
groot aantal wajangpoppen geprikt. Op de voorgrond zijn enige offeranden
neergelegd, voor het geval de geesten op bezoek mochten komen en zij
trek in eten mochten krijgen. Een heerlijke kippenbout, een stuk of wat
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hardgekookte eendeneieren en wat heerlijke vruchten zijn niet te
versmaden.
Achter de stam, op een open gehouden plekje tussen de poppen, zit de Ki
Dalang. Met de meeste ambitie voert hij zijn wajangfiguren ten tonele,
waaronder zich zowel Goden, adellijken als doodgewone volkstypen
bevinden. Op één der foto’s ziet men bijvoorbeeld Sanapati Ardjoena in
gesprek met zijn panakawans (hofnarren) Samar en Tjepot, met op de
achtergrond Oedel. Zowel de houding als de beweging van de eerste zijn
gracieus en verraden zijn hoge afkomst. Hoe anders zijn deze en de
manieren van de hofnarren en het is de vaardigheid van de Ki Dalang om
iedere figuur tot zijn recht te doen komen.
Achter de Ki Dalang zit het orkest, dat zonder onderbreking gedurende de
gehele voorstelling zich laat horen. Dit betekent niet dat iedere muzikant
de volle negen uren in touw moet zijn. Neen, zo is het ook weer niet.
Integendeel, het gaat hier zelfs heel gemoedelijk aan toe en af en toe ziet
men dat één of meer leden van het gezelschap zich verwijderen, om na een
tijdje opnieuw op het toneel te verschijnen. Toch kan men ook weer niet
zeggen dat zij hun taak licht opvatten, dit blijkt wel uit de ernst die op de
gezichten staat te lezen.
Het viel mij op, dat één der muzikanten blind was. Hij is violist en bespeelt
de rebab, een enkelsnarig instrument met weinig tonen dus. Uren aanéén
zit hij voor zich uit te staren en ontlokt aan de enkele snaar een klagend
monotoon geluid. Dan weer wat hoger en een volgend ogenblik weer wat
lager, al naar gelang verlangd wordt. De anderen maken plezier. Zo niet
hij, wie weet hoe moeilijk hij het in zijn leven heeft….
De gambangtokkelaar is voortdurend in actie. Hij heeft het misschien nog
het drukst van allen. Onophoudelijk en met een grote vaardigheid hanteert
hij zijn ronde houten hamertjes en laat deze neervallen op de reepjes brons
van verschillende lengte, die losjes op een soort trog liggen.
Wij die deze muziek niet begrijpen en er moeilijk aan kunnen wennen,
hebben er gauw genoeg van. Niet echter de inheemse toehoorders en
toehoorsters. Mannen, vrouwen en kinderen, allen zitten aandachtig te
luisteren, zowel naar hetgeen de Ki Dalang vertelt als naar de wonderlijke
klanken die het orkest aan zijn instrumenten ontlokt. Alleen de
allerjongsten onder hen, van naar schatting één tot drie jaar en jonger
misschien, vallen hierbij in slaap zodra hun tijd daar is. Hoe lang het
gezelschap het zal uithouden weet ik niet, want tegen de tijd dat de wajang
koelit (de leren poppen) aan de beurt komen, zijn wij verdwenen. Ook
deze figuren, die dus straks aan de beurt zullen komen, kan men achter de
wajangpoppen op de stam vinden.
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Foto 49: De volgende ochtend wordt aangetreden voor het in
ontvangst nemen van de “berakats”. Het spel is afgelopen.
De volgende ochtend tegen een uur of negen zijn we weer present, want
dan speelt zich de laatste acte van het feest af. Hiertoe behoort het
“aantreden” van het inheems personeel voor de “berakats”; dit zijn van
pisangbladeren gemaakte mandjes, gevuld met rijst, vlees, sambalans en
een eendenei, welke lekkernijen de vorige dag zijn klaargemaakt.
Onder het voor de derde maal opzeggen van een do’a, thans de do’a
slamat, wordt nogmaals wierook gebrand. De berakats blijven zolang
onaangeroerd. Over enkele minuten zullen deze worden uitgereikt en gaat
eenieder met zijn “boengkoesan” naar huis om deze te delen met de
huisgenoten, waarmee de slamatan tot het verleden behoort.
Blijkbaar heeft deze slamatan succes gehad, want, voor zover mij bekend,
heeft zich nadien geen ernstig ongeval meer voorgedaan.

10: Hulpverlening aan het bureau voor luchtvaart
De radiowerkplaats, het is omstreeks 1938, begon steeds meer het aanzien
van een fabriek te krijgen. Er ging geen dag voorbij of een stroom van
radio-onderdelen en apparaten ging de deur uit. Omgekeerd kwamen
352

geregeld goederen terug om gereviseerd of vervangen te worden.

Foto 50: De montagehal omstreeks 1938. Talloze zenders, ontvangers
en andere apparaten worden gebouwd. Midden links de techn.ambt. Kuyl.
Nog altijd nam het bedrijf in omvang toe en nog steeds was het hoogtepunt
niet bereikt. Het leek wel alsof de Buitenbezittingen nimmer verzadigd
geraakten, integendeel, steeds groter werd de vraag naar zenders en
ontvangers van allerlei soort en grootte. De honderd man personeel die er
begin 1928 werkten, waren nu, na tien jaar, vervijfvoudigd en als dit zo
doorging, zou er weer een grote montageloods bij moeten komen. De
bestaande begon te klein te worden of we zouden in meerdere ploegen
moeten gaan werken.
Niet alleen het aantal werklieden, ook de machinerie breidde zich uit. De
meest moderne werktuigen als revolverbank, graveermachine,
hogedrukpers, zandstraalinstallatie, verchroominrichting enz. werden
aangeschaft en aan de bestaande vrij uitgebreide collectie toegevoegd,
teneinde nog sneller en beter te kunnen werken.
Ook het radiolaboratorium bleef, wat de modernisatie en uitbreiding
betreft, niet achter. Zo kreeg onder andere de lampenreparatieafdeling een
grotere compressor en een moderne waterstofinstallatie van groot
vermogen, zodat we ook Luchtvaart van de benodigde waterstof konden
voorzien, terwijl bijvoorbeeld een bank in bestelling was voor het
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repareren van lampen.
Verder nam de ontvangafdeling steeds in omvang toe en was het bestaande
gebouwtje reeds voor de tweede maal verlengd. Geen wonder dat door
deze betere outillage iedere éénzijbandontvanger en -zender er weer fraaier
en geperfectioneerder uitzag dan de vorige. Hetzelfde gold natuurlijk voor
de bedrijfscentraletafels, echosperren, omkeerinrichtingen enz. Kortom,
ieder apparaat dat de inrichting verliet, was een juweeltje op zichzelf en
voldeed aan de hoogste eisen van de toenmalige techniek, zowel wat
betreft de afwerking als de deugdelijkheid.
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Foto 51: De montage van een 50 watt kristalbestuurde telefonietelegrafiezender, ontworpen door ir. Jansen.
Zo ook de sedert kort ontwikkelde 40 Watt kristalbestuurde telegrafietelefoniezenders, die bestemd waren voor de Buitenbezittingen en in series
van tien en meer stuks op stapel worden gezet. Hoe geheel anders zagen
deze eruit dan de vroegere, waarbij men bijvoorbeeld alleen maar foto 51
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behoeft te vergelijken met foto 28 om het hiermee eens te zijn.
Grote aandacht werd bij dit alles besteed aan de uitwisseling van panelen
en onderdelen, een systeem dat sedert enige jaren toepassing had gevonden
en dat goed voldeed. Teneinde deze uitwisseling mogelijk te maken was
het nodig dat alle panelen en frames volkomen aan elkaar gelijk waren,
een eis die eenvoudiger lijkt dan hij in werkelijkheid is. Als gevolg hiervan
ontstonden bepaalde standaardmodellen, waarvan mallen werden gemaakt
en aangehouden. Daar deze laatste aan slijtage onderhevig waren, moesten
zij systematisch gecontroleerd en vernieuwd worden.
Nadat aanvankelijk met de uitwisseling nogal eens moeilijkheden waren
ondervonden, doordat een frame iets te klein of te groot uitgevallen was,
gelukte het tenslotte een werkwijze te vinden waarbij vergissingen
praktisch tot het verleden kwamen te behoren. Voor een groot deel was dit
laatste te danken aan de accuratesse van de Westerse Technische
Ambtenaren, die aan het hoofd stonden van grote groepen inheemse
werklieden en verder van de goed geoutilleerde werkplaats die, zoals zo
even reeds vermeld, meer en meer het karakter kreeg van een fabriek voor
radio-installaties. Gebeurde het vroeger nogal eens dat het één of andere
onderdeel elders aangemaakt moest worden omdat de radiowerkplaats
hiervoor niet was ingericht, thans kwam dit praktisch niet meer voor. Wel
gebeurde het omgekeerde en zag men geregeld technici van leger en vloot
in de werkplaats rondstappen, teneinde hun licht op te steken. Zo was het
onder andere aan een paar van onze T.A.’s, de heren Kwint en Van der
Linden, gelukt een nieuw isolatiemiddel samen te stellen, hetwelk zeer
geschikt was voor h.f. doeleinden en dat zowel in vloeibare toestand als in
vaste vorm bereid kon worden. Dankzij dit middel was het mogelijk
geworden om de h.f. trillingsketens van zenders en ontvangers meer
verliesvrij te maken en het was dit isolatiemiddel, waarvoor bij leger en
vloot grote belangstelling bestond. Naar ik mij herinner noemden zij hun
vinding “ralabiet”, waarin men de eerste letters van radio en laboratorium
terugvindt.
Verder leverden wij in steeds toenemende mate kwartsplaatjes, compleet
met houders aan allerlei instanties, werden zendlampen gerepareerd voor
de marine en verstrekten wij waterstof aan de luchtvaart. En tenslotte niet
te vergeten, de complete zend- ontvanginstallaties aan het Binnenlands
Bestuur, waarvan de aflevering eerst thans recht op dreef kwam, nu de
spanning over een dreigende oorlog in de Aziatische landen toenam.
Bij al deze leveringen aan derden (zoals dit bij het Gouvernement heet)
was sedert kort nog een object gekomen dat alle andere in omvang
overtrof. Dit betrof de ontwikkeling en levering van complete
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peilinstallaties ten behoeve van de navigatie van vliegtuigen. Het ligt voor
de hand dat een dergelijke opdracht, die afkomstig was van de Dienst van
Luchtvaart en die betrekking had op de navigatie van vliegtuigen, zeer
hoge eisen stelde aan de accuratesse en de kunde van het radiopersoneel.
Zowel constructief als radiotechnisch dienden deze installaties aan de
hoogste eisen te voldoen, omdat de hiermee te verrichten peilingen zuiver
moesten zijn. De verstrekking van onbetrouwbare peilingen aan de
bestuurders van vliegtuigen zou fataal kunnen zijn en mocht derhalve niet
voorkomen. Het pleit dan ook voor de goede naam die het
radiolaboratorium, onder de bekwame leiding van de heer Einthoven, in de
loop der jaren gekregen had, dat een dergelijke opdracht aan deze
inrichting werd verstrekt.
Hoewel mij uiteraard niet bekend is in hoeverre de peilingen te allen tijde
zuiver zijn geweest, ook al omdat dit van verschillende omstandigheden
afhing, ben ik ervan overtuigd, dat het aan het betreffende personeel van
het radiolaboratorium en werkplaats is gelukt een apparaat te ontwikkelen
dat aan de gestelde eisen heeft voldaan. Uitwendig zagen deze toestellen er
althans keurig uit en er bestond van verschillende zijden een grote
belangstelling voor.
De bedoeling van deze peilstations was om vanaf de grond met de in de
omtrek vertoevende vliegtuigen te corresponderen. In de eerste plaats werd
hierbij gedacht aan de verstrekking van berichten over de weersgesteldheid
van het te passeren traject, de toestanden der landingsterreinen enz.
Verder, en dat was misschien het voornaamste, het bezigen van de radio
als hulpmiddel voor de navigatie. Het was dan ook dit laatste, waaraan bij
de bouw de grootste aandacht werd besteed en waarop ik hier in het kort
iets dieper zal ingaan.
Reeds bij het begin van dit werk zijn we peilstations tegengekomen, welke
gebruikt werden voor het opsporen van verboden zenders. Deze waren van
een andere constructie en heel wat eenvoudiger dan de bouwsels van 25
jaar later. Zo we ons herinneren, werd toen het systeem van Bellini en Tosi
toegepast, hetwelk bestond uit een stelsel van vaststaande raamantennes
met een daarmee gekoppelde goniometer, waarin zich een draaibare spoel
bevond.
In latere jaren is men meer overgegaan tot het bezigen van peilinrichtingen
met draaibare ramen en een vaststaande ontvangspoel, wat in principe op
hetzelfde neerkomt als evengenoemd systeem. Op den duur bleken deze
stelsels niet geheel en al te voldoen, omdat het nogal eens voorkwam dat
bij het peilen slechte minima werden verkregen en wel in het bijzonder
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gedurende de schemering en ’s nachts. Soms gebeurde het ook wel dat in
het geheel geen of slechts een flauw minimum optrad, of dat er weliswaar
een scherp minimum werd gevonden dat dan echter niet overeenkwam met
de richting van het gepeilde station of vliegtuig en welk minimum telkens
versprong.
Ten gevolge van dit, wat men noemde, nachteffect waren de peilingen die
’s avonds en ’s nachts met behulp van vaste of draaibare raamantennes
werden verkregen, niet altijd betrouwbaar. Peilfouten van enkele tientallen
graden waren geen zeldzaamheid. De meeste hinder van het nachteffect
werd ondervonden bij het gebruik van de korte golven, maar ook bij de
lange kwam het voor, zodat waarnemingen met kortegolfapparaten al heel
onbetrouwbaar, ja zelfs geheel onbruikbaar waren.
De oorzaak van het nachteffect is gelegen in de veranderlijke
voortplantingscondities van de golven.
Zoals we indertijd hebben gezien, is het richteffect van een verticale
raamantenne daarop gebaseerd, dat het golffront vertikaal is en zich in
horizontale richting voortplant, zodat de elektrische component van het
stralingsveld ook vertikaal is. Wanneer het vlak van het raam loodrecht
staat op de voortplantingsrichting van de straling, zal er dus geen e.m.k.
(elektromotorische kracht) in het raam worden opgewekt. In een raam dat
hiermee een hoek van 90° maakt, is de opgewekte e.m.k. een maximum.
Gedurende de schemering en ’s nachts, wanneer de positie van de
ionosfeer ten aanzien van de aarde een andere is geworden, zal de invloed
op de voortplanting van de golven tussen zenders en ontvangers ook een
andere zijn. Het gevolg is dat men te doen krijgt met een combinatie van
directe en indirecte straling, zodat de resulterende golf onder een hoek met
de aardoppervlakte invalt en het golffront dus niet meer vertikaal staat.
Op zichzelf behoeft dit nog geen oorzaak te zijn voor het verschuiven van
het nulpunt van de peiling met de raamantenne en kunnen toch nog juiste
peilingen worden verkregen. Maar als gevolg van de verschijnselen bij de
terugkaatsing der golven is het vrijwel zeker, dat bij een indirecte straling
niet alleen de stand van het golffront verandert, doch ook dat de
elektrische component een zekere draaiing ondergaat. Dientengevolge zal
het vlak dat bepaald is door de voortplantingsrichting van de straling en de
richting van de elektrische veldcomponent op de plaats van ontvangst niet
meer vertikaal zijn. Staat het vlak van de raamantenne loodrecht op de
zendrichting, dan zal hierin ook een horizontale component werkzaam
zijn, zodat er toch een e.m.k. wordt opgewekt en in die stand van het raam
geen nulpunt wordt gevonden. Weliswaar zal dan door draaiing wel een
nulpunt worden verkregen, doch het resultaat is dan een foutieve peiling.
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Daar verder de ionosfeer voortdurend in beweging is, zal de draaiing van
de elektrische veldcomponent bij de voortplantingsrichting niet constant
zijn, hetgeen weer tot gevolg heeft dat het gepeilde minimum zich steeds
verplaatst. Heeft de rotatie van de elektrische veldcomponent regelmatig
met een bepaalde snelheid plaats, dan wordt zelfs in het geheel geen
nulpunt gevonden.
Het zou te ver voeren hierop dieper in te gaan. Samenvattend komt de
oorzaak van het nachteffect hierop neer, dat de elektrische component van
het stralingsveld in het golffront kan worden ontbonden in een verticale en
een horizontale component, waarbij de laatstgenoemde een storende e.m.k.
opwekt en derhalve de oorzaak is van de miswijzingen bij de peilingen.
Laten we de plaatselijke omstandigheden, die een constante afwijking
kunnen veroorzaken buiten beschouwing, dan wordt altijd een juiste
peiling verkregen wanneer alleen de verticale component van het
elektrische veld op het peilstation kan inwerken. Dit bracht Adcock op het
idee een peilstation te ontwikkelen, waarvan het antennestelsel op
zodanige wijze is ingericht dat een eventuele horizontale component in het
ontvangen elektrische veld geen e.m.k. kon opwekken. Om dit te bereiken,
diende het antennestelsel géén horizontale gedeelten te bevatten en alleen
te bestaan uit twee paar verticale dipolen of verticale antennes, die in twee
onderling loodrechte vlakken waren opgesteld.
Het is in verband hiermee dat door de firma Lorenz omstreeks 1936-1937
verschillende proeven volgens dit idee zijn genomen, welke goede
resultaten hebben afgeworpen en het is hierom, dat door het
radiolaboratorium in navolging hiermee een systeem werd ontwikkeld,
hetwelk de gedachtegang van Adcock tot grondslag had en daarom het
“Adcock systeem” werd genoemd.
Van de verschillende mogelijkheden die zich hierbij voor konden doen,
werd door het radiolaboratorium een antennesysteem gekozen, bestaande
uit vier gelijke verticale antennes die in de hoekpunten van een groot
vierkant werden geplaatst en die door ondergrondse kabels met het
middelpunt van het in het vierkant opgestelde peiltoestel werden
verbonden. Noodzakelijk hierbij was, dat de horizontale kabels in een natte
bodem kwamen te liggen, zodat zekerheid bestond dat hierin geen excitatie
kon ontstaan. Op plaatsen waar de bodemgesteldheid van dien aard was
dat geen grondwater kon worden verkregen, diende het zogenaamde
gekoppelde Adcock systeem te worden toegepast, hetwelk hieruit bestond
dat in de voet van de verticale draden transformatoren werden opgenomen
en deze door middel van een dubbeldraad met de peiler te verbinden. Daar
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de kans groot was dat verschillende stations op een rotsachtige bodem
zouden kunnen komen te staan, was het dus nodig beide systemen te
ontwikkelen.
Tot zover een korte beschouwing over het gebezigde systeem en de reden
waarom dit werd gekozen.
Zoals zo even reeds werd opgemerkt, geeft het peilen op de lange golf
meer zekerheid dan op de korte, zelfs bij toepassing van het Adcock
systeem. Hoewel aan het gebruik van de lange golf ook grote bezwaren
waren verbonden, althans voor de tropen, namelijk geringe werkingssfeer
en de kans op hevige luchtstoringen in de middag- en avonduren, werd
zekerheidshalve voor de navigatie toch maar de lange golf genomen.
Teneinde ook de mogelijkheid te hebben over grote afstanden te kunnen
werken, werd voor de correspondentie tevens gebruik gemaakt van de
korte golf.

Foto 52: Bediening van een radiopeilinstallatie ten behoeve van de
luchtvaart.
Het gevolg hiervan was dat zo’n peilstation een tamelijk uitgebreid
complex van apparaten kreeg en een vrij groot aantal
bedieningsambtenaren vereiste. Op foto 52 staat een peilontvanger
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afgebeeld, welke bediend werd door twee personen. Als we de primitieve
peiler van foto 2 (deel I) vergelijken met de peiler van 25 jaar later, dan
springt het verschil wel sterk in het oog.
Hoewel zelf nimmer zo’n toestel bediend hebbende, kan ik over het peilen
in het kort nog het volgende zeggen:
De bestuurder van een vliegtuig die gegevens omtrent zijn positie wil
weten, geeft met zijn zender een lange streep van bijvoorbeeld 30
seconden. Gedurende deze tijd zoekt de telegrafist van het dichtstbijzijnde
peilstation met zijn goniometer de beide minima op, waarna hij de richting
van waaruit het signaal afkomstig is, vaststelt. Vervolgens wordt de
gevonden richting aan het vliegtuig overgeseind en kan de piloot nagaan
welke koers hij moet houden. Tengevolge van zijwind, waardoor het
vliegtuig af kan drijven en om meer zekerheid te hebben om de plaats van
bestemming te bereiken, wordt de peiling met korte of langere tussenpozen
herhaald. Op deze wijze is het mogelijk, zelfs indien er vanuit het vliegtuig
door de bewolking of door een tropische regenbui in het geheel geen zicht
is, met de machine precies boven het peilstation uit te komen. Het spreekt
vanzelf dat in verband met de grote snelheid der moderne vliegtuigen van
het bedienend personeel een grote vaardigheid wordt vereist. Vooral
wanneer het vliegtuig dicht bij het peilstation is gekomen. De bepaling der
beide minima, het opzoeken der juiste richting en het doorgeven hiervan
moet dan zeer snel in zijn werk gaan. Vandaar dat de bediening van een
peilstation zeer hoge eisen stelt aan het personeel. Is dit reeds in normale
omstandigheden het geval, nog meer geldt zulks bij slecht weer, wanneer
de bestuurder volkomen op de verstrekte gegevens af moet gaan.
Bij de gehele opzet van een peilstation, zowel wat betreft de apparatuur als
de personeelsvoorziening, gold daarom slechts één leus en deze was: de
grootst mogelijke zekerheid te bieden aan het steeds toenemende
luchtverkeer.
En zo kreeg dus het radiolaboratorium er weer een nieuwe taak bij en wel
een zeer omvangrijke, want het lag niet alleen in de bedoeling zo’n
peilstation met al zijn hebben en houden te ontwikkelen en aan de hand
van het verkregen model er meer te bouwen. Neen, deze dienden geheel
compleet met personeel en al, op de plaats van bestemming opgesteld te
worden. Ook dan waren we er nog niet af, want dit personeel bleef
technisch ondergeschikt aan het radiolaboratorium, zodat onze dienst
tevens het toezicht en het onderhoud van de stations behield, voor zover
deze niet onder het leger stonden. Niet te vragen wat hieraan vast zat,
waarover ik zelf misschien nog het best kon oordelen, omdat in die tijd de
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technische administratie onder andere onder mij berustte.
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Hoofdstuk V
Het resultaat van de moeizame opbouw
1: Wij bereiden ons voor op een oorlog
Hoewel menselijkerwijs gesproken niet verwacht kon worden dat
Nederland deze keer buiten de oorlog zou blijven, kwam het bericht op die
fatale middag van de tiende mei 1940 toch nog onverwacht. Nog zie ik
mijn buurjongen Harrie aan komen hollen, dwars door de omheining heen
en beide handen omhoog, roepend: “De Duitsers zijn Holland
binnengevallen, de Duitsers zijn Holland binnengevallen”. Ik kwam pas
thuis van mijn werk, het zal dus ongeveer half drie geweest zijn dat het
bericht door de Nirom omgeroepen werd en wij zouden net aan tafel gaan.
Niet te vragen hoe het die middag met onze eetlust gesteld was.
Voor de Westerse bevolking in Indië betekende deze tijding een ernstige
schok. Nu de strijd reeds een maand of acht woedde en ons land met rust
gelaten werd, koesterden velen de heimelijke hoop dat wij er ook nu weer
buiten zouden blijven, dankzij de onvolprezen neutraliteit die door onze
regering in acht werd genomen. Dit had dus niet zo mogen zijn. Minder
dan dit bij de eerste wereldoorlog het geval is geweest (men sprak toen
over een maximum duur van een paar maanden) werd thans aan een
spoedige afloop gedacht; althans niet binnen een tijdsverloop van
bijvoorbeeld twee jaar. Niemand zal echter verwacht hebben dat deze
tweede oorlog nog langer zou duren dan de eerste en nog minder zal men
vermoed hebben dat wij in Indië, ná de aanval op Nederland, nog ruim
anderhalf jaar buiten het conflict zouden blijven.
Acht dagen voor de inval van de Duitsers in Nederland had op het
vliegveld Andir bij Bandoeng een groots opgezette militaire wapenschouw
plaats ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de Militaire
Willemsorde. Vrijwel alle afdelingen van het leger en ook enkele van de
vloot deden hieraan mee.
De Gouverneur Generaal, de sultan van Djocja en vele andere Europese en
Inheemse autoriteiten waren aanwezig. Geen wonder, want het was de
eerste keer dat het KNIL zich in zijn gemechaniseerde gedaante aan het
volk zou vertonen.
Voor de tribune opgesteld stonden in twee rijen de opgekomen Ridders,
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naar schatting een paar honderd. Op korte afstand bevond zich de, kort
daarna overleden, kranige figuur van de legercommandant Generaal
Berenschot, met zijn adjudant, beide te paard.
Het was als gewoonlijk een stralende ochtend met veel zonneschijn. De
ene afdeling na de andere defileerde langs de tribune. Er kwam schier geen
eind aan de colonnes voetvolk, ruiters, motorfietsen, vrachtauto’s, tanks
enz. Tijdens het defilé der troepen cirkelden eskaders jagers en
bommenwerpers boven het terrein.
Het schouwspel maakte, voor een leger in de tropen, een grootse indruk,
doch, voor zover ik mij herinner, was het publiek weinig enthousiast. Of
dit nu kwam omdat velen het gevoel hadden dat de sterkte der aanwezige
troepen, welke ongetwijfeld een belangrijk deel vormden van het gehele
leger, erg tegenviel en ondanks de modernisering van de laatste jaren bitter
weinig tegen een buitenlandse vijand zou kunnen uitrichten; of omdat in
het onderbewustzijn het naderend onheil dat het Moederland te wachten
stond, een stempel op de menigte drukte?
Ik weet het niet en ik heb hier ook nimmer een verklaring over gehoord.
Een feit is, dat er iets haperde.
Zoals gewoonlijk bij dit soort demonstraties het geval was, verleende het
radiolaboratorium assistentie met haar versterker- en luidsprekerinstallatie.
Deze keer had de chef van de keuringsafdeling, de heer Hasenstab, die
hiervan gewoonlijk de leiding had, heel veel werk gemaakt van de
geluidversterking. Boven op de hoge seintoren van het vliegveld stond een
drietal kolossale luidsprekers met hoorns opgesteld, die een zodanige
capaciteit hadden, dat de commando’s kilometers ver te horen waren. Bij
de tribune zelf waren nog enige kleinere opgesteld.
Storingen deden zich bij de geluidsweergave niet voor, alles liep van een
leien dakje. Vandaar dat wij na afloop van de vertoning, die van ’s
ochtends vroeg tot tegen de middag had geduurd, door de dienstdoende
Genieofficier in de kantine werden genodigd voor het gebruiken van een
frisse dronk, waarbij de leider, de heer Hasenstab, een extra bedankje
kreeg voor de verleende medewerking. Wij bleven nog een tijdje napraten
over de geslaagde dag, waarbij ook het geringe enthousiasme van het
publiek ter sprake kwam. Over de mogelijkheid dat hiervan wel eens de
betrekkelijk geringe sterkte der troepenmacht de oorzaak zou kunnen zijn,
lieten we ons natuurlijk niet uit; ook al omdat wij ter zake onkundig waren.
Doch ik herinner mij nog heel goed dat één de opmerking maakte, dat de
sombere stemming wel eens de voorbode kon zijn van een naderende grote
gebeurtenis in Holland, niet vermoedende dat deze profetie zo gauw
bewaarheid zou worden en er nog minder aan denkende, dat wij aan de
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vooravond stonden gedurende vijf lange jaren van het vaderland
afgesneden te worden…. Enkele dagen daarna vielen de Duitsers
Nederland binnen.
Het directe gevolg van de bezetting van Nederland was dat het draadloos
verkeer tussen Amsterdam en Rantja Ekek stil kwam te liggen. Wel heeft
Kootwijk ons kort na de bezetting nog enkele dagen geroepen, doch
Malabar en Dajeukolot antwoordden niet meer; en toen zweeg ook de stem
van Kootwijk.
Voor het radiolaboratorium betekende de bezetting onder andere een
stagnering van de materiaalvoorziening uit het buitenland. De regeling was
namelijk zo, dat alle materialen die op de Indische markt konden worden
betrokken, via de Indische Centrale Aanschaffingsdienst (Ica) werden
besteld, doch dat die welke uit het buitenland moesten komen, door
bemiddeling van het Technisch Bureau van Koloniën dienden te worden
aangevraagd. Rechtstreekse aankoop was niet mogelijk, noch in het
binnen-, noch in het buitenland.
Voor een groot deel kwamen de door ons benodigde materialen uit
Duitsland. In de keuze hiervan hadden wij een grote zeggenschap, omdat
op de betreffende aanvragen de gewenste fabrikaten en merken dienen te
worden opgegeven. Hiervan week Techminkol zelden of nooit af, tenzij de
gevraagde materialen niet meer leverbaar waren. Eén van de voordelen
van aankoop uit Europa was dat de levering veel vlugger ging dan
bijvoorbeeld vanuit Amerika. Dit scheelde soms vele maanden. Vandaar
dat dit laatste land alleen die materialen en instrumenten leverde, waaraan
een speciale voorkeur werd gegeven; zoals bijvoorbeeld Weston meters,
General Electric hoog- en laagspanningsapparaten, complete ontvangers
van de R.C.A. enz.
Toen nu Duitsland en omringende landen als leverancier uitvielen (bij
Engeland behoefden we niet aan te kloppen want dit land stelde
ogenblikkelijk op de meeste artikelen een embargo in) en Techminkol
geen bemiddeling meer kon verlenen, gaf dit enige stagnatie. Want het was
niet alleen dat wij thans naar andere markten zouden moeten omzien (waar
uiteraard enige tijd mee heen ging), ook zouden wij, en dit was misschien
nog wel het ergste, er rekening mee moeten houden een heel ander soort
materialen te krijgen. Hierdoor zouden verschillende veranderingen nodig
zijn in de montage van de in aanbouw zijnde zenders en ontvangers, met
als verder gevolg: wijzigingen in de bestaande stuk- en naamlijsten,
tekeningen, enz.
Om een begrip te krijgen wat dit betekende, behoef ik alleen maar te
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wijzen op het artikel zend- en ontvanglampen dat tot nu toe vrijwel
uitsluitend van Philips en Telefunken werd betrokken, om van de
transformatoren, smoorspoeltjes, condensatoren, weerstanden enz. nog
maar niet te spreken. Van ons mooie normalisatiesysteem, waar we ons de
laatste jaren zo op toe hadden gelegd, bleef niet veel meer over en we
konden weer geheel opnieuw beginnen.
Lang werd over de administratieve bezwaren van het probleem niet
nagedacht. Hiervoor was trouwens geen tijd, want niemand kon zeggen
hoe lang wij nog buiten de oorlog zouden blijven en er moest nog zoveel
gebeuren; Indië was defensief nog lang niet klaar…
Onmiddellijk nam Ica dan ook de materiaalvoorziening vanuit het
buitenland van Techmincol over en stelde zich in verbinding met onze
vertegenwoordigers en consulaten in Amerika en elders, terwijl wij zelf
ons licht gingen opsteken in de verschillende buitenlandse tijdschriften,
teneinde adressen van leveranciers te verzamelen. Wat het radiokleinmateriaal betreft werd direct overgeschakeld op Amerika en in zeker
opzicht met succes. Het bleek namelijk dat we hier te kust en te keur
konden kopen en dat men daar eigenlijk veel beter gesorteerd was dan in
Europa. Complete chassis met gaten en al waren daar verkrijgbaar, zowel
voor ontvangers als voor zenders, benevens het prachtigste
isolatiemateriaal voor h.f. werk, alle denkbare en ondenkbare radioonderdelen enz. En alles voor betrekkelijk weinig geld. Een nadeel was dat
de materialen erg aan mode onderhevig waren en nogal eens veranderden,
hetgeen voor de uniformiteit van onze toestellen, met het oog op eventuele
nodige uitwisselingen, hinderlijk was.
Behalve Amerika kwam ook Australië als leverancier in aanmerking. Tot
dusver hadden we met dit land zo goed als nooit zaken gedaan. Het
verwonderde ons dan ook, dat we daar voor verschillende benodigdheden
terechtkonden. Onder andere bezat Philips daar één of meer fabrieken,
zodat vele van de oude bekende toestellen en onderdelen toch nog
leverbaar waren en nog wel van veel dichterbij. Ook bleek het mogelijk uit
Australië complete glazen ballonnen te verkrijgen voor alle mogelijke
soorten zendlampen, een artikel waar onze lampenreparatie-afdeling om
zat te springen. Wij behoefden alleen maar een tekening in te sturen en we
kregen de modellen kant en klaar thuis.
Het derde land dat ik aanmerking kwam, was het ons kwalijk gezinde
Japan en wel voor de levering van elektrische draad en kabel. Valt het
reeds te verwonderen dat een land als Japan, waarvan bekend was dat het
zich zo intensief op een oorlog voorbereidde, draad en kabel kon missen,
nog vreemder is het misschien dat Ica op de aanbiedingen inging.
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Vermoedelijk heeft men zich hierbij laten verleiden door de lage prijzen en
korte levertijden, want anders kan ik mij deze wijze van doen moeilijk
indenken.
Het zal echter niemand verbazen dat wij uit dit land geen stukje draad
en/of kabel hebben ontvangen. Vermoedelijk is het Nippon alleen maar te
doen geweest om verwarring te stichten in onze materiaalvoorziening.
Daar wij, dankzij de vooruitziende blik van het toenmalige Hoofd van de
Technische Dienst (HTT) van ons bedrijf Ir. Warners, het jaar vóór de
inval in Nederland een zeer grote materiaalbestelling hadden gedaan,
waarvan de goederen vrijwel alle waren binnengekomen, zaten we vrij
goed in onze spullen, zodat we de eerste maanden op volle kracht konden
doorgaan. En toen wij later grote zendingen materialen uit andere landen
kregen, was de achterstand spoedig ingehaald. Er is nimmer zoveel
geproduceerd als in de eerste helft van 1941, ook al misschien omdat uit
alles bleek dat het in de Archipel spoedig wel eens menens kon worden.
Het enige artikel waaraan we een nijpend gebrek begonnen te krijgen, was
de bewuste draad en kabel uit Japan; in het bijzonder van de NGA-draad
met loodmantel, waarvan kilometers werden verwerkt. Zonder dit artikel
konden we niets beginnen, zodat de Jappen, wat dit betreft toch wel enig
succes hebben gehad met hun traineringstactiek. Toen uiteindelijk bleek
dat zij er ons tussen namen, werd met spoed naar een andere leverancier
omgekeken.
Niettegenstaande deze handicap zagen we toch nog kans in betrekkelijk
korte tijd 17 peilstations aan te maken, af te leveren en op te stellen,
benevens de vele apparaten waar ik zo meteen op terugkom. Voorwaar
geen kleinigheid als men weet wat hieraan vast zat. Deze prestatie is alleen
maar mogelijk geweest, dankzij de bezielende invloed die van de bekende
heer de Haas uitging (inmiddels ingenieur geworden en de chef van de
ontvangafdeling, onder welke afdeling de bouw van de peilstations
ressorteerde).
Van de totstandkoming van deze peilstations hing voor onze defensie heel
veel af. Verschillende vliegvelden bevonden zich ergens in de oerwouden
van het onmetelijke gebied van Borneo en Celebes, zodat het zonder een
behoorlijk navigatiesysteem vanaf de grond voor onze vliegeniers niet
mogelijk was deze vliegvelden te vinden. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan
de vliegvelden Samarinda I en II.
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Foto 53: De montage van de eindtrap van een kristalbestuurde B.B.
zender.
Intussen was de aanmaak van 40 Watt-zenders niet verwaarloosd; deze
zenders waren bijna even onmisbaar als de peilers. Toen men eenmaal op
de Amerikaanse onderdelen ingeschoten raakte, kwam de productie eerst
goed op dreef. Deze had met de lopende band niet veel sneller gekund.
Wat vroeger niet mogelijk werd geacht kon nu, namelijk gelijk met de
werkbrief de benodigde onderdelen voor een tiental zenders naar de
werkplaats zenden, zodat geen tijd verloren ging met het tussentijds
“bonnen” van kleine hoeveelheden, nog niet gesproken van het vaak lange
wachten op lopende bestellingen. Een bewijs tevens dat gelijk met de
toename van de productie de bedrijfsorganisatie niet achter was gebleven.
Het is alleen jammer dat dit alles zo weinig gegeven heeft en, toen het erop
aankwam, onze Archipel in zo korte tijd onder de voet gelopen werd. Maar
dit konden we toen nog niet weten. Trouwens aan de mogelijkheid van een
snel verlies van een oorlog en daardoor het geringe nut van ons werk werd
toen nog niet gedacht, laat staan rekening gehouden. Integendeel, wij
produceerden zoveel we konden en wat in die laatste maanden vóór de
inval van de Japanners naar de Buitengewesten is gegaan, is enorm.
Teneinde nog meer apparaten af te kunnen leveren, waren in het begin van
1940 ook complete zenders van gering vermogen bij de RCA besteld,
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welke zenders, naar later bleek, even goed voldeden als de eigengemaakte.
Voor een groot deel was het succes met deze Amerikaanse zenders te
danken aan de hierin verwerkte, uitstekende isolatiemiddelen als caliet,
trioliet enz. Tropen of geen tropen, daar trokken zich deze producten niet
veel van aan. Welk een enorm verschil met de handelszenders van enkele
jaren geleden. Trouwens ook de gewone omroeptoestellen, waarmee we
indertijd zoveel last hadden gehad, hadden zich de laatste tijd veel beter
gehouden. Dit was maar goed, want nu behoefden we ons hierover geen
zorgen meer te maken.
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Foto 54: De éénzijband-ontvanger in bedrijf op Rantja Ekek.
De productie van de éénzijbandontvangers, die niet in de handel waren,
kostte ons al tijd genoeg. Hiervan waren er reeds drie afgeleverd en een
vierde stond op stapel.
De proef met de aankoop van de RCA-zenders, waar ik nog even op
terugkom, betekende iets geheel nieuws en nu deze zenders zo goed
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voldeden, gingen er bij het Hoofdbestuur stemmen op om in de toekomst
(na de oorlog) de gehele eigen zender- en ontvangerbouw maar te staken,
omdat deze zelfbouw niet meer urgent was…. Trouwens, was hiermee
eind 1939 al niet een begin gemaakt door aan Philips (voorlopig) de
levering te gunnen van drie stuks 3 kW zenders? Een bestelling overigens,
waar wij zeer vreemd van hadden opgekeken, omdat het hier onze
succeszender betrof, waarmee wij zulke goede resultaten hadden geboekt.
Deze bestelling heeft dan ook zeker niet de goedkeuring weggedragen van
de heer Einthoven. Blijkbaar is hij niet bij machte geweest haar tegen te
houden, maar wél heeft hij weten te bedingen dat de zenders volkomen
gelijk moesten zijn aan de eigen gemaakte; een eis waaraan moeilijk
voldaan had kunnen worden omdat geen model in bruikleen afgestaan kon
worden. De Philips-vertegenwoordiger bij het radiolaboratorium zat, in
verband hiermee, met de handen in het haar en heeft weken besteed met
het maken van schetsen en foto’s, genomen uit alle mogelijke en
onmogelijke standen. Gaarne had ik het resultaat van deze opdracht
gezien, doch de zenders kwamen voor de inval in Nederland niet klaar en
nadien heb ik er niets meer van gehoord.

Foto 55: De laatste door mij gemaakte opname van de heer Einthoven
met een gedeelte van het Europese en Inheemse personeel. Na de komst
van de Japanse econoom was de heer Einthoven op non actief gesteld.
Opname eind 1941.
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Verder inheems personeel.
Keren we thans tot ons onderwerp terug. De aankoop van de RCA-zenders
bracht uiteraard wel enige verlichting, zij het dan niet zoveel, want er was
volop werk en de bestellingen namen nog steeds toe. In de laatste maanden
van 1941 kwam in de productie een zekere kentering wegens gebrek aan
werklieden. Was de toestand voorheen zo dat zich altijd voldoende
personeel aanbood omdat men blijkbaar gaarne bij de radio werkte, thans
begon hierin verandering te komen. Konden we vroeger zelfs een zekere
selectie toepassen door de kandidaten eerst een tijdje op proef te laten
werken, nu waren we al blij iemand te kunnen strikken. Het werd zelfs zo
dat zich praktisch niemand meer meldde en we het aanwezige personeel
met mooie beloften moesten paaien, teneinde te voorkomen dat het
wegliep. De oorzaak hiervan was gelegen in de te lage salariëring bij onze
dienst in vergelijking met de verschillende militaire instanties, als daar
waren de luchtvaart, artillerie constructiewinkel, Genie en dergelijke. Deze
instanties gingen met de betaling veel verder dan wij. Ook deze
inrichtingen werkten natuurlijk onder hoogspanning en hadden, vanwege
de voortdurende uitbreidingen, een chronisch gebrek aan personeel.
Hadden wij dan ook niet wat meer kunnen betalen, zal men vragen,
teneinde het verloop onder het personeel te voorkomen? Nee, dat konden
wij niet en daar ging het nu juist om. Wij waren gebonden aan een vaste
Gouvernements-salarisregeling, de BBL (later gewijzigd in de HBBL)
terwijl het leger er een eigen salarisregeling op na hield en deze blijkbaar
veel soepeler was dan die van ons. Nog nijpender werd de toestand toen
ook nog vertegenwoordigers van het Marine-etablissement uit Soerabaia
naar Bandoeng kwamen om personeel aan te werven, met het gevolg dat
de één na de ander verdween. Het enige dat wij hiertegen konden doen,
was een voorstel in te dienen bij het Hoofdbestuur van onze dienst ter
verkrijging van betere betalingsvoorwaarden voor het lagere personeel.
Rekening houdend met de lonen die de militaire instanties betaalden, werd
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met spoed een nieuwe dag- en uurregeling in elkaar gezet en opgezonden,
met het verzoek met de behandeling enige haast te betrachten in verband
met de noodtoestand. In normale tijden malen Gouvernementsmolens
langzaam en hierin bleek ook nu, nu we voor een oorlog stonden, weinig
verandering te zijn gekomen. Want in plaats dat met de voorgestelde
regeling, die (al zeg ik het zelf) goed in elkaar zat, direct akkoord werd
gegaan, kon men bij het Hoofdbestuur maar niet tot een beslissing komen.
Na veel heen- en weergeschrijf en na een mondeling overleg tussen enkele
heren uit het laboratorium en de heer HTT, werd uiteindelijk, na een
vertraging van enkele maanden, toestemming verkregen tot het betalen van
hogere lonen. Echter niet aan allen, doch alleen aan de losse krachten. De
andere groep, die der vaste werklieden tot en met de rang van monteur (de
laagste categorie) moest nog even wachten. Weliswaar bestond tegen het
betalen van hogere lonen aan deze mensen ook geen bezwaar, doch
hiervoor moesten eerst besluiten genomen worden. Hiermee is ook weer
zoveel tijd heengegaan, dat zij, voor de komst der Jappen, niet meer
uitgereikt werden, zeer ten nadele van betrokkenen.
Enfin, thans konden we weer vooruit, want de groep der losse werklieden
was het grootst en het meest urgent. De meeste behoefte bestond aan
draaiers en het gelukte ons niet alleen deze afdeling weer op peil te
brengen, doch zelfs belangrijk uit te breiden, zodat overgegaan kon
worden tot het werken in twee ploegen. Hierdoor ontstond enige
opluchting, zij het dan dat deze niet van lange duur zou zijn, zoals we zo
meteen zullen zien.
Behalve onze dienst spanden ook de andere Gouvernements-, Gemeenteen particuliere instellingen zich in mee te helpen aan de verdediging en de
beveiliging van het land. Het valt natuurlijk buiten het bestek van dit werk
hier verder op in te gaan. Trouwens het nuttig effect van vele
voorzieningen en plannen is niet bijster groot geweest, omdat ten eerste
alles zo geheel anders zou lopen dan men het zich gedacht had en verder,
omdat verschillende van deze plannen niet uitvoerbaar bleken te zijn. Van
deze laatste wil ik alleen het volgende noemen.
Volgens de geruchten had de gemeenteraad van Bandoeng het (mijns
inziens) merkwaardige besluit genomen om, in navolging van de
beveiliging boven Londen en andere steden in Europa, in principe akkoord
te gaan met de aanschaffing van kabelballonnen ter bescherming van de
stad tegen luchtaanvallen. Hoe de vroede vaderen zich de mogelijkheid
gedacht hadden aan de benodigde waterstof te komen, is mij een raadsel;
om van de andere benodigdheden zoals staalkabel, ballonnen,
automateriaal en wat dies meer zij maar niet te spreken. De enige instantie
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die waterstof produceerde, was het radiolaboratorium en de productie was
de laatste maanden nauwelijks meer voldoende voor het eigen bedrijf en
voor de luchtvaart, laat staan voor het vullen van een groot aantal
kabelballonnen. Verder stond het te bezien of een beveiliging van een
Indische stad met kabelballonnen van veel waarde zou zijn, omdat, naar ik
wel eens gehoord heb, een dergelijk systeem alleen tot zijn recht komt bij
aanvallen gedurende de nacht. Doch het was eigenlijk wel te voorzien dat
de Jappen niet ’s nachts zouden komen en dat dus deze beveiliging weinig
zin zou hebben. Ik kom hier zo meteen nog even op terug in verband met
de kwestie waterstof.
Van de weinige instellingen die zich, voor zover dit mogelijk is geweest,
zeer verdienstelijk hebben gemaakt, behoort ongetwijfeld de radioalarmeringsdienst tegen luchtaanvallen, een onderdeel van de
luchtbeschermingsdienst. Onder leiding van enkele gevorderde
radioamateurs werd met behulp van Amerikaans radiomateriaal, waarvan
een ontzaglijke partij was aangeschaft, een groot aantal
zendontvanginstallaties opgebouwd en in cirkels met toenemende stralen
om de steden opgesteld. Voor de bediening van deze installaties werden
jongelui van Mulo- en Technische Scholen gerekruteerd, die vooraf een
opleiding hadden gekregen. Daar deze jongens vaak op ver afgelegen
bergtoppen en zelfs tot op zee dienst deden, waar zij bloot stonden aan
bombardementen of beschietingen vanuit de lucht, soms dagenlang van
voedsel en drinken verstoken waren en toch tot het laatst op hun posten
bleven, dwongen zij een ieders respect af.
De meningen onder de Europeanen op het radiolaboratorium over een
mogelijke oorlog met Japan en de gevolgen hiervan liepen sterk uiteen,
namelijk vanaf een overdreven optimisme tot een misschien wat al te
somber pessimisme. Tot de eersten, die ongetwijfeld ongelijk hebben
gekregen, behoorde onder andere de heer Einthoven; hij was vermoedelijk
de grootste optimist van allen. Vroeg men hem wat hij dacht van een
eventuele oorlog met Japan, dan kreeg men te horen dat de Jappen zich
wel tweemaal zouden bedenken alvorens een oorlog tegen ons te beginnen.
Brachten wij hiertegen in, dat zij wel eens over een zeer sterke
troepenmacht konden beschikken, dan wisten wij er niets van enz.
Toen het dan eindelijk zover was en de Jappen in aantocht waren, geloofde
hij niet aan de mogelijkheid van een landing op de kusten van Java en nog
minder aan aanvallen vanuit de lucht. Volgens hem zouden deze heren
nimmer een basis kunnen vinden van waaruit zij met hun vliegtuigen
Soerabaia of Bandoeng konden bereiken…
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Vele maanden daarna hadden inderdaad bombardementen op de eerst
genoemde stad plaats, waarbij de piloten op hun terugweg tanks lieten
vallen, welke blijkbaar hadden gediend om meer benzine mee te kunnen
nemen, teneinde vanuit een ver afgelegen basis te kunnen opereren.
Onwillekeurig kwamen toen de prestaties van de Japanse vliegeniers ter
sprake, waarbij de heer Einthoven verzekerde, dat de Jappen slechte
vliegeniers waren en inferieure toestellen hadden, die gemakkelijk
achterhaald en verdreven konden worden. Wat overigens dit laatste betreft,
stond hij hierin niet alleen. Enkele van mijn collega’s die met onze
vliegeniers in contact kwamen (en die blijkbaar ook deze mening waren
toegedaan) beaamden het. Ik heb mij van deze typische opvatting onder de
beroepsmensen kunnen overtuigen, toen ik een paar jaar later het
januarinummer van 1942 (toen wij dus al met Japan in oorlog waren) van
een militair tijdschrift tegenkwam, dat een artikel bevatte dat dezelfde
strekking had. Het gevolg van dit merkwaardige optimisme van onze chef
is onder andere geweest, dat op het radiolaboratorium zeer lang is
getraineerd met het bouwen van schuilgelegenheden en het nemen van
veiligheidsmaatregelen, zoals het oprichten van een brandweerploeg en het
instellen van een afdeling “eerste hulp bij ongelukken”. Voor zover ik mij
herinner is hiertoe zelfs nimmer officieel opdracht gegeven en is één en
ander tot stand gekomen op initiatief van enkele ondergeschikten,
waartegen overigens geen enkel bezwaar werd gemaakt.
Had dit laatste weinig te betekenen, minder juist was het misschien dat
enkele werkjes, welke betrekking hadden op de verdediging van de
Bandoengse Hoogvlakte, door dezelfde misvatting (of kwam het misschien
door de drukte) in het vergeetboek raakten. Ongeveer een jaar tevoren was
namelijk door de ACW (Artillerie Constructie Winkel) een apparaat bij
ons binnengebracht, waarvan een aantal exemplaren moest worden
aangemaakt. Het apparaat werd, naar men zei, gebruikt voor het instellen
van berggeschut en zag er nogal antiek uit. In verband hiermee stelde de
heer Einthoven aan de militaire deskundigen voor iets beters te ontwerpen
en vlot technicus als hij was, deed hij meteen een idee aan de hand
waardoor het apparaat veel kleiner en dus veel gemakkelijk transportabel
zou worden. Hiermee werd meteen ingestemd, doch nadat enkele
onderdelen waren aangeschaft en zelfs ook enkele proeven waren
genomen, bleef het erbij. Pas toen we met Japan in oorlog waren en van
militaire zijde werd geïnformeerd hoe het ermee stond, werd er weer aan
begonnen… Weliswaar werd toen nog even met spoed aan het toestel
gewerkt en kwam er, voor zover ik mij herinner, nog een model gereed,
doch van enige productie is toen niets meer gekomen. In hoeverre de
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verdediging hierdoor gehandicapt is geweest, weet ik natuurlijk niet.
Vermoedelijk zal dit wel niet zo’n vaart hebben gelopen.
Het bovenstaande voorvalletje had daarom misschien weinig om het lijf, ik
kan het niet beoordelen en het doet er trouwens ook niet veel toe. Als
zodanig is het niet bedoeld er melding van te maken, doch uitsluitend om
de typische tegenstellingen welke zich in die nerveuze spannende tijd
hebben voorgedaan, uit te laten komen. Want uit het bovenstaande moet
men nu ook weer niet de conclusie trekken dat de heer Einthoven helemaal
niets met de defensie of het treffen van beschermingsmaatregelen te maken
wilde hebben. Integendeel, zo stonden de zaken nu ook weer niet en
misschien heeft hij op dit gebied zelfs meer gedaan dan vele anderen.
Om dit aan te tonen wil ik een paar merkwaardige voorbeelden aanhalen,
waarbij ik van tevoren op moet merken dat ik er niet geheel zeker van ben
of het entameren van de werken die ik op het oog heb, voortsproten uit een
vrees voor een mogelijke komst der Jappen dan wel, of zij voortkwamen
uit de behoefte technisch iets bijzonders te presteren. Ik ben hier, wat dit
laatste betreft, niet zeker van, omdat het ons bekend was dat excentrieke
technische problemen de heer Einthoven, uitzonderlijk begaafd technicus
als hij was, altijd bijzonder trokken en hij legde bij de verwezenlijking
hiervan vaak een enthousiasme aan de dag, een betere zaak waardig. Zelfs
was het soms zo, dat wij een beetje remmend moesten optreden wanneer
zijn fantasieën wat al te ver gingen. Een bewijsje hiervoor komen we zo
meteen wel tegen.
Wat deze problemen betreft het volgende:
Het was op het radiolaboratorium een publiek geheim dat de heer
Einthoven eigenlijk de geestelijk vader was van het zo even genoemde
ballonplan boven Bandoeng. Op de terugreis naar Indië (hij vertoefde
tijdens de inval van de Duitsers in Nederland, doch wist op het laatste
nippertje te ontkomen) had hij onderweg het verdedigingssysteem boven
Londen met kabelballonnen leren kennen en waarderen. Vandaar
vermoedelijk zijn advies aan het gemeentebestuur om boven Bandoeng
een zelfde systeem toe te passen en vandaar blijkbaar ook zijn moeite
ergens een paar grote waterstofhouders voor hoge druk te bemachtigen,
teneinde deze te kunnen gebruiken voor het verzamelen van waterstof voor
het vullen van deze ballonnen. Dankzij zijn interesse voor dit artikel
werden ons op een gegeven moment, vanuit een overtollige voorraad, een
paar oude stoomketels toegezonden, welke voor dit doel bestemd waren.
Weliswaar voldeden zij niet aan de gestelde eis voor hoge druk, doch bij
gebrek aan iets beters werden zij toch maar geaccepteerd. De heer
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Einthoven zou niet de heer Einthoven zijn geweest, als hij hierop niets
gevonden had. Zelf heeft hij niet veel tijd nodig gehad hiervoor een
oplossing te vinden, want kort daarop werd een inheemse autogene lasser
door het mangat gelaten, teneinde in het inwendige een aantal hoekijzers
aan te brengen welke moesten dienen voor versterking.
Hoeveel van deze dwarsstaven nodig zijn geweest weet ik niet, ik heb mij
nimmer in het binnenste gewaagd, maar wel is mij bekend dat deze man
maandenlang met dit moeilijke werkje bezig is geweest. Het heeft mij
altijd verwonderd, dat hij er op een gegeven moment niet de brui aan
gegeven heeft, want de temperatuur en de atmosfeer in de ketels waren
ongetwijfeld verre van aangenaam, misschien wel bij het ondraaglijke af.
Geregeld zag men hem dan ook met zijn hoofd uit het mangat steken om
een luchtje te scheppen.
Na een paar maal een drukproef te hebben gehouden, waarbij bleek dat de
bodems toch nog meegaven en dus niet sterk genoeg waren, kwamen de
tanks eindelijk gereed. Hierna werden zij enkele meters onder de grond
gestopt en op de waterstofinstallatie aangesloten.
Waarom zij zo diep ingegraven moesten worden, heb ik nooit begrepen; of
het moest zijn dat men bang was dat de wanden te zwak waren en de tanks
op een gegeven moment in de lucht zouden vliegen. Zij hielden zich echter
goed, hetgeen voor een niet gering deel te danken is geweest aan de
persoonlijke bemoeienis van de heer Einthoven, die er niet tegenop had
gezien zelf in de ketels te kruipen om de lasser de nodige aanwijzingen te
geven. Iemand anders van zijn positie (hij was inmiddels hoofdingenieur
geworden) zou zich zeker niet persoonlijk met dit soort werkjes ingelaten
hebben en eerder de tanks, die er verre van fraai uitzagen, tot oud roest
hebben verklaard.
Of door het aanbrengen van deze hogedruktanks voldoende waterstof zou
zijn verkregen om hiermee alle kabelballonnen te vullen, welke nodig
waren voor een enorme oppervlakte als Bandoeng had, betwijfel ik ten
zeerste en daar het ballonplan een doodgeboren kindje bleek, is er van
verdere pogingen niets gekomen. Toch hebben deze tanks nog goede
diensten gedaan, zij het dan niet zozeer voor het oorspronkelijke plan als
wel ten behoeve van de militaire luchtvaart. Deze bleek voor observaties in
toenemende mate waterstof nodig te hebben, zodat er geen dag voorbij
ging of er werden enige flessen gevuld.
Het tweede voorbeeld is van geheel andere aard en niemand is in staat te
raden wat het kan zijn, want het heeft niets te maken met radio en
aanverwante artikelen; misschien nog minder dan het even genoemde
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opkalefateren van oude stoomketels. Maar wij leefden in die vooroorlogse
tijd in een vreemde wereld, waarin alles mogelijk was en, zoals zo even
gezegd, de heer Einthoven hield nu eenmaal van het entameren van
excentrieke onderwerpen, waar een ander zijn schouders voor ophaalde of
geen raad mee wist. Welnu, het plan waar ik het thans over wil hebben en
waaraan met grote voortvarendheid is gewerkt, betrof het uithollen van een
heuvel.
Ook dit plan had te maken met het beschermen tegen aanvallen vanuit de
lucht, zij het dan niet zozeer voor het beveiligen van mensenlevens, als wel
van materialen. Het betrof hier namelijk het maken van een onderaards
magazijn. Wat dit betreft was het idee nog niet zo kwaad, want naderhand
bleek dat men ook elders (vooral in Duitsland) grote magazijnen en zelfs
hele fabrieken onder de bodem had gestopt, teneinde deze te beveiligen
tegen aanvallen vanuit de lucht. Het vreemde hiervan was echter dat wij,
als radiomensen, het werk zélf moesten opknappen en dat het niet werd
uitbesteed of opgedragen aan het terzake kundige mijnwezen.
Vermoedelijk is dit laatste ook wel de bedoeling geweest, doch heeft men
het daar niet aangedurfd of er geen tijd voor gehad. Dus nam de heer
Einthoven zelf de leiding. Wat dit aangaat, stond hij, evenals wijlen Dr. de
Groot, voor niets.
Vroegere bewoners van Bandoeng herinneren zich misschien nog wel dat
zich ergens boven Dago (een dessa op een kilometer of zes van Bandoeng
gelegen) voorbij het grote waterreservoir van het waterkrachtwerk van die
naam, een smalle tunnel bevond, die dwars door een heuvel liep en die
vroeger had gediend voor het doorlaten van water ten behoeve van de
elektrische centrale aldaar. Later heeft men voor deze waterweg een ander
kanaal gegraven en sindsdien diende de tunnel als doorgang voor de
bewoners van verderop gelegen kampongs. Het was deze ongeveer
honderdvijftig meter lange tunnel, die de heer Einthoven zich blijkbaar
heeft herinnerd toen er sprake was van het bouwen van een bomvrije
kelder ten behoeve van het opbergen van radiomateriaal. Het is mij echter
nog altijd een raadsel hoe hij het heeft aangedurfd deze tunnel te verbreden
en er zijgangen in te maken. Weliswaar bestonden de wanden van het
gebergte uit een soort mergel dat zich gemakkelijk liet bewerken, doch wie
weet wat voor verrassingen zich nog zouden voordoen wanneer men
eenmaal goed en wel aan de gang was. Daarbij bezaten wij noch de
ervaring noch de benodigde gereedschappen voor dit werk en het was dus
zeer de vraag of er iets van terecht zou komen. Hoe dit zij, op een gegeven
ogenblik kreeg ik opdracht een werkorder uit te schrijven voor het
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uithollen van een berg op Dago, waarna meteen van wal werd gestoken.
Maandenlang is hier gehamerd, gehakt, geboord en gezwoegd. Gelukkig
bleek naderhand het gehele linkerdeel van deze heuvel uit de even
genoemde mergel te bestaan, zodat geen tegenslagen werden ondervonden
en spoedig twee brede doorgangen gereed waren, waarna begonnen kon
worden met de zijgangen. Eén van onze technische ambtenaren (de man is
later in een Japans kamp overleden) heeft zich hier zeer verdienstelijk
gemaakt. Hij was bijzonder geschikt voor ruw montagewerk van
uiteenlopende soort, waaraan liefst veel werkvolk te pas kwam.
Zo was hij indertijd belast geweest met het antennewerk op Tjimindi en
Kebajoran, waarna hij op het in aanbouw zijnde radiostation te Dajeukolot
te werk werd gesteld om behulpzaam te zijn bij de montage en het
oprichten der masten. Toen dus een berg uitgegraven moest worden, lag
het voor de hand dat de heer Gerstekamp hieraan te pas moest komen.
Daarbij kon hij uitermate goed met de heer Einthoven opschieten. Hij
ging, bij wijze van spreken, voor hem door het vuur, doch wist hem aan de
andere kant ook te remmen wanneer de laatste met voorstellen of ideeën
kwam die wat al te fantastisch of te gewaagd waren.
Zo hadden wij, toen het menens werd, veel zand nodig voor het opwerpen
van wallen ter bescherming van kwetsbare machines en
waterstofapparaten, die geheel of gedeeltelijk in de open lucht stonden.
Het materiaal nu dat uit de berg kwam, had de eigenschap buiten als zand
uiteen te vallen, terwijl het binnen zo stevig was dat de wanden uit zichzelf
bleven staan, zonder verdere ondersteuning. Dit goedje zou dus ook goed
bruikbaar zijn voor de wallen, doch de moeilijkheid bestond hierin hoe het
vervoerd te krijgen. De berg lag namelijk vrij ver van de hoofdweg.
Weliswaar was met spoed een tijdelijke autoweg aangelegd, doch deze
bezat niet alleen tal van scherpe bochten, doch ook steile hellingen.
Wanneer we in het bezit waren geweest van een behoorlijke zware
vrachtwagen, dan zou het nog wel gegaan zijn; doch die bezaten we niet en
daarom kwam de heer Einthoven op het idee om achter onze drie tons
truck een aanhangwagen te haken en deze met zand te laden. Deze truck
moest toch rijden voor het vervoer van personeel en daar Dago veel hoger
lag dan Bandoeng, behoefde het geen extra benzine te kosten, vond hij, als
wilde hij het geval hierdoor aantrekkelijker maken. Doch de heer
Gerstemaker, die overigens voor geen kleintje vervaard was, liep er niet in.
Hij durfde het waagstuk niet aan, omdat hij bang was dat de onbestuurbare
aanhangwagen bij het naar beneden gaan tegen de truck op zou botsen,
waardoor het gevaar bestond dat het hele gevalletje in het ravijn
terechtkwam. Een gevaar dat lang niet denkbeeldig was, als men weet hoe
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het daar met het terrein gesteld was. Niettegenstaande de gemaakte
bezwaren bleef de heer Einthoven aandringen. Zonder resultaat echter,
want de heer Gerstemaker hield, zeer terecht, voet bij stuk en de eerste
moest maar zien hoe hij aan zand kwam.
Hoewel de tijden ernstig waren en aan feestvieren niet gedacht kon
worden, werd na het gereed komen van het werk de traditionele slamatan
niet vergeten, waarbij ditmaal niet een karbouw doch een zwarte geit het
leven moest laten. Met het gebruikelijke ceremonieel werd de kop ergens
in het binnenste van de berg begraven, terwijl het kamponghoofd van de
nabijgelegen dessa een toepasselijke rede hield, waarin hij erop aandrong
trouw te blijven aan het Gouvernement. Hierna werd onmiddellijk
begonnen met het overbrengen van een gedeelte van de magazijnvoorraad,
hetgeen veel tijd in beslag nam omdat slechts één drietons truck ter
beschikking stond.
De heer Einthoven was danig met het resultaat van het werk in zijn schik
en hoewel hiertoe toen nog geen directe aanleiding bestond, voelde hij er
veel voor alvast zoveel mogelijk waardevol materiaal in veiligheid te
brengen zoals zenders, grote watergekoelde lampen enz. Een betere plaats
dan het onderaardse magazijn was niet denkbaar volgens hem, want met
geen mogelijkheid zouden bommen hier doel kunnen treffen. Inderdaad,
daar had hij gelijk in; alvorens de bommen tot het binnenste konden
doordringen, zou er heel wat moeten gebeuren. Maar er gebeurde wat
anders, waaraan misschien niemand gedacht had en waardoor het nieuwe
magazijn voor bepaalde voorwerpen voorshands onbruikbaar bleek te zijn.
Wat was namelijk het geval. Toen na ongeveer een maand of twee één van
de aldaar opgeslagen zenders teruggehaald werd om verzonden te worden,
bleek, tot grote schrik van de aanwezigen, het binnenwerk centimeters dik
onder de schimmel te zitten. Draadweerstandjes, condensatoren enz. waren
geheel aangetast. Een proef deze te reinigen, liep op niets uit, zodat zij
uitgewisseld moesten worden.
Dit was een grote tegenvaller. Wat bederf aangaat waren we niet verwend,
doch alles wat we tot nog toe meegemaakt hadden, was nog maar
kinderspel bij hetgeen hier gebeurd was. We wisten reeds van tevoren dat
het binnen vochtig was, maar zoiets ergs hadden we niet verwacht. Met
spoed werden toen ettelijke blikken ongebluste kalk aangerukt en
verhittingslampen in de apparaten aangebracht. Zonder veel succes echter.
De ruimten waren vochtig en bleven vochtig. Ook een nog uitgebreidere
elektrische verwarming haalde weinig uit, althans niet in die korte tijd en
daarbij: het was in de regenperiode. Het water sijpelde door de wanden en
ik stel mij voor, dat er heel wat kilowatturen nodig zouden zijn geweest
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om het hele bergmassief droog te maken, nog afgezien daarvan of zoiets
ooit gelukt was. Het enige afdoende middel zou misschien geweest zijn de
wanden te bestrijken met een dikke laag cement, doch hiervoor ontbraken
ons de middelen.
Het was duidelijk: onze bomvrije magazijnruimte was niet geschikt voor
zend-ontvangapparaten en dergelijke, doch alleen voor goederen die niet
aan bederf onderhevig waren zoals porseleinen isolatoren, glazen
zendlampen, pijp enz. Maar hiervoor was zij in de eerste plaats niet
bedoeld. Wat dit aangaat zouden de moeite en de kosten grotendeels voor
niets zijn geweest, ware het niet dat het grote werk achteraf toch nog zijn
nut heeft gehad, misschien wel van onbetaalbaar belang is geweest. Hoe
dit kwam, blijkt uit het volgende.
Hoewel mij uiteraard nadere bijzonderheden ontbreken, schijnen de
Jappen in het bomvrije Dagomagazijn ook wel iets gezien te hebben.
Althans, zij hielden het niet alleen in stand, doch brachten zelfs enige
verbeteringen aan. In plaats dus dat zij het magazijn prijs gaven en
ontruimden, bleef het als zodanig intact.
Weliswaar zijn noch in onze tijd noch in die van de Jappen bommen op de
radiomagazijnen te Bandoeng gevallen. Wat dit betreft hadden de
goederen even goed op hun plaats kunnen blijven en hadden niet naar
Dago gebracht behoeven te worden. Maar, en nu moet ik een sprong van
enige jaren nemen, na de Japanse capitulatie keerde de rust niet terug.
Integendeel de chaos begon toen recht goed, met het gevolg dat niet alleen
de Bandoeng-magazijnen alsnog in rook opgingen, ook de zend- en
ontvangstations leden grote schade, met uitzondering van het bomvrije
magazijn te Dago. En dit is ons geluk geweest, want hier stond een grote
partij glazen en watergekoelde lampen, welke direct bruikbaar waren en
meteen op Dajeukolot en elders dienst konden doen.
En zo gebeurde het dat door een zuiver toeval het geniale idee van de heer
Einthoven toch nog tot zijn recht kwam.

2: In oorlog met Japan (de laatste dagen)
Het was er dus toch van gekomen. Vanaf 8 december 1941 waren we in
oorlog met Japan! Niet dat deze zo onverwachts kwam. Niemand had,
geloof ik, anders verwacht. Doch nu het zo lang duurde, begon het erop te
lijken dat wij er toch nog buiten zouden blijven. Dit heeft echter niet zo
mogen zijn.
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’s Ochtends vroeg richtte onze Landvoogd zich via de radio tot de
bevolking van Nederlands-Indië, waarbij hij de laffe aanval van de
Japanners op Pearl Harbour hekelde. Volgens de G.G. was de bedoeling
van Japan duidelijk en ook op Nederlands-Indië gericht. Zijne Excellentie
besloot zijn rede met de woorden, “dat de Nederlandse Regering de
uitdaging aanvaardt en de wapenen tegen het Japanse Keizerrijk opneemt”.
Vanaf die datum werd het ernst met het nemen van allerlei maatregelen.
Thans was iedere twijfel weggenomen, vroeg of laat konden we de vijand
verwachten. Het Indische leger mobiliseerde, doch daar de P.T.T. Dienst
tot de vitale bedrijven behoorde, behoefde geen van ons op te komen. Wat
dit betreft hadden wij in het radiolaboratorium en -werkplaats op volle
kracht door kunnen werken, ware het niet dat door allerlei andere
maatregelen personeel aan het bedrijf werd onttrokken, zodat al direct de
productie belangrijk terugliep.
Wat was namelijk het geval?
Niet alleen van de P.T.T. Dienst, doch ook van vele andere
Gouvernementsinstellingen genoot het personeel vrijstelling van militaire
dienst. Met het gevolg dat vele dienstplichtigen aan het leger werden
onttrokken. Teneinde toch nog zoveel mogelijk profijt te trekken van
iedereen die weerbaar was en deze in te schakelen in het defensieapparaat,
werden stads- en landwachten opgericht. De bedoeling hiervan was
vermoedelijk om de omgeving van de eigen gebouwen te beschermen
tegen mogelijke aanvallen vanuit de lucht, bijvoorbeeld door de strijd aan
te binden tegen neergelaten parachutisten. Ook het radiolaboratorium en werkplaats ontkwamen niet aan deze maatregel. Onder commando van één
der technische ambtenaren, die vroeger sergeant was geweest, werden
afdelingen gevormd die gewapend werden en gedurende vele uren per dag
een militaire training ontvingen. Behalve het africhten van de landwacht
werden oefeningen gehouden in het blussen van branden en in het vervoer
van gewonden. De omgeving van het radiolaboratorium had in die tijd
meer weg van een kazerne dan van een civiele instelling. Zowel blank als
bruin, ingenieur als koelie, marcheerde broederlijk naast elkaar.
Tegenstellingen bestonden niet meer.
Intussen rukten de Jappen in Malakka (welke route door hen genomen
werd) met de regelmatigheid van een uurwerk op en vielen spoedig de
eerste bommen op het gebied van Nederlands-Indië. Op de traditionele
bijeenkomst van het P.T.T. personeel op Nieuwjaars ochtend hielden het
Diensthoofd, Ir. Hillen, en de heer H.T.T. Ir. Warners, een toespraak,
waarin door beide op de ernst van de toestand werd gewezen. De laatste
wijdde tevens enige waarderende woorden aan de radiomonteur, chef van
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het radiostation van, naar ik mij herinner, Terempa voor zijn buitengewoon
moedig gedrag. Reeds een paar maal hadden de Japanse vliegeniers een
aanval op zijn station gedaan, zonder het te treffen. Daarna liet hij zijn
vrouw en kinderen naar een veiliger oord vertrekken, doch bleef zelf op
zijn post. Tenslotte werd het gebouwtje na een hernieuwde aanval toch
getroffen, zij het dan niet ernstig, zodat de zendontvanginstallatie gespaard
bleef. Toen werd het hem een beetje al te gevaarlijk en besloot hij de
installatie naar een veiliger oord te brengen. Na een korte onderbreking
was hij weer in de lucht en zette de dienst voort. Alsof er niets gebeurd
was. Geen wonder dat het moedige gedrag van deze eenvoudige
gedienstige als voorbeeld werd gesteld.
In navolging van andere landen voerden de Jappen een intensieve
radiopropaganda, waarbij zij gebruik maakten van de Nederlandse en
Maleise taal. Het behoeft geen betoog dat deze uitzendingen niet veel
goeds voor ons bevatten. Er werden tal van leugens ten beste gegeven en
er werd bij voorbaat verteld wat men in de toekomst met ons van plan was.
Wanneer men de door hen opgegeven verliezen wilde geloven, dan
bezaten we niet veel vliegtuigen meer. En wat de Nederlanders aangaat,
deze zouden binnen drie jaren tijds tot paupers worden teruggebracht!
Teneinde dit soort uitzendingen te hinderen, werden door het
radiolaboratorium met spoed enige stoorzendertjes in elkaar gezet. De
bedoeling van deze stoorzenders was om op dezelfde golflengte te gaan
zitten als die der propagandazenders en deze op verschillende plaatsen in
de Archipel op te stellen, althans voor zover nog mogelijk.
De moeilijkheid bestond nu hierin het zo in te richten, dat onze zenders
een brede golfband kregen, want zodra de Jappen in de gaten kregen dat zij
gestoord werden, was het voor hen een klein kunstje over te gaan op een
nabij gelegen golflengte. Wilden wij dus enig succes sorteren, dan zou
onze golfband zo breed moeten zijn dat het uitwijken voor de Jappen geen
zin meer had. Om dit te bereiken werd in de roosterleiding van de
kristaltrappen (het betrof hier uitzendingen op de korte golf) een draaiend
schijfje (een zogenaamde wobbelaar) aangebracht, waardoor de capaciteit
van de keten een weinig varieerde. Hierdoor veranderde ook de
stuurfrequentie periodisch en dus eveneens de uitgezonden golflengtes. In
hoeverre deze zenders, waarvan een viertal gereed kwam, aan hun doel
hebben beantwoord, is mij niet bekend.
Omgekeerd werd een groots opgezette radioluisterpost aan de
Lembangseweg te Bandoeng ingericht, teneinde alles op te vangen wat
maar voor de verdediging van belang kon zijn. Deze berichten die zowel
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door vriend als vijand werden uitgezonden, waren bestemd voor de
Mobilisatieraad, die de gegevens nader uitwerkte.
Steeds naderbij kwamen de Jappen en zij stonden reeds voor Singapore.
Het kostte de omroeper van de Nirom steeds meer moeite om bij zijn
commentaar op het oorlogscommuniqué “lichtpuntjes”, zo hij het noemde,
te ontdekken. Grote teleurstelling bracht het bericht omtrent het verlies van
de grote Engelse slagschepen, de Repulse en de Prince of Wales. Blijkbaar
waren de Jappen veel sterker dan men oorspronkelijk had verwacht. Voor
velen betekende deze ramp dan ook het begin van het einde en zij zagen
geen hoop meer.
Onze luchtmacht had in Malakka moeten bijspringen om de Engelsen te
helpen. Vele van onze vliegeniers hadden hierbij het leven verloren, omdat
al spoedig bleek dat de Japanse Navy O’s veel sneller waren dan onze
logge Brewsters. “Straks, wanneer de Jappen op Java komen, hebben wij
geen luchtmacht meer”, zo hoorde men alom.
Alles scheen erop gericht Singapore te behouden, doch het mocht niet
baten. Op vrijdag 13 februari 1942 werd de stad ernstig bedreigd en
spoedig daarop lag de weg naar Sumatra en Java open. Reeds eerder was
Tarakan gevallen, Pontianak en Medan gebombardeerd, Balikpapan
vernield, Ambon bezet, Menado vanuit zee beschoten enz.
Daarna had de prachtige prestatie plaats van de verbonden luchtmachten
en onderzeeërs in de Straat van Makassar, hetgeen enige opluchting bracht.
Zouden de Jappen toch nog te keren zijn? Velen begonnen weer nieuwe
hoop te verkrijgen. Echter tevergeefs.
De eerste bombardementen op Java vonden plaats. Soerabaia genoot de
twijfelachtige eer het eerst aan de beurt te komen, daarna volgden Batavia,
Magelang, Madioen en tenslotte Bandoeng. Toen de eerste bommen op en
nabij het vliegveld Andir vielen, liep heel Bandoeng, louter uit
nieuwsgierigheid, uit om de aangerichte verwoestingen in ogenschouw te
nemen. Wanneer de Jappen terug waren gekomen, hadden ze hier een
bloedbad kunnen aanrichten.
Op vrijdag 27 februari werd Tandjong Priok zwaar gebombardeerd en kort
daarop werd ook Bandoeng vaker bezocht. Telkens wanneer de sirenes
loeiden, liepen het gehele radiolaboratorium en -werkplaats uit.
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Foto 56: Het maken van schuilkelders op het terrein van het
Radiolaboratorium. Opname laatste helft 1941.
De schuilkelders op het terrein waren, hoewel deugdelijk, op geen stukken
na groot genoeg om het gehele personeel te bergen. Daarom vluchtten de
meesten de poort uit en probeerden elders een schuilgelegenheid te vinden.
Aan de overkant, op een afstand van een driehonderd meter, hadden we
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spoedshalve enkele loopgraven laten aanleggen, doch ook dit was niet
voldoende. Het gevolg hiervan was dat velen misbruik van deze
gelegenheid maakten en eerst terugkwamen lang nadat het “all clear”
signaal geklonken had. Veel maakte dit trouwens niet uit, want gewerkt
werd er praktisch niet meer.
Alleen de landwacht hield zich kordaat. Deze bleef op het terrein, ook al
scheerden de vliegtuigen vlak over hen heen. Eén van de
ondercommandanten kon op een gegeven ogenblik de verleiding niet
weerstaan en vuurde een kogel op de Jap af, hetgeen een hevig protest van
de anderen, niet landwachters, uitlokte, omdat men bang was dat hij wel
eens terug kon komen om wraak te nemen en een bom laten vallen. Maar
de Jap kwam niet terug, althans niet direct, doch wel enkele dagen later.
Ook toen liet hij geen bom vallen, doch wel wat anders. Men had namelijk
iets in de bomen horen ritselen en toen men ging zoeken, werd een
vulpotlood gevonden.
De Jappen begonnen thans haast te maken. Terwijl de besprekingen over
de overgave van Singapore nog aan de gang waren, daalden parachutisten
op het vliegveld van Palembang, met de bedoeling het te bezetten. Dankzij
een door hen begane fout, door het niet ontdekken van één vliegveld,
werden vele Japanners opgeruimd. Onze troepenmacht was echter te klein
om van de verkregen gunstige situatie profijt te trekken. Zij trokken
daarom overhaast terug op Oosthaven, met achterlating van al hun wapens.
Van hieruit zagen zij nog net kans Java te bereiken.
De gebeurtenissen volgden elkaar thans snel op. Een groot gedeelte van
onze vloot offerde zich op in de beroemde slag om de Java Zee onder
commando van vice admiraal Doorman. Hierdoor kregen de Jappen één
dag vertraging, omdat hun transportschepen gedwongen waren geweest
van koers te veranderen.
Daarna begon de directe aanval op Java en na een laatste inzet van de
overgebleven luchtmacht landden op zaterdag 28 februari de eerste
divisies op verschillende punten van de noordkust. Hiermee was eigenlijk
het pleit beslist. Ons kleine leger, niet in staat zo’n uitgestrekt gebied te
verdedigen, werd volkomen uiteen gerukt en geraakte in de grootst
mogelijke verwarring. De Japanse troepen die op Midden Java landden,
ondervonden weinig weerstand en rukten snel op in de richting van het
vliegveld Kali Djati. Voordat men er erg in had, werd dit vliegveld
overrompeld en bezet, waarbij verschillende van onze vliegtuigen op de
grond een roemloos einde vonden. Eerst een paar dagen later drong deze
slechte tijding tot Bandoeng door!
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Woensdag daarop volgend had het eerste grote bombardement op deze
stad plaats en daarna stond zij geregeld bloot aan aanvallen vanuit de
lucht. Een groot deel van het inheemse personeel kwam niet meer binnen.
Het luchtalarm was overdag praktisch niet meer van de lucht; ’s nachts
was het rustig. Aanhoudend gilden de sirenen, zodat het personeel
praktisch al de tijd in de schuilkelders verbleef. Tegenstand in de lucht
werd bijna niet meer ondervonden, omdat wij geen vliegtuigen meer
bezaten. In verhouding tot het aantal aanvallen werden betrekkelijk weinig
bommen uitgeworpen. Met afgezette motoren gleden de Navy O’s over de
stad en mitrailleerden verschillende punten. Ons afweergeschut deed zijn
best. Tegen de blauwe hemel zagen we in de verte duidelijk de granaten
springen. Geen enkele trof ook maar bij benadering doel, hetgeen ons
respect voor de bekwaamheid van onze schutters niet verhoogde. Met
spanning volgden wij de verrichtingen der vijandige vliegeniers, ieder
ogenblik verwachtende dat zij opnieuw een grote aanval op de stad zouden
inzetten. Doch deze bleef vooralsnog uit.
Zo naderde de laatste zaterdag. De luchtbeschermingsdienst had zijn
werkzaamheden gestaakt en gaf geen alarmsignalen meer. Het gevolg
hiervan was dat wij op het radiolaboratorium thans op onze eigen
waarnemers waren aangewezen. Doch deze konden het gehele terrein niet
overzien vanwege het hoge geboomte en niemand durfde zich in de
antennemasten begeven.
Duidelijk herinner ik mij het gebeuren van die ochtend, welke de laatste
zou zijn van het toenmalige bestel en het is net of ik alles bij het
neerschrijven nogmaals beleef.
Er hangt iets in de lucht, de spanning neemt met het uur toe. Het is
duidelijk dat er vandaag belangrijke gebeurtenissen te wachten staan.
Misschien is het wel de laatste dag dat we onder de bestaande
verhoudingen werken.
Plotseling dringt enig rumoer tot mijn kantoor door, gevolgd door druk
gepraat en beweeg op de galerij. Het blijkt dat er een bevel van hogerhand
is binnengekomen om met spoed de geluidsversterkerauto in te richten
voor een compleet zendontvangstation. In aller haast worden een 40 Wattzender en een paar kortegolfontvangers met de nodige reserveonderdelen
uit het magazijn gehaald. Het schijnt in de bedoeling te liggen dat een
gedeelte der troepen onder commando van een generaal een guerrilla strijd
in de bergen gaat voeren. Dit betekent dus dat het leger als georganiseerd
geheel ophoudt te bestaan. Bij het vernemen van deze Jobstijding schiet
mij een brok in de keel, welke ik probeer weg te slikken, hetgeen niet recht
gelukken wil.
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Intussen is mijn collega, de heer Hasenstab, die we vroeger bij het
antennewerk reeds als waaghals hebben leren kennen, naar mij
toegekomen om afscheid te nemen. Hij heeft zich vrijwillig aangeboden
om als technicus mee te gaan, hetgeen een wisse dood betekent.
Allen zijn diep onder de indruk van het gebeuren, doch er is geen tijd voor
veel woorden en na een korte groet is hij alweer weg. Na een uurtje komt
hij echter terug met de mededeling dat bij nader inzien de actie afgelast is,
hetgeen hem kennelijk spijt.
Tot een uur of elf is het merkwaardig rustig in de lucht geweest, iets wat
de laatste dagen niet meer voorgekomen is. Dan worden we plotseling
opgeschrikt door een geweldige knal, gevolgd door het gekletter van
kogels op de dakpannen. Het nog aanwezige personeel rent de gebouwen
uit. Tijd om het terrein te verlaten is er niet meer, daarom tracht iedereen
elders zo goed mogelijk dekking te zoeken. Hierna volgen nog enkele
explosies op grotere afstand. Blijkbaar hebben de Jappen het dus niet op
het radiolaboratorium voorzien.
Zodra het geronk van de vliegtuigen voldoende verminderd is, begeven we
ons naar buiten om te zien wat er aan de hand is geweest. In de richting
van de aloon-aloon en ook op grotere afstand stijgen enorme
rookkolommen op. Bij informatie blijkt een bom achter het postkantoor te
zijn gevallen. Eén der P.T.T. ambtenaren werd hierbij zo zwaar gewond,
dat hij aan de gevolgen overleed. Een ander, de heer T.A. Smits, die tot de
radiodienst behoorde, kreeg ernstig letsel.
De heer Einthoven die dit hoort, maakt zich ongerust of de autogarage van
Van L, die hier staat, getroffen is. Op een vraag van één der omstanders of
hij misschien zijn auto daar in reparatie heeft, antwoordt hij: “Niet mijn
auto maar een reservewiel”, hetgeen enige hilariteit uitlokt.
Met een somber voorgevoel verlaten we tegen de middag ons werk, alles
meenemend wat voor ons waarde had. Nog waren de Jappen er niet, doch
we waren er zeker van dat zij er vóór maandag zouden zijn en zo dit laatste
niet het geval was, dan stonden er ernstige dingen te gebeuren. Misschien
wel een meedogenloos bombardement op de stad.
In de stad zelf, die we door moeten om thuis te komen, heerst een
ontstellende chaos. Honderden personenauto’s rijden in wilde vaart door
de straten. In de meeste bevinden zich slechts één of twee personen. Grote
colonnes militairen trekken in wanorde langs de weg. Militaire
vrachtauto’s komen in lange rijen vanuit de richting Batavia gereden. Alles
wees op een vluchtend leger.
In de omgeving van mijn huis aan de noordelijke rand van de stad is alles
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rustig. Onwillekeurig worden mijn ogen getrokken in de richting van de
Tangkoeban Prahoe, badend in het zonlicht als immer. Niets verraadt het
afschuwelijke drama dat zich daar op dat moment afspeelt, waarvan later
de bijzonderheden bekend zijn geworden. Honderden jonge mensen
worden daar opgeofferd in een volkomen ongelijke strijd. Velen van hen
hebben pas de HBS-banken verlaten. Nog maar enkele dagen geleden zijn
zij zingend de Lembangweg, welke toegang geeft tot de hellingen van de
Tangkoeban Prahoe en de Tjiaterstelling opgereden, niet wetend wat hun
te wachten stond. Thuis gewend alles op tijd te krijgen, moesten ze al
direct honger lijden, omdat de intendance niet meer werkte. Deze laatste
zag geen kans meer er door te komen, omdat op de kale bergweg de auto’s
ten prooi gesteld waren aan de vijandelijke bommenwerpers, die vanuit het
nabij gelegen vliegveld Kali Djati opereerden. Onze luchtmacht kon hier
niets tegen doen, omdat er geen jagers meer waren.
Toch hielden onze jongens het daar al een dag of vier uit. De kleine
krombenige Jappen mochten er niet door, het mocht kosten wat het wilde.
En deze prijs is hoog geweest, naar later is gebleken. Onder dierlijk
gekrijs, met de bajonet op het geweer en in steeds aanzwellende menigte,
waren de kleine duivels op onze jongens aan komen stuiven, die tenslotte
wel moesten zwichten. Daarna werden zij met de puttees en riemen aaneen
gekoppeld en opgedreven op de punt van de bajonet naar een open plek
ergens aan de zoom van het woud. Toen knetterde de mitrailleur en bij
tientallen vielen ze neer, tot de laatste man neergemaaid. Of dit nog niet
mooi genoeg was, werd hier en daar een schokkend jong lichaam dat niet
onmiddellijk dodelijk getroffen werd, met de bajonet afgemaakt. Op één
na, die de steek van de bajonet overleefde en het drama, als hierboven
vermeld, heeft kunnen navertellen.
De gehele middag houdt de stroom van militairen vanuit de noordelijke
richting aan. Het centrum van de stad is vol en nu zoeken ze ook de
buitenwijken op. De inkwartieringsdienst heeft het ook al opgegeven en
daarom proberen ze zelf maar een heenkomen te vinden. Zo kloppen ook
een tiental mannen bij ons aan om onderdak, allen landstormers naar later
bleek. Zij waren afkomstig uit Weltevreden en hadden te Tandjong Priok
gelegen. Vóór de komst van de Jappen hadden ze hun stellingen al
verlaten, bang ingesloten te worden. Iedere dag waren ze een eind verder
teruggetrokken, tot ze eindelijk in de stelling Bandoeng arriveerden. Geen
Japanner hadden ze nog gezien en ook geen schot gelost. Toch zat de
schrik er zo in, dat ze allen even zenuwachtig deden. Bij het gehouden
appèl bleken twee man te ontbreken, die men tot nu toe niet had gemist.
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Toen pas herinnerde men zich dat deze ergens onderweg op wacht waren
gezet en dat men bij de verdere terugtocht, die misschien meer op een
vlucht heeft geleken, vergeten had hen te waarschuwen. Het bleek echter
niet nodig zich over het geval ongerust te maken, want in de loop van de
avond kwamen ze boven water. Ook zij hadden het zekere voor het
onzekere genomen en hun wachtposten verlaten, toen er niemand kwam
opdagen.
Zondagochtend 8 maart werd gemompeld dat de Gouverneur Generaal en
de legercommandant op weg waren naar Kali Djati, teneinde met de
Japanse opperbevelhebber te onderhandelen over vredesvoorwaarden. Een
aantal Japanse bommenwerpers cirkelde aanhoudend boven de stad met
geopende bommenluiken. Het was duidelijk dat hier een bedreiging achter
stak. Eén der officieren, die tot de afdeling der bij ons ingekwartierde
soldaten behoorde, wist te vertellen dat de Japanse opperbevelhebber een
onvoorwaardelijke overgave eiste, op straffe van een meedogenloos
bombardement van Bandoeng en andere steden.
Eindelijk zakten de vliegtuigen af en in de middag kwam het bericht van
de capitulatie, waarbij aan alle troepencommandanten bekend werd
gemaakt, dat de strijd moest worden gestaakt. Nog diezelfde zondagavond
trokken de Japanse stoottroepen Bandoeng binnen en maakten vele burgers
kennis met de methoden der overweldigers, door op staande voet hun
huizen te worden uitgezet met achterlating van vrijwel alles.
Voor onze ingekwartierde landstormers betekende de capitulatie een ware
opluchting, blij niet meer te hoeven vechten en spoedig naar huis terug te
kunnen keren. Wanneer zij geweten hadden wat hun te wachten stond,
namelijk een drie en een halfjarige internering en dan nog wat voor een
internering, dan zouden ze er misschien wel anders over gedacht hebben.
Het is zelfs vrij zeker dat enkele van het groepje nimmer hun oude
omgeving hebben teruggezien.
Maar dit konden zij niet weten en hierin stonden zij niet alleen, want ook
wij en vele anderen konden er ons geen voorstelling van maken wat er
stond te gebeuren. Zelfs wilde het er nauwelijks in dat er van toen af een
nieuwe heerser over Java’s beemden was gekomen. Toch was dit zo, want
het duurde maar even of ook wij maakten kennis met de Japanse wachten,
die op alle hoeken van de straten werden uitgezet en ons de wetten
voorschreven.
Waarvoor was dit alles nodig? Hadden wij het niet goed gedaan in al die
jaren? Heerste er geen welvaart, rust en orde? Zou de Japanner het beter
kunnen dan wij en zo niet, wat deed hij dan hier?
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Deze vragen, die onwillekeurig bij ons opkwamen, zouden maar al te
spoedig beantwoord worden. De volgende dag hingen boven Bandoeng
drie ballonnen met het opschrift: ASIA TIMOER RAJA (Groot OostAzië), hetgeen zoveel wilde zeggen dat er voor de westerling geen plaats
meer was. “Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen”.

3: De bezettingstijd
’s Maandags (9 maart 1942) werd er niet gewerkt. Alle Europese
ambtenaren bleven thuis om de komende dingen af te wachten. Voor
verschillende woningen stopte een auto met Japanse officieren benevens
een tolk. Zij kwamen informeren of mijnheer thuis was en zo ja, of hij zo
goed wilde zijn hen te volgen. Het was wenselijk een koffertje met wat
kleren mee te nemen. Veel behoefde het niet te zijn, werd erbij gezegd,
want zij zouden niet lang wegblijven.
Maar velen kwamen nimmer meer terug. Zo ook niet de heer W., die
schuin tegenover ons woonde. Nog zie ik de welwillende oude baas gaan
met een koffertje in de hand, gedwee de heren volgend. Niets had hij op
zijn geweten, anders dan dat hij zijn medewerking had verleend bij de
oprichting van een inheemse militie. Doch dit was blijkbaar voor de
Japanners voldoende om hem op te sluiten en wat hierop volgde.
Via de telefoon vernamen wij, dat ook twee van onze mensen waren
opgehaald en in de gevangenis gestopt. Na ongeveer een week vastgezeten
te hebben, hadden ze het geluk weer vrij te komen.
Intussen pijnigden wij ons hoofd waarom nu juist deze twee waren
opgepikt en niet de hoogsten in rang. Tot iemand op het idee kwam of men
misschien de telefoongids had geraadpleegd, omdat hun namen toevallig
bovenaan stonden. Later bleek dit inderdaad het geval geweest te zijn, daar
bij andere Gouvernementsdiensten hetzelfde was voorgevallen.
De gehele dag en ook de volgende dagen maakten Japanse vliegers
acrobatische toeren boven de stad, klaarblijkelijk met de bedoeling indruk
te wekken. Zij bleken werkelijk hun toestellen zeer goed in bedwang te
kunnen houden en haalden stunts uit die we vroeger bij onze luchtmacht
nimmer hadden gezien. In de loop van de dag werd officieel bekend
gemaakt, dat iedereen rustig aan zijn werk moest gaan, teneinde
verwarring te voorkomen. In verband hiermee kwamen de meesten van
ons de volgende dag weer binnen. Van de inheemse werklieden ontbraken
vele, hetgeen moeilijk anders te verwachten was, omdat het grootste
gedeelte buiten de stad was gevlucht.
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Ik was benieuwd in welke staat het radiolaboratorium terug te vinden,
omdat mij bekend was dat indertijd een vernielingsploeg in het leven was
geroepen, die op het kritieke moment zijn plicht had te doen. Totnogtoe
waren hierover geen berichten tot ons gekomen, omdat de landwacht die
tot op het laatst op zijn post diende te blijven, naar Pengalengan was
afgezakt, zodat de verbinding was verbroken. Niettegenstaande het feit dat
op het radiolaboratorium ook nog stoottroepen hadden “gelogeerd”, viel de
toestand aldaar erg mee. De vernielingsploeg had alleen enkele vaten met
olie leeg laten lopen en een aantal vitale onderdelen van draaibanken en zo
verstopt, die gemakkelijk te achterhalen waren. Aanvankelijk schijnt het
wel in de bedoeling te hebben gelegen alles grondig te vernielen, doch op
het laatste moment had men hiervan afgezien. En wat de stoottroepen
betreft: deze waren alleen gelegerd geweest in de kantoren en hadden daar
alles op z’n kop gezet en een hoop vuil achtergelaten. Gelukkig waren ze
reeds voor een groot gedeelte weer vertrokken, of stonden op het punt te
vertrekken. Het zullen wel deze troepen zijn geweest, die door moesten
naar Australië via Nieuw Guinea en Port Moresby.
Nimmer heb ik zo’n stelletje woestelingen gezien als deze heren; het leken
wel halve wilden en het viel mij mee, dat ze ons rustig lieten passeren.
Allen droegen de sporen van een langdurig rimboeleven. Al hadden ze de
hele tocht door de wildernis van Malaka gemaakt, dan kon het niet erger.
Vuil dat ze waren, enorm, met weinig anders om hun lijf dan lompen. We
waren dan ook wat blij dat ze er zo spoedig vandoor gingen, al namen ze
en passant een paar van onze auto’s mee.
Met onze tekenkamer die in één der huizen aan de overkant van de weg
was ondergebracht, stond het er slechter voor. Ook hier waren de
stoottroepen geweest. Zij hadden de tekeningen uit de laden gehaald en
grotendeels gebruikt voor het koken van hun potje. De rest lag overal
verspreid. Na hun vertrek werd verzuimd het gebouw te sluiten met als
gevolg, dat loslopende bendes de chaos nog een beetje kwamen vergroten
en alles roofden wat van hun gading was. Weg waren dus onze tekeningen
en beschrijvingen, die wij met zoveel zorg hadden gemaakt. Op het
moment hinderde dit niet zoveel, omdat er de eerste tijd van het bouwen
van ontvangers en zenders toch niets kon komen. Maar het ging om later,
wanneer wij weer vrij zouden zijn; tegen die tijd moest, als het enigszins
kon, alles weer compleet zijn. Het was hierop dat onze ogen waren gericht,
een standpunt dat ons al die tijd, tot het einde toe, nimmer heeft losgelaten.
Dat het radiolaboratorium en werkplaats van een plundering gevrijwaard
zijn gebleven, is in hoofdzaak te danken geweest aan onze koene portier,
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die al die dagen op zijn post is gebleven. Zelfs heeft hij het durven bestaan
de toegang te weigeren aan de Japanse stoottroepen, hetgeen hem bijna
duur was komen te staan, naar hij mij later vertelde. Ook deze man heeft
de kamptijd niet mogen overleven.
Daar waren we dus weer, sinds die bewuste zaterdag, op ons oude plaatsje
en wij wisten niet goed wat te beginnen. Het laboratorium aan zijn lot
overlaten ging niet (ook al om even genoemde reden), toestellen maken die
de vijand zou kunnen gebruiken, was uitgesloten. Orders, zoals dit vroeger
het geval was, zouden natuurlijk wegblijven. Contact met de
Buitengewesten bestond er niet meer en wat er met de stations op Java zou
gebeuren, was vooralsnog onzeker.
Het enige dat we konden doen, was de werken waarmee men bezig was en
welke niet geschikt waren voor legerdoeleinden, af te maken in een
langzaam tempo. Dit laatste, omdat rekening moest worden gehouden met
de mogelijkheid dat wij geen materialen meer zouden krijgen. We zouden
het liefst het bedrijf zo lang mogelijk gaande houden, ook al om de
inheemse werklieden in de gelegenheid te stellen wat te verdienen; iets
waar wij uiteraard zelf ook belang bij hadden. Wij hoopten alleen, dat niet
al het inheemse personeel terug zou komen, want om vijfhonderd man
enige maanden aan het werk te houden, zou moeilijk gaan.
Doch deze hoop bleek ijdel, want toen bekend werd dat het
radiolaboratorium en -werkplaats weer open waren, kwamen de meesten
zich melden en deze toeloop werd nog groter toen het Hoofdbestuur van de
P.T.T. een order uitvaardigde, dat wie niet binnen een bepaalde tijd binnen
was, geacht werd te zijn ontslagen. Mocht deze maatregel voor het
Hoofdbureau van belang zijn om de zaken daar weer op gang te brengen,
wat ons betreft had hij beter weg kunnen blijven.
Daar zaten we dus met een huis vol mensen en bijna geen werk, zodat we
met het volk bijna geen raad wisten. Gelukkig werd ons doen en laten die
eerste tijd in het geheel niet gecontroleerd. De Jappen lieten ons volkomen
onze gang gaan, een verschijnsel waar we ons altijd ten zeerste over
hebben verwonderd. Af en toe kregen we een Japanse kapitein van de
Genie op bezoek, die zijn tenten in de Technische Hogeschool had
opgeslagen. Kennelijk was hem door zijn superieuren opgedragen een
advies over ons bedrijf uit te brengen en achteraf is het duidelijk, dat hij
van zijn bevindingen een overdreven rapport heeft ingediend, met het
verzoek het laboratorium met werkplaats te sparen en niet op te heffen.
Daar het niet aanging het gebouw helemaal zonder toezicht te laten,
werden door hem twee Japanse soldaten als bewakers aangesteld, die de
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volle 24 uur dienst hadden en niets anders deden dan iedereen te
controleren die voor of na diensttijd binnenkwam.
De houding van de inheemse werklieden en vooral van de klerken was de
eerste dagen en zelfs de eerste maanden verre van prettig. Niet dat men ons
openlijk hinderde of slecht bejegende, dat niet, doch uit hun houding
konden we opmaken dat ze anders waren dan vroeger, hetgeen mijns
inziens voor een groot deel geweten moest worden aan de buitengewoon
snelle wijze waarop ons leger was verslagen. Daarentegen werden de
Jappen als overwinnaars naar de ogen gekeken. Bij iedere gelegenheid die
zich voordeed, gaven zij hiervan blijk. Zo werd bijvoorbeeld één der eerste
dagen de Japanse vlag onder luide bewijzen van bijval gehesen, met een
blik van hoon in onze richting.
Verder gebeurde het in die dagen, dat het gehele westerse personeel bij de
poort van het radiolaboratorium door Japanse soldaten werd opgewacht en
in een huis aan de overzijde van de weg werd opgesloten. Wat er aan de
hand kon zijn wist niemand, doch het had er veel van dat allen ingerekend
zouden worden; dit te meer, omdat deze soldaten zeer agressief optraden.
Dit laatste bleek later iets heel gewoons te zijn, doch dat wisten wij toen
nog niet. Volgens een ooggetuige op het radiolaboratorium (die aan onze
zijde stond) had het inheemse personeel veel schik in het geval en wist niet
beter te doen dan ons hatelijkheden toe te roepen, hierbij rekening houdend
met het feit dat wij hen op die afstand niet konden horen.
Vele maanden later, toen zij tot de ontdekking kwamen dat op de prestaties
der Jappen ook wel iets aan te merken viel, veranderden zij hun houding.
Het zou zelfs zover komen, dat men ons hielp etenswaren te kopen, toen
later de nood aan de man kwam. Een hulpvaardigheid die hen duur had
kunnen komen te staan, wanneer de Jappen hier achter gekomen waren.
Geregeld was er sprake van dat er zogenaamde “economen” zouden
komen, die het Europese personeel zouden moeten vervangen. Het duurde
echter geruime tijd voordat zij arriveerden. Volgens de geruchten zou het
eerste schip, waar een 400 man op zat, getorpedeerd zijn. Daarna moest
een nieuw transport samengesteld worden, hetgeen moeilijkheden schijnt
te hebben gegeven, omdat de eersten speciaal voor Nederlands Indië
opgeleid waren.
Welnu, omstreeks eind april kwam de eerste stroom binnen, allen in
uniform en velen voorzien van een Samurai zwaard. Bij het Hoofdbestuur
kreeg vrijwel iedere hogere ambtenaar zo’n econoom naast zich, dat wil
zeggen deze ging op zijn plaats zitten en de ambtenaar kreeg een
afzonderlijk tafeltje ergens in een hoek.
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Ook thans weer kwamen we er genadig af, want het gehele
radiolaboratorium kreeg er maar één. En deze ene bleek achteraf nog niet
eens de slechtste te zijn ook, zowel wat zijn houding ten opzichte van de
Europeaan betrof, als zijn algemeen inzicht. Van de radiotechniek wist hij
zo goed als niets af en hier bemoeide hij zich ook niet mee. Als ik het goed
begrepen heb, was hij vroeger in Japan radiotelegrafist geweest. Heel lang
is hij niet bij ons gebleven, daar het radiolaboratorium in andere handen
zou overgaan. Hierop kom ik zo meteen terug. Evenals de meeste
Japanners was hij erg gesteld op het in acht nemen van eerbewijzen.
Wanneer hij ongewapend door de gangen en lokalen liep, behoefde men
geen aandacht aan hem te schenken; dat wil zeggen, men kon gewoon aan
het werk blijven. Maar zodra was hij niet in vol ornaat en had hij zijn
Samurai-zwaard bij zich, of men moest in de houding springen, kèren
roepen en buigen als hij passeerde. Wee degene (onder het inheemse
personeel) die hieraan geen gevolg gaf. Deze kon zich gereed maken voor
het in ontvangst nemen van een paar rake klappen. Wonderlijk dat hij
tegenover ons Europeanen een veel soepeler houding aannam. Later heb ik
dit wel heel anders gezien, toen werden de inheemsen voorgetrokken en
waren wij de mindere.
In de eerste dagen na zijn komst heeft zich een klein incident voorgedaan,
dat echter met een sisser afliep. Het gebeurde namelijk nogal eens, dat
Japanse officieren en geleerden op bezoek kwamen. Gewoonlijk werden
zij rechtstreeks naar de afdeling waarvoor zij interesse hadden, geleid. Dit
was steeds zo gegaan en men wist niet beter of het hoorde zo. Op een keer
(het was geloof ik het eerste bezoek na de komst van de econoom)
meldden zich weer twee officieren, die de glasblazerij wilden zien en de
portier bracht hen als gewoonlijk hier rechtstreeks heen, zonder erbij te
denken dat de “econoom” hiervan in kennis had moeten worden gesteld.
Pas nadat de heren weer vertrokken waren, kwam deze er achter, met het
gevolg dat de portier, de chef van de glasblazerij en mijn persoontje (die
van het bezoek der officieren niets afwist) op het matje werden geroepen.
Voor zover dit met gebaren en een paar woorden Engels mogelijk was,
bracht hij ons aan het verstand dat we een fout hadden begaan, waarbij hij
heftig stond te gesticuleren. Enfin, het eind van het liedje was dat we ons
in vijf dagen niet mochten scheren. Een straf die achteraf als zeer licht
moest worden beschouwd, doch die wij, die zoiets niet gewend waren, zeer
vernederend vonden en waaraan we ons niet hielden. Dit laatste nu was het
gevaarlijkst wat we konden doen en ik zou dit in latere jaren ook niet meer
hebben durven doen. Onze econoom nam het geval blijkbaar niet al te
ernstig op, want toen ik na een paar dagen weer bij hem moest komen en
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hij zag dat ik geschoren was, keek hij mij even verwonderd aan en wist mij
te beduiden dat zulks verkeerd was. In plaats echter mij een verzwaarde
straf te geven, schold hij mij (en en passant ook de anderen) de resterende
dagen vrij.
De komst van de econoom heeft op het werk in het radiolaboratorium en in
de werkplaats geen invloed gehad. Hier bemoeide hij zich in het geheel
niet mee, ook al misschien omdat hij niet technisch onderlegd was. Met de
administratie stond het anders. Deze kreeg het ontzettend druk met het
maken van staten en van afschriften van tal van dingen. Naderhand
vernamen wij dat het bij andere diensten al precies zo gegaan was. Stapels
papier zijn er in die tijd verknoeid. Al deze stukken werden gezonden naar
één of ander kantoor, waar zij verder zouden worden bestudeerd. Nadien
hoorden wij er nooit meer iets van, ook werden geen inlichtingen gevraagd
en ik heb zo’n idee dat men er nimmer naar omgekeken heeft en het alleen
maar de één of andere formaliteit is geweest.
Kort na de komst der Jappen werd de order uitgevaardigd, dat niet meer op
de korte golven mocht worden uitgeluisterd. Wij Europeanen mochten
zelfs helemaal niet meer in het bezit zijn van een ontvangtoestel. Dit
bracht mee, dat wij op het radiolaboratorium ook niet meer mochten
uitluisteren. Alle toestellen die zich op de afdelingen bevonden en die niet
voor het nemen van proeven nodig waren, moesten worden ingeleverd.
Met het openlijk uitluisteren naar berichten was het dus gedaan. Voortaan
zou zulks clandestien moeten plaats hebben, wat overigens niet zo moeilijk
was, want er was gelegenheid genoeg.
De heer Einthoven echter (die zich heel moeilijk aan de nieuwe toestand
wist aan te passen) beging de onvoorzichtigheid nu juist een toestel op zijn
kantoor neer te laten zetten, blijkbaar in de mening verkerend dat
bovenstaande maatregel niet voor hem gold. Het typische was dat onze
econoom, die dit natuurlijk wel gezien had, hiertegen geen bezwaar
maakte. Maar de Kempei-tai (de zeer gevreesde militaire politie) dacht
hier anders over, want nog diezelfde avond werd hij uit zijn huis gehaald
en meegenomen naar hun hoofdkwartier. Dankzij de persoonlijke invloed
van de zo even genoemde kapitein werd hij kort hierop weer vrijgelaten en
liep deze kwestie voor hem nogal genadig af, zij het dan dat de sporen van
het “verhoor” nog lang zichtbaar zijn gebleven. Naderhand bleek dat één
der inheemse spionnen (waarvan er blijkbaar heel wat rondliepen) hem had
verraden.
Nadien werd dus in het openbaar niet meer uitgeluisterd, doch uitsluitend
clandestien. Dit ging goed; er ging geen dag voorbij of we waren volledig
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op de hoogte van hetgeen er in de wereld gebeurde. Dit is zo gebleven,
maanden aaneen tot het eind toe. En het merkwaardige is, dat de spionnen
geen kans hebben gezien iemand te snappen. De Indo-Europese, inheemse
en andere Oosterse luisteraars die hun particuliere toestellen mochten
behouden, doch niet op de korte golf mochten uitluisteren, kregen opdracht
hun toestellen in te leveren, opdat deze “gecastreerd” konden worden,
hetgeen betekent dat de kortegolfbanden van 13 tot 50 of van 16 tot 54
meter eruit werden gehaald benevens nog de onderste gedeelten van het
tweede golfbereik. Gelijk met de “operatie” werden de afneembare achteren bodemplaten der toestellen verzekerd, opdat de castratie niet ongedaan
gemaakt kon worden.
Nu bevinden zich gewoonlijk in deze achterplaten kleine ronde of
vierkante ventilatiegaatjes.
Dit bracht één onzer technische ambtenaren op het idee hier een draadje
door te steken en dit te haken aan de roosterinvoer van de h.f. versterker
en/of de eerste menglamp (detector), met de bedoeling de toestellen
opnieuw op volkomen onzichtbare wijze geschikt te maken voor het
ontvangen van de korte golven. Aan dit draadje nu werd door hem een
klein spoeltje gekoppeld en verder was het alleen maar nodig een kleine
manoeuvre met de afstemcondensator uit te voeren om op de gewenste
kortegolfzender af te kunnen stemmen.
Zo men ziet een heel eenvoudig kunstje en betrekkelijk weinig riskant.
Want dreigde er onraad, dan had men niets anders te doen dan snel dit
spoeltje weg te trekken en te verstoppen; een handeling die niet meer dan
een paar seconden behoefde te duren. Dit te meer, omdat het spoeltje zo
klein was dat het gemakkelijk in een gordijnroede gestopt kon worden.
Geen enkel kenteken verried, dat hier een ernstig vergrijp had plaatsgehad.
Want dit was het toch tenslotte. Trouwens alles wat tot de radio behoorde
en verboden was, werd door de Jappen zwaar aangerekend. Op het houden
van een zender bijvoorbeeld stond de doodstraf en velen hebben hun
waaghalzerij met de kogel moeten bekopen. De hulp die de heer Kostjorin
met zijn vinding heeft bewezen, was dan ook verre van ongevaarlijk en het
mag eigenlijk een wonder heten, dat zijn bemoeienissen met het verboden
uitluisteren nimmer zijn uitgelekt. Hadden de Jappen hem gesnapt, dan had
het er lelijk voor hem uitgezien.
Dit laatste was hem trouwens wel bekend, want nog vers in het geheugen
lag het gebeurde bij de Nirom. Weliswaar betrof het hier een heel ander
geval, namelijk het doorgaan met het spelen van het Wilhelmus ná onze
capitulatie, met het gevolg dat de omroepleider (de heer Kusters, een
gewezen P.T.T. ambtenaar) en twee van zijn helpers terecht werden
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gesteld. Een bewijs overigens dat de straffen van de Jappen niet mals
waren. Maar enfin, de heer Kostjorin is er gelukkig steeds doorgeglipt en
hij heeft met zijn vinding vele tientallen Indo-Europeanen en anderen een
grote dienst bewezen. Zonder gebruik te maken van zijn spoeltjes (die in
het geheim op het radiolaboratorium werden gemaakt) was het niet
mogelijk geweest naar de buitenlandse zenders te luisteren; want niemand
durfde een “ongecastreerd” toestel in huis te hebben, ook al vanwege het
verraad dat zeer groot was en de strenge controle die de Jappen er op na
hielden. Luisteren naar buitenlandse zenders deed men natuurlijk graag,
maar men voelde er niets voor in handen van de Kempei tai te vallen. En
terecht.
Vrij dikwijls kregen wij deze heren op bezoek in het radiolaboratorium,
blijkbaar met de bedoeling ons te controleren. Nimmer heb ik zulke
sadistentronies gezien als deze heren hadden. Alleen al hun witte banden
om de mouw met de bloedrode Japanse karakters erop deden
angstwekkend aan.
Voor hen die zich ervoor interesseren, volgt hier nog een korte technische
beschrijving van de vinding van de heer Kostjorin (Rus).

Afb. 11: Wijze waarop het spoeltje L gekoppeld werd met de detector
van een superhereodyne ontvangtoestel met aperiodische h.f.
versterkerlamp.
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Buiten het aankoppelen van het spoeltje (L), dat diende voor het verkorten
van de golflengte van de roosterketen (waarop ik zo meteen nog even
terugkom) was het nodig een kleine manoeuvre uit te voeren met de
afstemcondensator. Dit laatste is in het voorgaande niet nader toegelicht,
doch dit was nodig voor het verkrijgen van een passende mengfrequentie.
Er diende namelijk gebruik te worden gemaakt van de tweede of derde
harmonische van de h.f. generator. In normale gevallen is deze
harmonische vrij zwak, doch het was niet moeilijk deze op te wekken.
Hiervoor was het voldoende de plaatspanning een weinig te verhogen, of
het dempingsweerstandje ter waarde van 50 – 100 Ohm, dat bij de meeste
toestellen vóór het rooster is aangebracht, te verwijderen. De grotere h.f.
spanning die hierdoor verkregen werd, was voldoende om na menging en
detectie de ontvangst van de vrij sterke omroepstations op 31, 42 en 49
meter-omroepbanden mogelijk te maken. Zoals zo even ook reeds werd
gezegd, werd het eerste golfbereik er helemaal afgehaald en van het
tweede, dat van 49 –180 of van 55 – 200 meter loopt (respectievelijk 61001600 of 5500-1500 kHz) het onderste gedeelte, zodat slechts de bereiken
65-180 en 70-200 meter waren overgebleven.
Veronderstel nu dat het toestel op de frequentie van 4110 kHz is afgestemd
(schaalstand ongeveer 73 meter), dan geeft de h.f.oscillator een frequentie
van 4110 + 460 kHz = 4570 kHz (460 kHz is de m.f.). Beschouwen we nu
bijvoorbeeld de 31 meterband, die de frequenties 9500- 9700 kHz beslaat
en die we dus ontvangen willen, dan komen we bij de even vermelde stand
van 73 meter precies midden in deze band terecht. Immers de tweede
harmonische van 4570 kHz is 9140 kHz en trekken we van 9600 kHz (het
midden van de 31 meterband) de m.f. 460 kHz af, dan wordt de gevraagde
frequentie van 9140 kHz verkregen.
De 42-meterband (7200 – 7300 kHz) wordt verkregen door de wijzer van
de afstemschaal op 102 meter te plaatsen, overeenkomende met een
frequentie van 2935 kHz, waarbij de h.f. oscillator een frequentie van 3395
kHz geeft. De tweede harmonische hiervan is 6790 kHz, welke met de m.f.
van 460 kHz ook weer precies midden in de 42-meterband terechtkomt.
Zo ook de 49-meterband (6000 – 6200 kHz). Deze komt overeen met een
schaalstand van 127 meter, frequentie 2360 kHz., h.f. oscillator 2820 kHz,
tweede harmonische 5640 kHz. Rekenen we hierbij de m.f. van 460 kHz,
dan verkrijgen we 6100 kHz, hetgeen weer het midden is van de verlangde
49-meterband.
Thans nog iets over het spoeltje, dat aangehaakt diende te worden en dat
parallel kwam te staan aan de roosterspoel L1, zie afbeelding 11. Dit
spoeltje was vooraf ongeveer te berekenen, daar het golfbereik van de
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vrijgelaten tweede band bekend was en de grootte van de draaibare
condensator ongeveer 11 – 490 µuF (= pF) bedroeg (bij de Philips en Erres
ontvangtoestellen). Het bepalen van de juiste grootte diende
proefondervindelijk te geschieden, namelijk door het spoeltje aan te haken
en daarna uit te luisteren. Was het te groot (zekerheidshalve werden altijd
een paar windingen meer genomen), dan knipte men zoveel draad af, of
werd het spoeltje uitgerekt, totdat met één en dezelfde spoel alle drie
golfbanden van 31,42 en 49 meter konden worden verkregen zonder last te
hebben van storende spiegelfrequenties.
Het aantal windingen van spoel L bedroeg, bij een kokerwijdte van
ongeveer 13 mm, 31 windingen draad e.z. diameter 0,6 mm. Een dergelijk
klein spoeltje kon gemakkelijk in een gordijnroede worden bewaard,
hetgeen meestal dan ook gebeurde. Het gemakkelijkst gelukte het trucje bij
een superheterodyne-ontvangtoestel met een aperiodische h.f.
versterkertrap, zie afbeelding 11. Voor het geval deze trap afgestemd was,
diende een tweede spoeltje aangebracht te worden.
Daar men geen buitenantenne mocht hebben, werd overal gebruik gemaakt
van een over de zolder gespannen draad of van een draadje langs het
plafond. De capacitieve verbinding tussen het spoeltje en de antenne werd
verkregen door een geïsoleerd stukje snoer van bijvoorbeeld een meter
lengte om de antennedraad te wikkelen. Het andere eind van het spoeltje
werd aan het chassis gelegd, hetwelk met de “aarde” verbonden was,
terwijl het draadje FR aan het rooster werd gehaakt.
Tot zover dit interessante geval met het verstemmen van de
omroeptoestellen. Laten we thans de draad van het verhaal weer opvatten.
In de laatste helft van 1942 kreeg onze econoom gezelschap van drie
landgenoten, welke niet in uniform waren. Kennelijk hadden zij een
hogere opleiding genoten, want alle drie spraken vrij goed Engels en
waren meer gemanierd. Al spoedig vernamen wij dat zij behoorden tot de
Somytomo (één van de drie grootste concerns in Japan) en gekomen waren
om voorbereidingen te treffen voor een eventuele overname van ons
bedrijf door dit concern. De Somytomo beweegt zich namelijk op het
gebied van de elektrotechniek en alles wat hiermee samenhangt. Eén van
de drie heren bleek de baas te zijn en de aanstaande directeur van het
radiolaboratorium. De beide anderen waren respectievelijk accountant en
bedrijfsleider.
Blijkbaar hadden zij niets uit te staan met de P.T.T. Dienst (waar onze
afdeling nog altijd onder ressorteerde), want onze econoom negeerde zijn
landgenoten volkomen en beschouwde hen zo’n beetje als indringers. Zelfs
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verbood hij ons om aan de drie heren, wanneer zij hierom vroegen,
inlichtingen te verstrekken.
De typische controverse die er bestaat tussen de verschillende Japanse
instellingen en die we al meer opgemerkt hadden, kwam ook hier tot
uiting. Van enige samenwerking was meestal geen sprake; iedereen werkte
op eigen houtje. Zo werden bijvoorbeeld de Europese geïnterneerden in
Soerabaia, waar de Japanse marine de scepter zwaaide, heel anders (en
meestal beter) behandeld dan die in het westen van Java, dat onder
commando van het leger stond. Verder schenen alle instanties
selfsupporting te zijn en moesten maar zien hoe dat klaar te spelen zonder
hulp van anderen. Hiervan zou ik tal van voorbeelden kunnen aanhalen en
vaak kostte het ons de grootste moeite om aan de benodigde materialen te
komen, die elders voldoende in voorraad waren. Vooral leger en vloot
waren erg lastig op dit gebied. Alleen wanneer de heren van ons bedrijf er
iets tegenover konden stellen, bijvoorbeeld een ontvanger, een zendlamp
of een ander radioartikel, wilde het nog wel eens lukken wat los te krijgen.
Niet dat wij deze gang van zaken betreurden. Integendeel, wij vonden dit
alles opperbest en lieten de heren hun gang gaan. Hoogstens dachten wij
het onze ervan.
Zo bestond er dus ook die typische tegenstelling tussen onze econoom en
de heren van Somytomo. Weliswaar hadden deze laatste in het begin
weinig zeggenschap, omdat zij blijkbaar alleen maar kwamen om de
situatie op te nemen, doch ook later werkte men elkander zoveel mogelijk
tegen. De drie heren gingen echter kalm hun gang en wisten langs een
omweg toch de benodigde gegevens te verzamelen. Toen onze econoom
tenslotte zag dat hij niet bij machte was deze gang van zaken tegen te
gaan, gaf hij zich gewonnen, althans hij maakte geen bezwaren meer.
Vanaf toen begon het maken van staten en afschriften pas goed. Alles in
zoveelvoud en in het Engels. Zelfs de dikke naamlijst van het
verbruiksmagazijn met de meest zonderlinge eigengemaakte benamingen
moest vertaald worden, een werkje dat maanden in beslag heeft genomen
en waar men per slot van rekening toch niets aan had, omdat de meeste
goederen incourant waren.
Met uitzondering van de chef van het radiolaboratorium en de technische
ambtenaren uit de werkplaats ontkwam niemand aan deze papparassen
manie.
In hoeverre deze gegevens ertoe hebben bijgedragen het bedrijf over te
nemen, weet ik natuurlijk niet. Vermoedelijk zal dit ook thans wel weer
een zuivere formaliteit geweest zijn en heeft één en ander reeds van
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tevoren vastgestaan en deed men maar alsof. Hoe dit zij, enige maanden na
de komst der drie Japanse heren ging het radiolaboratorium over aan de
Somytomo. Naar het heette kreeg de P.T.T. er een miljoen gulden voor.
Deze overgang had met veel vertoon plaats, waarbij verschillende hoge
Japanse autoriteiten het woord voerden. In deze redevoeringen werd op het
grote belang gewezen van het radiobedrijf voor de Aziatische landen.
Hierna verdween onze econoom van het toneel en ging het gehele
personeel automatisch over van “Gouvernements-“ in particuliere dienst;
iets dat bij ons heel wat meer voeten in aarde gehad zou hebben. Het
merkwaardige van de overname was verder, dat het grote Centrale
Radiomagazijn (CRM) niet mee overging en onder het beheer van de
P.T.T. Dienst bleef. Dit was hierom vreemd, omdat hierin praktisch alle
materialen lagen opgeslagen die wij voor het bedrijf nodig hadden. Daar
verder geen stukje materiaal uit Japan kwam, kan men zich indenken hoe
het daarna met onze “productie” gesteld geweest moet zijn. Geen wonder
dan ook dat de nieuwe aanwinst van Somytomo met een groot verlies
werkte. Met een merkwaardige openhartigheid liet de Japanse accountant
mij hoofdschuddend iedere maand de cijfers zien, die als maar slechter
werden.
Het ligt niet in mijn bedoeling de vele gebeurtenissen van algemene aard te
vermelden, welke in die tijd voorgevallen zijn, omdat deze buiten het
bestek van dit werk vallen. Met één wil ik echter een uitzondering maken,
omdat dit voorval de gemoederen, ook bij ons op het radiolaboratorium,
een ogenblik zo zeer in beroering heeft gebracht.
Vooraf, als inleiding hiervan, het volgende.
Volgens een oude voorspelling van Djaja Baja uit de 10e eeuw, zou de
Japanse overheersing slechts van tijdelijke aard zijn en niet langer duren
dan drie maanden of, wat ongeveer hetzelfde is, honderd dagen; een
tijdbestek overeenkomend met de duur van het rijpen van de maïs. Aan
deze voorspelling klampten vele Europeanen zich vast. Zij gaf hen moed
en heeft hen over de begintijd heen geholpen.
Hoe men zich de vrijmaking van Indië voorstelde, was niet duidelijk. Het
enige land toch dat ons zou kunnen helpen, was Amerika. Doch een ieder
die een beetje kijk op de toenmalige stand van zaken had, kon op zijn
vingers natellen dat dit land de eerste maanden, misschien de eerste jaren,
niet in staat kon zijn ons te hulp te komen, nog afgezien daarvan of dit in
de bedoeling lag. Maar aan deze onmogelijkheid wilde men liever niet
denken en je deed beter er maar niet over te spreken, want het bedierf de
stemming en men schoot er toch niets mee op.
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Enfin, de drie maanden gingen voorbij zonder dat er iets bijzonders
gebeurde. Iedere dag werd tevergeefs naar de lucht gekeken of de
Amerikanen nog niet kwamen…
En ziet, op de honderdste dag na de capitulatie (een zondagmiddag)
worden we opgeschrikt door mitrailleurvuur. Hoog in de lucht bevinden
zich enige vliegtuigen, te hoog om de kentekenen te kunnen
onderscheiden. Een kennisje dat toevallig voorbij kwam (en dat ook vast
aan de eerder vermelde legende geloofde) stormde ons huis binnen,
roepende: “Zouden ze daar toch nog zijn? “ En meteen vloog ze mijn
vrouw om de hals.
Inderdaad, ze waren er, maar niet degenen die zij bedoelde. Het waren
Japanse vliegtuigen die een oefening boven Bandoeng hielden, kennelijk
met de bedoeling ons ertussen te nemen. Doch bij deze ene vertoning bleef
het niet, zoals meteen zal blijken.
Nu de bevrijding niet bewaarheid was geworden, werd naar een andere
uitleg van de legende gezocht. De tekst was namelijk niet geheel duidelijk
en het kon ook best zijn, dat bedoeld werd de tijd nodig voor het rijpen van
de vrucht in de moederschoot, dus ongeveer negen maanden in plaats van
drie. Weer afwachten dus. De ene maand na de andere ging voorbij en de
Jappen gaven niet de minste blijk het veroverde gebied te verlaten.
Integendeel, de ene maatregel volgde op de ander, alles ging nauwkeurig
volgens een lang van tevoren gemaakt plan.
Dan, in september van hetzelfde jaar, had er weer iets heel merkwaardigs
plaats. Plotseling wist iedereen te vertellen dat Japan gecapituleerd had.
Dit werd met zo’n stelligheid verkondigd, dat zelfs de meest verstokte
pessimist een ogenblik in twijfel moest geraken. Zonder enige
terughoudendheid feliciteerden de Europeanen op het radiolaboratorium
elkaar met het verheugende nieuws, al of niet in het bijzijn van Jappen,
Japans gezinden of inheemsen. Het ontbrak er nog maar aan dat men de
eersten in de één of andere kamer opsloot of buiten de poort zette.
De heer Einthoven, die erg gauw warm liep voor geruchten, wist zelfs
precies te vertellen hoe de capitulatie in zijn werk was gegaan. Totnogtoe
had niemand de bijzonderheden hiervan vernomen, behalve dan dat we
eindelijk vrij waren. Welnu, volgens de heer Einthoven zouden de
Amerikanen met een grote vloot naar de Filippijnen zijn opgestoomd,
waarna de Japanse “homefleet” was komen opdagen en vernietigd. Hierna
hadden de Amerikanen vrij spel gehad en hun troepen aan wal kunnen
zetten. Kort hierop moest de capitulatie gevolgd zijn…
Hoe het gerucht in de wereld was gekomen? Niemand wist het te vertellen.
Toevallig hadden kort tevoren Japanse troepenverplaatsingen plaats gehad
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en het is niet onmogelijk, dat dit extra voedsel aan het gerucht heeft
gegeven.
Het is vrij zeker dat de Jappen ook hierin de hand hebben gehad, want
anders kan ik mij niet indenken dat ze niet aan het uitgelaten gedrag van de
Europese bevolking (speciaal voor wat het vrouwelijke gedeelte betreft)
paal en perk hebben gesteld. Deze laatsten kochten voor hun laatste geld
avondjaponnen, die ze nodig hadden voor het aanstaande bevrijdingsbal.
In plaats dus maatregelen te treffen, wisten ze niet beter te doen (de Jappen
wel te verstaan) dan, volgens de ooggetuigen, de Europeanen uit te lachen
om hun naïviteit.
Enfin, de blijdschap duurde niet lang. Reeds de volgende dag wisten wij,
die geregeld naar de buitenlandse stations luisterden, dat er van een
capitulatie geen sprake was.
Omtrent de positie die wij op het radiolaboratorium bekleedden, konden
we nimmer enige hoogte krijgen. Na een drietal malen met één been in een
interneringskamp te hebben gestaan, werden we telkens weer vrij gelaten.
En als men nu vraagt of wij ons best deden buiten het kamp te blijven, dan
moet ik hierop een ontkennend antwoord geven. Wij kwamen op het werk
omdat dit van ons verlangd werd, maar daar was dan ook praktisch alles
mee gezegd. Bij de eerste oproep voor het kamp, welke in augustus 1942
plaats had, kwamen we allen weer vrij, doch bij de tweede, een paar
maanden later, werd een derde gedeelte vastgehouden. De rest kon,
wonder boven wonder, weer naar huis gaan. Voor hoe lang wist nog
niemand en wat we langer op het radiolaboratorium moesten doen, nog
minder. Wanneer de Jappen van plan waren om ons iedere maand met een
bultzak en een koffertje op te laten komen, waren we maar liever direct
gebleven. Want eenmaal moest het er toch van komen dat wij achter het
prikkeldraad geraakten. Doch met dit oproepen was het toen praktisch
afgelopen, want nog eenmaal werden wij opgecommandeerd, daarna niet
meer.
Behalve op het radiolaboratorium werkten bij de P.T.T. nog een paar
“onmisbaren” en ook elders waren enkele blijven hangen. In de stad zag
men praktisch geen Europeanen meer en het was beter daar niet vaker te
komen dan nodig was. Alles wat aan het vroegere bestuur herinnerde,
werd successievelijk door de overheersers verwijderd of vernietigd. Eén
der ergste wandaden betrof de vernieling van gedenktekens. Als één der
eerste moest het monument ter nagedachtenis aan wijlen Dr. de Groot het
ontgelden. Zelfs het borstbeeld van de nobele soldatenpriester pastoor
Terbraak ontkwam niet aan hun schendende handen.
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Toen ons dan eindelijk, omstreeks augustus 1943, werd medegedeeld dat
wij in een werkkamp zouden worden ondergebracht, betekende dit in zeker
opzicht een opluchting. Ook werd ons een bepaalde route aangewezen die
we moesten volgen, doch toen we telkens onderweg aangehouden en naar
het politiebureau werden opgebracht, vond de directeur van Somytomo het
beter ons onder geleide per vrachtauto te halen en te brengen. Waarom de
directie ons nog langer tot last wilde hebben, was een raadsel. Gepresteerd
werd er door ons zo goed als niets. Enkelen hadden zelfs hun baantje aan
een inheems opzichter moeten overdragen en liepen dus maar een beetje
rond. Daarbij liep de directie de kans dat wij op de één of andere dag, door
het uitluisteren of zo, in handen van de Kempei tai zouden vallen,
waardoor ook zij in moeilijkheden zou geraken. Tot op zekere hoogte had
de directie de verantwoording over ons. Meermalen heeft zij ons hierop
gewezen en ons verzocht vooral geen strafbare feiten te begaan.
Achteraf geloof ik dat deze directie praktisch geen zeggenschap over ons
heeft gehad. Op onze verzoeken om van de functie ontheven te worden,
werd door haar niet gereageerd. Het vermoeden bestond dan ook, dat wij
behoorden tot een groep die niet gesplitst mocht worden en het leger, of
een andere instantie, iets met ons voorhad. Wat dit kon zijn, wisten we
toen nog niet.
Intussen breidde het Japanse personeel zich gestadig uit. Iedere afdeling
kreeg een “deskundige” die, na zich ingewerkt te hebben, ons werk voor
zover mogelijk overnam. Was dit laatste niet mogelijk of niet gewenst, dan
fungeerde deze deskundige als dwarskijker. Aan het vrijgekomen
Europese personeel werd in zeker opzicht overgelaten wat het
onderhanden wilde nemen. Zo bemoeide de heer Einthoven, die al heel
gauw zijn chefschap van het radiolaboratorium zag ingenomen door een
ander, zich uitsluitend met de vacuümpompinrichting voor de glasblazerij,
zijn lievelingswerk. Met een blik in de toekomst, dus wanneer wij weer
vrij zouden zijn, werd door hem een grote thermosfles geconstrueerd voor
het bewaren van vloeibare lucht. Een werkje waarmee maanden zijn
heengegaan.
Een ander hield zich onledig met het maken van een elektrische oven voor
het smelten van glas. Hierbij werd gebruik gemaakt van een eigen
verzonnen methode, namelijk door de massa te gebruiken als
verhittingsweerstand en hierin drie (draaistroom) elektroden te plaatsen.
Het idee was niet slecht en het werk wel interessant. Onder normale
omstandigheden zou het experiment ook wel gelukt zijn, doch nu is er
geen stukje bruikbaar glas uitgekomen.
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Zo zou ik nog een tijdje door kunnen gaan. Want een derde was bezig met
het maken van metaalgelijkrichters, een vierde met thermische
hoofdtelefoons, een vijfde met papiercondensatoren, een zesde met het
maken van bakelieten voorwerpen enz. Doch geen dezer artikelen (op het
laatste na) bracht het verder dan het proefstadium en de Jappen moeten wel
een heel slechte dunk van onze prestaties hebben gekregen.
Wat het bakeliet betreft, ook hier hebben de Jappen niet veel aan gehad,
omdat zij het recept niet in handen hebben gekregen. De Technisch
Ambtenaar die dit werk onderhanden had, verwisselde de benamingen der
benodigde chemicaliën, zodat zijn inheemse assistent die hem de kunst
moest afkijken, een foutieve opgave in handen kreeg. Vermoedelijk zal
men, toen wij weg waren, wel vreemd opgekeken hebben toen het persen
maar niet wilde lukken.
Van onze gehele groep, welke bestond uit een man of vijftien, was er
slechts één die een speciale opdracht kreeg. Voor deze opdracht bestond
van Japanse zijde een zeer grote belangstelling en het moet voor hen wel
een grote teleurstelling zijn geweest, dat ook hier niets van
terechtgekomen is. Deze teleurstelling was des te groter, omdat, zoals ons
dikwijls is gebleken, al hun hoop hierop gevestigd was. Het betrof hier
namelijk de aanmaak van een zeer moderne commerciële ontvanger ten
behoeve van het ontvangstation Rantja Ekek. Al direct na de overname van
het radiolaboratorium door de Somytomo werd aan deze ontvanger
begonnen. Met de bouw zou ongeveer een half jaar heengaan, dacht men.
Toen het half jaar om was en het toestel nog op geen stukken na klaar
bleek te zijn, werd de termijn met een half jaar verlengd en daarna
nogmaals met drie maanden enz. Het merkwaardige hiervan is, dat de
Japanse bedrijfsleider, die overigens niet “mis” was, geregeld kwam
informeren hoe het ermee stond, zonder zich de moeite te getroosten zich
van de juiste stand van zaken te overtuigen. Wanneer hij dit wel had
gedaan, zou het hem duidelijk zijn geworden dat in de bouw van het
toestel totaal geen schot zat en dat het bij deze gang van zaken jaren
geduurd zou hebben voordat het gereed was.
Hoewel men het misschien nimmer heeft aangedurfd één van ons te
belasten met de aanmaak van een radarinstallatie (omdat dit teveel in strijd
was met het verdrag van Genève voor krijgsgevangenen), draaide men er
wel steeds omheen. Uit alles kon worden nagegaan, dat het leger en de
marine een zeer grote behoefte hadden aan dit nieuwe opsporingsmiddel
van vijandelijke objecten en dat de Somytomo directie het zeer op prijs
zou hebben gesteld, wanneer één van ons zich had willen lenen voor het
nemen van proeven op dit gebied. Gelukkig voor beide partijen is een
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opdracht hiertoe steeds uitgebleven. Wel heeft gedurende geruime tijd op
het terrein van het radiolaboratorium een frame gestaan, dat door de
Japanse marine uit een gezonken Engels of Amerikaans oorlogsschip was
gehaald en welk frame volgens de bewering een onderdeel van een
radarinstallatie moet zijn geweest. Maar met dit stuk oud roest, want meer
was het niet, viel niets te beginnen. Er zaten een paar schakelaars in en een
dynamo, verder niets. Niettemin had men het nodig gevonden het karkas
naar het radiolaboratorium te slepen, in de hoop dat die “Mohikanen” er
nog wel iets van terecht zouden brengen.
Toen wij een paar maanden in het werkkamp hadden gezeten en een beetje
tot rust gekomen waren, kreeg onze groep plotseling de aanzegging te
verhuizen naar een ander gedeelte van het kamp. Opnieuw begon dus het
gesleep met meubels enz. Dit laatste was trouwens niet het ergste. Erger
was de onzekerheid waarin men ons liet omtrent de reden van deze
verhuizing. Want het was duidelijk dat de Jappen hier een bedoeling mee
hadden. Nog geheimzinniger werd het geval, toen om het gedeelte waar
wij zaten een omheining werd gemaakt en op verschillende punten
wachten werden uitgezet, opdat wij geen contact met de andere
kampgenoten zouden hebben. Allerlei gissingen werden gemaakt, doch
geen enkele bleek naderhand te kloppen.
Erg lang behoefden we alweer niet te wachten op hetgeen er te gebeuren
stond, want kort daarop kreeg een viertal van onze mensen de aanzegging
zich gereed te maken voor een transport naar Japan. Later werd dit aantal
uitgebreid tot een vijftal, daar nog iemand uit een mannenkamp werd
gehaald.
Transporten naar Japan waren niet vreemd, duizendtallen geïnterneerden
zijn, naar wij terloops hadden gehoord, daarheen verscheept. Het vreemde
van dit transport was, dat ook de vrouwen en kinderen mee moesten. En
het was dit laatste dat een grote consternatie teweeg bracht, want het
gevaar dat men onderweeg getorpedeerd zou worden was groot en nam
met de dag toe. We bevonden ons namelijk in het laatst van 1943 en de
Amerikanen drongen steeds verder op in de richting van de Filippijnen.
Een verzoekschrift de vrouwen en kinderen op Java te laten, werd van de
hand gewezen. De order kwam, werd gezegd, van het leger en hier viel
niets tegen te doen. Op alle mogelijke manieren is nog geprobeerd de
afreis te vertragen. Zelfs heeft men er een ogenblik over gedacht een rekest
aan de koningin te sturen. Niet dat men hiervan enig succes verwachtte,
want het rekest zou toch niet doorgelaten worden, maar het zou mogelijk
kunnen zijn hiermee tijd te winnen. Iedere dag was er één en het kon niet
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lang meer duren, of de zeeweg was voor de Japanse schepen afgesloten.
Tot degenen die mee moesten, behoorde ook de heer Einthoven. Hij is het
voornamelijk geweest die zich met hand en tand tegen de afreis heeft
verzet. Nog meer dan de anderen was hij er zeker van dat de capitulatie
van Japan niet lang meer kon uitblijven en hij wilde, zo mogelijk, present
zijn als de dienst hem, na de capitulatie, nodig had. Meerdere malen heeft
hij dit verkondigd. Had hij zich tot dusver weinig laten gelden, na de
aanzegging voor het vertrek werd dit anders en hij weigerde iedere
medewerking om zich voor de reis gereed te maken. Nimmer heb ik hem
zo recalcitrant gezien als toen. Tot het laatst toe heeft hij gehoopt dat er
iets tussenbeide zou komen, waardoor het vertrek opgeschort of afgelast
zou worden. En toen de Amerikanen op een gegeven moment weer een
groot succes boekten, was hij er zeker van dat de reis niet door kon gaan.
Een dag later (de datum van vertrek was geheim gebleven) kwamen een
paar autobussen voor en in de nacht van de 24eop de 25ejanuari 1944
vertrok het groepje, uitgeleide gedaan door vrijwel alle kampbewoners.
Na een lange reis, welke drie maanden heeft geduurd, kwam men
behouden in Japan aan. Vermoedelijk heeft het in de bedoeling gelegen het
eerste transport door een tweede en misschien wel door een derde te laten
volgen, want anders kan ik mij niet indenken waarom het nodig is geweest
ons allen af te zonderen en niet alleen de vijf families. Van deze verdere
transporten is echter niets meer gekomen. Of dit nu kwam doordat de
Japanse schepen er niet meer door konden of dat er iets anders tussenbeide
is gekomen, ik weet het niet. Hoe dit laatste zij, een paar maanden later
werd ons bevolen naar het oorspronkelijke kamp terug te gaan en was het
transport kennelijk voorgoed van de baan.
Zoals reeds eerder vermeld, maakten de drie heren van de Somytomo het
ons niet lastig. Dit laatste kon niet gezegd worden van enkele der later
aangekomen Japanners. Kennelijk werden deze een beetje in toom
gehouden door de drie oudere heren. Ware dit niet gebeurd, dan zouden
moeilijkheden niet zijn uitgebleven. De houding van de drie ouderen was
koel beleefd, meer niet. Wij werden alleen aangesproken wanneer zij iets
hadden mede te delen of te vragen. Voor het verdere negeerde men ons,
ongetwijfeld de beste houding die men tegenover ons, die hun vijanden
waren, kon innemen.
Aan de verplichte gymnastiekoefeningen, welke iedere ochtend voor de
aanvang van het werk werden gehouden en waar de directie ook zelf aan
deelnam, behoefden wij niet mee te doen, hetgeen een gunst betekende.
Ook verlangden zij niet dat wij meeliepen in optochten. Dit in
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tegenstelling tot andere instellingen, waarbij ik bijvoorbeeld denk aan de
S.S. Bij deze dienst werden de Europeanen niet alleen bevolen mee te doen
aan dit soort openbare vertoningen, ook moesten zij met Japanse
vlaggetjes zwaaien.
Iets pijnlijker werd het toen luchtbeschermingsoefeningen moesten worden
gehouden, want het was niet mogelijk ons zonder toezicht in de kantoren
en afdelingen te laten. Men voelde er blijkbaar ook niets voor ons aan deze
oefeningen deel te laten nemen. Daarom wist men niets beter te doen ons
in een afgeschoten gedeelte van het CRM te stoppen, waarna de deur
achter ons dicht ging. In geval van nood hadden wij als muizen in een val
gezeten, want we konden geen kant uit. Erg bezorgd maakten wij ons hier
niet over, want wij waren ervan overtuigd dat de Amerikanen voorlopig
toch niet zouden komen, daar zij hun handen vol hadden op de Filippijnen.
’s Ochtends vroeg bij de gymnastiekoefeningen en ’s middags in de
schafttijd werden grammofoonplaten gedraaid. Eén van onze grote vier
meter lange luidsprekers was boven in de top van de dichtstbijzijnde 60
meter hoge antennemast gehesen, zodat de muziek tot ver in de omtrek
gehoord kon worden. Meestal waren het dezelfde irriterende Japanse of
inheemse wijsjes die ten gehore werden gebracht, doch het gebeurde ook
wel dat een greep in onze westerse platen werd gedaan. Teneinde zich
hierbij niet te vergissen, waren deze platen vooraf nauwkeurig
geselecteerd. De verboden platen waren opzij gelegd en werden
afzonderlijk bewaard.
Hoe het mogelijk geweest is weet ik niet, doch op een zeker ogenblik, wij
zaten te eten in een afzonderlijk biliken gebouwtje, had men een verkeerde
plaat te pakken en klonken de tonen van “The stars and stripes” over het
terrein. Aanvankelijk had blijkbaar niemand van de Jappen (en de anderen)
er erg in en wij verheugden ons in stilte over deze vermakelijke vergissing.
Pas toen de plaat bijna aan het einde was, kreeg iemand van hen het in de
gaten en ontstond er een hevig tumult, gevolgd door een wat al te
hardhandige afstraffing van de arme grammofoonbedienaar, die er
misschien helemaal geen schuld aan had.
Wij hadden dienst van ’s ochtends zeven tot ’s middags vijf uur met een
schafttijd van anderhalf uur. Daar wij in deze schafttijd niet naar het kamp
mochten en ook geen eten konden meenemen, werd door de Japanse
administratie van het laboratorium iedere dag een portie rijst voor ons
besteld in een warong in de stad, à raison van één kwartje. Hoewel het
bedrag dat hiervoor uitgetrokken werd zeer klein was, moet men over de
grootte en de samenstelling van deze portie niet te licht denken. Ik heb
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zo’n idee, dat de waronghoudster er wel eens een extra schepje op deed,
omdat zij wist dat het voor geïnterneerden was. Zelfs mochten wij een
keuze doen uit niet minder dan vijf gerechten.
Zo men ziet, hadden wij het door toevallige omstandigheden nog niet zo
slecht van eten. Dat het er ook vrij gemoedelijk toe kon gaan, blijkt uit het
volgende.
Wij hadden namelijk één van de vijf bovenvermelde gerechten aangeduid
met “nasi moesoeh” (rijst met gewone groente), omdat wij hiervoor geen
toepasselijker naam konden vinden. Woordelijk vertaald betekent dit “rijst
voor de vijand” en kon dus opgevat worden als een hatelijkheidje.
Niemand die hier aanstoot aan nam, ook de Jappen niet, terwijl zij
drommels goed wisten wat deze woorden inhielden. Integendeel, men
vond het geval geloof ik wel geestig.
Zo even was reeds opgemerkt dat de later aangekomen Jappen (die veel
jonger waren dan de eerste drie) heel wat agressiever waren en vaak een
minder prettige houding tegenover ons aannamen. Soms gebeurde het dan
ook, dat tussen deze en ons een kleine onenigheid ontstond, die tot dusver
altijd met een sisser was afgelopen. Op een keer liep deze onenigheid zo
hoog, dat over en weer klappen zouden zijn gevallen, wanneer de directie
niet spoedig gewaarschuwd en tussenbeide gekomen was. Bij het verhoor
dat hierop volgde, werd de Japanner in het ongelijk gesteld. Zijn
verontschuldiging aanbieden tegenover een vijand ging niet, maar dit was
ook niet nodig, want men heeft hiervoor in Japan wel een andere
oplossing. De volgende dag kreeg namelijk onze collega medekampgenoot
een fles wijn en een zakje met lekkers toegezonden, waarmee de zaak als
afgedaan werd beschouwd.
Veel onhebbelijker nog dan deze Jappen waren de militairen die ons kamp
bewaakten. Bij hen hadden we eenvoudig niets in te brengen en wee
degene, die om de één of andere reden hun ergernis opwekte. Iedere
ochtend voor het vertrek en ’s avonds bij terugkomst werden we
gevisiteerd. Niets mochten we meenemen, geen eten, geen drinken, geen
extra kleding, niets, noch naar buiten noch, en vooral niet, naar binnen. Nu
kwam het nooit voor dat wij iets bij ons hadden als wij naar het werk
gingen, doch het omgekeerde gebeurde wel. Er ging zelfs geen keer
voorbij of wij namen iets mee, een paar eieren, een stukje spek, wat bruine
bonen enz, alles op de meest listige wijze onder de kleren of elders
verstopt. Zonder deze extra voeding zouden de achterblijvende vrouwen en
kinderen nog meer honger hebben geleden dan thans reeds het geval was.
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Vandaar dat wij het erop waagden, op gevaar af een flinke straf op te
lopen. Wonder boven wonder zijn deze smokkelpartijen altijd goed
afgelopen, dankzij onze ervaring en vindingrijkheid die wij op den duur
kregen.
Minder goed, ja zelfs heel slecht, verliep het één van ons, toen wij voor de
vierde maal opdracht kregen onze spullen op te pakken en naar een ander
kamp te verhuizen. Blijkbaar had bedoelde persoon zich het ongenoegen
van een Japans soldaat op de hals gehaald, want op een gegeven ogenblik
vloog deze op hem toe en gaf hem met zijn zware laars een trap tegen de
buik. Hoewel deze nogal hard aangekomen was, liet het geval zich
aanvankelijk niet zo slecht aanzien. Wel klaagde hij over een inwendige
pijn, doch dit zou wel afzakken dacht hij. Niettemin bleef hij de volgende
dag thuis en wie raadt onze schrik, toen wij ’s avonds bij terugkomst
vernamen dat de heer Leeman die middag onder hevige krampen
overleden was.
Niet lang daarna bleef op een ochtend de vrachtauto die ons steeds
ophaalde, weg. Het was duidelijk: we waren “ontslagen”. Een paar weken
daarna werden de gezinnen gescheiden. Eerst gingen de mannen en de
jongens weg en enkele dagen daarna de vrouwen en de meisjes. Na enige
weken in een quarantainekamp te hebben gezeten, werden allen
respectievelijk in een mannen- en een vrouwenkamp ondergebracht.
Hoewel de controle uiterst streng was, zag één van ons kans een klein
radio-ontvangtoestel mee naar binnen te smokkelen. Hoe hij dit
klaargespeeld heeft, is mij nog steeds een raadsel, want de koffers werden
één voor één leeggehaald en onderzocht. Het waagstuk gelukte en ik
bewonder de man die hiertoe de moed heeft gehad. Wanneer het toestel
was ontdekt, zou het er voor hem en misschien ook wel voor ons allemaal
lelijk hebben uitgezien. Het was maar goed dat we niet het naadje van de
kous hebben geweten, want dan was het niet onmogelijk geweest dat
iemand in zijn zenuwachtigheid de persoon in kwestie had verraden.
Enfin, het toestel ging dus mee naar binnen en we hebben er gedurende de
maanden die hierop volgden, ontzaglijk veel plezier en een grote morele
steun van gehad. Zonder dit toestel zouden deze maanden, die de slechtste
van de hele bezettingstijd zijn geweest, zeer lang hebben geduurd. Thans
waren we met de dag “bij” en wisten precies hoe het er met de
oorlogsvoering voorstond, zowel in Europa als in Azië.
Vermoedelijk was ons toestel niet het enige in het kamp. Er moet er
minstens nog één geweest zijn, doch men deed hier (vanzelfsprekend) erg
geheimzinnig mee omdat men bang was verraden te worden. Het was dan
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ook voor buitenstaanders die niet tot de ingewijden behoorden, zeer
moeilijk aan betrouwbaar nieuws te komen. De berichten die doorlopend
in het kamp de ronde deden, waren vaak zeer fantastisch en ver bezijden
de waarheid. Wij, die met de toestand nauwkeurig op de hoogte waren,
konden dit het best beoordelen. Toch durfden ook wij de
medegeïnterneerden niet wijzer te maken dan zij waren, omdat de kans op
verraad groot was, maar ook omdat men ons toch niet wilde geloven en
veel liever naar overdreven goed nieuws luisterde. In den beginne heb ik
een enkele maal wel eens geprobeerd een fantastisch gerucht recht te
zetten, doch ben hier spoedig mee opgehouden toen ik de minder goede
uitwerking hiervan constateerde. Daarna ben ik niet verder gegaan dan
“ja” en “neen” te antwoorden op vragen die mij gesteld werden omtrent de
waarheid van een bericht. En dan nog alleen maar aan kampgenoten die ik
van vroeger kende.
Ongetwijfeld hadden de Japanse kampbewakers opdracht gekregen ons,
die van het radiolaboratorium kwamen, deugdelijk in de gaten te houden.
Het bezit van radioartikelen was, zo snugger waren ze wel, lang niet
denkbeeldig. Toen men bij de controle bij het binnenkomen niets
gevonden had, liet men ons de eerste weken met rust. Zo niet de vrouwen
die achtergebleven waren. Wij waren nog maar net weg, of enkelen van
hen kregen huiszoeking. Of dit een toevalligheid is geweest of niet, kan ik
niet beoordelen, doch het is eigenaardig dat juist die woningen werden
onderzocht, waarvan de mannelijke bewoners voorheen geregeld
uitluisterden.
Gelukkig vond men niets meer. Alle radiotoestellen en onderdelen waren
van tevoren grondig vernietigd; op het ene na, dat was meegegaan naar het
mannenkamp.
Dit negatieve resultaat is vermoedelijk de aanleiding geweest om de gehele
radiogroep op een zekere dag voor de kampcommandant te laten
verschijnen. Door tussenkomst van een tolk werd ons gevraagd of wij ook
iets afwisten van een radiotoestel, dat spoorloos was verdwenen. De
kampcommandant had namelijk een telefoontje gehad van de directie van
het radiolaboratorium, dat men daar een toestel miste. Wanneer wij eerlijk
bekenden dat wij het meegenomen of verstopt hadden, zou er niets met ons
gebeuren, doch zo we dit niet deden zou hij de Kempei tai waarschuwen.
Nu was het oppassen! Als iemand zich versprak of wanneer tegenstrijdige
antwoorden werden gegeven, dan was het mis. Maar het ging goed ! In de
loop der jaren hadden we genoeg ervaring opgedaan hoe deze heren om de
tuin te leiden. Het verhaal van het telefoontje van de directie was
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natuurlijk baarlijke nonsens. Alsof wij niet wisten dat deze zich druk zou
maken om één toestelletje. In de tijd toen wij op het radiolaboratorium
waren, zijn er tientallen toestellen verdwenen, waarvan nimmer enige
notitie werd genomen. In de eerste plaats werd hiervan geen administratie
gehouden en verder werden telkens toestellen gesloopt teneinde aan de
benodigde onderdelen te komen. Dat men dus navraag zou doen naar één
toestelletje was dwaasheid. Het was onze Japanse kampcommandant er
alleen maar om te doen iets aan de weet te komen, omdat hij vermoedde
dat er zich in het kamp een ontvangtoestel moest bevinden. Zo dit gelukte,
zou hij de Kempei tai op ons afsturen. Zonder steekhoudende gegevens
durfde hij dit niet te doen, omdat hij bang was zelf straf op te lopen.
Zo moest dus de vork in de steel zitten, begrepen we direct en we waren op
onze hoede. Daarbij beging hij de fout ons bij elkaar te laten, zodat we nog
gauw onderling van gedachten konden wisselen. Het gelukte hem dan ook
niet iets verdachts van ons los te krijgen. “Geen haar op ons hoofd dat
eraan gedacht zou hebben", zo luidde ons antwoord, “een toestel van het
radiolaboratorium weg te nemen en de directie, die ons goed behandeld
had, in ongelegenheid te brengen. Zulke ondankbare wezens waren de
Blanda’s (Hollanders) beslist niet”.
Toen hij dus niets aan de weet kon komen, liet hij ons tenslotte gaan,
zeggende dat we er te gelegener tijd wel meer van zouden horen. Maar we
hoorden er niets meer van en zo rolden we er voor de zoveelste maal door.
Medio 1945 nam de spanning toe nadat, voor zover het de oorlogvoering
in Azië betreft, maanden voorbij waren gegaan zonder dat er voor ons
enige kans bestond op een spoedige bevrijding. Weliswaar waren de
oliegebieden Tarakan en Balekpapan door de Amerikanen hernomen, doch
de laatsten maakten geen aanstalten naar het zuiden door te stoten en Java
te bevrijden. Alles wees erop dat het bij de genoemde aanvallen te doen
was geweest om de olie. De bevrijding van enige tienduizenden
Nederlanders, die op hun laatste krachten leefden, speelde geen rol. Er
waren grotere belangen die voorgingen, en misschien ook wel terecht!
Nadat de oliecentra bevrijd waren, werd er alles op gezet Japan zelf te
treffen. Dit was misschien wel het beste. Had men eenmaal Japan, dan
volgde de rest vanzelf. Alleen, het duurde allemaal zo lang. Wij snakten
ernaar de strijd naar Java verplaatst te zien, ook al zouden we dan een paar
nog slechtere maanden voor de boeg hebben. Kwamen er maar eens een
paar Amerikaanse vliegtuigen boven de kampen, als bewijs dat wij niet
vergeten werden, zo was veler gedachte. Duizenden verlangden hiernaar
en het zou hen een beetje moed hebben gegeven. De laatste loodjes wogen
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onnoemelijk zwaar.
In een steeds nauwer wordende kring omsloten de Amerikanen het grote
Japanse eilandenrijk en steeds heviger werden de bomaanvallen op de
industriecentra en de verkeerswegen. Gelijktijdig nam hiermee de
ontwrichting van het economisch leven toe. Doch wij vroegen ons af of dit
wel voldoende zou zijn om Japan te dwingen zich over te geven.
Totnogtoe waren we gewend geweest dat het leger zich niet overgaf en dat
eilandje voor eilandje veroverd moest worden. Wanneer men dezelfde
tactiek op de grote Japanse eilanden toepaste, dan kon de oorlog nog best
een jaar duren. Het was om er moedeloos onder te worden.
Maar ziet, op 6 augustus 1945 werd door ons het bericht opgevangen, dat
men een betrekkelijk kleine bom op de Japanse stad Hirosjima had laten
vallen, die praktisch de gehele stad met de grond gelijk had gemaakt.
Hoewel de juistheid van het bericht niet kon zijn misverstaan, kwam het
ons wel wat al te fantastisch voor om waar te zijn. Tot dusver was de
zwaarte der bommen steeds toegenomen: 50 kg, 100 kg, 500 kg en meer
misschien. Nu zou een kleine bom met een gewicht van slechts enkele
tientallen kilogrammen in staat zijn geweest een hele stad te verwoesten?
Neen, men kon ons veel vertellen, maar dit ging te ver.
Toch bleek het bericht juist te zijn geweest, want de volgende dag werden
nadere bijzonderheden bekend gemaakt, waarvan de voornaamste was dat
we hier te maken hadden met een geheel nieuw wapen: de atoombom. Het
was de eerste maal dat hiervan gerept werd. Als technici wisten we wel
iets van atoomkracht af en als het gelukt was atoomkernen te splitsen en
hierdoor een geweldige energie in een klein bestek te verzamelen, dan
moesten we wel aannemen dat één zo’n bom zeer grote verwoestingen kon
aanrichten. Drie dagen daarna lieten de Amerikanen een tweede bom
vallen. Thans op Nagasaki, met hetzelfde ontzettende resultaat.
Dit betekende het begin van het einde. De gebeurtenissen volgden elkaar
thans snel op. Op 11 augustus ontvingen we de eerste berichten over een
vredesonderhandeling tussen de Japanse keizer en de Amerikanen. De
laatsten eisten een onvoorwaardelijke overgave, waaraan schoorvoetend
werd voldaan. Hierna werden koeriers per vliegtuig naar de bevelvoerende
generaals uitgezonden om de order “staakt-het-vuren” over te brengen.
Weer volgden enkele dagen van spanning: zouden de Japanse generaals
aan het bevel van hun keizer gevolg geven?
Intussen pleegden enkelen uit onze radiogroep onderling overleg wat er
moest gebeuren, zodra de capitulatie werkelijkheid was geworden. Hoe de
414

omwenteling zich zou voltrekken, wist niemand. Weliswaar waren de
berichten van geïnterneerden die zich buiten het kamp hadden gewaagd en
contact met de inheemsen hadden gehad, niet ongunstig, maar het stond te
bezien of de hogere ambtenaren, die door de Jappen te paard waren gezet,
hun verheven positie zo maar weer zouden prijsgeven. Daarom werd
afgesproken dat wij ons zouden verdelen over de verschillende
radiokantoren en -stations, om te proberen het heft in handen te krijgen
voordat het te laat was.
De 15e augustus is de capitulatie werkelijkheid geworden. Niemand mocht
echter het kamp verlaten. Gewacht moest worden op de Engelsen die ver
weg zaten en de handen vol hadden aan Malakka. Velen duurde het
wachten te lang en “bolosten”. Hierdoor liep de kampadministratie, de
keuken, het hospitaal enz in de war. De lang verwachte bevrijders kwamen
niet!
Wel kwamen vliegtuigen over met onze kleuren, die levensmiddelen
uitwierpen die natuurlijk welkom waren. Maar liever zouden we gezien
hebben, dat een duizend of meer parachutisten waren komen neerdalen.
Van ons weloverwogen plan kwam niets terecht. Het was wachten en nog
eens wachten en intussen werden de berichten van hen die buiten het kamp
waren geweest, ongunstiger. Honderden inheemse jongelui wapenden zich
met stokken en namen een vijandige houding tegenover onze mensen aan,
zodat het steeds gevaarlijker werd zich buiten het kamp te begeven.
Traag verliepen de weken. Af en toe bereikten ons berichten van hen die
door de Jappen naar Birma, Japan of elders waren vervoerd. Zo hoorden
we op een gegeven moment ook dat de vijf families, die indertijd naar
Japan op transport waren gesteld, behouden in Australië waren
aangekomen. Met uitzondering van de heer Einthoven, die in
gevangenschap was overleden. Bij het horen van dit laatste stond ik even
te kijken en wist geen woord uit te brengen. De uiterst bekwame
radiotechnicus, die ik na wijlen Dr. de Groot de tweede radiopionier van
Indië zou willen noemen en aan wiens zijde ik vele jaren had gewerkt, was
niet meer en had, als zovele anderen, de bezettingstijd niet mogen
overleven. Zijn wens om na de capitulatie van Japan onmiddellijk met de
opbouw te beginnen, zou dus niet in vervulling gaan.
Evenals wijlen Dr. de Groot is ook de heer Einthoven veel te vroeg
heengegaan. Slechts een vijftiental jaren is hij bij de Indische Radiodienst
werkzaam geweest. Doch in deze korte spanne tijds is zeer veel tot stand
gekomen. Dit tweede deel legt hiervan getuigenis af.
Het liep naar het eind van 1945 en nog altijd was de werkelijke bevrijding
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niet gekomen. Integendeel, het werd levensgevaarlijk zich buiten de
bezette enclaves te begeven. Velen hebben hun verlangen hun vrouwen en
kinderen te bezoeken, die zich elders in kampen bevonden, met de dood
moeten bekopen. Slechts een heel enkele van ons heeft het
radiolaboratorium nog even terug gezien. Daarna werd het zuidelijk
gedeelte van Bandoeng, waarin het radiolaboratorium zich bevond, door
de Engelsen aan de extremisten gegeven. Thans konden we onze hoop het
radiolaboratorium, met zijn goed ingerichte instrumentarium en
machinerie, ongeschonden terug te vinden wel laten varen. Al onze
pogingen, welke we tijdens de bezetting aan de dag hadden gelegd om het
bedrijf zo goed mogelijk intact te houden, waren dus voor niets geweest.
Of er moest al een wonder gebeuren.

4: Twee brieven
Maar dit wonder gebeurde niet, althans niet voor de volle honderd procent,
zoals we zo meteen zullen zien.
Begin december 1945 vertrok ik als patiënt met het eerste hospitaalschip
de “Oranje” naar Nederland, zonder ook maar een glimp van de omgeving
waar ik zoveel jaren had gewerkt, terug te hebben gezien. Daarna werd ik
afgekeurd en heb aan de wederopbouw niet kunnen deelnemen.
Aangezien het velen zal interesseren wat er van het radiolaboratorium en
de grote stations terechtgekomen is, laat ik hier tot slot een paar brieven
volgen, die ik van bevriende zijnde ontving.

Bandoeng, 28 april 1946
“Zuid Bandoeng is voor een groot gedeelte verwoest, veel woningen,
speciaal Chinese, afgebrand en alle huizen van naar Midden-Java
uitgeweken Indonesiërs (99,9%) leeg. De exodus naar Midden-Java is
reeds in januari begonnen, gepaard gaande met een overbrenging van
bedrijven. Zo moeten er kisten vol apparaten groot en klein verzonden zijn
naar Djocja, terwijl men met de rest de zaak hier lopende heeft gehouden
tot het ultimatum der Engelsen. Toen is de rest overhaast gevlucht, met het
gevolg dat toch nog ingepakte kisten zijn achtergebleven, benevens veel
tekeningen en gegevens en veel documentatie omtrent de werkzaamheden
der heren.
Momenteel ben ik bezig aan het opstellen van een rapport omtrent de
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toestand op het radiolaboratorium, waaruit later eventueel de schade kan
worden afgeleid. Voor hen die de opbouw van het radiolaboratorium
hebben meegemaakt en in dat werk iets van zichzelf hebben gelegd, is het
een treurig gezicht de huidige ravage te aanschouwen. Het
verbruiksmagazijn en het Centraal Radiomagazijn zijn tot de grond
afgebrand, gedeelten van de werkplaats, het gereedschapmagazijn, de
lasserij en nog enkele andere plaatsen door bombardementen vernield.
Werkplaats, zenderafdeling, meterreparatie leeggeplunderd, het terrein één
grote wildernis. Verder veel vernield en gerampast (gestolen) door de Brits
Indische troepen, terwijl last but not least eergisteren nog de
transformatorenloods afbrandde door onbekende oorzaak. De antennes zijn
gesloopt, één grote mast voor de helft evenzo.
Maar er is ook veel gered. De vacuümpompinrichting, de kelder, de
machinekamer, de accukamer, de vloeibare lucht-installatie, de
electroliseurs, de licht- en krachtinstallatie, de gelijkrichters, de
verdeelkasten en schakelborden, de galvaniseerinrichtingen en nog enkele
machines. Klein gereedschap is geheel verdwenen.
Het radiostation Dajeukolot is er beter afgekomen. Het geheel is erg
verwaarloosd, doch er is niet veel gerampast. Alle vitale onderdelen zijn
intact, zodat het station spoedig weer in bedrijf kon worden genomen, zij
het dan voorlopig met één zender. Geregeld wordt in de omtrek
geweervuur gehoord en het is daar nog levensgevaarlijk. Vandaar dat
dienst wordt gedaan met de karabijn aan de schouder.
En nu zijn we bezig uit de puinhopen weer wat op te bouwen. Er zit geen
spirit achter, hetgeen begrijpelijk is als we de ontwikkeling der dingen in
aanmerking nemen. Voor wie en welk doel werken we eigelijk? Moeten
we straks toch nog verdwijnen? “

Bandoeng, 21 september 1947
“U zult misschien wel gehoord hebben dat Malabarradio is vernield.
Misschien heeft men het van te weinig belang geacht om dit naar Holland
te seinen, maar zo is het. In de dagen van de doorstoot naar het zuiden is
daar alles in vlammen opgegaan, de wegen werden vernield, alle bruggen
gingen de lucht in en alle belangrijke objecten werden in brand gestoken of
met grote vliegtuigbommen opgeblazen.
En zo kon het gebeuren dat toen een paar van onze mensen een eerste tocht
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naar Malabar maakten, zij daar niets dan puinhopen aantroffen. Een paar
dagen later ben ik er ook geweest. Wees maar blij dat U dat zelf niet hebt
behoeven te zien. De ravage op het radiolaboratorium was destijds erg,
maar dit is een total loss. Het grote gebouw is geheel uitgebrand, alleen
een paar stenen muren beneden zijn nog blijven staan en daaraan is het te
danken, dat er nog wat machines, transformatoren en dergelijke te redden
vielen. De bovenbouw is geheel weg, de torens idem, Tjigeureuh I geheel
verwoest, II gedeeltelijk. De hele machinezender met alles wat erbij
behoort, opgeblazen, beide grote booglampen uitgebrand, kortegolfzenders
verdwenen, accukamers verwoest, spoelenhuis idem. Er valt niets meer
van te maken en dus is besloten om zoveel en zo snel mogelijk alle
bruikbare materialen naar Bandoeng over te brengen.
……………..
Ik moet hierbij ook nog het één en ander vertellen van Rantja Ekek. We
zijn er spoedig na de bezetting heengegaan op verzoek van de militairen,
die een telefoonverbinding nodig hadden. Ook daar stond praktisch niets
meer overeind. Alles weg . Op één na alle gebouwen zijn vernield, maar de
Pupinkabel, die men vlak boven de grond had afgehakt, bleek verder nog
intact te zijn, zodat we dadelijk verbinding konden maken met Intel. Ook
de antennes hingen er nog.
Het plan bestaat nu om Rantja Ekek weer op te bouwen. Een bijzonderheid
daarbij was, dat waar we de eerste dag maar twee mensen van het oude
personeel aantroffen, er kortgeleden zich wel een 35 kwamen aanmelden.
Toen hebben we de zaak direct aangepakt en nu begint het alweer te
groeien. Binnenkort kan het station weer in gebruik genomen worden. We
laten de moed niet zinken …………”
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