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Voorwoord
Honderd jaar geleden bracht radiopionier Guglielmo Mar
coni de eerste radioverbinding ter wereld tot stand. En dat
op slechts 21-jarige leeftijd.
Bij die eerste poging overbrugde hij vanuit zijn zolderkamer
slechts enkele kilometers, maar het was het begin van een
ontwikkeling die de hele wereld bij de mensen thuis zou
brengen. Marconi verlegde als eerste radiozendamateur de
grenzen van de menselijke communicatie. Prestaties waar
voor hij later de Nobelprijs voor fysica zou krijgen.

Ook in Nederland kennen we radiozendamateurs die op
merkelijke prestaties hebben geleverd. Zo maakte HJ. Jesse
in december 1923, als jongeman van 18 jaar, op een golf
lengte van 110/112 meter een radioverbinding met de Ver
enigde Staten. Hij was daarmee de derde Europeaan die
een transatlantische verbinding realiseerde op een golfleng
te die daar volgens de toenmalige wetenschappers volkomen
ongeschikt voor was. Een van de stellingen van Marconi
was immers: hoe groter de afstand, hoe groter de toe te
passen golflengte. Formeel gezien handelde de heer Jesse in
strijd met de Telegraaf- en TelefoonweL Hij had voor zijn
proeven geen toestemming van mijn ambtsvoorganger uit
die tijd. Verkeer en Waterstaat heeft een en ander in 1983
rechtgezet door de Nederlandse radiopionier alsnog een Amachtiging toe te kennen.

Nederlanders die zich in navolging van mensen als Marconi en Jesse bezighouden met
grensverleggend onderzoek op het gebied van radio, hebben zich gebundeld in de Vereni
ging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (VERON). Deze vereniging
viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. De VERON is niet alleen een club van mensen die
zich bezig houden met experimenten. De leden stimuleren ook de jeugdigen om zich
verder in de radiotechniek te bekwamen. Daarmee levert de VERON een eigen bijdrage
aan de toekomst van Nederland als toonaangevende natie op het terrein van de toegepas
te elektronica. Medewerkers van Verkeer en Waterstaat voeren periodiek overleg met de
vertegenwoordigers van de radiozendamateurs. Het ministerie heeft waardering voor de
constructieve wijze waarop de VERON de belangen behartigt voor de Nederlandse
luister- en zendamateurs.
Bij de gelegenheid van het 50-jarig jubileum brengt de VERON dit gedenkboek uit. Het
is een prima initiatief om op deze manier de geschiedenis van 100 jaar radio en 50 jaar
VERON te beschrijven.
Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om de VERON van harte te feliciteren met
haar gouden jubileum. Het is mijn overtuiging dat de belangen van de experimenterende
radioamateurs ook in de toekomst in goede handen zullen zijn bij deze vereniging.
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
A Jorritsma-Lebbink
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Voorwoord
"Vijftig jaar VERON - Honderd jaar Radio" is de titel van dit schitterende boek. Dat
betekent dal 50 jaar lang een leger van vrijwilligers heeft klaar gestaan om de VERON in
beweging te houden. Al die mensen hebben dat vrijwilligerswerk met heel veel succes
gedaan het ene decennium na het andere.
Het boek laat duidelijk zien dat er kwaliteit in de vereniging aanwezig is en ook al die
jaren aanwezig is geweest. Het is juist die continuïteit in kwaliteit die de VERON zo
super gezond heeft gehouden en in staat heeft gesteld de onvermijdelijke stormen te
doorstaan. Naast die kwaliteit valt me ook de verdraagzaamheid van de VERON-leden
op. Door het respect dat men voor elkaar opbrengt, worden onenigheden bijgelegd in
plaats van uitgevochten, zodat de beschikbare energie steeds ten goede kan worden benut
Indien men het boek leest en daarmee de uitstraling beleeft van een bijzondere hobby
voor een bepaalde groep mensen , kun je je afvragen: "wat is de drijfveer om radiozend
amateur te zijn?". Het antwoord is simpel: "de mens heeft een soort oerverlangen naar
het onbekende, naar het verborgene, het mysterieuze of gewoon het andere".
Als radiozendamateur krijg je volop de gelegenheid om dit oerverlangen te bevredigen.
Door de jaren heen was de ene uitvinding in de elektronicawereld nog met bekend of de
andere stond alweer voor de deur. Zo volgde de transistor de buis op en de chip de
transistor in luttele jaren. De computer deed zijn intrede. Voor de zendamateur gaf dit
weer een nieuwe uitdaging met een scala van mogelijkheden voor digitale communicatie,
zoals amtor, packet, pactor.

Deze halve eeuw wordt niet voor niets genoemd de tijd van de communicatieontwikkelingen met ongekende grenzen. Van deze revolutie kan de radioamateur volop meegenieten.
Onbegrensde mogelijkheden voor experimenteerders om achter de geheimen van de
elektronica te komen en nieuwe technieken onder de knie te krijgen. Onbegrensd ook in
de zin van over de landgrenzen heen kunnen kijken. Contacten leggen met andere cultu
ren en het beleven van gewone dingen vanuit het gezichtspunt van de mens aan de andere
kant van de wereld!
De schrijvers van dit boek zijn er voortreffelijk in geslaagd om een goed en interessant
inzicht te geven van de ontwikkeling van het radiozendamateurisme binnen de Vereniging
voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland in al haar aspecten.
De VERON is 50 jaar geleden met een goed overdachte bestuursstructuur van start
gegaan, die tot op heden nog niet gewijzigd is. Door de jaren heen heeft deze structuur
goed gewerkt en is nog zeer actueel te noemen. Door de VERON blijft de radiozendama
teur en luisteramateur goed op de hoogte over binnen - en buitenlands nieuws.
De bestuurders van de 68 afdelingen van de VERON en de officials van de 21 commissies
- uiteenlopend van alle aspecten die het radio(zend)amateurisme omvatten - mogen de
VERON een degelijke, gezonde vereniging noemen. De VERON vertegenwoordigt de
radiozendamateurs internationaal door haar lidmaatschap van de LARU Region 1. Daar
door wordt het buitenlands beleid bepaald en samen met de verenigingen van de omlig
gende landen maken we ons sterk om te vechten voor het behoud van onze banden, nu
en in de toekomst.
Ik wil dit voorwoord beëindigen met een opmerking die ik eens heb gehoord tijdens een
vergadering. Iemand zei: "Wat doet de VERON voor mij?". John F. Kennedy antwoordde
op de vraag: "Wat doet Amerika voor mij" met de wedervraag: "Wat kan ik doen voor
Amerika?"

Agnes Tobbe - Klaasse Bos, PA3ADR
Algemeen Voorzitter VERON
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RADIOAMATEURS OFFERDEN HUN LEVEN

I94Q
1945
VOOR DE VNjHElD GEDURENDE DE OORLOG
De in de Tweede Wereldoorlog omgekomen radioamateurs, die lid waren van één van de 3 vooroorlogse verenigingen, zijn door de
tweede vergadering van de Verenigingsraad van de VERON postuum benoemd tot erelid.
Door deze tweede Verenigingsraadvergadering op 18 mei 1946 is tevens besloten tot de instelling van het VERON-Fonds.
Een van de doelstellingen van het fonds zou zijn: “de vervaardiging van een gedenkteken, dat later in het Headquarters der VERON zou
worden aangebracht ter nagedachtenis aan de in de oorlog gevallen radiomensen".
In 1952 werd, hoewel van een Headquarters toen nog geen sprake was, besloten om tot realisatie van het gedenkteken over te gaan.
De beeldhouwer H.J.J. Dannenburg kreeg hiervoor de opdracht en hij vervaardigde uit Tsjechische kalksteen het hier afgebeelde
gedenkteken.

Het gedenkteken werd op 5 mei 1953 te Kootwijk Radio onthuld door de toenmalige directeur-generaal der PTT, wijlen Dr. L Neher, in
tegenwoordigheid van vele genodigden, afgevaardigden en belangstellenden
De steen is 100 bij 75 cm groot en in het midden heeft beeldhouwer H.J.J. Dannenburg een bronzen medaillon bevestigd, waarop hij op
treffende wijze het illegale radiocontact symbolisch heeft weten uit te drukken. In drie holten zitten, ineengehurkt, drie menselijke
figuren, verbeeldend verbindingsmannen, luisterend en sprekend, elkaar niet kennend, verbonden door de radiogolven, die de wereld
omspannen en die hier weergegeven zijn door bronzen ringen. Een grote ring, op de steen bevestigd, verbindt dit alles.
Op de steen staat de volgende tekst: “Radioamateurs offerden hun leven voor onze vrijheid gedurende de oorlog".
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Inleiding
Radio-amateurs, daar gaat dit boek over. Het woord "amateur" komt uit het Frans en
betekent "liefhebber". Een radioamateur is dus iemand die uit liefhebberij aan radio doet.
Zo gerekend is de CB’er op 27 MHz, ja zelfs de piraat op de omroepbanden, ook een
radioamateur. Niemand zal immers kunnen ontkennen dat zij de radio uit liefhebberij
bedrijven. In de krant heet het dan ook Zendamateur gepakt wanneer de Opsporingsdienst
van de overheid weer eens een piraat uit de ether heeft gehaald. De gelicenseerde zend
amateur voelt dat als een belediging en vanuit de verenigingen van zendamateurs worden
de media dan ook regelmatig gewezen op het in de ogen van die gelicenseerden verkeerde
gebruik van het woord "zendamateur".

Laten wij eens nagaan hoe de Internationale Telecommunicatie Unie, het hoogste orgaan
op dit gebied en onderdeel van de Verenigde Naties, het begrip "Radio-amateurdienst"
heeft gedefinieerd. Wij vinden de definitie in vertaling in het Vademecum, uitgegeven
door de VERON:
"Radiodienst van zelfontwikkeling onderlinge radiogemeenschap en technische
onderzoekingen, uitgevoerd door radio-amateurs, dat wil zeggen door behoorlij
ke bevoegde personen, die geïnteresseerd zijn in de radiotechniek, uitsluitend
met een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse".
De status van de radiozendamateur die hieruit is afgeleid wordt in het Vademecum als
volgt omschreven:

"De radiozendamateur is een door de landelijke administratie op technische en
operationele bekwaamheid onderzochte radio-amateur, die het legaal uitzenden
en ontvangen door middel van het experimenteren met de radiotechniek uit
interesse beoefent".

Amateur zijn is echter meer dan het bezitten van een door officiële instanties verleende
bevoegdheid, het is ook - en vooral - een kwestie van mentaliteit en wijze van benadering
van het vakgebied radio. Heel aardig is dit weergegeven in zijn eerste boek dat de later zo
bekend geworden auteur J. Corver in 1915 het licht deed zien: Het draadloos ontvangsta
tion voor den amateur. In het Voorwoord citeert Corver een niet met name genoemde
beroemde Engelse sterrendeskundige: "een amateur op wetenschappelijk en technisch gebied
is iemand die zijn studie steeds richt op hetgeen hij tot bereiking van zijn doel noodig heeft en
er zich geheel op werpt op het oogenblik, dat hij het noodig heeft; iemand die het onderwerp,
waarmee hij bezig is, met een alles buitensluitende voorliefde aanvat en de moeilijkheden, die
zich aan hem voordoen, niet als hindernissen beschouwt, maar als gelegenheden om dieper in
de zaak door te dringen".

Volgens gegevens van de International Amateur Radio Union waren er in 1987 wereldwijd
zo’n 1.671.000 amateurstations, gemiddeld 14.000 per land. Daarvan in Japan 726.829, in
de Verenigde Staten 421.872 en in Nederland 14.170.
Over de beoefenaars van deze mooie hobby gaat dus dit boek. We zullen hun wederwaar
digheden trachten te beschrijven vanaf ... , ja, van wanneer af eigenlijk? Een vraag waar
voor schrijver zich gesteld zag. Dit boek verschijnt ter gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan van de VERON; wij zouden ons relaas dus kunnen beginnen in het oprichtings
jaar: 1945. Maar dat ligt niet erg voor de hand, want radio-amateurs zijn er al veel langer.
Het jaar 1929 zou ook als startpunt kunnen worden overwogen: toen werden in ons land
voor het eerst zendmachtigingen aan particulieren verleend. Maar in de daaraan vooraf
gaande jaren waren er ook al zendamateurs actief, noodgedwongen clandestien. Zelfs
maakte de heer H.J. Jesse te Leiden in 1923 als piraat als derde Europeaan zijn
roemruchte verbinding met Amerika - u zult er in het tweede hoofdstuk uitvoerig over
lezen.

9

Maar er geldt nog een overweging: radio-amateurs zijn niet alleen zij met een zendmach
tiging; velen bepalen zich tot luisteren naar uitzendingen door amateur- en andere sta
tions; zij laten het daarbij of beschouwen het ontvangen als voorbereiding op zelf zenden.
En zulke luisteraars zullen er geweest zijn zolang de radio bestaat: een redelijk vermoe
den, al is het niet met literatuur te staven. Wij zullen daarom onze "geschiedenisbeschrij
ving" beginnen met het ontstaan van de radio. Daarbij zullen we het radioamateurisme in
een niet te beperkt kader plaatsen; een uitstapje naar de professionele radiowereld zullen
we ons af en toe veroorloven. Niet alleen omdat zulks uit technisch oogpunt interessant
is maar ook, en vooral, omdat het ons in staat stelt de prestaties van de amateur te spie
gelen aan de stand van de techniek van zijn tijd. Met name vóór 1920 valt er over het
radio-amateurisme nog niet zo veel te vermelden, echter des te meer over de ontwikke
ling van de radiotechniek in het algemeen; voor wie in de historie van de radio is ge
ïnteresseerd een buitengewoon boeiende periode, waarbij we dan ook vrij uitvoerig zullen
stilstaan. In de volgende hoofdstukken verschuift het accent gaandeweg naar het radioamateurisme.
Dat radio-amateurisme kent vele facetten: techniek, maken van verbindingen, QSL-dienst,
zendexamen en zijn eisen, verenigingsleven etc. Hoe die te behandelen? We zouden aan
elk onderwerp een hoofdstuk kunnen wijden dat het gehele tijdvak omvat waar dit boek
over gaat. Zo is gehandeld bij de hoofdstukken IX tot en met XIV, in ieder waarvan een
mede-auteur van dit boek één specifiek onderwerp behandelt. Voor de hoofdstukken I tot
en met VIII hebben wij deze weg echter niet gevolgd. Beter leek het ons de diverse aspec
ten van het radio-amateurisme naast elkaar in hun onderling verband te behandelen. Het
tijdperk van vóór 1900 tot het jaar 1990, waarmee het boek wordt afgesloten, is daarbij
verdeeld in een aantal hoofdstukken die ieder een periode van tien jaar omvatten, behal
ve het eerste, dat bestrijkt de periode vanaf het begin tot 1920. Binnen een hoofdstuk
worden de in die periode van belang zijnde aspecten afzonderlijk besproken, voorzover
een dergelijke opdeling zinvol is te maken.

Er wordt in dit boek veelvuldig verwezen naar literatuur, de geraadpleegde bronnen zijn
vermeld in hoofdstuk XVIII. In de tekst wordt ernaar verwezen door een letter plus
cijfer(s) tussen vierkante haken [...].
Vaak zullen boeken en tijdschriften worden geciteerd; waar zulke citaten in een thans
verouderde spelling zijn geschreven hebben wij die gehandhaafd.
Voor de fotografische afbeeldingen was slechts in weinige gevallen de originele foto
beschikbaar. In de overige gevallen zijn afbeeldingen uit boeken en tijdschriften fotogra
fisch of met een fotocopieerapparaat gereproduceerd. Dat de kwaliteit van die afbeeldin
gen daardoor veelal zeer te wensen over laat is daarbij helaas onvermijdelijk.

Velen hebben in één of andere vorm bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek
Een verantwoording is opgenomen in een afzonderlijk hoofdstuk.

Leiderdorp, voorjaar 1995
D.W. Rollema, PAoSE
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Hoofdstuk l

Van het prille begin tot 1920
1.1

Is de radio uitgevonden?

Vraag een willekeurig iemand wie de radio heeft uitgevon
den en hij zal - als hij al een antwoord weet - "Marconi" zeg
gen.
Stel dezelfde vraag aan een Rus en hij zal antwoorden "Popoff'. Een Amerikaan noemt wellicht ook Marconi maar als
hij zich toevallig in de ontwikkeling van de radio in zijn land
heeft verdiept zou hij ook wel eens "Loomis" kunnen ant
woorden.
Zo heel simpel ligt het dus niet met de uitvinding van de
radio. Het is dan ook de vraag of we wel van een "uitvin
ding" kunnen spreken. Een radiozender of -ontvanger be
staat uit een samenvoegsel van een aantal bouwstenen die
ieder voor zich een aparte ontwikkelingsgang hebben door
gemaakt en waarmee de namen van uitvinders zijn verbon
den. Laten we er een paar noemen.
James Clerk Maxwell (1831-1879) publiceert in 1873 zijn
Treatise on Electricity and Magnetism. Daarmee legt hij de
theoretische grondslag voor het bestaan van elektromagneti
sche golven, kemachtig samengevat in wat later de "vergelij
kingen van Maxwell" zal worden genoemd.
Maar Maxwell begon ook niet uit het niets; hij bouwt voort
op het experimentele werk van onderzoekers als Faraday en
anderen. Hertz toont in 1887 het bestaan van elektromagne
tische golven experimenteel aan, zie afb.1.1-1. We zien hier
de "zender", bestaande uit een dipoolantenne met aan de
uiteinden bollen die in de terminologie van vandaag een capacitieve belasting vormen. In het midden van de dipool be
vindt zich een vonkbrug. Hier springen vonken over waar
voor de benodigde hoge spanning wordt opgewekt met een
inductieklos ("ruhmkorff”) die wordt gevoed uit een onder de
tafel staande batterij. Als ontvanger of detector dienen de
cirkelvormige resonatoren die ook van een vonkbrug zijn
voorzien. Wanneer de zender in de resonator een voldoende
hoge spanning opwekt springen tussen de bolletjes vonken

over. Volgens [Al] was de golflengte hierbij ongeveer 8 m.
Later reduceert Hertz de dipool tot 26 cm lengte en plaatst
die in het brandpunt van een parabolische spiegeL De detec
tor wordt aangepast en krijgt de vorm van een cirkel met 7,5
cm middellijn, terwijl de vonkbrug wordt voorzien van een
bolvormig en een puntvormig contact Vonkjes met een
lengte van een fractie van een millimeter zijn zo nog waar
neembaar en mede dankzij de bundelende werking van de
parabolische spiegel blijkt het mogelijk een signaal nog op
5...6 m afstand te detecteren. Door een op enige afstand
evenwijdig aan het apertuurvlak van de parabool aange
brachte vlakke metalen plaat, die als reflector werkt kunnen
staande golven worden opgewekt. Door met de detector het
veld af te tasten vindt Hertz voor de afstand tussen twee
knopen 33 cm, waaruit volgt dat de golflengte gelijk is aan
66 cm. Hertz is dus al actief in het UHF-gebied’
Later maakt hij voor de ontvangkant ook een parabolische
spiegel, identiek aan
die voor de zendkant. In deze spiegel
plaatst hij een lange
dipool, met de vonk
brug buiten de spie
gel, om de waarne
mingen te kunnen
doen zonder de golf
voortplanting te be Afb.I.1-2. "Golfpijpstraler" van Lodge, gede
ïnvloeden. De groot monstreerd tijdens een bijeenkomst van de
ste afstand waarbij RoyaJ Institution te Londen in 1894.
Hertz binnenshuis
nog straling detec
teert bedraagt 16 m.
Tot slot vermelden we nog dat Hertz ook proeven deed met
een groot prisma, gemaakt van pek. Hij stelt vast dat de
elektromagnetische golven hierin worden gebroken, zoals
lichtstralen in een glazen prisma.
Opmerkelijk is dat Lodge reeds in 1894 in een bijeenkomst
in de Royal Institution te Londen demonstreert met wat wij
nu een golfpijpstraler zouden noemen (afb.I.1-2). De achter
liggende gedachte is dat, door het aan één zijde afsluiten van
de pijp, alle straling dezelfde kant wordt opgedreven. Door
variëren van de vonkbrugoriëntatie blijkt de invloed van de
golfpijpmodi die drie jaar later door Lord Rayleigh langs the
oretische weg bepaald zullen worden. Voor het variëren van
het uitgestraalde vermogen worden diafragma’s voor de golfpijpopening aangebrachL

Onderzoeker Bose uit India gebruikt pijpen met zowel cir
kelvormige als vierkante dwarsdoorsnede waarbij soms, ter
versterking van de bundelende werking, een lens wordt toe
gepast, afb.I.1-3.
Afb. 1.1-1. Proeven van Heinrich Hertz in 1887.
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Afb.1.1-3. “Golfpijpstralef met lens van Bose.

Van Bose is ook de eerste hoomantenne afkomstig die
hij plastisch omschrijft als collecting funnel (1896). Bose
werkt op golflengten van 2,5 cm tot 5 mm [Al]. Micro
golftechniek in optima forma uit de vorige eeuw dus’. De
detector met een vonkbrug, zoals Hertz die toepast, is
natuurlijk niet bepaald een gevoelige ontvanger. Het is
eigenlijk een wonder dat er in de cirkelvormige resona
tor een zo hoge spanning wordt opgewekt dat er een
vonkje overspringt. Later in dit hoofdstuk zullen we op Afb.1.1-4. Na een kabelbreuk in maart 1882 herstelde Preece de verbinding
dit aspect nog wat dieper ingaan en zal blijken dat het tussen het eiland Wight en het vasteland via geleiding door het zeewater.
succes van de vonkbrugresonator te danken is aan het
hoge piekvermogen van een vonkzender.
Newport. Aan de kant van het vasteland wordt een plaat in
zee geplaatst te Hurst Castle en door een draad via SouthVoortbouwend op waarnemingen van andere onderzoekers ampton verbonden met Portsmouth, waar de vierde plaat
construeert de Fransman Branly in 1890 een gevoeliger de zich bevindt. In het circuit zijn behalve koperen geleidingen
tector, de "coherer": een glazen buisje waarin tussen twee dus twee trajecten via de zee, resp. 2 en 9,7 km lang, opge
elektroden een hoeveelheid metaalvijlsel (ijzer, nikkel, zilver nomen. Een telefonische verbinding blijkt niet mogelijk.
enz.), is aangebracht. Normaal zullen de metaaldeeltjes Maar wel gaat het met een buzzer (een onderbreker die een
slecht contact maken en de weerstand tussen de elektroden muzikale toon opwekt), een seinsleutel, 30 leclanché-eleligt dan ook in de orde van mega-ohms. Zodra er echter een menten te Southampton en een telefoon te Newport en om
elektromagnetische golf op de coherer invalt springen er gekeerd. Dit is duidelijk een toepassing van geleiding.
onzichtbare vonkjes over tussen de metaaldeeltjes waardoor
deze gaan samenkleven (to cohere in het Engels) met gevolg Op een aantal plaatsen in het Verenigd Koninkrijk maakt
dat de weerstand van de coherer afneemt tot een paar hon Preece voor verbindingen over brede rivieren of zeegaten,
derd ohm. Dat is althans één van de verklaringen die voor de waar moeilijk kabels kunnen worden gelegd, gebruik van
werking zijn gegeven. Tot volledige duidelijkheid is het ken inductieve koppeling tussen twee "spoelen". Die bestaan uit
nelijk nooit gekomen en als gevolg van het spoedig in on een enkelvoudige bovengrondse draad langs de ene oever die
bruik raken van de coherer zijn pogingen daartoe ook niet parallel loopt met een soortgelijke draad aan de andere oe
meer ondernomen.
ver. De circuits woorden gesloten via aardelektroden aan de
Eigenlijk zijn met de zender van Hertz en de coherer alle uiteinden van de draden. Aan de zendzijde loopt door de
bouwstenen aanwezig waarop Marconi en Popoff kunnen "spoel" een wisselstroom, gemaakt door de stroom van een
voortbouwen.
flinke batterij - soms wel met 100 cellen (140 V) - met een
door een motor aangedreven onderbreker (rheotome) in een
Waaruit we niet mogen concluderen dat er niet eerder po hoorbare frequentie te onderbreken. In het circuit is voorts
gingen zijn gedaan om "draadloos" berichten over te bren een seinsleutel opgenomen. Aan de ontvangende kant is de
gen. Daarbij wordt dan echter niet van radiogolven gebruik "spoel" aangesloten op een telefoon. Al spoedig wordt vast
gemaakt maar van geleiding van signalen door water of van gesteld dat een bepaalde frequentie maximaal resultaat geeft.
inductie. [A2] beschrijft de denkbeelden en/of proeven van Dit wordt toegeschreven aan resonantie en onderkend als
een groot aantal onderzoekers die van deze verschijnselen bewijs dat er van inductie en niet van geleiding door aardgebruik maken of willen maken. Eén van de meest succes- stromen sprake is. Door de lengte van de draden die - samen
volle is W.H. Preece, medewerker van de Engelse PTT. In met de aardverbinding - de zend- en ontvangspoelen vormen,
maart 1882 breekt de zeekabel tussen het Engelse vasteland voldoende groot te maken kunnen afstanden van vele mijlen
en het eiland Wight, dat daardoor van telegrafische verbin- worden overbrugd. Een permanente installatie volgens dit
ding is verstoken. Preece plaatst een koperen plaat van 0,55 principe wordt in 1898 in gebruik gesteld tussen Lavemock
m2 in zee te Ryde en verbindt die door een bovengrondse Point in de buurt van Cardiff en het 5,3 km daarvan verlijn met Newport, zie afb.Ll-4. Ook te Sconce Point wordt wijderde eiland met vuurtoren Flat Holm in het kanaal van
zo’n plaat geplaatst, eveneens bovengronds verbonden met BristoL
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Van radiogolven maakt de eerdergenoemde Noordamerikaan
Loomis gebruik van [A3]. Dit is een merkwaardig geval. Dr.
Mahlon Loomis (1826... 1886) is tandarts en dus zeker geen
specialist op het gebied van elektrotechniek of telegrafie.
Zijn experimenten dateren van 1866 of 1868 en dat is dus
nog voor de proeven van Hertz en zelfs voordat Maxwell zijn
baanbrekende theoretische werk had gepubliceerd. Niette
min had hij zijn voet op de drempel van de "radio", ofschoon
dat woord toen nog niet bestond. Loomis wil proberen of hij
de groei van planten met elektrische stromen kan bevorde
ren en als goedkope bron van elektriciteit wil hij de spannin
gen gebruiken die ontstaan op een metalen draad, waaraan
een vlieger wordt opgelaten. Het beroemde experiment van
Benjamin Franklin zal aan die gedachten niet vreemd zijn
geweest! Bij die proeven valt het hem op dat wanneer hij
zo’n draad ontlaadt door hem met aarde te verbinden, dit
een stroomverschijnsel veroorzaakt in de draad van een an
dere vlieger die een eind verderop is opgelaten. Daaruit
trekt hij de conclusie dat het mogelijk moet zijn te telegrafe
ren zonder draadverbinding. De mensen lachen hem uit: aan
telegrafie over een draadverbinding is men nauwelijks ge
wend, terwijl de telefoon zelfs nog maar net is geboren (Reis
in 1861) en pas na 1875 door Bell tot ontwikkeling zal wor
den gebracht. Loomis is niet rijk en het is een financiële pre
statie van hem om in 1866 of 1868 - het jaar staat niet pre
cies vast - voor een gezelschap van deskundigen een demon
stratie te geven waarbij op twee toppen van de Blue Ridges
in West Virginia vliegers worden opgelaten, 30 km van el
kaar. De ontvangen signalen worden aangetoond met een
galvanometer, terwijl men elkaar met verrekijkers waarneemt
om te constateren dat de ontvangen tekens werkelijk van de
andere top afkomstig zijn. Verheugd over dit succes ziet
Loomis zich bevestigd in zijn overtuiging dat hij een nieuw,
goedkoop en snel communicatiemiddel tot stand zal kunnen
brengen, waarbij geen storingen kunnen optreden door het
doorknippen van draden door Indianen. Hij oppert zelfs de
mogelijkheid van het gebruik op rijdende treinen om de vei
ligheid te verzekeren. Er is echter geld nodig om de uitvin
ding verder te ontwikkelen. Loomis maakt een plan voor een
draadloze telegraafverbinding in de Rocky Mountains en
aangezien particulieren er geen geld in willen steken vraagt
hij 50.000 dollar aan het Congres. Dat komt echter niet tot
een besluit. De meeste kranten noemen het plan onbekookt.
In Washington is er echter een blad dat de profetische woor
den schrijft: "Wij hopen dat de Amerikaanse trots niet zal toe
staan dat deze vinding ons uit de vingers glipt, zodat anderen
lof en de eer zullen opstrijken". Loomis vindt te New York in
tussen de kapitalist Austin Day bereid het risico te dragen.
Maar op 24 september 1869, in de bankwereld bekend als
Zwarte Vrijdag, ontstaat paniek op de beurs, waarbij Day
wordt geruïneerd, zodat hij zijn toezegging niet meer kan
nakomen. Daarop volgt voor Loomis een lange lijdensweg
die we hier niet verder zullen volgen. In juli 1872 tenslotte
wordt aan Loomis het door hem aangevraagde octrooi ver
leend onder de titel "Verbetering in het telegraferen"; dit
mag misschien wel het eerste radio-octrooi ter wereld worderf genoemd. En in januari 1873 krijgt de Loomis Aerial
Telegraph Cy ook van de Senaat zijn erkenning met 29 tegen
12 stemmen, terwijl 33 leden afwezig zijn.

Met een octrooi en de wettelijke erkenning van zijn N.V. op
zak kan Loomis op zoek gaan naar kapitaal. Het jaar 1873 is
er niet gunstig voor. In 11 maanden gaan 89 spoorwegonder
nemingen en 5000 andere grote zaken failliet. Niemand wil
voorlopig meer geld steken in aandelen. En ofschoon Loo
mis later nog octrooien verwerft op geheel andere uitvindin
gen schijnt hij zijn radiotelegraaf opgegeven te hebben, hoe
zeer hij ook overtuigd blijft van de waarde, want hij schrijft
kort voor zijn dood in 1886: "Ik weet dat ik door velen ben be
schouwd als een dwaas, misschien als een gek, omdat ik met
opoffering van materiële voordelen een lucratief beroep heb
opgegeven om dit ignis fatuus (dit dwaallicht) na te streven.
Maar ik weet dat ik gelijk heb en dat de huidige generatie, als
zij lang genoeg leeft, haar mening zal herzien en zich zal ver
wonderen dat zij het niet eerder begreep. Ik zal het nooit tot
volkomenheid hebben gebracht zien, maar gebeuren zal het en
anderen zullen de eer hebben van de uitvinding'. Profetische
woorden van dr. Mahlon Loomis. Wij menen dat het ge
rechtvaardigd is dat wij aan deze man nogal wat aandacht
hebben geschonken want hij was andere, meer bekende, "uit
vinders" als Popoff en Marconi ver vooruit in de tijd.
Nog een onderzoeker die als "uitvinder van de radio" duide
lijk de boot heeft gemist is prof. D.E. Hughes [A2]. In 1879
ontdekt hij toevallig dat een microphonic joint in een circuit
met een batterij en een telefoon in de laatste geluid veroor
zaakt wanneer in de buurt een vonkontlading plaats heeft.
Die microphonic joint is een los contact tussen bijvoorbeeld
twee koolstaa^es, of een stukje kool dat rust op een glan
zend staaloppervlak, of tussen losse metaaldeeltjes. Bij de
laatste blijft een eenmaal gevormd contact bestaan en dat is
duidelijk een vorm van coherer zoals een dergelijke detector
later wordt genoemd. Hughes laat een vonkinductor (ruhmkorff) bij hem thuis werken en gaat met zijn "ontvanger" de
straat op. Tot op bijna 500 m afstand blijven de signalen
hoorbaar. Zelfs constateert Hughes maxima en minima als
gevolg van staande golven tussen de huizen, al begrijpt hij
zelf de oorzaak van dit verschijnsel nog niet. Voor een flink
aantal genodigden geeft hij demonstraties van wat hij aërial
waves noemt. De befaamde geleerde Sir George Stokes ver
klaart na zo’n zeer geslaagde demonstratie echter dat er van
gewone inductieverschijnselen sprake is. Hughes is hierdoor
zo teleurgesteld dat hij van verdere proeven afziet en niets
publiceert. Toen door Hertz en Marconi het bestaan van
radiogolven overtuigend was bewezen achtte Hughes het te
laat om de prioriteit van zijn vinding alsnog aan te tonen.

Vrij algemeen wordt aangenomen dat Marconi de eerste was
die in 1896 morseseinen per radio overbracht. Popoff staat
bekend als de man die in 1895 te Kronstadt verwijderde onweders registreerde met behulp van een ontvanger met een
coherer als detector. In [A4] lezen we echter dat Popoff op
7 mei 1895, dus nog een jaar voor Marconi, een demonstra
tie geeft voor de chemische vereniging te St. Petersburg,
waarbij hij over een afstand van 40 meter morseseinen
draadloos overbrengt. Op de band van de morseschrijver ver
schijnen de woorden "Heinrich Hertz". De ontvangst heeft
plaats met een coherer en een relais en de reeds genoemde
morseschrijver. Bij latere proeven constateert Popoff verbe13
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Afb.1.1-6. Met een zender volgens dit schakelschema
lukte het Marconi in 1895 om radiosignalen over een
afstand van enkele meters over te brengen.

monstratie waarbij radiosignalen worden overgebracht van
het dak van de GPO te St. Martin’s-le-Grand naar het dak
van een gebouw aan het Embankment. Hierop volgen een
serie proeven op de Salisbury Plains met goede transmissie
over bijna 3 km. Preece verschaft Marconi alle mogelijke
ondersteuning en het gebruik van de technische middelen
van zijn afdeling bij de GPO. Hij stelt hem zelfs zijn assistent
Kemp ter beschikking die de rest van zijn leven bij Marconi
blijft. In 1897 brengt Marconi verbinding tot stand over het
Kanaal van Bristol, waar Preece zijn proeven met inductieve
Afb.l.1-5. Guglielmo Marconi 1874 - 1937.
signaaloverdracht deed. De vergelijking van de twee syste
men toont overduidelijk de superioriteit van Marconi’s stelsel
teringen als de ontvanger wordt verbonden met een verticale aan (afb.I.1-7). Een nieuw record is hiermee gevestigd: ruim
geleider van enige meters. Daarna beginnen Popoffs proe 14 km.
ven met het registreren van onweders.
Het eiland Wight is het toneel van Marconi’s volgende de
Komen we nu dan toch bij Marconi (afb.I.1-5). Of hij al dan monstraties. Eerst wordt verbinding tot stand gebracht met
niet de eerste is geweest die morseseinen overbrengt is in een gehuurde veerpont, het stoomschip Mayflower, en ver
wezen niet van zoveel belang. Zeker is het dat hij het enor volgens met een station te Boumemouth: Marconi heeft de
me potentieel van draadloze communicatie inziet en - niet Solent overbrugd! In juli van 1897 gaat hij terug naar Italië
van commerciële inslag gespeend - er de mogelijkheid van en demonstreert zijn toestellen aan de regering, evenals aan
een goed belegde boterham in herkent Over de wederwaar de koning en koningin. Intussen is in Engeland The Wireless
digheden van Marconi is veel geschreven en we zullen er Telegraph and Signal Company opgericht, met Marconi als de
daarom niet zeer uitvoerig op ingaan.
grootste aandeelhouder. In 1900 wordt de naam veranderd in
Vroeg in de zomer van 1895 slaagt hij erin signalen over te Marconi’s Wireless Telegraph Company. Daarmee begint een
brengen over een paar meter afstand met een zender vol lange reeks technische en commerciële successen. We me
gens afb.I.1-6. De ontvanger werkt met een coherer. In au moreren nog dat in 1899 het Nauw van Calais wordt overgustus van dat jaar ontdekt Marconi dat de te overbruggen brugd. In dat zelfde jaar rust de Engelse Marine drie scheafstand toeneemt tot 2,9 km wanneer bij zowel zender als pen uit met radio; ze worden ingezet in de Zuidafrikaanse
ontvanger een antenne en aardverbinding worden gebruikt Boerenoorlog. Marconi reist naar Amerika waar met behulp
Marconi verbetert de coherer en breidt de ontvanger uit met van zijn systeem de America’s Cup Races worden verslagen
een morseschrijver, waardoor de tekens op papierband wor- en demonstraties voor de Marine plaats hebben. In novemden vastgelegd.
ber 1900 wordt The Marconi Wireless Company of America
De Italiaanse regering toont voor de uitvinding van Marconi opgericht, later zal dat de machtige RCA worden. In 1900
geen interesse en dus gaat hij naar Engeland. Daar wordt neemt Marconi patent op zijn systeem van gekoppelde krinhem op 2 juni 1896 een patent verleend op zijn methode gen, waarmee het begrip afstemming (syntonisatie) wordt
voor draadloze telegrafie. We komen hierop later in dit geïntroduceerd. Van groot belang, nu door het toenemend
hoofdstuk nog terug. Marconi wordt geïntroduceerd bij Willi- aantal radiostations (kuststations en schepen) het grote proam Preece, Chief of the Engineering Department van de En- bleem van de onderlinge storing nijpend wordt.
gelse General Post Office (GPO). We hebben Preece al ont- Marconi’s droom is de overbrugging van de Atlantische ocemoet bij zijn proeven met draadloze overdracht door aard- aan en daaraan gaat hij nu werken. Te Poldhu in Comwall
stromen en inductie. Hij organiseert voor Marconi een de- bouwt hij een voor die tijd krachtig zendstation met een
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Afb.1.1-7. In 1897 overbrugt Marconi het Kanaal van Bristol; een afstand van
8,7 mijl. Technici van de Engelse Post Office bekijken hier de apparatuur.

Afb.I.1-8. Zender en antenne te Poldhu, waarvan de signalen
in 1901 de Atlantische Oceaan overbrugden. De afgebeelde
antenne is een noodantenne; de oorspronkelijke was groter
doch werd door een storm geveld.

tweetrapsvonkzender (afb.I.1-8). De antenne bestaat eerst kan Marconi in plaats van het bij een afklopper noodzakelij
uit maar liefst 400 draden die door 20 masten van 65 meter ke relais een hoofdtelefoon gebruiken, waardoor het systeem
omhoog worden gehouden! De eerste proeven in 1901 tonen ook gevoeliger wordt.
een werkgebied van minstens 400 km aan. In maart 1901 Op 12 december 1901 te 12.30, 1.10 en 2.20 uur hoort Mar
reist Marconi naar America en vindt voor het ontvangstation coni het morsesein "S" en nadat hij de koptelefoon aan
een lokatie te Cape Codt. Dan komt de eerste tegenslag: Kemp heeft gegeven hoort die het ook. Een afstand van
een tuidraad te Poldhu bezwijkt in een storm en het anten- 3500 km is per radio overbrugd! Doordat geen morse
nesysteem komt naar beneden. Binnen elf dagen is een nieu schrijver is gebruikt heeft Marconi geen schriftelijk bewijs
we, eenvoudiger antenne opgericht, bestaande uit een verti van de ontvangst en velen betwijfelen dan ook Marconi’s
cale waaier van draden, afb.I.1-8. Tegelijkertijd wordt een prestatie: zijn het geen luchtstoringen geweest die hij als de
noodantenne geplaatst op een nieuwe ontvanglokatie: Signal drie punten van de letter "S" heeft gehoord? Een twijfel die
schrijver volledig deelt. Immers is de gebruikte frequentie
Hill (toepasselijke naam!), St. John’s, New Foundland.
820 kHz (366 meter), middengolf dus. Kunt u het zich voor
Onder grote geheimhouding reist daarop Marconi met zijn stellen dat u midden op de dag op 820 kHz een Amerikaans
assistenten Paget en Kemp naar St. John. Zjj hebben een station hoort? Zelfs met uw moderne, gevoelige superhetekist met vliegers en ballonnen bij zich om bij stormachtig rodyne ontvanger? Nee toch zeker? Laat staan dat dit met
weer een antenne omhoog te kunnen brengen. Te Poldhu een niet-afgestemde ontvanger, zonder versterking en voor
wordt gedurende afgesproken tijden voortdurend de morse- zien van een coherer - die zelfs in de uitvoering van Castelli
letter "S" uitgezonden. Op 10 december gaat een 170 meter geen wonder van gevoeligheid kan worden genoemd - zou
lange draadantenne aan een ballon omhoog doch Marconi lukken. Hebben Marconi en Kemp de wereld dus bewust of
hoort niets. Op 12 december vernielt een opkomende storm onbewust voor het lapje gehouden? Dat is toch wel erg on
de antenne. Een nieuwe wordt opgelaten aan een vlieger. waarschijnlijk. In later jaren is verondersteld dat het signaal
Door de hevige bewegingen van de antenne kan Marconi dat op New Foundland werd ontvangen niet de grondgolf
niet zijn nieuwe, selectieve ontvanger gebruiken; kennelijk van de zender op 820 kHz is geweest doch een hogere har
verandert de afstemming door de variërende capaciteit van monische, waarvoor overdag wel propagatie over de Atlanti
de antenne te veel Hij luistert daarom met een ouder, niet- sche Oceaan mogelijk was. Harmonischen zal die vonkzenafgestemd type. Volgens [A5] gebruikt Marconi bij deze ge der wel hebben gemaakt en met flinke sterkte ook. Maar
legenheid niet de door hem gepatenteerde coherer met nik goed dat Marconi noodgedwongen met een niet-afgestemde
kel- en zilvervijlsel, maar een gevoeliger type, uitgevonden ontvanger luisterde die op harmonischen ook reageerde!
door Castelli, verbindingsman bij de Italiaanse Marine. Dit Overigens kan Marconi de twijfel spoedig wegnemen. Hij
instrument bevat een druppel kwik tussen twee elektroden. vaart terug naar Europa met het stoomschip Phüadelphia.
Niet alleen is de Castelli-coherer gevoeliger, maar ook zelf- Kent richt in één van de hutten een radiostation in. Nu
decoherendy dat wil zeggen na verdwijnen van het hoogfre- wordt wél een morseschrijver gebruikt en de letter "S", ge
quentsignaal stopt de geleiding zonder dat er een zogenoem zonden vanuit Poldhu, verschijnt thans op de papierband;
de afklopper (zie paragraaf 1.8) aan te pas komt Daardoor zelfs op grotere afstand van Poldhu dan te New Foundland:
15

3887 km. Dichterbij komend kunnen op 2870 km van Poldhu
zelfs complete berichten worden opgenomen. De ontvangst
aan boord van de Philadelphia vindt echter niet overdag
maar *s nachts plaats en dan is propagatie van de grondfrequentie van de zender op 820 kHz over genoemde afstanden
zeker mogelijk. Het zendvermogen van Poldhu wordt opge
geven als 10 kW. Later in dit hoofdstuk zullen we echter
aantonen dat het piekvermogen van een vonkzender - en
daar gaat het bij ontvangst met een coherer om, zoals we
nog zullen zien - in de orde van een paar honderd kilowatt
kan bedragen’
Met al deze successen verkeert Marconi in een goede positie
voor het verder uitbouwen van zijn commerciële activiteiten.
Kuststations en schepen worden uitgerust met apparatuur
van zijn firma. Maar toch ondervindt hij in Europa concur
rentie’. In Duitsland wordt door verschillende onderzoekers
eveneens aan radio gewerkt, zoals door Slaby en Arco sedert
1898 bij AEG en Braun bij Siemens. Braun heeft onafhan
kelijk van - en ongeveer gelijktijdig met - Marconi het princi
pe van gekoppelde afstemkringen gevonden, waardoor selec
tieve zenders en ontvangers mogelijk worden. De Duitse kei
zer bewerkt dat de elkaar beconcurrerende AEG en Siemens
gaan samenwerken in de in 1903 te Berlijn opgerichte Gesellschaft fur drahtlose Telegraphie GmbH (Telefunken). In
de leiding o.a. de radiopionier Georg Graf von Arco. Ook
Telefunken gaat kuststations inrichten en schepen van radio
voorzien. Marconi tracht zijn monopoliepositie te handha
ven; zijn telegrafisten krijgen de opdracht om berichten van
andere stations dan van Marconi af te wijzen met het woord
"sorry"’. Op de Internationale Radioconferentie die in 1906
te Berlijn plaats heeft wordt tenslotte besloten dat kuststa
tions voortaan openbare instellingen moeten zijn die alle op
roepende schepen ten dienste behoren te staan. Engeland
kan zich hiertegen nu niet meer verzetten onder de sterke
druk van de openbare mening.
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1.2.

Radio in Nederland

Wanneer voor het eerst proeven met radio in ons land zijn
genomen valt niet meer na te gaan. Er wordt wel verteld dat
een leraar aan de H.B.S. te Den Haag, dr. L. Bleekrode,
reeds in de vorige eeuw proeven met radio deed, maar schrij
ver heeft in de hem ter beschikking staande literatuur hier
over niets gevonden.
Prof. dr. E. van Everdingen, Hoofddirecteur van het KNMI
te De Bilt, vermeldt in [A6] dat hij in 1894 in een laboratori
um van de Leidse Universiteit onder leiding van Zeeman de
proeven herhaalde die Righi en Hertz hadden genomen met
golven van 1 è 2 meter. Ongetwijfeld zijn er meer van dit
soort experimenten geweest.
Wèl is met zekerheid vast te stellen wanneer het eerste
officiële radiostation in Nederland in dienst wordt gesteld:
1902. Daaraan voorafgaand is in 1899 door Lloyds in Lon
den aangeboden om op eigen kosten een Marconi-toestel te
plaatsen op het lichtschip "Maas", 15 km van Hoek van
Holland. Dat verzoek wordt niet ingewilligd omdat het ge
voel bestaat dat nationale initiatieven van zowel de telegraaf
dienst als de marine daardoor gedurende een aantal jaren
sterk belemmerd zullen worden [Al |. Wel is dit verzoek voor
de ministers van Waterstaat, Marine en Landbouw, en Nij
verheid aanleiding een commissie te vormen die moet advise
ren omtrent de mogelijkheid van een radioverbinding tussen
het lichtschip en een nog nader te bepalen kantoor bij de
ingang van de Nieuwe Waterweg. Deze zogenoemde com
missie-" lichtschip Maas", waarvan ook de eerder genoemde
dr. Bleekrode deel uitmaakt, laat zich in Engeland het Marconisysteem demonstreren en is geïmponeerd door de presta
ties. Omdat de aanvankelijke leveringsvoorwaarden echter
niet worden gehonoreerd wendt men zich tot de firma Ducretet te Parijs, die toestellen vervaardigt volgens het systeem
van prof. Popoff te Kronstadt. Ducretet krijgt de opdracht
tot levering van de apparatuur. In 1902 komt de verbinding
tot stand [A7J.
Afb.1.2-1 toont de apparatuur zoals die provisorisch was
opgesteld in een klein vertrek van een gebouwtje van de
Waterstaat. De toestellen draaien op een accubatterij die
wordt opgeladen door een station te Monster. De vonkzen
der werkt met plain aerial, waarbij de vonkbrug rechtstreeks
in de antennekring is opgenomen. De vonken springen over
tussen twee bolletjes op 1 cm afstand. De vonkspanning
wordt geleverd door een inductieklos van Ruhmkorff die
tussen een scherpe punt en een plaat gemakkelijk vonken
van 35 cm lang kan geven! Dat betekent een spanning van
ruim 150 kilovolt; de fabriek zal dan ook de nodige isolatieproblemen hebben moeten overwinnen. Als onderbreker in
de primaire kring van de ruhmkorff dient een koperen staaf
je dat door een elektromotor regelmatig in een bakje met
kwik wordt ondergedompeld. Oxydatie van het metaal wordt
daarbij grotendeels verhinderd door een laagje amylalcohol
dat op het kwik drijft. Ook de platinacontacten van de seinsleutel, waardoor evenals bij de onderbreker een forse
stroom loopt, worden onder de amylalcohol gehouden.
De ontvanger werkt met een coherer en een morseschrijftoesteL De antenne is opgehangen aan een 40 m hoge mast.
De installatie aan boord van het lichtschip is identiek.

Een goede aarde is daar geen probleem,
maar het goed isoleren van de "vangdraad" blijkt niet zo eenvoudig, zodat
aanvankelijk bij krachtige wind of regen
overal uit omgevende voorwerpen von
ken kunnen worden getrokken, tot
schrik van de bemanning. Eerst is de
antenne op het schip 25 m hoog, maar
de ontvangst op het schip is slecht (te
Hoek van Holland is die wel goed).
Daarop wordt de antenne op het licht
schip nog eens met 7 m verlengd waar
door het bovenste einde geheel buiten
de tuigage komt die de scheepsmasten
onderling verbindt. Dan is ook de ont
vangst op het schip goed. Afb.1.2-2 toont
een bericht zoals dat door de morseschrijver werd afgedrukt. Merk op dat
voor de lettercombinatie "ch" toen nog
een apart teken van vier strepen werd
gebruikt.
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Afb.1.2-1. Toestellen van Ducretet, opgesteld te Hoek van Holland voor de verbinding met het

De radioverbinding heeft tot in 1912 lichtschip "Maas" in 1902. In het hoog opgestelde rechthoekige doosje bevindt zich de vonkbestaan. Nadien is de zender van het brug. Daarachter, slecht zichtbaar, de grote ruhmkorffinductor. Het ronde doosje rechtsonder
lichtschip "Maas" overgebracht naar de het kastje met de vonkbrug is de door een motortje aangedreven kwikcontactonderbreker
De Ruyterschool te Vlissingen, terwijl voor de ruhmkorff. Geheel links een kwikcontact dat door de seinsleutel wordt bediend.
de zender van Hoek van Holland nog Middenachter zijn vaag twee Leidse flessen te zien. Daarvoor rechts het morseschrijftoestel.
tot begin 1915 aldaar bleef om vervol
gens te worden overgebracht naar de Gevangentoren op de waarmede Hoek van Holland en het lichtschip Maas met z’n
Boulevard de Ruyter te Vlissingen (thans restaurant) om als oude Ducretet-toestellen in Den Haag op den band konden
reservezender te dienen voor het kuststation Scheveningen worden gebracht! Toen een reuze-prestatie! Het nieuws was
minder interessant; het eenige wat de heeren loodsen, die de
Haven. Dat heeft geduurd tot 1922 [A8].
toestellen bedienden, scheen te interesseren, was de vischvangst
Overigens komt in 1902 in Nederland nog een tweede radio a/b van het lichtschip Maas en het gepolariseerd relais, dat
verbinding tot stand, namelijk tussen Enkhuizen en Stavoren, telkens weigerde". Dat van die visvangst klopt dus wel met
een dienstverbinding van de Hollandse Uzeren Spoorweg afb.1.2-2. Uiteraard heeft De Groot een flinke draadantenne
maatschappij [A9]. Nadere bijzonderheden hierover zijn ons nodig. Die dan ook prompt in een noordwesterstorm op
straat belandt en een stuk van de schoorsteen en de daaraan
niet bekend.
bevestigde hengelstok met zich meeneemt.
Intussen heeft de verbinding tussen Hoek van Holland en Er komt politie aan te pas maar het loopt gelukkig goed af.
het lichtschip "Maas" ook een meeluisteraar - of moeten we Minder goed is de afloop te Berlijn, waar De Groot na zijn
zeggen meeschrijver? - gekregen. Dat is C.J. de Groot, die afstuderen werkzaam is. Daar is dan (1906) reeds een luiswe later in dit boek opnieuw zullen ontmoeten als dr. ir. C.J. terverbod in optima forma van kracht. Dus neemt De Groot
de Groot, pionier van de VLF-radioverbinding met het voor zijn proeven binnenshuis. Door de straat loopt echter een
malige Nederlands-Oost-Indië. In [AIO] vermeldt De Groot elektrische tram en juist aan het huis, waar hij onderdak
dat hij reeds in 1898 knutselde met een ruhmkorff, coherer heeft, bevindt zich een dwarsdraad. Telkens wanneer een
enz. In 1902 is volgens De Groot "het zelf gebouwde ontvang tram voorbij gaat, wipt de beugel even van de rijdraad bij het
apparaat reeds uitgegroeid tot een volledige ingepantserde cohe- passeren van de dwarsdraad, geeft een vette vonk en brengt
rer-ontvanger met morse-schrijver waartoe alle mogelijke bruik binnen in de kamer de coherer tot aanslaan. Opnieuw cite
bare en onbruikbare klokken en wekkers waren gerequireerd en ren we de Groot [AIO]: "Bij gebrek aan beter registreerde ik
zoo draadloos het aantal passerende trams en liet
dat geval doorloopen, terwijl ik naar het bureau
" ~/L----o
was. Wie schetst mijn verwondering toen ik thuis
~ ~ï~ ~
t
t
komend eerst m ’n hospita tegen het lijf liep met ene
uitdrukking op haar gezicht, alsof ze zeggen wilde:
cA,
"ik heb je fijn doorgehad, schurk", en ik daarna
m’n kamer vol "Kriminal-Polizisten" aantrof
cr
z
’t Bleek dat m 'n hospita den voor kort bij haar in
Afb.1.2-2. Telegram, verzonden door de apparatuur van afb. 1.2-1 en ontvangen met
getrokken vreemdeling toch al nooit vertrouwd had.
Cf

een soortgelijke inrichting op het lichtschip “Maas“.

17

Ze kunnen als nationaliteit opgeven wat ze willen, zeide ze, blad, ergens in 1908. Een andere Amsterdamse amateur,
doch in werkelijkheid zijn ’t allemaal Russische nihilisten, en
A.H. de Voogt, gaat - mogelijk als gevolg van dat artikel - bij
hij in ’t bijzonder met z’n brede neus en z’n sluike haar. En ze Bech op bezoek die hem een demonstratie geeft van de ont
had haar hart altijd al vastgehouden, als ze dien Rus ’s nachts vangst van het station aan de Overtoom. Bech vertelt ook
laat had hooren doorknutselen aan toestellen met tikkend aan De Voogt dat het station aan de Overtoom door Engel
mechaniek - natuurlijk tijdbommen - zeide ze. En nu die bom se telegrafisten wordt bediend: "Die Engelse telegrafisten zijn
begon te werken, terwijl ik uit was en te pas en onpas als ze de kranen in hun vak en seinen, ofschoon zij alleen op het gehoor
kamer deed een "rrrt" liet hooren, zoodat hij best bij haar in ontvangen, vaak met razende snelheid".
plaats van later in Petersburg kon springen, had ze het noodig Het station aan de Overtoom heeft overigens niet lang be
geoordeeld, Iwan Iwanovitch aan de "KriminaF uit te leveren". staan. In 1908 verschijnt in het Handelsblad een advertentie
De Groot kan gelukkig een goed paspoort laten zien. Maar waarin wordt aangekondigd "Eene verkoping van de machine
de apparatuur wordt in beslag genomen en die ziet hij nooit rieën, fijne gereedschappen, instrumenten enz., alsmede van
meer terug. Er volgt een boete die meer dan een maand van dynamo’s, condensatoren, inductieklossen, coherers, detectors
zijn ingenieurs inkomen (toen 45 marken) bedraagt’
en andere instrumenten. Verder de opstallen van Hout en
Steen, opgetrokken van het station der Marconigraphie aan het
In 1903 komt er nog een radioverbinding in ons land [All].
einde van den Overtoom, achter de Gieterij "de Etna".
Het Handelsblad sluit een overeenkomst met Marconi, op
grond waarvan te Amsterdam aan de Overtoom een radio In relatie tot de radioverbinding van het Handelsblad ontving
station wordt ingericht dat in verbinding staat met Broom- schrijver nog een merkwaardig rapport via John Brown,
field aan de Engelse kust en dat dagelijks berichten van de G3EUR. Het rapport is rond 1970 opgesteld door ene HaLondense correspondent van het blad opneemt. Die corres rold Watterson. Die werkte in de Tweede Wereldoorlog bij
pondent is de latere cabaretier Pisuisse. Hij verschaft zich Special Forces Signals en daar kende John Brown hem van
vroege edities van de belangrijke Engelse avondbladen op (John ontwierp de kofferzenderontvangers voor de SOE).
het moment dat die van de persen rollen en vertaalt ook de Watterson was in 1904 als telegrafist werkzaam bij het stati
berichten over de Russisch-Japanse oorlog die de Engelse on aan de Overtoom.
buitenlandse correspondenten van die kranten per kabel Zoals hij in zijn rapport schrijft moest hij te Amsterdam het
naar Londen sturen. Uit dit alles stelt de correspondent van lange bericht van de Nederlandse correspondent van het
het Handelsblad een samenhangend bericht in het Neder- Handelsblad in Engeland opnemen. Dat bericht diende uiterlands samen en dat verschijnt, dankzij de radioverbinding, in lijk om 4 uur ’s morgens binnen te zijn om nog in de krant
de ochtend-editie van die krant welke hiermee vaak primeurs van die morgen te worden opgenomen. Er werd dan ook
heeft. De Nederlandse Rijkstelegraaf die tot dusver alleen geseind met een flinke snelheid van zo’n 30 woorden per
enige ervaring had met de verbinding Hoek van Holland - minuut. Elke keer als er weer een blad volgeschreven was
lichtschip "Maas", acht het nog niet direct zeker dat de radio werd dat door een jongen op de fiets naar de redactie van
van het Handelsblad echt is; misschien gebruiken ze wel het Handelsblad gebracht.
Op een nacht in 1904 lichtte een storm het dak van de loods
postduiven....
waarin de ontvanger was opgesteld en maakte bovendien de
Maar in 1904 komt voor de overheid een nieuw verontrus motorgenerator voor de voeding van de zender onklaar. De
tend bericht De heer A. Weiss te Amsterdam, die blijkbaar signalen van Broomfield waren helder en duidelijk en Wat
als agent van Marconi de stations voor verkeer met Enge terson had dan ook het hele bericht van 1500 woorden goed
land wat lucratiever wil maken, verzendt een circulaire aan genomen maar kon de ontvangst niet bevestigen omdat hij
een aantal grote firma’s, waarin hij schrijft: "Hierbij heb ik de niet kon zenden. Dat gebeurde pas de volgende nacht, nadat
eer U te berichten dat ik een draadloze verbinding tol stand de motorgenerator weer op gang was gebracht. Toen vernam
heb gebracht tot het overseinen van berichten direct van Am Watterson tot zijn verbazing dat de telegrafist in Engeland
sterdam naar een station aan de Engelse kust, vanwaar deze de vorige dag plotseling ziek was geworden en men had geen
doorgezonden zullen worden door geheel Engeland. Berichten vervanger kunnen vinden om het bericht te verzenden ... Dat
zullen in ontvangst worden genomen in kamer 28 in het Beurs bericht betrof de vernietiging van de Russische vloot door de
gebouw te Amsterdam en aan het afzendstation aan de Over Japanners.
toom, telefoon no. 3324. Het tarief is gesteld op 6 ct. per woord Een geval van buitenzintuiglijke waarneming? Schrijver heeft
met een minimum van 50 ct, terwijl gelegenheid wordt geboden nog geprobeerd bevestiging te krijgen of het betreffende betot het sluiten van speciale overeenkomsten". Dat slaat in als richt inderdaad in het Handelsblad heeft gestaan maar op
een bom: concurrentie voor de PTT! Prompt wordt de Tele- zijn brief aan de redactie van het NRC Handelsblad kwam
graafwet aangevuld met radio. De vaak kolommenlange be- geen antwoord. Watterson vermeldt in zijn rapport overigens
richten van de Londense correspondent blijven echter in het nog drie gevallen van Extra Sensory Perception die hem zijn
Handelsblad verschijnen.
over komen.
Ook deze verbinding heeft een meeluisteraar [All]. Dat is
A. Bech jr, die woont aan de Jacob van Lennepkade.
De bewering van Watterson dat er met zo’n 30 woorden per
Het Handelsblad is hierover getipt door een abonnee. Een minuut werd geseind bevestigt de opmerking van Bech dat er
verslaggever gaat bij Bech op bezoek om het wonder te aan "met razende snelheid werd geseind". Toch is dat onwaar
schouwen. Eén en ander leidt tot een artikel in het Handels- schijnlijk. In die tijd was het seinrelais nog niet gebruikelijk.
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Afb.l.2-3. Kuststation Scheveningen-Haven, zoals het was tot 1909.

Afb.1.2-4. A.H. de Voogt, één van de eerste lui
steraars in ons land die zijn bevindingen in een
dagboek vastlegde.

Dat betekent dat de contacten van de seinsleutel recht
streeks de stroom door de primaire wikkeling van de ruhmkorff schakelden. Die stroom kon wel 10 A of meer bedra officiële vestiging van radiostations te Scheveningen-Haven
gen. De seinsleutel was dan ook zeer zwaar uitgevoerd en en aan boord van de drie Maatschappij Zeeland-boten wordt
uit andere bronnen is bekend dat daarmee niet meer dan overgegaan.
circa 10 woorden per minuut kon worden geseind. Zelfs op
een moderne seinsleutel van het rechl-op-en-neer-type haalt Reeds eerder noemden wij de luisteramateur A.H. de Voogt,
alleen een zeer geroutineerde telegrafist 30 woorden per die bij zijn collega-amateur, A Bech Jr., op bezoek gaat om
minuut. Ook het geluid van de rol- of bromvonkzender - van daar de ontvangst van het Handelsbladstation aan de Over
een muzikale toon was nog geen sprake - leende zich niet toom mee te maken. De Voogt (afb.I.2-4) houdt van zijn
eigen proeven een dagboek bij, dat tegen het begin van de
voor snel opnemen.
Eerste Wereldoorlog in 1914 al aan cahier nr. 28 toe is. De
Van het mysterie van de buitenzintuiglijke waarneming nu ze dagboeken vormen de basis voor zijn bijdrage [AH] aan
terug naar meer aardse zaken. In 1904 wordt het Rijkskust- het Gedenkboek dat de NVVR in 1926 uitgeeft en waaraan
station "Scheveningen Haven" in proefbedrijf gesteld voor we reeds het nodige ontleenden. Zijn ontvanginrichting (afb.
het wisselen van telegrammen in het openbaar verkeer met 1.2-5) bestaat aanvankelijk uit een paar koolblokjes, waar
schepen op zee [A8], zie afb. 1.2-3. De roepletters zijn "SCH", over enige naalden zijn gelegd. De telefoonschelpen worden
waarbij de "CH" als een teken van vier strepen wordt ge voor 50 cent per stuk gekocht op het Waterlooplein te Am
seind, zoals eerder vermeld. Toen in latere jaren Nederland sterdam en met een stuk veer uit een uurwerk verenigd tot
een hoofdtelefoon. Later wordt de elektrolytische detector
de "P" als landenletter kreeg toegewezen werd het "PCH".
Aanvankelijk heeft de Marconi-maatschappij getracht ook in van Schlömilch ingevoerd. De antenne die in 1909 wordt
Nederland een kuststation in te richten. Het zou alleen ver gebruikt is te zien in afb.I.2-6. Afstemming ontbreekt in het
binding mogen maken met andere stations van Marconi. Dit begin geheel en al; er is wel een afistemspoel - rechtsboven
monopolie gaat de Rijkstelegraaf te ver. Men beschouwt het in afb.I.2-5 is er nog net iets van te zien - maar die heeft niet
als een belemmering voor de vrije ontwikkeling van het nieu de minste invloed op de signaalsterkte. In 1909 wordt afstem
we verkeersmiddel Dus worden de toestellen gekocht bij ming wel met succes ingevoerd. De Voogt hoort aanvanke
Telefunken. De heer H.J. Nierstrasz, technische chef en ver lijk alleen dichtbijgelegen stations zoals Scheveningen-Haven
zorger van de radiokustdienst, wijzigt de oorspronkelijke ap en het Marinestation te Amsterdam. Later worden ook sche
paratuur voortdurend zodat deze opgewassen blijft tegen pen gehoord, de reeds genoemde Maatschappij Zeeland-bo
nieuwe eisen van de dienst.
ten en ook koopvaardij- en marineschepen. Tenslotte wor
Ter verruiming van de proeven krijgt een drietal schepen den zelfs schepen en kuststations rond de Middellandse Zee
("Duitsland", "Engeland" en "Nederland") van de Maat genomen. Er geldt in die tijd niet alleen een zend- maar ook
schappij Zeeland, varend op Engeland, eveneens radio. Het een luisterverbod. Na een verhuizing in 1909 wordt dan ook
verloop van de proeven is zodanig dat op 1 januari 1906 tot een andere antenne gebruikt, met een inschuifbare paal,
19

waardoor de gehele antenne in enkele minuten gestreken of
opgezet kan worden. Dit naar aanleiding van een "officiële”
mededeling van de directeur van de H.B.S., waar De Voogt
kennelijk op school was. "Er werd slechts ’s avonds geluisterd
en hoogstens zullen eenige melkboeren of bakkers welke "in den
goeden oude tijd" nogal matineus waren, zich herinneren dat ’s
morgens vroeg op een huis op de zuidgrens van Amsterdam
een hooge paal stond! Zeer zeker zullen de buren zich herinne
ren dat omstreeks zeven uur ’s morgens een eigenaardig gerin
kel van op zink vallende koperdraden zich voordeed, nu en dan
gevolgd door een min of meer dreunende slag!". Aldus De
Voogt in [Al 1].
Met zendproeven houdt hij zich ook bezig, samen met een
andere H.B.S.-leerling, S.T. Bok. Die bedient zich van de
roepletters ”bk" terwijl De Voogt zich "vo" noemt. In het
dagboek van De Voogt is dan ook te lezen: "vo, vo, goeden
avond, je bent nu goed maar sein langzaam, wat hebben we
voor Duitsch voor morgen, bk". Later wordt geoefend met
bijbeltekst die zonder scheidingstekens overgaat in een me
dedeling: "(...) en baarde Kain, en zeide ik heb eenen man van
de heere verkregen, dit is zonder afstemspoel, onze kaars gaat
uit dus wel te rusten bk."
Zijn de eerste Nederlandse amateurs gedwongen op het Waterlooplein hun spullen bij elkaar te scharrelen, in Duitsland
kan men al in 1905 naar de winkel van de gebroeders Bing
te Neurenberg om demonstratie-apparatuur voor proeven in
het klein met het systeem van Marconi’s vonken-telegrafie te
kopert De apparatuur bestaat uit een vonkzendertje met
ruhmkorff-inductieklos en een ontvanger met coherer en
afklopper en een klein morsetoesteL De antennes hangen
aan stokken van anderhalve meter. Het geheel kost 127,65
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Afb.1.2-6. Antenne van station ”VO“ in januari 1909. De antenne kon
gemakkelijk worden gestreken in verband met het van kracht zijn-l

de lui sterver bod.

1

Afb.1.2-5. Station van A.H. de Voogt, Nic. Maesstraat 51 te Amsterdam, begin
werd ook mee gezonden onder de roepletters “VO“.

_

_

mark. Er komt geen geknutsel aan te pas
om het in elkaar te zetten, maar wel veel
geduld om er een letter mee over te seinen
van de ene kamer naar de andere [A12].
Dat we van de belevenissen van radio-amateurs uit de begintijd zo weinig weten komt
doordat maar weinigen een dagboek bijhiel
den, zoals De Voogt, en daarvan is het
meeste nog verloren gegaan ook. Een uit
zondering daarop vormt R.T.(Ruud) Tappenbeck, zoon van de directeur van Hotel
Huis ter Duin te Noordwijk (afb. 1.2-7). Hij
en zijn broer Wolf zijn fervente radio-amateurs. Volgens H.J. Jesse [A26], die de
broers goed heeft gekend, was Wolf mis
schien wel het meest creatief maar hij
schreef nooit iets op. Ruud daarentegen
was zeer methodisch, een goed organisator
en ook een enthousiast fotograaf. Ruud
houdt vanaf 1912 een journaal bij dat be
waard is gebleven. De titel van het journaal
luidt Radiostation Noordwijk nr.1. Daaron
der lezen we "Eerste Stationsboek". Vervol
1909. Er
gens: "Inhoud: Aantekeningen betreffende de
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Af b. 1.2-7. Rudolf Tappenbeck.

toestand van het station, de vooruitgang op
technisch gebied, behaalde afstanden, toe
stand van de atmosfeer enz. enz.". Het is
een lust om dit "stationsboek" te bekijken
en te lezen. Keurige schema’s, vaak in
verschillende kleuren, en nauwkeurig
vastgelegde experimenten. We zouden het
wel in zijn geheel willen overnemen in dit
boek maar dat gaat helaas niet. Daarom
volstaan we met een pagina: afb.I.2-8.
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Vanaf juni 1912 eerst in Duitschland, dan
overgeplaatst naar Noordwijk.
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Proefnemingen met zelfvervaardigde toestel
len volgens het oude Marconi-systeem. Met
15 mm inductieklos, 4-6 Volt accu, lm an
tenne/tegencap. en rigi-oscillator als zender
Afb.I.2-8. Twee bladzijden uit het door Rudolf Tappenbeck vanaf 1912 bijgehouden "Stati
tot max 8-10 m afstand door muren heen.
onsboek". De data hebben betrekking op het jaar 1918.
Ontvangtoestel: ijzervijlselcoherer met 2
Volt accu en gewoon 10 ohm relais, in de
lokale kring een bel, die als afklopper dienst doet of voor max vangtelefoon (blokcond 0,004 mfds) 400-500 ohm, lang postmodel Ericson.
(10 m) afstand een galvanometer (zelfgemaakt).

1915
2/10 Volgens boekje van Corver spoel met 2 glijcontacten ge
construeerd. Eveneens silicon-detector. Antenne T-vorm 2x7
m + 14 m inleiding 8 m boven grond, buiten gespannen. Ont-

5/10 Ten 11.00-11.09 de FL duidelijk opgenomen, het oude
tijdsein. FL gebruikt nog een rolvonk (étincelles rares) 25 vonken/sec. Antenne gedemonteerd.
Tot 27-09-1917 doorgewerkt met een eendraadsantenne binnen
het huis. De lengte was 25-30 m."
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Stations op steeds grotere afstand worden genomen.
9 oktober 1917: Toulon op 1020 km; 3 dec. 1917.
Bolzano op 1060 km; 4 april 1918: Tunis op 1720 km;
20 mei 1918: Malta op 2000 km en zo gaat het maar
door met als climax op 5 oktober 1917 ontvangst van
Hanoi over 8990 km op een galena-detector’
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Op 11 november 1918 wordt het volgende telegram
opgenomen: "cq cq cq cq v ekf ekf =
1. ) feindseligkeiten sind am ll.ll.lluhr55 vormiltags
auf der ganzen front einzustellen.
2. ) die vordere linie darf von diesem zeitpunkt ab
feindwarts nicht mehr überschritten werden, weitere
befehle folgen".
Waaruit blijkt dat Ruud en Wolf het morseschrift al
goed beheersten.

Intussen zijn ook de eigen seinproeven hervat. Op 29
november 1918 noteert Ruud: "De communicatie per
draadlooze telegraaf is nu met v. Beelen "Noordzee”
IN'
rartdlOStTa,iOn van d8 Noordwijksche (DG) en de Rep "Zee en Duin" (WX). Eigen roepletter
Durgerwacnt, geconstrueerd door de gebroeders Tappenbeck.
is (KS)"
'
z 6
r
/
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"Noordzee" en "Zee en Duin" waren villa’s in de
buurt van hotel "Huis ter Duin" te Noordwijk. Blijkt hieruit
dat de Tappenbecks het "absolute seinverbod" niet zo serieus
namen, nog bonter lijken zij het te maken op 11 april 1919.
Er is dan een zender gemaakt met een voedingstransformator van 1/4 kW (secundaire spanning 13,2 kilovolt!) (Afb. 1.29) en die wordt - na enige voorafgaande proeven op een
binnenhuisantenne - aangesloten op een buitenantenne met
drie draden van 50 m (afb.I.2-10). Eerst roepen zij een mili
In 1916 doen de Tappenbecks zelfs een zendproef. Over een tair radiostation te Den Haag op maar krijgen geen ant
afstand van 400 m brengen zij hun eerste radioseinen over woord. Maar antwoord komt wel van het militaire station
naar J. de Regt. Veiligheidshalve wordt daarna het gehele BH te Rotterdam dat sterkte 7 rapporteert. De volgende dag
station afgebroken’. Maar in februari 1917 wordt het weer verbinding met Rotterdam; nu geeft BH sterkte 6 en
ontvangstation opnieuw in bedrijf gesteld. Al
lerlei schakelingen worden geprobeerd en ver
' 113
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scheidene stations ontvangen. In augustus 1917
opnieuw seinproeven, nu met een transporta
bele 10 watt-zender!
•I

FL was de zender van de Eiffeltoren. Het demonteren van
de buitenantenne gebeurde ongetwijfeld omdat toen nog een
luisterverbod gold en zelfs het bezit van radio-ontvangers
verboden was. De Tappenbecks zaten duidelijk ruim in hun
zakcenten want op 25 december 1916 gebruiken zij een 1000
ohm-telefoon van "Wireless". Dat was de firma van Idzerda
en die was bepaald niet goedkoop.

Het journaal vermeldt: "duidelijke transmissie
met binnenhuisantenne. Schakeling zender "plain
aerial" met een antenne, bestaande uit circa 4 m
2,5 mm2. Aarde gemaakt door ijzeren plaat in
dakgoot, waarop kan waschwater leeggegoten.
Normaal ontvangstation".
En dan lezen we:
"12/9 Opheffing van het luisterverbod (Sts.Ct nr
213), gepaard gaande met absoluut seinverbod".
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Met het vervallen van deze belemmering bar
sten de Tappenbecks pas goed los. De ene ontvangschakeÜng na de andere wordt geprobeerd.
Met behulp van een "tikker" (zie paragraaf 1.8)
wordt voor het eerst een ongedempt station we zouden nu zeggen klasse van uitzending
A1A - gehoord.
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Afb.1.2-10. Antennes van de gebroeders Tappenbeck die hun station hadden inge
richt in Hotel Huis ter Duin te Noordwijk. De foto is gemaakt in oktober 1919.
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Afb.l.2-11. Rudolf Tappenbeck was lid van de Noordwijksche Bur
gerwacht.

geven Dat was zijn kracht: zowel beginners als gevorderden
vonden in zijn boeken een uitstekende leidraad.
Opmerkelijk is dat Oorver helemaal geen technische scholing
had ontvangen. Van oorsprong journalist bij de Leeuwarder
Courant, treedt hij in 1908 in dienst van de "Tachygrafische
Inrichting", de steno-afdeling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zijn eerste contact met de radio wordt gelegd
tijdens een bezoek aan het ontvangstation van De Voogt,
begin 1913. En Corver wordt door deze hobby gegrepen. Ter
gelegenheid van de vijfentwintigste jaargang van Radio-Bulletin laat Uitgever De Muiderkring in 1956 een boekje ver
schijnen waarin de van 1953 tot 1955 in Radio-Bulletin
maandelijks door J. Corver geschreven rubriek "Uit de oude
doos" is gebundeld [A12]. Wij op onze beurt maken hiervan
dankbaar gebruik.
Corvcr’s eerste publikatie verschijnt in Panorama van 17
december 1913. Het uitvoerige, geïllustreerde artikel onthult
aan het grote publiek iets van de simpele hulpmiddelen,
waarmee onbevoegde particulieren - er is een luisterverbod.’
- enige radiosport bedrijven. Op de plaatjes spelen sigaren
kistjes als toestelkasten en stukken bezemsteel als spoelvormen een spectaculaire rol Het grote aantal foto’s verraadt
overigens reeds een langdurige historische ontwikkeling.

als golflengte circa 1500 meter. Die schijnbaar illegale zenderij past niet goed in het beeld van de gezagsgetrouwe Tappenbecks dat uit het "Stationsboek" naar voren
komt. Maar ook hier wordt de oplossing gebracht
door H.J. Jesse [A26]. Na de Eerste Wereldoor
log werd de Nederlandse Burgerwacht opgericht,
< /^4zrZz/h>Zzx^Z<r.
<53<YT//'7Z< 724>
kennelijk een soort para-militaire verdedigingsorganisatie. R. Tappenbeck is lid van de Noordwijksche Burgerwacht (afb.I.1-11). De Burgerwacht
z
beschikt ook over enkele radiostations, waaron
der dat van de Tappenbecks. De roepletters BN
3.
(Burgerwacht Noordwijk) duiden daar ook op
(afb.I.1-11). Ruud Tappenbeck heeft een dienst
Z 7/*
rooster gemaakt voor de bemanning van het sta
<
Éf
tion dat bewaard is gebleven: afb.I.2-12.

-Z-èZ
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Met het journaal van Ruud Tappenbeck zijn we
inmiddels al in 1919 aangekomen. Maar nu terug
naar ongeveer 1913. Voor de gebeurtenissen van
af dat jaar gaan we te rade bij de man die het
allemaal zelf heeft meegemaakt en vastgelegd:
Jan Corver, "JC" voor zijn vrienden (afb.I.2-13).
Er zijn weinig mannen aan wie het radio-amateurisme in ons land zoveel te danken heeft als
aan "JC". Hij is zonder twijfel de bekendste au
teur op radiogebied van voor de Tweede Wereld
oorlog. Redacteur van Radio Nieuws en Radio
Expres en schrijver van een groot aantal boeken,
waarvan het bekendste, Het draadloos amateurstation, vele malen is herzien en herdrukt. Corver
bezat de gave ingewikkelde zaken op heldere wij
ze uiteen te zetten, zowel voor de beginnende als
de meer ontwikkelde amateur. Een beetje
wiskunde ging hij daarbij niet uit de weg. Dat was
duidelijk bedoeld voor de gevorderden. Maar het
kunnen volgen van die wiskunde was nooit nood
zakelijk voor het begrijpen van zijn betoog. Zo
duidelijk wist "JC" de stof ook in woorden weer te

3^
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Afb.I.2-12. Dienstrooster voor de bediening van het Burgerwachtstation te Noord
wijk.
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Afb. I.2-13. Jan Oorver 1878 - 1956.

In de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde te Den Haag
heeft AH. de Voogt - u kent hem al - na een lezing over
sterrekundige tijdsbepaling iets verteld over de mogelijkheid
van ontvangst van de precisietijdseinen van de Eiffeltoren. In
januari 1913 zorgt hij naar aanleiding hiervan voor een de
monstratie voor een paar belangstellenden.

De politie, waarvoor De Voogt na vroegere ervaringen een
hartgrondig respect koestert, moet men volgens hem bij zul
ke experimenten liever niet prikkelen met het gebruik van al
te opvallende antennedraden.
Het telegraafmonopolie van Vadertje Staat kan in vrijheid
slechts overtreden worden als het clandestien gebeurt. Als
goede burgers vinden de zich nu tot een groepje vormende
amateurs dit toch maar onbevredigend. Zij beginnen zich op
de hoogte te stellen van buitenlandse literatuur, zoals het
Franse boekje van dr. Pierre Corret dat een uittreksel was
van artikelen van deze auteur in Cosmos van oktober en
november 1912: Reception a domicile des signaux horaires. In
1913 gaat de Eiffeltoren naast het tijdsein ook weerberichten
uitzenden, dit met name ten behoeve van de militaire lucht
vaart Dr. van Gulik, hoogleraar te Wageningen, ziet hiervan
ook het belang voor de landbouw in en geeft daaraan uiting
in de Mededeelingen van de Wageningse school Gezamenlijk
met dr. van Gulik, de Haagse afdeling der Nederlandse Ver
eniging voor Weer- en sterrekunde, alsmede de heer Lugard,
als vertegenwoordiger van de ANWB, wordt door het groepje amateurs dat zich had gevormd, te Den Haag een vergadeling belegd, waar besloten wordt tot het uitoefenen van
aandrang op de Minister van Waterstaat om radio-ontvangst
door particulieren vrij te geven. Die minister is Lely, de grote man van het plan tot het leggen van de Afsluitdijk.
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Corver, eveneens lid van de Haagse Vereniging voor Weeren sterrekunde, wordt erop af gestuurd; daarbij zal mede
een rol hebben gespeeld dat hij als stenograaf bij de Tweede
Kamer de weg weet. Hij maakt gebruik van de gewone audientiedag van een minister, waarop de deuren van het kabi
net open staan voor een ieder, die een redelijk onderwerp
kan opgeven, waarover hij iets heeft te verzoeken. Zo is dan
in 1913 een eenzaam amateur geheel op eigen houtje bij
minister Lely binnengelaten, nadat hij als onderwerp voor de
auditie heeft opgegeven: het vrij laten van radio-ontvangst.
"Excellentie", zegt Corver, "het is duidelijk dat het grootste
bezwaar zal zijn gelegen in de mogelijkheid dat telegrammen
door anderen worden afgeluisterd. Dat zal dan speciaal gelden
voor telegrammen van Scheveningen-Haven (Nederland bezat
feitelijk slechts dat station). Mag ik u dan hier in uw eigen
kamer aantonen dat zonder enige voorbereiding nu op dit mo
ment elk woord dat Scheveningen-Haven seint kan worden
opgenomen met hulpmiddelen die ik in mijn zak heb en waar
van het bezit mij door niemand zal worden verboden?"
De demonstratie wordt door de minister, die dit vermakelijk
en interessant begint te vinden, welwillend toegestaan. Er
komen een paar snoertjes met klemmen te voorschijn, een
kristaldetector van Huth en een telefoonschelp. Zijne Excel
lentie verleent medewerking door SCH op te bellen met ver
zoek om enige woorden te seinen en vijf minuten later staat
de tekst op een vel papier dat op de ministertafel ligt. De
heer Lely barst in lachen uit. "Ik ben geen jurist", zegt hij, "en
misschien is dat de reden dat ik het aanvoel als absurd dat de
wetgever iets wil verbieden dat door technische oorzaak niet is
te beletten en niet te controleren." "Maar", zo vervolgt hij,
"door mijn ambtenaren is mij nooit verteld dat deze mogelijk
heid bestaat. De Directeur-Generaal van de PTT zal het zelf
ook eerlijk niet geweten hebben. Kunt u dit niet eens aan hem
gaan vertellen, voor mijn part in het bijzijn van zijn gehele juridische en technische staf?".
Nadat Corver heeft opgemerkt dat het veel gemakkelijker
was de minister van Waterstaat te benaderen dan het Hoofd
bestuur van de PTT te mobiliseren voor zulk een wissewasje,
neemt de minister op zich, dit persoonlijk te arrangeren.
En dat gebeurt. Jhr. Alting van Geusau, de Directeur-Generaal, presideert, bijgestaan door ir. Colette, hoofdingenieurdirecteur der Telegrafie, mr. van Royen en anderen. De de
monstratie behoeft hier niet te worden herhaald, want dat
deel gelooft men wel, maar Corver wordt in een tamelijk fel
debat gewikkeld als hij poogt het juridische anarchisme van
de minister opgeld te laten doen en hij de stelling verkondigt
dat wanneer de PTT behoefte heeft aan geheimhouding van
berichten, daarvoor maar technische hulpmiddelen in het
zendsysteem moeten worden aangewend. Het resultaat is
heel gunstig voor de zaak van de amateurs: begin 1914 wordt
een regeling ingevoerd waarbij op aanvraag gratis een officieële vergunning wordt verstrekt tot het bezitten en gebruiken van een radio-ontvangtoestel Door insiders wordt be
weerd dat de heer Alting van Geusau zich erin verkneukelde
dat enige van zijn ambtenaren, met wie hij nooit zo heel
goed kon opschieten, een spiegelgevecht moesten leveren
waarbij ze geen voet aan de grond kregen. Belangrijker is

dat de minister, toen hij na de demonstratie in zijn kabinet
was thuisgekomen tot zijn jongste zoon zei: "jongen, ik heb je
aldoor moeten verbieden aan radio te gaan doen. Maar nu is
er iemand bij mij geweest die mij misschien in staat stelt daar
in spoedig verandering te brengen". De radiobacil was tot in
huize-Lely doorgedrongen!

1.3.

Amateurs zitten tijdens de Eerste
Wereldoorlog niet stil

De militaire activiteit, die zich na het uitbreken van de oor
log in 1914 ook in het neutraal gebleven Nederland ont
plooit is voor het radioamateurisme, ondanks het luisterverbod, geen doodsteek. Indirect komen er eigenlijk juist de
Wanneer na enkele maanden ongeveer 400 vergunningen contacten door tot stand die de grondslag leggen voor de
zijn aangevraagd en verleend, wordt op initiatief van minister Nederlandse Vereeniging voor Radio telegrafie, de NWR.
Lely zelfs een grote stap verder gegaan door de uitvaardiging Aanvankelijk werkt het luisterverbod echter wel remmend.
van het Koninklijk Besluit van 11 juli 1914 dat de ontvangst Op het artikel in Panorama van 17 december 1913 zijn zo
geheel vrij geeft, zonder dat men een vergunning behoeft veel reacties gekomen dat Oorver besluit een boekje te
aan te vragen. Een korte vreugde, want eind augustus 1914 schrijven. Het Draadloos ontvangstation is het eerste zuiver
breekt de Eerste Wereldoorlog uit; het Ministerie van Oor voor amateurs geschreven boek over de liefhebberij in ons
log neemt ten aanzien van de radio het heft in handen en land. Het manuscript ligt juist gereed ter verzending aan de
vaardigt op 5 september 1914 kortweg een algeheel verbod drukkerij als de oorlog uitbreekt. Oorver en de uitgever vra
uit voor particulieren. De gevolgen zijn voor sommigen per gen zich af of de publikatie onder deze omstandigheden niet
soonlijk onaangenaam, omdat men hier en daar de zelf ge als een aansporing tot ongehoorzaamheid aan de wet is te
knutselde apparaten laat inleveren. Het zijn in die Wereld beschouwen. Om dit verwijt te ontgaan wordt een naschrift
oorlog echter geen Duitse, maar heel gemoedelijke Neder toegevoegd waarin op het verbod, om praktisch iets aan ra
landse militairen die het toezicht houden op de inlevering. dio te doen, wordt gewezen. Wanneer het boek in 1915 ver
Van "in bewaring" genomen spullen heeft nagenoeg niemand schijnt gaat de oplage zo snel weg dat van hetzelfde zetsel
nog een herdruk wordt gemaakt, waarin verder een lijstje
iets teruggezien.
met verbeteringen wordt opgenomen. Op enkele foto’s, die
voor het boek moeten dienen, is de zaak intussen bijna vast
gelopen. Kapitein Kniphorst, de chef van de Militaire Radiocontroledienst, is namelijk bij Oorver gekomen en heeft hem
voor de keus gesteld: alle toestellen inleveren of ze vastge
maakt in een kast te laten verzegelen. Gelukkig blijkt hij
bereid de verzegeling zo uit te voeren dat de te fotograferen
apparaten zonder verbreken van het zegel uit de kast kun
nen worden genomen. De oorlog zou immers volgens alge
mene verwachting toch zo afgelopen zijn.

Over amateurzenders zwijgt het boek natuurlijk geheel, of
schoon door leden van de Haagse club in de duinen bij Meyendel en ook bij kamperen op de Veluwe daarmee heel wat
is geëxperimenteerd. De dames doen daaraan geregeld mee.
Eén van haar, met de roepletters DCL, ontwikkelt beslist
bekwaamheden als operator. Thuis staan zelfs huiskamer,
studeerkamer en werkplaats in geregeld morsecontact met
elkaar met behulp van zoemers.

I

Afb.l.3-1. Bij de proeven die de Haagse amateurs vóór de Eerste Wereldoor
log in de duinen namen bewees een auto van het merk Huppmobile goede
diensten.

Vonkzendertjes met accu en ruhmkorff, samenge
bouwd met kristalontvangertjes, zijn gemakkelijk te
vervoeren en met de viervoltaccu als enige stroom
bron worden afstanden van 5 tot 10 km overbrugd
(afb.I.3-1). De oorlogstoestand maakt echter een ein
de aan dit spelletje. De koddebeiers in de Haagse
duinen hebben in de voorafgaande zomer toch al her
haaldelijk wat te veel belangstelling getoond als ’s
zondags op een duintop een getuid paaltje met een
antennedraad zichtbaar wordt. Een officieel papier
met een ministeriële vergunning voor ontvangexperimenten met draagbare toestellen, dat wordt getoond,
stelt hen weliswaar gerust, maar de amateurs blijven
toch enigszins verdachte individuen. Dus laten ze zich
na het uitbreken van de oorlog maar niet meer zien
in de duinen.
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Technisch en ELICTHO-TtCHXISCH HaNDELSSVRE'

„Creswick”

Technisch

en

Electro-Technisch Handelsbvreau „Creswick**

CONDENSATORS.

KRISTAL DETECTORS

Vaste blok condensators met 2 aansluitklemmen .
geheel compleet met regulator,
stalen naald, verwisselbare kris
tal en 2 aansluitklemmen.
Gemonteerd op eikenhouten voet
Dito, doch grooter model .

„ CQE5 \J!CK "DEHHAA G.
VARIABLE

fl. 5.—
. 7.50

CONDENSATOR.

grof en fijn verstelbaar in
2 parallel en 4 serieschakelingen
fl 20.—

KOPTELEFOONS
Enkele doostelefoons 400 & 800 Ohm weerstand
fl. 10.—, fl 12.50,
Telefoon met stalen hoofdstel, snoer en stecker
Dubbele Telefoon met stalen hoofdstel, snoer en
stecker ....
Enkele Telefoon ca. 2000 Ohm weerstand?-met
snoer en steckers

fl. 7 50
. 15.—
. 22 —

KRISTALLEN.

„ 22.50

fl 17.50
20 —
. 35 —

Aansluitklemmen en glijcontacten zijn geheel van koper

vervaardigd.

fl 12 50

Variable condensators, grof verstelbaar
35 —

AFSTEMSPOELEN.
Afstemspoel, met 1 glijcontact, aansluitklemmen en
emailledraad-omwikkeling
Dito met 2 glijcontacten
. .
. . .
Dito met lijnkiezer en 3 glijcontacten ...

ft. 5 —

Loodglans
Ceylon grafiet
IJzerpynet

per stuk .

Koperpyriet
Carborundum
- Srheen ■

per stuk

fl. 0.Ó0

0.75

Maten der kristallen j cM*.

WOOD METAAL voor het insmelten der kristallen
per gram

. 040

BOBINEDRAAD in zijde, katoen en emaille-omspinning
Prijzen op Aanvrage.
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Afb.1.3-3. Wie de Nederlandsche Radio-lndustrie te duur vond kon ook wel goedkoper terecht, zoals bij Creswick,
eveneens te Den Haag. Deze pagina's zijn uit een prijscourant die ook in maart 1918 uitkwam.

Op de Veluwe is het zelfs in de zomer en gedurende de ge
hele oorlog 1914-18 in de kampeermaanden veel veiliger,
vooral wanneer wordt ontdekt dat men het daar voor ontvangproeven heel goed zonder masten kan stellen wanneer
eenvoudig lange blanke draden als antenne en tegencapaciteit in de hei worden uitgelegd. Het lichteffect van zulke
draden geeft bovendien aanleiding tot interessante proeven.
Alles gebeurt met kristaldetectorontvangers, want versterkers
zijn er nog niet
In Den Haae is de HaaoQp
r
ut-,
langrijk lid daarvan is Henricus Rrh t*
^en
zerda want hii beweert dnt hii v
° DUS
^nnga ld°°uk tha“’
pleegde standrechtelijke moord, is hij no^altrjd Xr b“ke^d
onder zijn roepletters IDZ, die na 1914 zijn handelsmerk
worden, dan onder zijn volledige, lange naam.
De Sounderclub, die beurtelings bij de leden aan huis sa
menkomt, vormt een serieus en deftig gezelschap.
Daartoe behoren L.A. Bakhuis, referendaris van het Minis
terie van Koloniën; T.E.W. van Dompseler, oud-zeeofficier;
F.A. Koch, architect; O.P. Koch, tandarts. De gemiddelde
leeftijd ligt boven de 50 jaar, maar allen zijn amateur-knutselaar. Onder hen behoort IDZ tot de jongste en hij is degene
die in radio commercieel iets is gaan zien. Klanten van EDZ’s
"Nederlandse Radio Industrie" behoeft hij onder de leden
van de Sounderclub niet te zoeken. Die maken alles zelf en
denken er niet over om 5 gulden te betalen voor een
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blokcondensator van blaadjes bladtin, met paraffine ingego
ten in een houten blokje, 10 gulden voor een potentiometer
of minimum 60 gulden voor een draaicondensator. Prijzen
uit Idzerda’s catalogus van 1918: afb.I.3-2. (De koopkracht
van een gulden in 1918 komt overeen met ƒ 9,72 in 1992; zie
hoofdstuk XVI).

Dat staat intussen niet in de weg aan de verstandhouding in
de club. Er valt bij IDZ wel eens een stukje materiaal af en
bovendien zijn de gesprekken in de club rijk aan theoretisc^e gedachtenwisseling en aan constructieve ideeën,
Morse-oefeningen vindt Van Dompseler eigenlijk maar taai
en
Hij gooit vaak rijn potlood tn wanhoop
Va"
VOOrgcseinde mets weet te maken- En
zorgt later elke week voor een mooi afgewerkt nieuw on
derdeel, waarover hij discussie uitlokt om de tijd te verpraten
en de "les" zo laat mogelijk te doen beginnen. De beste en
ijverigste sounderaar is eigenlijk O.P. Koch, die in Amerika
heeft gestudeerd en daar al met radioamateurs in aanraking
is gekomen. Een vlugge leerling wordt Van Dompseler ech
ter plotseling wanneer in 1914 de oorlog uitbreekt, de radio
wordt verboden, maar elke avond met belangstelling naar
legerberichten wordt geluisterd. Dat leidt bijna tot echtelijke
twist. "Emi", zegt mevrouw Van Dompseler, "het is eenvoudig
een schandaal, dat jij als oud-militair het radioverbod overtreedt. Als jouw minister zegt dat je iets niet mag doen, dan
moet jij de eerste zijn om het voorbeeld van gehoorzaamheid te
geven”.

1.4
„NEDERLANDSCHE RADIO-INDUSTRIE" DEN HAAG
......
—

ONDERDEELEN VOOR
ONTVANGTOESTELLEN
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(OP EBONIET GEMONT., FIJNE AFWERKING).

Polenllomeler.

Krlilal

Droogelemcnl

pyriet, silicon-staal of loodglans-graph.) ƒ7.50
Blokcondcntalor.

Een militaire opdracht aan de Nederlandse Radio Industrie
van Idzerda voert langs een omweg tot de oprichting van de
Nederlandse Vereeniging voor Radiotelegrafie, NVVR.
Kapitein Kniphorst heeft voor zijn militaire Radiocontrole
dienst behoefte aan een aantal richtingzoekerstations die
buitenlandse zenders en eventuele binnenlandse piraten kun
nen peilen. Idzerda krijgt de opdracht, zie afb.I.4-1. Hij
maakt daarbij gebruik van het systeem-Bellini-Tosi, dat in
1907 is gepubliceerd. De plaatsing van de eerste peiler, "er
gens in Nederland", zoals geheimzinnig aangeduid, is vlak bij
Rotterdam.
Voor de officiële afname door de dienst heeft kapitein Knip
horst een commissie gevormd en Idzerda krijgt het recht zij
nerzijds ook iemand toe te voegen. Hij nodigt J. Corver uit

Kristaldefecfor iype „S" (met zinkyt-koper-

Idem (carborundum)

De oprichting van de NWR

ƒ8.50

PotenHomefcr 600 Ohm

ƒ 10.—

Blokcondensafor 0.0025 m.F

ƒ

„NEDERLANDSCHE RADIO-INDUSTRIE" DEN HAAG

5—

Defecior-schakelaar met 4 contacten
voor bovenaansluiting en tevens in

f10 —

gericht als batterijschakelaar

Kruls-schakelaar met 8 contacten voor
Krlttaldetcdor type

schakeling „direct” op „inductief” of
„serie-parallel” van den

primairen

Var. Condensator

ƒ 17.50

Aansluli-klemblokje met twee zware
koperen dubbel-klemmen ....
Centraal (Hl contact.

...... /

2.50

Klink voor stop van de telefoon; koperen
bussen met 19 m/m hartafstand voor

ƒ 2.50

4 m/m pennen
Klink voor 11 m/m hartafstand
VeertlIJconlact.

Droogelemenf 4 volt

.

ƒ

3.50

ƒ

0.60
33

Afb.1.3-2. Pagina uit de prijscourant die Idzerda ter gelegenheid van
de eerste radiotentoonstelling van de NWR in maart 1918 liet uitko
men.

Commercieel is voor IDZ het uitbreken van de oorlog geen
ramp, want op het moment dat men op de bureau’s te Den
Haag ontdekt dat radio een rol gaat spelen in de oorlogvoe
ring en dat de Nederlandse Marine betrekkelijk weinig en
het leger bijna helemaal niets op dit gebied gereed heeft,
openen zich nieuwe mogelijkheden voor een opkomende
industrie.
IDZ’s activiteit op het gebied van radio mag de naam van
industrie nog ternauwernood dragen, geboren als het ware in
het amateuristische kamp, maar krijgt nu een kans.
Afb. 1.4-1. Deze radio-richting-zoeker volgens het systeem-Bellini-Tosi
werd door Idzerda geleverd aan de Militaire Radiocontroledienst. De
goniometer in het kastje wordt verbonden met twee, onderling lood
recht opgestelde raamantennes buiten het gebouw.
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Het wordt een feestelijke avond. In de militaire Radiocon- ’veroordeling. Intussen heeft de NWR een uitvoerig adres
troledienst komt na de kapitein eerst een hele tijd niets en ;aan de minister van Oorlog ter hand gesteld met een voor
voor een bepaling waardoor bonafide luisteraars niet
daarna, vóór de erbij betrokken minderen, de sergeant Ve- stel
j
der, directeur van een bank te Rotterdam en als dienstplicht- ;gehinderd zullen worden en toch een goede controle, met
ige in zijn eigen huis bij echtgenote en kinderen ingekwar- name op clandestiene zenders, mogelijk is. De minister
tierd! In zijn studeerkamer heeft Veder als amateur een neemt dit voorstel nagenoeg letterlijk over en het ministerie
compleet radiostation ingericht. Dat stelt hij aan de Militaire van Oorlog vaardigt op 12 september 1917 een nieuwe bepa
Radiocontroledienst ter beschikking - de dienst zal zelf wel ling uit die als opheffing van het luisterverbod met vreugde
niet veel materieel hebben gehad - en Veder wordt beheer en voldoening wordt begroet. De bepaling luidt als volgt;
der van zijn eigen station. Hij is gastheer voor de commissie
die de peiler van Idzerda zal afnemen en vóór de plech Verbod van draadloze telegrafie
tigheid biedt hij de commissie een diner aan. Daarna gaat
het naar het peilstation in de automobiel van de heer Veder. De minister van Oorlog:
Geen Rolls Royce, zoals Corver in [Al2] schrijft, maar een 1) trekt bij deze in de bekendmakingen van 5 Augustus 1914
Hansa, zoals schrijver in 1990 van de dochter van de heer
(buitengewone Staatscourant van 5 Augustus 1914, No
Veder vernam. De apparatuur voldoet aan alle eisen.
181) en van 8 Augustus 1914 (Staatscourant No 185)
De afname verloopt dan ook zonder problemen. De enige
houdende algemeen verbod van het gebruik binnen het
die een slechte beurt maakt is één van de soldaten die in het
Rijk van installatiën voor draadlooze telegrafie;
station had behoren te zitten om waarnemingen te doen. Die 2) bepaalt het volgende: "het is binnen het rechtsgebied van
heeft elders een meer "geestrijke" omgeving opgezocht en
het Rijk in Europa verboden:
daarom zijn rapport al enige uren tevoren ingevuld met ge
a) zonder vergunning van den minister van Oorlog in het
fantaseerde peilingen, die overigens op intelligente schattin
bezit te hebben, of te gebruiken eenige volledige geefingen blijken te berusten. De "duw" die hij krijgt zal hij niet
richting voor draadlooze telegrafie.
gauw zijn vergeten.
b) zonder gelijke vergunning in het bezit te hebben voor
Bij het napraatje blijkt de heer Veder zeer geïnteresseerd in
werpen, welke geschikt zijn om onderdelen te vormen
het leggen van een band met leden van het Haagse amateurvan een draadlooze geefïnrichting waarbij de primaire
clubje. Samen zal men wellicht tot een landelijke vereniging
energie boven 30 Watt kan worden opgevoerd en voorts
kunnen komen. Dat zo’n vereniging in een behoefte zal
zoodanige samenstelling van geleiddraden, welke zon
voorzien blijkt ook uit de uitvoerige correspondentie met
der verdere hulpmiddelen als antenne voor een draad
amateurs waarin Corver na het verschijnen van zijn eerste
looze geefinrichting geschikt zijn".
boek verwikkeld is geraakt.
Dit verbod is niet van toepassing op Rijksinrichtingen en vaar
In het voorjaar van 1916 wordt dan ook in het radiostation tuigen. Toezicht op de nakoming van bovenstaand verbod zul
van de heer Veder een vóórvergadering belegd waar behalve len uitoefenen de militaire macht en de technische dienst van
de heer Veder aanwezig zijn J. Corver, A.H. de Voogd, O.P. de rijkstelegraaf
Koch en F.A. Koch [Al3]. Na nog enige besprekingen wordt
de NWR op 10 maart 1916 officieel opgericht, waarbij ver Het departement van Oorlog zendt een officiële brief aan de
schillende vooraanstaande personen hun medewerking verle NWR om het bestuur te danken voor de in zijn adres gege
nen. We noemen prof. C.L. v.d. Bilt, dr. N. Koomans, dr. D. ven suggestie. De brief geeft nog een toelichting op de bo
van Gulik, dr. G. van Dijk (van het KNMI), dr. A.H. Borge- venstaande bepaling: "Door de nieuwe redactie zullen on
sius, H.J. Nierstrasz (station Scheveningen-Haven), L.A. schuldige ontvanginrichtingen geoorloofd zijn. Alleen zulke,
Bakhuis, A. Spanjaard (ANWB) en prof. A.J. Mulder. Veder welke tersluiks ook als geefïnrichting konden dienen, zullen
wordt voorzitter en Corver secretaris.
verboden zijn, behoudens de bevoegdheid van den Minister van
Hoewel dus ontstaan in een tijd dat luisteren naar radio-uit- Oorlog om een afwijkende vergunning te verleenen. Tevens be
zendingen bij de wet is verboden, is de NWR een serieuze tuig ik u mijn dank en waardering voor het aanhangig maken
vereniging onder leiding van een van alle wetsovertreding van deze aangelegenheid".
afkerige voorzitter. Zij is daarom door minder rechtzinnige Oorver merkt in [A12] terecht op dat deze gehele historie
groepen wel eens als de "hoge-hoeden-vereniging" bestem een aardig voorbeeld levert van hetgeen een verenigingsbe
peld.
stuur in kalm overleg en met rustige overweging en erken
Maar de NWR wenst zich beslist niet als een elitevereni- ning van alle bij een zaak betrokken belangen, ter bevorde
ging te profileren. De circulaire die tot lidmaatschap uit ring van haar doel kan bereiken.
nodigt stelt heel duidelijk dat de NWR open staat voor ie Niettemin menen sommigen dat in het overleg met de regedereen die in de radio belang stelt, zowel beroepsman als ringsinstanties de belangen van de zendende amateurs zijn
amateur.
opgeofferd. Dat is niet terecht. Uit tactvolle diplomatie heeft
De vereniging stelt zich tot eerste taak opheffing van het het bestuur van de NWR zich tegenover de overheid op
luisterverbod te verkrijgen. Een aantal amateurs is al voor het standpunt geplaatst dat een zendverbod in oorlogstijd
waardelijk veroordeeld voor de overtreding ervan. Ook wordt moet worden aanvaard. De amateurzenderij heeft trouwens
een ambtenaar van PTT vervolgd die door een controlerende ook vóór 1914 geen enkel erkend recht van bestaan gehad.
collega "erbij is gelapt". Tot voor de Hoge Raad wordt deze Zoals uit de ministeriële bepaling blijkt heeft de NWR het
zaak bevochten. Het komt tenslotte tot een voorwaardelijke zelfs gedaan gekregen dat - al blijft het gebruik verboden 28
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zondag begon Steehouwer de beide heren op
te roepen maar kreeg geen antwoord. Hij
dacht al dat alles mislukt was maar de daarop
volgende maandag leerde anders. Wij citeren
uit het interview: "Mijn directeur liet me komen
en zei: Zo Steehouwer, heb jij gisteren zitten sei
nen en oproepen. Ik moest het toegeven. Ja, zei
hij later, de heer Van ’t Sant van de rivierpolitie
hoorde vreemde seinen die hij niet thuis kon
brengen, maar hij ving wel telkens de letters PC
en LP op. Toen schoten hem de voornamen van
Tolk en van jou te binnen en zodoende. Ga
maar eens praten met inspecteur Van ’t Sant. Ik
deed het en we kregen van hem een zendvergun
ning. Ja, ja, dat kon toen allemaal nog'.
Zou Van ’t Sant dat in overleg met "Den
Haag" of op eigen houtje hebben gedaan?
(Van ’t Sant wordt later hoofdcommissaris van
politie in Den Haag en tijdens de Tweede
Wereldoorlog "secretaris" van Koningin WilhelAfb.1.4-2. Hoofdbestuur van de NWR en het comité dat de eerste radiotentoonstelling
mina te Londen).
van de NWR in 1918 organiseerde. Staande van links naar rechts J.H. Hummel, jhr.
Iets soortgelijks vertelde H.J. Jesse, de man
mr. J.C. Schorer, ir. AH. de Voogt, P.H.W. Zalmé, H.J. Nierstrasz, ir. E.F.W. Völter,
van de eerste amateurverbinding met Amerika
F.A Koch, P.C. Tolk, dr. N. Koomans, J. Oorver, T.E.W. van Dompseler. Zittend van
in 1923, aan schrijver in 1990. Zijn broer stu
links naar rechts mevr. Zalmé, mevr. M.J. Veder van Hoboken, A Veder, mej. van
deerde elektrotechniek te Delft. Samen met
den Eijnde, LA Bakhuis.
een medestudent, J.M. Verff (we zullen hem
later opnieuw ontmoeten als omroeper van de
het in bezit hebben van onderdelen van zenders beneden Philips’ kortegolfzender in 1927), vroeg hij een seinvergun30 watt zonder speciale vergunning wordt toegelaten. Alleen ning aan en die wordt in 1912 verleend; de golflengte moest
voor grotere vermogens moet een officiële vergunning wor 200 meter bedragen. De seinproeven vonden plaats te Lei
den getoond. Dat geldt bijvoorbeeld voor grote ruhmkorffs, den tussen het ouderlijk huis van Jesse aan de Rijnsburgerzoals bij röntgentoestellen worden gebruikt en grote hoog- weg 35 en een huis aan de Groenhovenstraat, waar de ou
spanningscondensatoren. Wie zulke spullen in huis heeft ders van Verff woonden. Volgens Jesse werd de seinvergunmoet dus een vergunning voor het bezit aanvragen, ook al ning zonder problemen verleend’
worden ze voor iets heel anders gebruikt dan radiotelegrafie.
Na dit zijstapje terug naar het opgeheven luisterverbod. Wel
Al met al is men best tevreden. In een proefnummer van het ke geheimen men ooit gevreesd had dat door luisterende
in 1918 te verschijnen Radio-Nieuws schrijft Corver tenmin radioamateurs aan het licht gekomen konden zijn, is volko
ste: "Den minister van Oorlog en diens adviseurs in deze aan men onduidelijk. De amateurs luisterden naar de Eiffeltoren
gelegenheid mogen wij hier zeker een woord van warmen dank FL, Poldhu MPD, Nauen POZ, Lyon YN, Coltano ICI,
Weenen FML, Königswusterhausen LP, Boedapest HB,
brengen voor de thans gegeven oplossing'.
Cleethorpes BYB, de Duitse zender in België KEU, alle met
Met de bewering dat de amateurzenderij ook voor 1914 geen leger- en persberichten, die later in de kranten verschenen.
enkel recht van bestaan heeft gehad vertolkt Corver onge- En dan Scheveningen-Haven PCH en Den Helder PCB.
twijfeld het officiële regeringsstandpunt. Niettemin zijn er Verraad en ongelukken zijn van de vrijheid om daarnaar te
kennelijk ook voor 1914 in een aantal gevallen zendmachti- luisteren, niet gekomen. Hun morsetelegrammen op vaste
gingen aan particulieren verleend. In 1965 gaf de Rotter uren, werden alle gegeven in leesbare klare taal, met uitzon
damse radiopionier L.F. Steehouwer een interview aan het dering van Cleethorpes, dat veel in codes werkte. Nee,
Algemeen Dagblad ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaar staatsgeheimen zijn door de herstelde luistervrijheid niet geo
dag [A14]. Daarin vertelt hij dat hij indertijd in contact penbaard. Eén ding doet wel vreemd aan: Het marinestation
kwam met de heer Veder die toen al wel signalen ontving te Den Helder geeft elke avond om 8 uur in klare taal, dus
maar het morseschrift niet kon ontcijferen en Steehouwer niet gecodeerd, de volledige dislocatie van alle Nederlandse
daarvoor te hulp riep. Wanneer dat precies is geweest ver oorlogsbodems die de Zuidhollandse en Zeeuwse zeegaten
meldt het interview niet maar we kunnen eruit opmaken dat moeten bewaken.
het voor 1916 moet zijn geweest. Steehouwer kon wel goed Van Dompseler, oud-zeeofficier, ergert zich daaraan. Hij
"sounderen" want hij leidde aan de Rotterdamse Zeevaart staat op het punt de minister van Marine daarover te gaan
school radiotelegrafisten op. Steehouwer gaf aan Veder en interpelleren maar zover komt het niet. Maar goed ook want
aan een andere belangstellende, P.C. Tolk (later omroeper de luistervrijheid zou daarvan wel eens het slachtoffer kun
bij de NCRV) zelfs een radiostationnetje te leen. Op een nen zijn geworden.
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De vooruitstrevende voorzitter van de NWR, A. Veder,
neemt in 1918 een bijzonder initiatief: hij bereidt een door
de NVVR te organiseren tentoonstelling voor (afb.1.4-2).
Deze eerste Nederlandse radiotentoonstelling heeft plaats in
de Dierentuin te Den Haag in maart 1918, dus nog tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Een tiental firma’s op radiogebied
exposeert er, terwijl ook van tien verschillende rijks instellin
gen prachtige inzendingen zijn verkregen. Toch is de ten
toonstelling in hoofdzaak een typische amateurexpositie,
want er zijn maar liefst 55 inzendingen van particulieren!
[A12]. Eén daarvan is het fietsradiostation van O.P. Koch,
afb.I.4-3. Dat bestaat uit een vonkzendcrtjc, gecombineerd
met een kristalontvanger, later vervangen door een ontvan
ger met een "lamp". Ondanks het feit dat van de zendver
gunningen voor particulieren in de verste verte nog geen
sprake is rijzen tegen het exposeren van deze fiets-mobielinstallatie kennelijk geen bezwaren. Zou het feit dat de ma
ker als tandarts Koningin Wilhelmina onder zijn patiënten
heeft daar iets mee te maken hebben gehad? We komen op
dit toestelletje nog terug.
De belangstelling voor de tentoonstelling is groot - ruim
7500 personen - en dat is heel wat voor die tijd en gezien
het onderwerp van de tentoonstelling. Officiële bezoekers
zijn H.M. Koningin Emma, Koningin Wilhelmina en Prins
Hendrik, de ministers van Oorlog, Marine, Koloniën en Wa
terstaat. De NWR ziet haar ledental van 500 in het tentoonstellingsjaar verdubbelen!

De grootste opschudding veroorzaakt de inzending van het
electrotechnisch bureau van Leonard Bal te Breda. Dat
komt met een ontvanger met een radiolamp. Het is een sen
satie! Wij citeren historicus N.T. Swierstra [A15]: "Men kan
zich niet voorstellen hoe het publiek zich verdrong op de stand
van Bal, die maar aan een afstemcondensator draaide en uit
zijn op een eenvoudige plank gebouwde toestel alle denkbare
zenders toverde, enkel morse-signalen, maar de ongedempte
zenders in alle gewenste muzikale toonaarden. Dat trof te meer
als met het vergeleek met de demonstratie van de militaire ont
vangstations met lampversterkers, die in indrukwekkende zwar
te kasten waren gebouwd, waarvan men het inwendige niet kon
en mocht zien: en het verder vergeleek met de pogingen om de
eveneens aanwezige coherer-ontvangers te doen werken en het
zenuwachtige gepriegel van amateurs om met hun kristaldetectoren iets hoorbaar te maken. Een nieuwe tijd is aangebroken.
Dat besefte elke leek hief'.
En zo is het! Op die eerst radiolamp komen we later nog
terug.
De eerste Nederlandse radiotentoonstelling is in alle opzich
ten een succes. Zelfs financieel In plaats van het gebruikelij
ke tekort, geraamd op ƒ 1500,00 wordt er circa ƒ 100,00
winst gemaakt!
Van belang is ook dat op 1 januari 1918 de NWR met een
eigen maandblad komt: Radio-Nieuws, onder de meer dan
voortreffelijke redactie van J. Corver. Leden van de NVVR
krijgen het gratis, niet-leden betalen ƒ 7,50 per jaar. Voor
het verschijnen van Radio-Nieuws had de NVVR voor haar
publikaties de beschikking over een paar bladzijden in het
toenmalige Maandblad voor Telegrafie en Telefonie. Hoewel
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Afb.1.4-3. Fietsmobiel anno 1918. Op de eerste Nederlandse radioten
toonstelling van de NWR was dit zender-ontvangertje te zien, ge
maakt door O.P. Koch. Het was ondergebracht in een houten koffertje
dat aan de stang van een herenfiets hing. De accu werd op de baga
gedrager vervoerd. Mobiel werken was er overigens niet bij want er
moest een flinke draadantenne bij worden uitgespannen. Overigens
zou het nog 11 jaar duren voordat aan particulieren zendvergunnin
gen werden uitgereikt. Maar het tentoonstellen van dit toestelletje
leverde kennelijk toch geen problemen op.

Radio-Nieuws open staat voor amateur en vakman, is het
toch vaak wat te "zwaar" voor de amateur. Op 1 maart 1923
verschijnt dan ook naast het maandblad Radio-Nieuws een
weekblad dat zich typisch op de amateur richt: Radio-Expres,
eveneens onder redactie van Corver. Maar nu lopen we
vooruit op het volgende hoofdstuk.
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1.5.

Radiotelefonie

Zo rond de tijd van de eerste Nederlandse radiotentoonstelling is er al heel wat te horen. In een prospectus die de
NWR ter gelegenheid van de tentoonstelling uitgeeft komt
het overzicht voor van afb.I.5-1. Dat zijn allemaal telegrafiestations. De amateur kent in die tijd ook niet anders. Inci
denteel zijn er in voorafgaande jaren wel proeven met tele
fonie genomen. Daarvoor is een vonkzender niet geschikt, al
heeft het aan proeven om daarmee te telefoneren niet ont
broken. Voor telefonie is een ononderbroken draaggolf no
dig - een "ongedempt signaal", zei men vroeger - en die kan
in de begintijd alleen worden gemaakt met een boog- of
machinezender. Met een boogzender vinden in 1906 geslaag
de telefonieproeven plaats tussen het Telefunkenlaboratorium te Berlijn en Nauen [A16]. In 1907 wordt draadloos
getelefoneerd van Nauen naar Dresden over 200 km. De
Amerikaan Fessenden maakt in januari 1906 een tweezijdige
verbinding met telegrafie over de oceaan vanaf Brant Rock
bij Boston naar een door hem ingericht station in Schotland.
Bij een proef met telefonie wordt zijn stem vanuit Amerika
ook in Schotland gehoord. De Atlantische oceaan is met
radiotelefonie - zij het éénzijdig - overbrugd! Fessenden
werkt met een door hem ontwikkelde machinezender (zie
paragraaf 1.7) en een watergekoelde microfoon in de antenneleiding. De zendfrequentie bedraagt 70 kHz. In de Kerst
nacht van 1906 verzorgt Fessenden met zijn apparatuur een
telefonie-uitzending met spraak en muziek die door de mar
conisten op de schepen voor de Amerikaanse kust met groot
enthousiasme wordt ontvangen [A27J. In de jaren 1912 en
1913 begint Telefunken met telefonieproeven, waarbij de
draaggolf wordt opgewekt met een machinezender. Graaf
Von Arco demonstreert zo’n machinezender ter gelegenheid
van de internationale radioconferentie te Londen in 1912. In
1914 hebben vanuit het Belgische koninklijk paleis te Laaken zelfs al uitzendingen van concerten plaats met een boog
zender van 2 kW en een watergekoelde microfoon. Het uit
breken van de Eerste Wereldoorlog maakt een einde aan de
uitzendingen.

derlandsche Radio Industrie. Hij heeft Philips in 1918 zover
gekregen dat de fabriek radiobuizen - radiolampen zei men
toen - voor hem gaat maken, waarmee IDZ in 1918 adver
teert. Zowel Philips als Idzerda krijgen een zendmachtiging
voor het nemen van proeven. En zo kunnen zij, dankzij die
radiolampen, in 1919 tijdens de Jaarbeurs een radiotelefonische verbinding demonstreren over een afstand van 1200
meter tussen het Vreeburg, waar Philips een station heeft
opgesteld, en het Lucas Bolwerk, waar Idzerda staat. De
zender van IDZ heeft een input van 9 watt en hoeveel daar
van in de antenne terecht komt weten we niet. Niettemin
wordt de telefonie door verscheidene amateurs ontvangen
tot op afstanden van ruim 60 km. Later in 1919 begint Idzerda met wekelijkse omroepuitzendingen vanuit zijn huis aan
de Beukstraat 8-10 te Den Haag onder de roepletters
Geregelde *c4nti|dea der belang rijkste Is Nederland te Hoort» station*.
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I

Golflengte

A«rd tier telegrammen
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8.—
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11.01
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12.—
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Parijs
K. Wuiterhauscn
Budapest
Pan)»
Nauen

K. Wusterhau»en
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Ween en
OoMenrijkeeh legerb-rtcht
I26O flv.
8 20
F M L
Nauen
5500 fl/
persberichten
3 20
PO Z
von Lieben), in 1915 gevolgd door zenders met hoogvacuumLyon
l| N
5300 muz.
8 20
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toch een onbekend verschijnsel Wat er in de hoofdtelefoons
klonk waren morseseinen, verder niets. Dat verandert in ons
land in 1919 op slag, dankzij de eerdergenoemde H.H. Scho Afb.I.5-1. Op de eerste Nederlandse radiotentoonstelling in maart
tanus è Stéringa Idzerda, ofte wel IDZ, de man van de Ne- 1918 verspreidde de NWR een prospectus waarin deze lijst voor

kwam.
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PCGG. De eerste uitzending heeft plaats op 6 november 1.6.
De radioverbinding met N.O.I.
1919 op een golflengte van 670 meter. Idzerda vermeldt de
tijdens deze "Radio-Soiree-Musicale" uit te zenden grammo Dit onderwerp wordt ook behandeld in het door W. Betz,
foonplaten in een advertentie in de NRC van de avond daar PA3ADW, geschreven hoofdstuk IX. Hoewel hij de Indische
voor. Men beschouwt dit in ons land daarom als de eerste en deze paragraaf de Nederlandse zijde van de radio
omroepuitzending ter wereld en dat zou dus een Nederland verbinding behandelt, is er hier en daar toch enige over
se primeur zijn [A17]. Een technische bijzonderheid vormt lapping. Het lijkt ons geen ernstig bezwaar.
het feit dat Idzerda frequentiemodulatie gebruikt, een
systeem waarop hem in 1922 octrooi wordt verleend. Van De verbinding tussen het voormalige Nederlands-Oost-Indië
FM-detectoren is uiteraard nog geen sprake en de luiste (gebruikelijk afgekort tot N.O.I; thans Indonesië) en het
raars passen onbewust dan ook zogenoemde "flankdetectie" moederland Nederland vond van oudsher telegrafisch plaats
toe. De ontvanger is daarbij niet precies op de draaggolffre- via kabels die een groot aantal landen doorkruisten. In fe
quentie van de zender afgestemd maar iets ernaast, zodat bruari 1913 dient het Comité tot onderzoek naar de mogelijk
het ontvangen signaal op de flank van de resonantiekromme heid van een rechtstreeksche radio-telegrafische gemeenschap
van de afstemkring(en) ligt. De frequentievariaties van het tusschen Nederland en Nederlandsch Oost-Indië een aanvraag
signaal worden daardoor omgezet in amplitudevariaties en in bij de ministers van Waterstaat en van Koloniën tot
vervolgens gedetecteerd, net als bij een amplitudegemodu- oprichting van radiostations in Nederland en N.O.I., met
leerd signaal De luisteraars waren er zich overigens niet van tussenstations in Tripoli, Eritrea en India, of drie andere
bewust wat er in de ontvanger precies gebeurde en ook Oor punten in de toenmalige Engelse en Italiaanse koloniën
ver zwijgt daarover in zijn talloze publikaties. Zij draaiden [A8]. De afstand tussen N.O.I. en Nederland wordt namelijk
eenvoudig net zo lang aan hun toestel tot een goede ont te groot geacht voor een rechtstreekse radioverbinding. Dit
vangst van PCGG was verkregen. Wel lezen we hier en daar plan wordt zowel door de minister van Koloniën als van
dat het vinden van de juiste afstemming op PCGG soms wat Waterstaat afgewezen "aangezien de overtuiging wordt gemist,
moeilijk was. Ook werd over de kwaliteit van PCGG zeer dat de uitvoering van het plan in ’s-lands belang zou zijn.”
verschillend geoordeeld en dat zal ongetwijfeld mede te ma Maar het genoemd comité blijkt vasthoudend en herhaalt in
ken hebben gehad met de scherpte van de afstemkromme oktober 1913 het verzoek aan de intussen nieuwe minister
die nogal uiteenliep van toestel tot toestel. Dat FM werd van Koloniën. Het duurt twee jaar voordat de ministers van
gebruikt omdat daarmee een betere kwaliteit kon worden Koloniën en van Waterstaat eindelijk antwoorden "dat de
„ van de concessie-aanvraag wordt opgeschort in
bereikt dan met AM is beslist niet juist. Aan de voorwaarden behandeling
voor "FM-kwaliteit", zoals wij die nu kennen, was op geen verband met de tijdsomstandigheden" - de Eerste Wereldoor
stukken na voldaan. Nee, IDZ gebruikte FM omdat het voor log is in volle gang - en zij vermelden voorts de radioverbinmet de in ziin tiid vereiste grote laagfrequente
r;. i vermogen
J
ding met N.O.I. zélf in studie te hebben genomen. Dat is
amplitudemodulatie
opgewekt De Droeven met amnlitudeoem a
1°°
be8^JPe4i^ want voor de kabelverbinding is men aangewezen
uk
etste mren eebeuXn i "gem°duleerd* teIefonie op de medewerking van andere landen en dat is met name in
Voor die
un uc eerste jaren gebeurden dan ook meestal met een tijd van oorlog natuurlijk geen aangename situatie. -•
koolmicrofoon die in de antenneleiding was opgenomen. studie heeft de regering dr.ir. CJ. de Groot (afb.I.6-1) in de
Zelfs met een watergekoelde microfoon moest het zendver- arm genomen; hij zal een onderzoek doen naar de draadloze
mogen beperkt blijven anders bakten de koolkorrels in de telegrafie in Europa en Amerika. Die C.J. de Groot hebben
we in dit hoofdstuk al eerder ontmoet, het laatst als inge
microfoon aan elkaar.
nieur bij G.E.C. te Berlijn. In 1908 gaat hij naar N.O.I. waar
Het duurt niet lang of naast de zender van Idzerda komen hij in dienst treedt van de Gouvernements Post-Telegraafook andere omroepzenders in ons land en het buitenland in en Telefoondienst [A18]. Hoewel bij de landlijnen op Java
radio krijgt am^menuwa^rd^^“d^am^nonutMtL rcn learlfc'v'610’
SpOcdlë “J" voorkeur voor de radiote’
n legrafie. Van zijn hand verschijnen in 1909 enige artikelen in
nieuwe groep van luisteraars. Er begint zich dan ook langza De Ingenieur. Wanneer in Indië wordt besloten een reeks
merhand een scheiding af te tekenen tussen de groepen systematische proeven te nemen en gegevens te verzamelen
amateurs die zich met verschillende aspecten van de radio omtrent de toepassing van radio in de tropen, wordt de
bezighouden.
jonge ir. de Groot bij dat onderzoek ingeschakeld.
Sommigen gaan zich toeleggen op de ontvangst van omroep
en met het maken van ontvangtoestellen daarvoor. Anderen In 1912 leidt hij de ovemameproeven van het door Telefunblijven trouw aan het beluisteren van commerciëële telegra- ken geleverde station te Sabang, waarvan hij de vele gege
fiestations op golflengten tussen zo’n 200 meter en 25 kilo vens verzamelt die nodig zijn voor de latere vergroting van
meter. Tenslotte is er een groep die zich interesseert voor de energie. In 1913 is Telefunken gereed met stations te
onderlinge communicatie tussen amateurs. Het begin dus Sitoebondo, Timor Koepang en Ambon en wordt De Groot
van het radiozend- en ontvangamateurisme, zoals we dat nu mede belast met de leiding der zogenoemde jaarproeven,
kennen. De grondslag daarvoor is gelegd in Amerika. Daar waarvan het resultaat in een uitvoering rapport wordt vast
gelegd dat in 1916 in druk verschijnt. De bij de jaarproeven
over gaan we het hebben in het volgende hoofdstuk.
bereikte resultaten vormen tevens de basis voor het proef
schrift Radiotelegrafie in de tropen, waarop De Groot in 1916
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Afb.1.6-1. Dr.ir. Cornelis J. de Groot
1883 - 1927.

Afb.1.6-2. Zendgebouw van het radiostation Kootwijk, waarin de machinezender PCG.

cum laude promoveert aan de Technische Hogeschool te
Delft. Een van de stellingen luidt: "Een radioverbinding van
Nederland met hare Koloniën zonder gebruikmaking van tusschenstations is een politieke noodzaak en technisch uitvoer
baar".
Bij de in N.O.L genomen proeven heeft De Groot namelijk
vastgesteld dat radioverbindingen opvallend goed zijn wan
neer de afstand tussen zender en ontvanger een veelvoud
van circa 3000 km bedraagt. Hij schrijft dat toe aan ruimtegolven die tegen een laag, hoog boven het aardoppervlak,
worden gereflecteerd. Een voor die tijd revolutionaire ge
dachte die door de gevestigde wetenschappers bepaald niet
zonder slag of stoot wordt geaccepteerd.
Met dr.ir. de Groot als adviseur doet de Nederlandse rege
ring dus bepaald geen slechte keus.
De Groot bezoekt bij zijn studiereizen ook Telefunken te
Berlijn. Die firma stelt een ontvanginrichting ter beschikking
waarmee de Indische telegraafdienst kan proberen Europese
radiostations te ontvangen. Nadat dit toestel door De Groot
nog is verbeterd worden in maart 1917 in N.O.L proefseinen
van het Duitse station Nauen ontvangen. De afstand be
draagt circa 9000 km en dat is dus inderdaad een veelvoud
van 3000 km!
Op welke frequentie de ontvangst van Nauen plaats had
hebben wij uit de beschikbare literatuur niet kunnen achter
halen maar in Afb. 1.5-1 is te zien dat door Nauen werd uit
gezonden op 5500 m (54,5 kHz), 3900 m (76,9 kHz) en 6300
m (47,6 kHz). Het is in ieder geval in de VLF-band, de enige
die toen voor lange-afstand-verkeer werd gebruikt. Uiteraard
wordt het bericht van ontvangst van Nauen onmiddellijk
door de Gouverneur-Generaal van N.O.L aan het Departe
ment van Koloniën in Nederland gemeld. Mede op aandrang
van de minister van Marine wordt nu het nodige onderno
men om tot oprichting van een zend-en ontvangstation in
Nederland te komen. In N.O.L is men reeds met Telefunken
in zee gegaan en daarom acht men het raadzaam ook in Ne
derland met deze firma onderhandelingen aan te knopen. De
ingenieurs der Telegrafie jhr. W.M. de Brauw en E.F.W.
Völter gaan naar Telefunken en komen met een volledige

offerte terug. Toch duurt het nog ruim een jaar voordat in
september 1918 de opdracht aan Telefunken voor levering
en installatie in Nederland van een zend- en een ontvang
station wordt verleend.
Ten eerste moet de commissie, die de plaats van het zend
en ontvangstation zal vaststellen, gereed zijn met haar taak.
Maar er doet zich nog een oponthoud voor. Naar goed Ne
derlands gebruik wordt een commissie ingesteld die moet
onderzoeken of Nederland niet zonder buitenlandse hulp de
radiostations kan realiseren. Daarop gaat een tweede com
missie controleren of de eerste haar werk wel goed heeft ge
daan. Tenslotte wordt onderzocht of althans niet de anten
nemasten door een Nederlandse firma kunnen worden gele
verd. Wanneer dit alles achter de rug is meent de minister
van Waterstaat de verantwoordelijkheid voor een opdracht
aan Telefunken te kunnen dragen.
Het zendstation komt te Kootwijk, het ontvangstation te
Sambeek in Noord-Brabant. Later zal het ontvangstation
eerst naar Meijendel, in de duinen bij Den Haag, en vervol
gens naar Noordwijk worden verplaatst. De zender is een
zogenoemde machinezender die in paragraaf 1.7 wordt be
sproken.
De stations Kootwijk en Sambeek kosten de voor die tijd
lieve duit van acht miljoen gulden. Daarvan is één miljoen
nodig voor het aanleggen van wegen en het egaliseren van
de terreinen. De naar Kootwijk aangelegde hoogspannings
lijn (50 kV) kost vierhonderdduizend gulden. Het fraaie ge
bouw, nog steeds als zendgebouw in gebruik (afb.I.6-2),
wordt ontworpen door de architect Luthmann. Het valt
thans onder monumentenzorg.

Op 5 mei 1923 komt het station met de roepletters PCG
officieel in dienst. Waarschijnlijk zijn de letter "G" van PCG
en de lange golf waarop de zender werkt de reden waarom
het personeel spreekt van "Lange Gerrit". Slechts enkele
uren per etmaal blijkt een verbinding met N.O.L mogelijk en
luttele jaren na de indienststelling van de VLF-verbinding
wordt zij achterhaald door de kortegolf. Maar we lopen
daarmee vooruit op het volgende hoofdstuk.
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In N.O.I. zijn de zaken in
tussen voortvarender aange
pakt dan in het moederland.
Reeds in 1918 komt onder
leiding van dr.ir. de Groot
te Malabar een Amerikaan
se lichtboogzender in dienst
die is bedoeld voor verbin
ding met Honolulu, en ook
een Telefunken-machinezender van hetzelfde type
als voor Kootwijk is besteld.
Bovendien construeert De
Groot te Malabar een licht
boogzender naar eigen ont
werp van groot vermogen.
De Groot laat door de gouvemements-telegraafdienst
een ontvanger bouwen met
behulp van onderdelen die
hij van zijn reis naar Euro
pa mee naar Indië heeft ge
nomen. De korporaal-seiners J. Verbrugge en R.
Visser van de Koninklijke Afb.1.6-4. Telegrafist Visser (rechts) luistert naar Indië. P.C. Tolk van de NSF te Hilversum, waarvan direcMarine gaan naar Indië en teur Dubois het experiment steunt, kijkt toe.
zij worden gedetacheerd op
het ontvangstation Tjangkring op de Bandoengse hoogvlakte en gaat R. Visser, die ook op de "De Zeven Provinciën" de
(waar telegrafist W. Vogt - de man van de latere AVRO - ’s ontvanger heeft bediend, in de nachtelijke uren luisteren
nachts persberichten uit Europa opvangt) om aldaar enige naar de zenders te Indië (afb.I.6-4). Op 23 mei 1919 hoort
ervaring op te doen met de ontvangst van langegolfradiosta- hij de eerste signalen; niet van Malabar maar van de machitions die met een zogenoemd contrasein werken. De luite nezender te Tjililin. Later wordt ook de lichtboogzender van
nant ter zee le klasse jhr. Schorer, die de leiding van het Malabar genomen. Begin juni lukt het Visser het eerste raproject aan boord zal hebben, is reeds eerder naar Indië ge diotelegram uit N.O.I. op te vangen. De verbinding Neder
reisd. Het in opdracht van De Groot geconstrueerde ont land - N.O.I. is éénzijdig tot stand gekomen!
vangtoestel wordt namelijk aan boord van het marineschip
"De Zeven Provinciën" geplaatst en men zal trachten tijdens
de reis terug naar Nederland zo lang mogelijk de signalen
van Malabar te ontvangen.
Dat lukt tot op ongeveer 17.000 km; door een breuk in de
zendantenne te Malabar komt een voortijdig einde aan de
proefneming. Maar het resultaat is bemoedigend: de afstand
Bandoeng-Nederland is tenslotte "slechts" 10.000 km’ Het in
Indië gebouwde ontvangtoestel wordt opgesteld op de Blaricummer Meent, onder de rook van Eemnes-buiten en "de
Bult" (afb.1.6-3). Daartoe wordt een houten huisje opgericht,
voorzien van radiokamer en slaapgelegenheid. Ir. Dubois,
directeur van de Nederlandse Seintoestellenfabriek te Hilver
sum, is enthousiast over het experiment en hij verleent er
steun aan. Als projectleider benoemt hij P.C. Tolk, die we al
ontmoetten toen hij in Rotterdam bij zendexperimenten was
betrokken. Het radiohuisje staat 2 meter boven het maaiveld
op palen, omdat een stormachtige noordwestelijke wind het
water van de Zuiderzee nogal eens over de dijk stuwt en het
terrein rond het radiogebouwtje onder water zet. De telegra
fist moet in de winter 1919...1920 dan ook drie dagen lang
met een roeibootje naar het station worden gebracht! De
Afb.1.6-3. Het “radio-huisje" op de Meent, waarin de eerste signalen
ontvangantenne is twee kilometer lang en wordt gedragen
uit Indië werden gehoord. Het stond op palen omdat het terrein
door palen van 20 m. Begin april 1919 is het station gereed
nogal eens onder water kwam te staan.
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1.7.

Zendtechniek

gaat loopt de spanning over vonkbrug en rantenne
‘
zo hoog
op dat eerstgenoemde doorslaat. De in de antennecapaciteit
We gaan het nu hebben over de zendtechniek uit de begin opgeslagen lading veroorzaakt nu een stroom in de antenne
tijd van de radio.
kring die een oscillerend karakter heeft. De frequentie ervan
We zullen daarbij dankbaar gebruik maken van de afbeeldin wordt bepaald door de eigen(resonantie)frequentie van de
gen uit de derde druk van Corver’s Het draadloos zendstation antenne. De antenne werkt als een kwartgolfstraler tegen
van 1925 [A20], die in hun aandoenlijke eenvoud de tech aarde en in oude literatuur - waarin golflengte in plaats van
niek goed weergeven. Zenders uit de begintijd zijn vonkzen- frequentie wordt gebruikt - lezen we dan ook dat de "eigenders en de eenvoudigste vorm is die volgens afb.I.7-1. R is golflengte” van de antenne ongeveer vier maal de lengte er
een vonkinductor, ook wel naar de uitvinder "ruhmkorff' ge van bedraagt. Nu dempt de trilling in het antennecircuit zeer
noemd.
snel uit. Er is namelijk nogal wat weerstand in aanwezig. Ten
Zo’n vonkinductor bestaat uit een cilindervormigc ijzerkem, eerste de stralingsweerstand, die voor een kwartgolfstraler
opgebouwd uit onderling geïsoleerde draadjes, vergelijkbaar rond 35 ohm ligt; dan de aardweerstand, die sterk afhankelijk
met de lamellen van een transformatorkern. Om die kern ligt is van de omstandigheden, en tenslotte de weerstand van de
een primaire wikkeling van dik draad. Die wordt aangesloten vonkontlading.
op een spanningsbron, meestal een accu, onder tussenscha Maar omdat de spanning zo hoog is, vele duizenden tot tien
keling van de zogenoemde onderbreker. De stroom door de duizenden volt, afhankelijk van de afstand tussen de elektro
primaire wikkeling veroorzaakt een magnetisch veld in de den van de vonkbrug, is de stroom in het eerste ogenblik
kern. De onderbreker bestaat uit een ijzeren plaatje aan het zeer hoog, bij een grote zender mogelijk wel een paar hon
eind van een verend stripje. derd ampère. Met andere woorden het piekvermogen van de
Het plaatje bevindt zich vlak vonkzender is zeer hoog. Als gevolg van de relatief geringe
voor een uiteinde van de kern capaciteit van de antenne en de weerstand in het antennecir
van de vonkinductor. Door de cuit is de demping echter groot (dus de Q-factor laag) en
gemagnetiseerde kern wordt daardoor neemt de trillingsamplitude snel af.
het plaatje aangetrokken en
daardoor gaat het op het strip Het uitgezonden signaal ziet er dan ook ongeveer uit als in
je gemonteerde onderbreker- afb. 1.7-2. Maar daar is de zaak nog veel te optimistisch voor
contact open waardoor de gesteld. Corver geeft in [A20] een voorbeeld van een vonk
*
stroom door de primaire wik zender op 200 m (1,5 MHz). De vonk duurt circa 23 trillin
-----keling stopt. Het magnetisch gen en dat komt bij 1,5 MHz neer op een tijdsduur van
veld verdwijnt, het metalen 0,015 milliseconden. Om de ionisatie van de lucht tussen de
plaatje veert terug en het con elektroden van de vonkbrug voldoende tijd te geven om te
tact sluit weer. Daarop begint verdwijnen mag de herhalingsfrequentie van de vonken niet
4
het spelletje opnieuw. Dit ge te hoog zijn. Overigens verzet ook de ruhmkorff zich tegen
een te hoge vonkherhalingsfrequentie. Stel dat er vijftig von
I deelte van de ruhmkorff werkt
ken per seconde (voor een ruhmkorff al erg veel) worden
Afb.1.7-1. Vonkzender in de dus net als een elektrische bel.
geproduceerd; dan is de tijd tussen twee vonken 20 millise
eenvoudigste vorm, in Angel Om de primaire wikkeling ligt
conden. Elke vonkontlading duurt 0,015 milliseconden. Dus
saksische literatuur plain aerial de secundaire wikkeling. Die
genoemd.
bestaat uit een zeer groot aan de verhouding tussen de duur van een vonk en de tijd tussen
tal windingen van dun draad. twee vonken is 0,015 : 20 = circa 1/1300. Met andere woor
Het plotseling verdwijnen van het magnetisch veld bij het den gedurende slechts 1/1300 van de beschikbare tijd worden
openen van het onderbrekercontact veroorzaakt een zeer er trillingen uitgestraald, de rest van de tijd is het stil Het
hoge inductiespanning in de secundaire wikkeling. De span gevolg daarvan is dat ondanks het hoge piekvermogen het
ning is zo hoog dat hiermee een vonk tussen twee elektro gemiddeld vermogen van een vonkzender van dit type gering
den kan overspringen. Bij grote vonkinductors, zoals Marco- is. Maar een zender van dit type, dat in Engelstalige litera
ni die bijvoorbeeld toepaste, kan die vonk wel 50 cm of meer tuur plain aerial wordt genoemd, heeft meer bezwaren. Zo
lang zijn, waarvoor tussen naaldvormige elektroden een straalt de zender eveneens sterk uit op de harmonischen van
spanning van 200 kilovolt nodig is, tussen bolletjes nog meer! de antenneresonantiefrequentie. Bovendien is als gevolg van
De motor van de T-Ford had voor de ontsteking vier van de onselectieve antennekring het uitgezonden signaal zeer
zulke ruhmkorffs ("trillerbobines" genoemd), voor elke cilin breed. In de terminologie van vandaag zouden we de vonk
der één (de verdeler zat dan ook aan de primaire - laagspannings - zijde). Die trillerbobines waren gemonteerd in houten
kistjes en bij amateurs uit de begintijd zeer geliefd voor hun
zendexperimenten.
In afb.I.7-1 is met R kennelijk zo’n trillerbobine bedoeld; de
2J' \JonK
onderbreker vormt een integraal onderdeel ervan en is dus
niet apart getekend. Op de secundaire wikkeling is een vonk
Afb. 1.7-2. Vorm van het signaal van een vonkzender. De
brug V aangesloten en daarmee zijn tevens antenne en aar
tussenruimten tussen de "vonktreinen“ zijn in verhouding
de verbonden. Elke keer als het onderbrekercontact open

f

veel te kort weergegeven.
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tuden gelijk zijn, maar dat is
niet zo. De eerste slinger blijft
trillingsenergie afgeven aan de
tweede totdat hij vrijwel niet
meer beweegt. Daarna keert
de zaak om; de tweede slinger
geeft zijn trillingsenergie terug
aan de eerste enz. De onder
linge fase van de twee trillin
gen is zo dat die van de
inducerende slinger steeds 90
graden vóór is op de geïndu
ceerde slinger.
Afb.1.7-3. Vonkzender met twee gekoppelde kringen.

als een pulsgenerator kunnen beschouwen die een breed
frequentiespectrum heeft. Dat wordt gefilterd door het antennecircuit. Maar door de lage kwaliteit van de antenne als
afgestemde kring (lage Q) komt van die filterwerking niet
veel terecht en wordt een breed frequentiespectrum uitge
zonden.
Nadat door Marconi en Braun in 1901 onafhankelijk van
elkaar het principe van afstemming door gekoppelde kringen
(men noemde dat "syntonisatie") is gevonden worden vonkzenders van dit type - plain aerial - dan ook spoedig verbo
den.
Men gaat nu over op vonkzenders met twee gekoppelde
kringen, zoals getekend in fig. 1.7-3. De vonkbrug is in serie
met een spoel en een condensator geschakeld. De spoel is
gekoppeld met een andere spoel die samen met de antenne
de tweede kring vormt. Door de koppeling tussen de spoelen
te wijzigen kan de energie-overdracht naar de antenne wor
den geregeld. Voorwaarde is dat de twee kringen dezelfde
resonantiefrequentie hebben. Het geheel van twee gekoppel
de kringen vormt een stelsel dat in de radiotechniek later
een "bandfilter" zal worden genoemd. Daarbij doet zich een
interessant verschijnsel voor dat Corver beschrijft aan de
hand van afb.I.7-4 en 1.7-5. De twee afgestemde elektrische
slingerkringen worden in afb.I.7-4 voorgesteld door mechanische equivalenten: gekoppelde slingers, waarvan het gedrag
volkomen overeenkomt met dat van de elektrische kringen.
In afb.I.7-5 is het amplitudeverloop van de slingers als func
tie van de tijd getekend. Als wordt begonnen met één slinger
een uitwijking te geven dan zal de trillingsamplitude daarvan
geleidelijk afnemen, terwijl die van de tweede toeneemt.
Men zou verwachten dat dit zo doorgaat totdat beide ampli-

Afb.I.7-5. Grafische uitbeelding van het gedrag van de slingers
in afb.I.7-4.

Zoals in afb.I.7-5 aangegeven
treedt op het moment van om
keren van de energiestroom
dan ook even een extra trillinkje van de halve periodeduur op om van 90 graden na
naar 90 graden voor te komen.
Een fascinerende proef, waar
van we de herhaling thuis van
harte aanbevelen!

Afb.1.7-4. Het gedrag van twee
gekoppelde, afgestemde krin
gen met dezelfde resonantiefre
quentie kan met behulp van
mechanische slingers worden
gedemonstreerd.

Hetzelfde gebeurt nu in de vonkzender volgens afb. 1.7-3.
De energie in de eerste kring wordt eerst geheel overgedra
gen aan de antennekring. Maar vervolgens keert het nietuitgestraalde deel van de energie terug in de eerste kring en
wordt daar voor een deel gedissipeerd in de weerstand daar
van, bijvoorbeeld in die van de vonk, en dat is dus verloren.
Maar er doet zich nog iets bijzonders voor. Uit de theorie
van het bandfilter is bekend dat wanneer de koppeling "overkritisch" wordt de frequentiekarakteristiek van het filter twee
maxima krijgt. Beschouwen we de vonk weer als een impuls
generator met een breed spectrum dat door de gekoppelde
kringen wordt gefilterd dan zal in het geval van overkritische
koppeling de zender een spectrum uitstralen dat de vorm
van een bandfilterkromme heeft, dus met twee pieken, zie
afb.I.7-6. Het lijkt dus of de zender tegelijkertijd twee signa
len met gering frequentieverschil uitstraalt. Men sprak vroeger van twee "koppelgolven". Dat verschijnsel moet uiteraard
worden vermeden; de koppeling tussen de kringen mag niet
sterker dan kritisch worden en dat beperkt de energie-over
dracht.

Afb.1.7-6. Verloop van de trillingen in twee gekoppelde kringen die
op dezelfde frequentie zijn afgestemd. Rechts de frequentiekarakteristiek van Het systeem.
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Afb.1.7-7. Vonkbrug van Wien, geconstrueerd door C. Lorenz te
Berlijn. Met behulp van de stekerbussen kan het aantal schijven in
serie, waartussen de vonken overspringen, worden gekozen. Daar
mee kan het zendvermogen worden ingesteld.

Natuurlijk zocht men naar middelen om aan deze bezwaren
te ontkomen. Eigenlijk zou de vonkontlading moeten afbre
ken op het moment dat de energie voor de eerste maal ge
heel aan de antennekring is overgedragen. Zoals we echter
al zagen duurt het enige tijd voordat de ionisatie van de
lucht tussen de elektroden van de vonkbrug of "vonkenbaan"
- zoals Corver die noemt - is verdwenen. De oplossing komt
van prof. Max Wien. Hij vindt in 1906 de ,rblusvonk" uit, ook
"smoorvonk" of "fluitvonk" genoemd (quenched spark). In
plaats van één vonk tussen twee bolletjes is deze nu verdeeld
over een aantal vonkbruggen in serie die bovendien goed
gekoeld worden. In afb.I.7-7 is zo’n "Wiense vonkenbaan"
afgebeeld. Hij bestaat uit koperen schijven met verhoogde
cirkelvormige randen die gewoonlijk verzilverd rijn. De schij
ven worden, met een mica-ring ertussen, achter elkaar op
een staaf van isolatiemateriaal geschoven en met een
schroefstang tegen elkaar gedrukt.
De verzilverde randen, die de vonkpolen vormen, kunnen öf
binnenin liggen, met de micaringen als vrijwel luchtdichte
afsluiting van de vonkruimten, of aan de buitenrand. Nauw
keurigheid van de constructie is belangrijk omdat de vonkbaanschijven goed evenwijdig moeten rijn, zodat de vonken
geen voorkeur hebben om tussen bepaalde punten van de
ringen over te springen, maar er tussen rondwandelen. Door
het grote oppervlak van de platen wordt de warmte goed
afgevoerd en verdwijnt de ionisatie snel zodra de spanning
over de vonkbrug door nul gaat. Wanneer de energie van de
antennekring naar de eerste kring wil terugkeren herontsteekt de vonk niet meer; de eerste kring is als het ware
door een schakelaar geopend. De koppelgolven verdwijnen
en de kringen kunnen vaster worden gekoppeld waardoor
het zendvermogen toeneemt, zie afb.1.7-8.

De zenders met een ruhmkorff hebben, zoals we zagen,
noodgedwongen een lage vonkherhalingsfrequentie, meestal
niet meer dan 50 Hz en vaak nog minder. Men sprak van
"kraak-, knal- of rolvonkzenders". Vooral bij luchtstoringen
door onweer rijn de signalen van zo’n zender daarvan vaak
slecht te onderscheiden. De Wiense blusvonk opent de weg
naar hogere vonkfrequenties: de "fluitvonkzender". Er wordt

Afb. 1.7-8. Verloop van de trillingen in de kring met de vonk (boven) en de
antennekring bij een fluitvonkzender. Rechts de frequentiekarakteristiek
van het systeem die ook de vorm van het spectrum van het uitgezonden
signaal weergeeft.

dan geen ruhmkorff meer gebruikt maar een door een verbrandings- of elektromotor aangedreven wisselstroomgenerator die spanning met een frequentie van bijvoorbeeld 400 Hz
opwekt. Omdat twee maal per periode van de wisselstroom
een vonk overspringt zendt zo’n zender een toon van 800 Hz
uit. In afbeelding 1.7-9 is het schakelschema van een Ameri
kaanse fluitvonkzender nader uitgewerkt, ontleend aan
[A21]. Nog niet genoemd zijn de smoorspoelen Ls die ervoor
moeten zorgen dat de hoogfrequente trillingen niet in de
transformator doordringen. De regelbare spoel L7 in serie
met de generator wordt zodanig ingesteld dat de totale zelfinductie in de primaire kring van wisselstroomgenerator en
transformator met de naar de primaire zijde getransfor
meerde capaciteit van condensator C in resonantie is op de
frequentie van de generator. Bij resonantie zijn stroom en
spanning in fase. Dat is van belang voor de vonkbrug: de
vonk dooft op het moment dat de stroom door nul gaat. Is
de spanning over vonkbrug direct na het doven van de vonk
niet ook nul of zeer gering dan zou de vonk meteen weer
ontsteken in plaats van op het gewenste moment, dus tijdens
het daaropvolgende maximum van de spanning. Dat veroor
zaakt een schorre toon en extra verhitting van de vonkbrug.
Het in fase zijn van spanning en stroom is ook nodig om de
voedende generator maximaal vermogen te kunnen laten
leveren. Het nauwkeurig instellen van de resonantie gebeur
de bij Telefunkenzenders door fijnregeling van het toerental
van de gelijkstroommotor die de wisselstroomgenerator aan
drijft. Die fijnregeling kwam tot stand door de veldstroom
van de motor te veranderen en de regelweerstand voor die
functie droeg dan ook de benaming Tonschieber.

c

T
i

L3
------ 1 Jigger

Afb.1.7-9. Schakelschema van een Amerikaanse fluitvonkzender.
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Afb.l.7-11. De gebroeders Tappenbeck maakten deze
roterende vonkbrug in 1917.
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Afb.1.7-10. Amerikaanse amateurvonkzender met roterende vonk
brug van het asynchrone type.

C heeft meestal een flinke capaciteit en bestaat uit een aan
tal parallelgeschakelde Leidse flessen, die door hun construc
tie een flinke spanning kunnen hebben. Ook moet C samen
met LI en L2 in resonantie zijn op de zendfrequentie. Om
dat C groot is zijn LI en L2 tamelijk klein en daarin lopen
forse stromen. 13 en L4 op hun beurt moeten met de antennecapaciteit resoneren op de zendfrequentie. Omdat die
capaciteit veel kleiner is dan C hebben L3 en L4 een vrij
groot aantal windingen. Het samenstel van LI en L2 wordt
in de Engelstalige literatuur jigger genoemd. De koppeling
tussen LI en 13 is regelbaar en bovendien kan C meestal
worden gevarieerd door meer of minder Leidse flessen in te
schakelen. Daarmee kan het zendvermogen worden inge
steld. Al met al is het beeld van een vonkzender als een pri
mitief stuk gereedschap uit vervlogen dagen niet terecht: er
zitten tal van technische vondsten in. Het juiste afstellen van
zo’n fluitvonkzender is dan ook bepaald geen sinecure; de
zendfrequentie moet kloppen, vonkkring en antennekring op
dezelfde frequentie resoneren, de koppeling tussen LI en 13
moet optimaal zijn en tenslotte dient de primaire kring te
resoneren op de generatorfrequentie. Wanneer één van deze
factoren niet klopt is de toon schor. Het af
WA
stemmen vroeg dan ook heel wat vakkennis
van de telegrafist.
IsfCWl1

kan een vonk (eigenlijk twee vonken in serie) overspringen.
Doordat de ruimte tussen de elektroden door het draaien
van de schijf snel weer groter wordt ontsteken de vonken
niet opnieuw en is hetzelfde resultaat als bij de vonkbrug
van Wien bereikt. Het draaien van de schijf helpt bovendien
om de geïoniseerde gassen af te voeren waardoor mede het
opnieuw ontsteken van de vonk wordt verhinderd.
In sommige gevallen werd de zender gevoed met de netspan
ning die door een transformator tot een zeer hoge waarde
werd opgetransformeerd en toegevoerd aan de roterende
vonkbrug. Uiteraard kan alleen een vonk ontstaan wanneer
de secundaire spanning van de trafo in de buurt van de
maximale waarde ligt. Dat gebeurt in Europa dus 2 x 50 =
100 keer per seconden en in Amerika 120 keer per seconde.
Deze frequentie wordt als het ware gemoduleerd op het sig
naal met de frequentie die de roterende vonkbrug produ
ceert en de toon was dan ook niet fraai
Afb.1.7-10 geeft een indruk van een Amerikaanse amateurzender volgens deze opzet. Links de transformator die wel
iets weg heeft van de spoel van een ruhmkorff; gevolg van
het feit dat ook hier aan de isolatie van de secundaire wikke
ling zeer hoge eisen worden gesteld. In het midden twee van
de vier Leidse flessen die de condensator vormen (ze staan
in een vierkant waardoor alleen de voorste twee zichtbaar
zijn). Daarboven de jigger. Rechts de antennestroommeter
WR 4„
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Naast de vonkbrug van Wien, gevoed door
wisselstroom met een goed in het gehoor lig
gende audiofrequentie, is er nog een methode
0lQ0
om een muzikale toon uit een vonkzender te
_______ //jyzwfir. |
krijgen: de "roterende vonkbrug". Die bestaat
uit een door een motor aangedreven schijf
welke aan de omtrek is voorzien van dwars op
de schijf staande pennen. Die draaien met
geringe tussenruimte langs twee vaste, diame
traal tegenover elkaar opgestelde vaste vonkbrugelektroden. Alleen wanneer twee pennen
zich tegenover de vaste elektroden bevinden Afb.1.7-12. Zender met roterende vonkbrug van Marconi,
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zoals gebruikt door de Neder
landse Koninklijke Marine. Het zendvermogen bedraagt 0,5 kW.
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Afb.1.7-13. Wisselstroomgenerator met aangebouwde
synchrone roterende vonkbrug voor 1,5 kW vermo
gen. Het fabrikaat is Radio Communication Company.
Afb.l.7-14. Fiets-radiostationnetje van O.P. Koch, eerder te zien in afb. I.4-3.

met daaronder de roterende vonkbrug.
Geheel rechts tenslotte de zend-ontvang-schakelaar.
Dit was voor de amateur wel het meest geavanceerde type
zender uit de periode-van-voor-de-radiobuis. Ook de Tappenbecks te Noordwijk hebben zich hieraan kennelijk ge
waagd. In Ruud’s "Eerste Stationsboek" lezen we onder de
datum 20 december 1918 het volgende: "Zendinstallatie met
1/4 kW Packard hoogspanningstransformator ingezet. Met 16
m binnenantenne 5 a 6 verschillende constructies van rotaryvonkbruggen in verschillende diameters en met verschillende
motoraandrijving. Eenmaal erin geslaagd een soort fluitvonk te
verkrijgen. Anders altijd sissend geluid overheerschend".
Die Packard trafo zal wel uit Amerika zijn gekomen. Afb.I.711 toont zo’n roterende vonkbrug, die door de Tappenbecks
is gemaakt, in actie.

Een mooier systeem is de "synchrone vonkbrug". Daarbij
wordt weer een wisselstroomgenerator gebruikt die een
toonfrequente spanning opwekt welke na optransformeren
de roterende vonkbrug voedt. De vonkbrug is op de as van
de generator gemonteerd en draait daarmee dus synchroon.
De vonkbrug is daarbij zodanig afgesteld dat op het moment
dat de wisselspanning zijn maximale waarde bereikt de vonk
overspringt. Daarmee wordt een mooie zuivere toon gepro
duceerd. Zulke zenders zullen door amateurs wel niet vaak
zijn gebruikt maar professioneel wel. Marconi maakte ze
bijvoorbeeld in uitvoeringen van 1/2 en 1/4 kW welke door
de Nederlandse Koninklijke Marine werden toegepast [A22].
Het schakelschema van de 1/2 kW-zender is weergegeven in
afb.I.7-12. Afb.I.7-13 tenslotte toont een wisselstroomgenera
tor met aangebouwde roterende vonkbrug voor een vermo
gen van 1,5 kW van de Amerikaanse Radio Communication
Company.
Vonkzenders voor lange-afstand-radioverkeer werden voor
forse vermogens gebouwd. Uit [A19] weten we iets over de
ontwikkeling van de Duitse "Grossfunkstelle" Nauen, 40 km
noord-west van Berlijn. De eerste zender aldaar is van 1906.
Het is een knalvonkzender die zijn energie ontvangt van een
500 V dynamo, aangedreven door een stoomlocomobieL De
500 V wordt tot 150 kV opgetransformeerd en toegevoerd
aan een condensatorbatterij van niet minder dan 360 Leidse
flessen parallel

De vonk springt over tussen twee zinken ringen van 50 cm
diameter op een onderlinge afstand van 2,5 cm. Het lawaai
van de vonk is op kilometers afstand nog te horen! In 1909
wordt de knalvonk door een blusvonk vervangen en het antennevermogen opgevoerd tot 35 kW. In 1911 stijgt het ver
mogen van de blusvonkzender te Nauen tot niet minder dan
100 kW!

Is door het systeem van de fluitvonk de toon van de
vonkzender heel wat aangenamer om naar te luisteren ge
worden, het bezwaar van de ongunstige verhouding tussen
piekvermogen en gemiddeld vermogen blijft gehandhaafd als
gevolg van de nog steeds relatief lange "perioden van stilte"
tussen twee opeenvolgende vonken. Marconi heeft nog ge
tracht die verhouding te verbeteren door niet één maar vier
vonkbruggen toe te passen die na elkaar vuren, maar ook
dat lijkt toch nog niet op het continusignaal waar het streven
op gericht is.

Afb.1.7-15. Schema van het fiets-radiostationnetje van O.P. Koch.
De kristalontvanger, in afb.l.7-14 nog te zien, is hier vervangen
door een ontvangertje met een buis, een “dubbelroosteriamp".
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Afb.1.7-17. De “zingende lichtboog" van Duddell. Wanneer S wordt gesloten treden trillin
gen op waarvan de frequentie wordt be
paald door C en L Wanneer die frequentie
in het audiogebied ligt maakt de boog de
trillingen hoorbaar.

Alvorens het onderwerp "vonkzen
der" te laten rusten komen we nog Afb.1.7-18. Constructie van een lichtboogzender. De
even terug op het door F.O. Koch koperen anode wordt met water gekoeld. De koolkaop de eerste Nederlandse radio ten thode draait langzaam rond om gelijkmatig afbran
toonstelling getoonde fietsstationne- den te bereiken. De ruimte waarin de boog brandt
tje (afb.I.4-2). Het is door Corver be is met gecarbureerde waterstof gevuld.
schreven in [A20]. In 1.7-14 is het
nog eens te zien. Het koffertje hangt aan de stang van de
Afb.1.7-19. Vereenvoudigd schakelschema
fiets. In het bovenste gedeelte is de vonkzender aange
van een lichtboogzender.
bracht, werkend met een trillerbobine van een auto. In het
onderste deel zien we een kristalontvanger met een glijcontactspoeL In afb.I.7-15 is die vervangen door een moderner kenend voor het gewetensconflict waarin de "sounderclub"
(waar O.P. Koch toe behoorde) en het bestuur van de
type met een "lamp" van het dubbelroostertype.
NWR
zich bevonden. Enerzijds trouw propagerend aan het
Over de prestaties van dit stationnetje zegt Corver in [A20J:
wettelijk
gezag, dat zenden door particulieren verbood: een
"Op een antenne van 4 draden, 8,5 m lang, tusschen palen van
8 en 14 m hoogte (het 4-draadsgedeelte dus schuin omhoog standpunt dat van de "hoge-hoeden-club", die meende een
loopende) is de golf van de zender 140 meter; daarbij kan bij voorbeeldfunctie te moeten vervullen, mocht worden ver
opname van 15 watt door de trillerbobine een stroom van 200 wacht. Anderzijds zichzelf en andere amateurs stimulerend
milli-ampere in de antenne worden verkregen en dan is verkeer tot het doen van kennisverrij kende experimenten met radio,
over 20 a 25 kilometer niet buitengesloten. Wij willen echter, waartoe ook het verboden zenden behoorde.
ofschoon wij deze gegevens over practische mogelijkheden met Het zal overigens wel duidelijk zijn dat met het fietsstationvonkzendertjes hier mededeelen, er nog eens nadruk op leggen, netje niet "fiets-mobiel" kon worden gewerkt ...
dat het doel, dat men zich stelt met zendertjes als deze, niet
We stapten van de vonkzender af met de opmerking dat het
mag liggen op het gebied van werkelijk verkeer.
hiermee
niet mogelijk is een ongedempte trilling op te wek
Het doel moet zich beperken tot demonstratie-proeven zooals
ken, zoals voor het overbruggen van grote afstanden en een
wij in volgende hoofdstukken nog zullen aangeven".
efficiënt smalbandig ethergebruik noodzakelijk was en is.
Deze, "waarschuwing" is natuurlijk uiterst schijnheilig en te- De oudste manier om zo’n ongedempt signaal op te wekken
is met behulp van een "lichtboog". In afb.I.7-16 is een licht
boog getekend die wordt gevoed uit een gelijkstroombron.
De beide elektroden - hier koolstiften - worden eerst tegen
elkaar gehouden, waardoor de stroomkring wordt gesloten.
Worden nu de elektroden van elkaar verwijderd dan blijft de
stroom doorgaan doordat tussen de elektroden een lichtboog
wordt gevormd waarbij de lucht door ionisatie geleidend is
geworden. Maken we de stroom groter dan wordt de ionisa
tie sterker en de geleiding groter. Met andere woorden de
lichtboog vertoont negatieve weerstand, zoals ook in de gra
fiek in afb.I.7-16 is te zien.

Afb.I.7-16. In deze schakeling kan de rechts afgebeelde stroom-spanning-karakteristiek van een op gelijkspanning brandende lichtboog
worden opgenomen. De lichtboog vertoont negatieve weerstand.

In 1900 verbindt W. Duddell een seriekring met de elektro
den, zoals aangegeven in afb.I.7-17. De boog produceert een
hoorbare toon waarvan de frequentie overeenkomt met die
van de seriekring (de "zingende boog"). De negatieve weer
stand van de boog staat immers in serie met de (positieve)
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Afb.1.7-21. Machinezender van Goldschmidt. De werking wordt in de tekst verklaard.
Afb.1.7-20. Doorsnede van een hoogfrequent-generator volgens Aiexanderson.

weerstand van de kring en wanneer de resulterende weerstandwaarde nul of negatief is wordt een altijd aanwezige
kleine stroomverandering opgeslingerd en treedt oscilleren
op. Maar bij frequenties boven het hoorbare gebied neemt
de amplitude snel af. Dat komt doordat de ionisatie even
eens met de frequentie van de trilling moet variëren en dat
gaat bij de boog volgens Duddell niet snel genoeg.
De Deen Valdemar Poulsen vindt in 1902 en 1903 de maat
regelen die nodig zijn om de ionisatie snel te doen verdwij
nen en de boog op een hoge frequentie te laten oscilleren.
Ten eerste verbetert hij de warmte-afvoer door de boog te
laten branden in een waterstofatmosfeer (door de grotere
snelheid van de moleculen koelt waterstof beter dan lucht)
en door de positieve elektrode, die hij van koper maakt, in
wendig met water te koelen. Voorts brengt hij ter weerszij
den van de boog elektromagneten aan waardoor de boogstroom loopt en als "blaasmagneten" werken: door het mag
netisch veld wordt de boog zijdelings weggetrokken totdat hij
afbreekt. Eén en ander leidt tot een constructie zoals gete
kend in afb.I.1-18 voor een Amerikaanse lichtboogzender.
Daarin is te zien dat een motortje de negatieve koolelektrode ronddraait om een gelijkmatig afbranden te bewerkstel
ligen.
De waterstofatmosfeer ontstaat meestal door spiritus te la
ten druppelen op de koperen elektrode die hierdoor nog
extra koeling ontvangt. De waterstofatmosfeer beperkt reeds
het afbranden van de koolelektrode (afwezigheid van zuur
stof) maar de situatie wordt in dit opzicht nog verbeterd
door in het gas koolstofverbindingen aan te brengen. Bij toe
voer van zuivere waterstof wordt dit gas "gecarbureerd" door
het door benzine heen te voeren. Bij toevoer van lichtgas of
verdamping van ingedruppelde brandspiritus of petroleum is
die carburatie al vanzelf aanwezig. Het resultaat is wel dat
de hoogkamer door roet vervuild raakt en regelmatig moet
worden schoongemaakt; geen fris karweitje. Ook doen zich
wel eens ontploffingen voor bij het openen van de hoogka
mer. Zaken waartegen een zendertechnicus van vandaag
vreemd zou aankijken! Maar Poulsen - en een reeks van on
derzoekers na hem - bereiken wel dat de lichtboogzender
enorme energieën kan opwekken in de VLF-band. Zelfs op

nog hogere frequenties: Lorenz maakt ze tot golflengten van
700 m (429 kHz), maar het vermogen daarvan is niet zo
groot als op VLF kan worden bereikt.
De ons inmiddels bekende dr.ir. C.J. de Groot bouwt te Ma
labar op Java met primitieve middelen een lichtboogzender
met zeer groot zendvermogen voor de verbinding met Neder
land. De zender wordt door W. Betz, PA3ADW, beschreven
in hoofdstuk DC
Zo’n boogzender voor groot vermogen plus zijn antenne is
een gigantisch instrument. Wanneer men aan een niet-ingewijde van vandaag een foto van de zender zou voorleggen
met de vraag "Wat is dit?" dan zal hij of zij beslist niet "een
radiozender" antwoorden.
Het schakelschema van de boogzender is overigens de een
voud zelve: zie afb.I.7-19. Dat is overigens wel wat ver
eenvoudigd, in de praktijk zitten er nog een paar smoorspoelen en scheidingscondensatoren in zodat op de antenne
geen gelijkspanning staat. Spoel V bepaalt te zamen met de
capaciteit van de antenne de zendfrequentie. Uiteraard is de
onderdrukking van harmonischen daarmee maar zeer gering.
En wanneer dan het zendvermogen ook nog zo enorm groot
is als te Malabar valt het niet te verwonderen dat klachten
over storing door harmonischen niet van de lucht zijn. Bo
vendien produceert de boog veel ruis die ook nog eens spectrumverbredend werkt. Al met al een ethervervuiler van je
welste! Gelukkig waren er toen nog maar zo weinig stations
in de lucht dat men met de storing kennelijk wel kon leven.
Er bestonden overigens wel boogzenders met een extra kring
tussen boog en antenne en die waren uiteraard heel wat
"schoner". Zulke zenders zijn bijvoorbeeld door Lorenz ge
maakt.

In afb.I.7-22 is ook te zien hoe de zender wordt gesleuteld.
Zo’n lichtboog kun je niet zo maar aan- en uitschakelen, het
is al een heel karwei om hem de eerste keer goed aan de
gang te krijgen. Daarom laat men de zender constant wer
ken en wordt bij het sleutelen de zendfrequentie iets gewij
zigd. Dat gebeurt door met de seinsleutel, al dan niet onder
tussenschakeling van een seinrelais, de zelfinductie van de
antennespoel iets te veranderen. Dat kan door een stukje
van de spoel kort te sluiten. Maar dat heeft het bezwaar dat
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dend want het Afb. 1.7-23. Frequentieverdubbelaar volgens Joly.
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hier stil) de hoogfrequente wisselspanning geïnduceerd. We
citeren Corver in [A20]: "Groote Alexanderson-machines, zooals die te New Brunswick, hebben een stator van 4 meter mid
dellijn. Om een behoorlijk rendement te geven, moet de luchtspleet tusschen statortanden en rotortanden niet grooter zijn
dan 1 millimeter. Men begrijpt, hoe nauwkeurig zulk een snel
roteerend gevaarte in de lagers moet lopen, om geen ongeluk
ken te geven door aanloopen. Een zeer ingenieus mechanisme
is aangebracht, om te zorgen dat de rotor nauwkeurig midden
tusschen de kransen van de statortanden blijft. Loopt één lager
iets warmer dan het andere, dan zou dit reeds gevaar geven en
er is een inrichting om dan automatisch sterker te smeren.
Zoodra de inductor dichter naar één van de zijden zou neigen,
zou de magnetische aantrekking naar dien kant grooter worden
en het druklager aan dien kant zwaarder belasten en warm
doen lopen".
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Afb.1.7-22. Machinezender volgens Schmidt.

de volle spanning die op de spoel staat ook op de seinsleutel
of het seinrelais komt. Een beter systeem is dat volgens
afb.I.7-19: de seinsleutel sluit een spoeltje kort dat inductief
met de antennespoel is gekoppeld.
Het seinen met ffequentieverschuiving wordt thans Frequency Shift Keying (FSK) genoemd, maar die uitdrukking was in
de jaren van de lichtboogzender nog niet bedacht. Men
sprak van "telegrafie met contrasein".

Een tweede methode voor het opwekken van een onge
dempte radiogolf uit de tijd-van-voor-de-radiobuis is met een
"machinezender". Evenals de lichtboogzender is dit type al
leen geschikt voor relatief lage frequenties, minder dan 100
kHz. Maar lange-afstand-radiocommunicatie vindt in de be
ginjaren van de radio uitsluitend plaats in de VLF-band, dus
op zeer lage radiofrequenties. Daarvoor zijn enorme vermo
gens nodig en die kunnen juist met machinezenders goed
worden opgewekt Het principe ervan is hetzelfde als wordt
toegepast in een elektrische centrale; alleen is de frequentie
hoger dan 50 Hz. De frequentie die een wisselstroomgenerator opwekt wordt bepaald door het produkt van het aantal
polen en het toerental Voortbouwend op het pionierswerk
van Fessenden, die in 1906 al een machinezender maakte
met een vermogen van 25 kW, bereikt de Zweed Alex
anderson - hij werkt bij de Amerikaanse General Electric Cy
- opmerkelijke resultaten. Hij past zowel veel polen als een
hoog toerental toe. In 1908 komt een machine gereed die
weliswaar slechts 2 kW produceert maar dan wel bij een frequentie van 100 kHz! Het roterende deel heeft een
diameter van 30 cm en bezit 300 tanden. Het toerental
bedraagt maar liefst 20.000 omwentelingen per mi
nuut! De omtreksnelheid is 1130 km per uur en Corver zegt in [A20]: "Als zulk een rotor uit de lagers vloog
en met dezelfde snelheid over de zee bleef doortippelen
c
zou die in een uur of vijf in Europa zijn".

Ter illustratie vermelden we nog dat bij de Alexandersonmachine te New Brunswick (Long Is land, V.S.) zowel rotor
als stator 600 tanden hadden. Het toerental bedroeg 2170
per minuut en de zendfrequentie 22 kHz. De omtreksnelheid
van de rotor was nog groter dan bij de eerder genoemde
kleine Alexanderson-machine.

Ons past diep respect voor de technische prestaties die Alexanderson heeft geleverd. Vooral zij die iets weten van de
constructie van elektrische machines zullen dat naar waarde
weten te schatten.
Intussen zijn constructeurs na Alexanderson toch een andere
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In afb.I.7-20 is de Alexanderson-machine in doorsnede §
X
getekend. De rotor bezit geen spoelen en is aan de
Current
omtrek voorzien van magnetisch geleidende tanden.
Om de wrijving met de lucht te verminderen is de
Re^ant
ruimte tussen de tanden opgevuld met niet-magnetisch
materiaal waardoor het oppervlak van de schijf glad
blijft. De tanden draaien tussen de stilstaande polen
van de statortanden. Die worden met gelijkstroom Afb.1.7-24. Verloop van de magnetische flux In de frequentieverdubbelaa
volgens Joly.

42

weg ingeslagen. Zij laten de machine
niet meteen de zendfrequentie op
wekken maar een lagere, die dan
vervolgens wordt vermenigvuldigd
naar de zendfrequentie. De construc
tie van de generator is daardoor een
voudiger. De frequentievermenigvuldiging wordt op verschillende manie
ren tot stand gebracht. Goldschmidt
doet het als volgt: we denken ons
een wisselstroomgenerator waarbij de
stator door gelijkstroom wordt be
krachtigd en een wisselstroom met
frequentie f geïnduceerd in de rotor.
De rotor induceert op zijn beurt in
de stator een spanning met frequen
tie 2f. Normaal merken we daar niets
van want de statorwikkeling heeft Afb. 1.7-25. Vereenvoudigd schakelschema van de Telefunken-machinezender PCG te Kootwijk.
zoveel zelfinductie dat op 2f geen
stroom van betekenis kan lopen.
wordt de ijzerkem van L2 sterk verzadigd. Daardoor treden
ook spanningen op met frequenties
Goldschmidt stemt de statorwikkeling echter met een serie- aan de uiteinden van
kring af op 2f en dan wordt de stroom wel groot. De stroom van de oneven harmonischen, dus 3f, 5f, 7f enz.De kring
op 2f door de statorwikkeling zou op zijn beurt in de stil ULA is op de gewenste oneven harmonische afgestemd en
staande rotor een spanning op 2f induceren. Maar omdat de dat signaal wordt naar de antennekring overgedragen. Vol
rotor draait komt er nog eens f bij en dus ontstaat in de ro gens [A20] kan dat vermenigvuldigen vrijwel onbeperkt, wel
tor een spanning op 3f. De stroom op 3f in de draaiende tot het drie-en-veertigvoud van de grondfrequentie toe! Bij
rotor induceert op zijn beurt in de stator een spanning op 4f een machine van 20 kW, opgesteld in het Lorenz-proefstatienz. Een machinezender volgens dit principe werd gebruikt on te Eberswalde, bedroeg de energie in de antenne steeds
in het Duitse zendstation Eilvese. In afb.1.7-21 is het scha 56% van de energie die werd toegevoerd aan de generator
kelschema van zo’n Goldschmidt-machine afgebeeld. Kring en dat bij vermenigvuldigingsfactoren tussen zeven en der
CjC^Lj resoneert op de grondfrequentie f;
op 2f; tien. De Schmidt-machinezender kan dan ook werken op
frequenties boven de VLF-band.
CjLjCj op 3f; C3L4C6 op 4f.
Omroepstations te Münster en München zonden ermee uit
Schmidt, die werkt bij de firma C. Lorenz te Berlijn, past een op ongeveer 400 m (750 kHz). Hoe een machinezender kan
andere truc toe. Zijn systeem doet sterk denken aan de va- worden gemoduleerd zullen we later nog zien.
ractorvermenigvuldigers die vooral in de jaren zestig en ze
ventig werden toegepast in zenders op VHF en UHF. Zie Het derde systeem van frequentievermenigvuldiging werkt
afb.I.7-22. De generator wekt een stroom met frequentie f met verzadigde transformatoren en is door Telefunken toe
op. Daarop is de kring LjL^C! afgestemd. Door de stroom gepast bij machinezenders te Kootwijk, Malabar en Natiën.
Aan dit systeem van frequentievermenigvuldiging zijn de na
men Epstein, Joly, Vallauri en Arco verbonden. De duide
lijkste beschrijving ervan vonden wij in [A21] en daaraan zijn
dan ook de afbeeldingen 1.7-23 en 1.7-24 ontleend. Door de
wikkeling om de middenpoot van de trafo in afb. 1.7-23 loopt
een zo sterke gelijkstroom dat het ijzer bijna is verzadigd:
punt 0 in afb.I.7-24. Een generator stuurt een stroom op
frequentie f door de beide wikkelingen op de linker poot, die
in dezelfde richting zijn gewikkeld. Het gevolg is dat wanneer
de wisselstroom het veld van de gelijkstroom in de bovenste
helft van de poot versterkt dit in de onderste helft wordt ver
zwakt. De flux kan echter maar weinig toenemen, van O
naar A, en veel sterker afnemen, van O naar B. De tegenge
stelde fluxveranderingen heffen er elkaar dus niet op en er
blijft een resulterende fluxverandering over die een spanning
induceert in de secundaire wikkeling op de rechter poot.
Omdat er een fluximpuls optreedt per halve periode van de
Afb.1.7-26. Eén van de twee “convertors1* van zender PCG te Kootwijk,
generatorspanning heeft de secundaire spanning de dubbele
bestaande uit een draaistroommotor (voorgrond) die een generator
frequentie. Om te voorkomen dat ook in de primaire wikke-

voor 6000 Hz aandrijft.

43

ling stroom op 2f gaat lopen is die met een seriecondcnsator
afgestemd op f. Op dit principe zijn allerlei varianten be
dacht, soms met een combinatie van twee transformatoren.
Zelfs frequentieverdrievoudiging is zo mogelijk.
We zullen nu zien hoe deze frequentietransformatoren wer
den toegepast in het station Kootwijk bij de VLF-zender
PCG. In afb.1.7-25 is het sterk vereenvoudigde schakelsche
ma van PCG te zien. G is een éénfasc-wisselstroomgenerator
die bij een e.m_k_ van 450 volt een stroom van maximaal
1200 A kan leveren (afb.I.7-26). Doordat de fasehoek van de
belasting op de generator kan worden gevarieerd is het mo
gelijk bij de e.m.k. van 450 V een klemspanning van 800 volt
te bereiken! De machine draait met 1500 omw./minuut en
het aantal tanden op de rotor bedraagt 240; daaruit volgt
een frequentie van 6000 Hz voor de opgewekte wisselspan 
ning. Generator G wordt aangedreven met een uit het hoog
spanningsnet gevoede draaistroommotor van 580 kW (circa
800 pk). De combinatie van motor M en generator G werd
ook wel "convertor" genoemd. Er zijn twee van die convertors aanwezig, waarvan één als reserve. De energie van G
gaat naar transformator St die de spanning opvoert tot 1900
V. Daarna komen drie frequentieverdubbelende transforma
toren TI, Til en Tl 11 (afb.I.7-25 en 27). Door de middelste
wikkeling van de trafo’s loopt de gelijkstroom die voor het
verzadigen van de kem nodig is; in het schema is dat niet
nader aangegeven. De antenne met verlengspoel kan naar
keuze op de tweede of derde transformator worden aange
sloten en de zendfrequentie wordt daarmee 2 x 2 x 6000 Hz
= 24 kHz (golflengte 12,5 km) of 2 x 2 x 2 x 6000 Hz = 48
kHz (6,25 km).
Overigens vermeldt [A18] dat PCG op 18 januari 1923 voor
het eerst in N.O.I. wordt gehoord op een golflengte van
8400 m (frequentie 35,7 kHz). Dit betekent dat de generator
toen 4464 Hz leverde. [A23] spreekt van een generatorfrequentie van 5600 Hz en een golflengte van 17,85 km (fre
quentie 16800 Hz = 3 x 5600 Hz). Dat zou betekenen dat
de generatorfrequentie werd verdrievoudigd, maar schrijver
heeft hierover in de hem ter beschikking staande literatuur
niets kunnen vinden; mogelijk is dit een latere modificatie
geweest. In ieder geval kon het generatortoerental kennelijk
over vrij ruime grenzen worden gevarieerd. De antenne be
staat uit zes getuide stalen masten van 212 m hoog. Vijf
daarvan staan op een cirkel met een straal van 450 m, de
zesde in het middelpunt daarvan. Tussen de masten hangt
een uitgebreid dradennet en daaronder is een aardnet aange
bracht.
De antenne wordt elektrisch verlengd met een spoel Eerst is
die geconstrueerd in de vorm van een serie achter elkaar
geplaatste spoelen in platte vorm; in afb.1.7-27 links achterin
de zaal nog net te zien. Omdat die constructie niet voldoet
wordt zij vervangen door twee cilindervormige spoelen in
serie die in eikaars verlengde zijn opgesteld (afb.I.7-28). Eén
van de spoelen kan worden verschoven, waardoor de weder
zijdse inductie - en dus de totale zelfinductie - varieert, om
de antenne op de zendfrequentie in resonantie te brengen.
De spoelen zijn gewikkeld op een geraamte van teakhout
dat met pokhouten bouten in elkaar is gezet. De spoel bestaat uit litzedraad, litzekabel mogen we wel zeggen (Tele-
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Afb.1.7-27 Schakellessenaars en frequentietransformatoren van
machinezender PCG. Geheel achterin de zaal zijn nog de pannekoekspoelen te zien waarmee de antenne in resonantie werd ge
bracht. Later zijn die vervangen door cilinderspoelen (afb.1.7-28) die
minder verliezen gaven. Het geheel doet eerder denken aan een
hoogspanningsschakelstation dan aan een radiozender!

funken sprak van Schlauchlitzespule). De geleider is samen
gesteld uit een hennepkem waaromheen zich 18 x 3 x 3 x 3
x 37 = bijna 18000 geëmailleerde koperdraadjes bevinden.
De totale hoogte van de spoel bedraagt 4,7 m en de lengte 8
m! Met deze spoel neemt de antennestroom ten opzichte
van de eerste uitvoering toe van 250 A tot 350 A, waaruit
blijkt dat de verliezen aanzienlijk minder zijn dan in de daar
voor gebruikte vlakbandspoelen. De spanning op de antenne-uitvoer stijgt van 80 kV naar ruim 100 kV. Prompt slaat
de doorvoerisolator door en wordt vervangen door een
zwaarder type.
De cilinderspoel heeft wel een aanzienlijk sterker uitwendig
veld dan de vlakbandspoel. Daardoor treedt aanvankelijk een
flink energieverlies op als gevolg van absorptie in de wape
ning van de betonnen wanden. Dat wordt mede veroorzaakt
door het feit dat de staven van de betonwapening op de
kruispunten niet stevig met elkaar zijn verbonden. In de
overgangsweerstanden treedt een flinke warmte-ontwikkeling
op en de daardoor veroorzaakte verschijnselen bieden een
nogal verontrustende aanblik. De technici van Telefunken
~
' muss
maken zich echter niet veel zorgen: "Ach, das Gebdude
noch ein Bisschen einbrennen... ”. Na afschermen van de
wanden met koperen platen is het euvel verholpen en wordt
de genoemde toeneming van de antennestroom bereikt.
Maar goed dat men zich toen over de mogelijke schadelijke
invloed van zulke sterke velden op de mens geen zorgen
maakte, anders waren de technici beslist in paniek de zen-

Afb.1.7-28. Stelsel van twee in elkaar schuivende spoelen waarmee
de antenne van PCG te Kootwijk op de zendfrequentie in resonantie
werd gebracht. Het frame is van teakhout, de bouten van pokhout.
De spoel is gewikkeld met litzedraad, bestaande uit een kern van
hennep met daaromheen circa 18.000 koperdraadjesl

derzaal uitgerend!
Afb.I.7-25 toont ook hoe de zender wordt gesleuteld. Dat
kon bij afstemmen van de zender ter plaatse, zoals aangege
ven; tijdens normaal bedrijf gebeurde het via een lijnverbin
ding vanuit de bedieningscentralc te Amsterdam waar de
telegrafisten zaten. Onderaan zijn twee rechthoekige kernen
getekend die ieder van twee wikkelingen zijn voorzien. De
generatorstroom loopt door twee in serie geschakelde wikke
lingen. De zelfinductie daarvan is zo hoog dat er vrijwel geen
energie aan transformator St en dus aan de frequentietranformatoren wordt afgegeven. Die transformatoren vereisen
een zekere minimum-cnergie om te kunnen werken en de
output van de zender is dan ook nut
Wordt de seinsleutel neergedrukt dan gaat er gelijkstroom
lopen door de twee andere wikkelingen. Daardoor worden
de ijzerkemen verzadigd en verdwijnt de zelfinductie van de
eerstgenoemde wikkelingen vrijwel volledig: de zender geeft
energie af. Omdat de gelijkstroomwikkelingen tegengesteld
zijn verbonden loopt in het gelijkstroomcircuit geen stroom
van 6000 Hz. Bij sleutel-op is de wisselstroomgenerator on
belast en het toerental zou dan ook oplopen. Om dat te be-

letten doorloopt de gelijkstroom van het sleutelcircuit een
soortgelijke voorziening in de voeding van de draaistroommotor, waardoor de motor bij sleutel op minder spanning
krijgt (in afb.I.7-25 lijkt het of de motor zijn energie via
sleepringen ontvangt. Dat moet een tekenfout zijn. Zoals bij
draaistroommotoren van flink vermogen gebruikelijk is de
stator op het voedende net aangesloten. De rotor is via
sleepringen verbonden met aanloopweerstanden die - nadat
de motor op volle toeren is gekomen - worden kortgesloten).
Aanvankelijk heeft PCG op deze manier gewerkt. Maar toerentalvariaties als gevolg van veranderlijke netspanning en
door de wisselende belasting bij het seinen blijven toch nog
in hinderlijke mate aanwezig. Daarom wordt in oktober 1925
een verfijnde extra toerenregeling aangebracht die werkt met
radiobuizen in een soort frequentiediscriminatorschakeling
waarop we niet nader zullen ingaan; een beschrijving is te
vinden in [A20]. Toerentalvariaties - en de daarmee gepaard
gaande veranderende zendfrequentie - zijn niet alleen hinderlijk voor de ontvangende telegrafist, die naar een zwabbe
rende toon moet luisteren, maar veroorzaken ook variaties
in het uitgestraalde vermogen. De antenne van zo’n VLFzender - hoe gigantisch van afmetingen ook - is in golfleng
ten gerekend nog steeds erg kort en dat betekent een zeer
lage stralingsweerstand. Dat heeft weer tot gevolg dat de
antenne een hoge Q (opslingeringsfactor) en dus geringe
bandbreedte heeft Verandert de frequentie van de zender
dan komt die spoedig buiten de bandbreedte van de antenne.
Dat dit probleem niet gering is bewees de eerder genoemde
machinezender te New Brunswick op 13.600 m golflengte
(22 kHz). Een toerentalverandering van 0,25% deed de antennestroom tot de helft dalen, waaruit volgt dat het antennesysteem een Q van maar liefst 465 had! Het toerental
moest daarom tot op minder dan één tiende procent con
stant worden gehouden.
We schreven het reeds: de tragiek van "Lange Gerrit" is dat
terwijl de Telefunkentechnici nog bezig zijn met de inbedrijfstelling, amateurs de fenomenale eigenschappen van de kor
tegolf voor lange-afstand-verkeer ontdekken. Het moeizame
verkeer met N.O.I. - slechts enkele uren per etmaal en met
lage seinsnelheid mogelijk - wordt dan ook al spoedig geheel
overvleugeld door dat op de kortegolf. Eind 1926 hebben de
kortegolfzenders reeds zoveel verkeer van "Lange Gerrit"
overgenomen dat laatstgenoemde gebruikt kan worden voor
de berichtendienst met New York [A23]. Zo blijft de VLFzender ongetwijfeld in dienst voor verbindingen over korte
en middellange afstanden, al beschikt schrijver niet over ge
gevens daaromtrent.
Zeker is dat de Duitse Kriegsmarine "Lange Gerrit" tijdens de
Tweede Wereldoorlog dankbaar gebruikte voor éénzijdig ra
dioverkeer met onderzeeboten. Zulke lange golven zijn
namelijk ook onder water nog te ontvangen. Die dankbaar
heid heeft de bezetter echter niet belet in april 1945 de an
tennemasten van "Lange Gerrit" op te blazen. De zender
was overigens in januari 1945 reeds grotendeels vernield als
gevolg van een geallieerd bombardement. Trouwens vanaf de
slag bij Arnhem in september 1944 had "Lange Gerrit" al
niet meer gewerkt omdat de stroomtoevoer vanuit Arnhem
was opgehouden [A23].
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Afb. 1.7-30. Zender met "ijzermodulatie".

Afb.1.7-29. Meervoudige koolmicrofoon. Die werd opgenomen
in de antenneleiding van de zender, of verbonden met een
spoeltje dat was gekoppeld met een spoel in de antennelei
ding. Door de hoogfrequente stroom over meer dan één micro
foon te verdelen werd de warmte-ontwikkeling per microfoon
kleiner en kon een groter zendvermogen worden gebruikt.

De intrede van de radiobuis - radiolamp zei men tot onge
veer de Tweede Wereldoorlog - opent geheel nieuwe per
spectieven voor het maken van zenders en daarmede kan
ook het gebied van kortere golven, als daarvoor gebruikelijk
waren, worden ontsloten. Maar we zullen in de volgende
hoofdstukken nog zoveel over zenders met buizen hebben te
vermelden dat we er hier niet nader op zullen ingaan.
Wel willen we nog enige aandacht schenken aan radio-telefonie, die immers ook reeds vóór 1920 werd gebruikt. Voor
waarde voor telefonie is dat de draaggolf van de ongemodu
leerde zender een constante amplitude heeft, zodat de enige
variaties daarvan die door de modulatie zijn. Het heeft in de
begintijd van de radio niet aan pogingen ontbroken om met
een vonkzender te telefoneren, maar die pogingen moesten
wel schipbreuk lijden. De enige zendertypen waarmee een
draaggolf met constante amplitude kon worden gemaakt wa
ren de lichtboogzender en de machinezender en die zijn dan
ook inderdaad voor telefonie gebruikt. De oudste en simpel
ste manier om een zender in amplitude te moduleren is met
behulp van een koolmicrofoon. Daarvan varieert de weer
stand onder invloed van het geluid dat de trilplaat treft.
Door een koolmicrofoon in de antenneleiding van een zen
der te schakelen varieert de antennestroom onder invloed
van de veranderlijke weerstand van de microfoon. Bij een
variant hierop is de microfoon niet rechtstreeks in het antennecircuit opgenomen, maar aangesloten op een klein spoel
tje dat is gekoppeld met de antennespoel De microfoon ont
trekt energie aan het antennecircuit en de mate waarin dat

gebeurt is weer afhankelijk van de microfoonweerstand. Dat
heet "absorptiemodulatie". Het zal wel duidelijk zijn dat deze
methoden slechts bruikbaar zijn bij kleine zenders want de
stroom door de microfoon moet klein blijven, anders bakken
de koolkorrels aan elkaar. Er zijn zelfs wel watergekoelde
koolmicrofoons gebruikt in een poging het te moduleren
zendvermogen toch wat op te voeren. Ook werd de stroom
wel verdeeld over meer dan één microfoon waardoor de
warmte-ontwikkeling per microfoon verminderde, zie afb. 1.729.
Bij nog grotere vermogens is een andere, indirecte manier
van moduleren noodzakelijk. En die werd gevonden in een
systeem dat wel lijkt op de manier waarop Kootwijkzender
PCG werd gesleuteld. De antennestroom gaat door een wik
keling op een ijzeren kern. De zelfinductie van de aldus ge
vormde spoel is zo groot dat de antennestroom nagenoeg
nul is. Door een tweede wikkeling kan een gelijkstroom wor
den gevoerd die een zo sterk veld in de ijzerkem veroorzaakt
dat het ijzer is verzadigd. De zelfinductie van de spoel, waar
de antennestroom doorheen gaat, is dan zo gering dat de an
tennestroom bijna zo groot wordt als zonder spoel

Hoe daarmee kan worden getelefoneerd zal wel duidelijk
zijn: de gelijkstroom wordt zodanig ingesteld dat de antennestroom de helft van de maximale waarde heeft en de (even
tueel versterkte) microfoonstromen worden op de gelijk
stroom gesuperponeerd.
De methode is universeel bruikbaar en is ook op zenders
met buizen - lampzenders om in stijl te blijven - toepasbaar.
Maar niet op de vroeger nog zeer gebruikelijke ééntrapszenders, een vnjlopende oscillator met een zendbuis die rechtstreeks met de antenne is gekoppeld. Immers veroorzaakt de
veranderlijke zelfinductie van de modulatiesmoorspoel door
de koppeling met de eindtrap ook frequentieveranderingen
met als resultaat AM plus FM. Aan dit bezwaar is te ontko
men met een gestuurde zender, waarin niet de eindtrap zelf,
maar de daaraan voorafgaande stuurtrap de frequentie be
paalt.
Afb.I.7-30 geeft het schakelschema van zo’n gestuurde zen
der met "ijzermodulatie", zoals die door Lorenz werd gele
verd toen in 1923 de radio-omroep in Duitsland op gang
kwam (we overschrijden hier doelbewust de voor dit hoofd
stuk gestelde tijdgrens van 1920).
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Afb.1.7-32. Amateurzendertje met frequentiemodulatie volgens
het systeem-Idzerda.

Afb. 1.7-31. IJzermodulator volgens Pungs
voor een zendvermogen van 1,5 kW. De
kern van fijn ijzerdraad C weegt slechts 10
gram. Het geheel wordt in olie gedompeld.

Buis a is de "stuurlamp" die oscilleert doordat de roosterkring via de capaciteit tussen anode en rooster met de anodekring is gekoppeld. Lamp a stuurt de twee parallel gescha
kelde buizen b in de eindtrap. De twee buizen links verster
ken het microfoonsignaal zodanig dat het de modulatiesmoorspoel voldoende kan sturen. Merk op dat de grootte
van het symbool voor de lamp kennelijk het verwerkte ver
mogen bedoelt aan te geven! De opzet volgens afb.I.7-30
werd in het laboratorium van Lorenz uitgewerkt door dr.
Pungs en dr. Gerth. Bij het modulatieproces speelt niet al
leen de veranderlijke zelfinductie van de modulatiespoel een
rol maar ook de variërende ijzerverliezen. Het systeem bleek
zelfs nog bruikbaar op wat toen "korte golven" werden ge
noemd, dat wil zeggen korter dan 1000 m. Omroepzenders
met ijzermodulatie werden door Lorenz geplaatst te Leipzig,
Münster en Neurenberg.
Zo’n ijzermodulator voor een golflengte van 300 m is vrij
klein. Bij een zender van 1,5 kW bijvoorbeeld is de ijzerkem
van dun, geëmailleerd draad gemaakt en weegt maar 10
gram. De gehele modulatiesmoorspoel meet 10 x 7 x 6 cm
en is in een vat met olie geplaatst (afb.I.7-31). Het benodig
de laagfrequentvermogen dat voor modulatie nodig is be
draagt slechts enkele procenten van het 1,5 kW hoogfrequentvermogen.
De methode van een spoel met elektrisch veranderbare zelfinductie is ook wel toegepast voor het sleutelen van lichtboogzenders. Maar het systeem voldeed toch niet zo goed als
FSK, het sleutelen met contrasein.

Overigens was ijzermodulatie bij zenders met buizen zeker
niet algemeen, eerder een uitzondering. In de jaren voor
1920 was anodemodulatie (heisingmodulatie) reeds bekend
en ook roostermodulatie werd al toegepast.
Toch vereist heisingmodulatie nogal wat extra voorzieningen
bij de zender, zoals grote modulatorbuizen, transformatoren
enz. Waarschijnlijk is dat de reden waarom Idzerda - IDZ een simpeler methode van moduleren zocht en die vond in
frequentiemodulatie. Hij paste FM toe bij zijn eerste omroepzender ter wereld (naar Nederlandse maatstaven)
PCGG. Dat was iets geheel nieuws voor die dagen. De ééntraps-amplitudegemoduleerde zenders uit die tijd zullen be
slist ook wel een flinke portie FM hebben geproduceerd,
maar dat was een onbedoeld bijverschijnsel dat in de meeste
gevallen niet eens werd onderkend. Van de echte voordelen
van FM zoals we die nu kennen, werd aan de ontvangzijde
niet geprofiteerd. We schreven het reeds eerder: de luiste
raars - en ook bladen voor de amateur, zoals Corver’s Radio
Expres - hadden niet door dat voor ontvangst van FM eigen
lijk een speciale ontvanger nodig is. Men paste (onbewust)
"flankdetectie" toe door de ontvanger een beetje naast het
signaal af te stemmen.
Afb. 1.7-32 toont een amateurzendertje met frequentiemodu 
latie volgens het systeem-Idzerda. De afgestemde roosterkring bepaalt de zendfrequentie. Spoeltje Ms staat in serie
met spoel Rs. De bij het bespreken variërende weerstand
van de microfoon staat parallel aan Ms. Laten we eenvoudigheidshalve eens aannemen dat de microfoonweerstand
varieert tussen nul en oneindig. Bij weerstand nul is Ms kort
gesloten en bepaalt Rs parallel met Cs de zendfrequentie.
Bij weerstand oneindig staat Ms in serie met Rs en Cs en is
de totale zelfinductie hoger en de frequentie dus lager. Met
Ms kan de frequentiezwaai worden ingesteld.
Uiteraard werkt het systeem-Idzerda in deze vorm alleen met
een koolmicrofoon en dan ook nog alleen wanneer de microfoonleiding kort is. Toen Idzerda via PCGG concerten uit
het Kurhaus ging uitzenden deed hij het anders; parallel aan
Ms werd de anode-kathode-ruimte van een buis geschakeld,
die overigens geen anodegelijkspanning ontving. De via een
telefoonlijn binnenkomende microfoonspanningen kwamen
op het stuurrooster van de buis en beïnvloeden zo de inwen
dige weerstand van de buis.
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1.8

Ontvangtechniek

De eerste radio-ontvangers werkten met een coherer als de
tector: een buisje met metaalvijlsel tussen twee elektroden.
Zoals we al eerder in dit hoofdstuk vermeldden ontdekt David E. Hughes reeds in 1879 de coherer als detector van
hoogfrequente elektromagnetische golven. Het woord "cohe
rer" gebruikt hij weliswaar niet maar uit de beschrijving van
één van zijn microphonic joints blijkt dat er wel degelijk van
een coherer sprake was. In 1890 vestigt Branly opnieuw de
aandacht op de coherer die hij radioconductor noemt. Lod
ge, die het instrument verder verbetert, voert de term "cohe
rer" in. Marconi doet veel onderzoek om tot een optimale
coherer te komen; het onderdeel van zijn radio-installatie dat
de meeste problemen oplevert. Hij beschrijft dat zeer gede
tailleerd in het patent dat hem in 1897 wordt verleend: IMPROVEMENTS IN TRANSMITTING ELECTRICAL IM
PULSES AND S1GNALS, AND IN APPARATUS THEREFORE [A2].

lais zijn contact waardoor een tweede circuit met een batterij
en een morseschrijftoestel wordt gesloten. Wanneer de cohe
rer eenmaal geleidt blijft dat zo en het schrijftoestel zou een
ononderbroken streep op de papierband produceren.
Om dit te voorkomen is de coherer voorzien van een door
Lodge bedachte "afklopper" S die parallel is geschakeld aan
de magneetspoel van het schrijftoestel Dit is een mechaniek
als van een elektrische bel: de klepel slaat tegen het glazen
buisje van de coherer waardoor de metaaldeeltjes weer los
komen van elkaar en de geleiding verdwijnt. Is het ontvan
gen signaal nog steeds aanwezig dan gaat de coherer op
nieuw geleiden en doet de afklopper weer zijn werk. Zolang
het signaal aanwezig is zal het relais een klapperende beweging uitvoeren waardoor het relaiscontact periodiek open en
dicht gaat. Door de traagheid van het anker van het schrijftoestel blijft dit continu aangetrokken zolang een signaal
wordt ontvangen. Is dat een morsesignaal dan verschijnt het
dus op de papierband.
Aan de contacten van relais en afklopper ontstaan kleine
vonkjes en die zouden de coherer zichzelf in geleiding doen

In afb.I.8-1 is de coherer van Marconi geschetst Het glazen
buisje is 4 cm lang en heeft een diameter van 2,5 mm. Daar
in zijn twee zilveren elektroden aangebracht op een onder
linge afstand van 1 mm. Tussen de elektroden bevindt zich
metaalpoeder met als samenstelling 96% nikkel, 4% zilver en
een snufje kwik. Het poeder mag niet te fijnkorrelig zijn.
Het buisje is luchtledig gepompt; niet noodzakelijk volgens
Marconi, maar het voorkomt oxydatie van het metaalpoeder.
Marconi gaat uitvoerig in op de samenstelling en dichtheid
van het metaalpoeder en de invloed daarvan op de gevoelig
heid van de coherer. Wij laten dat rusten. De coherer van
Marconi is een miniatuurinstrument vergeleken met die vol
gens Branly en geconstrueerd door Lodge, waarbij de glazen
buis ruim 17 cm lang is bij een diameter van 12,5 mm. Mar
coni neemt de coherer op in de schakeling van afb.1.8-2. AA’
is de dipoolantenne die hij bij zijn eerste experimenten toe
past. Later worden in plaats van A en A’ een draadantenne
en aarde gebruikt. De coherer N is aangesloten op de anten
ne. In rust liggen de metaalpoederdeeltjes los tegen elkaar
en is de weerstand tussen de elektroden zeer hoog, in de
orde van megohms. Ontvangt de antenne een elektromagne
tische golf van voldoende sterkte dan springen tussen de me
taalpoederdeeltjes minuscule, onzichtbare vonkjes over waar
door zij gaan samenkleven en de weerstand van de coherer
daalt tot een waarde van meestal 100...500 ohm; bij een zeer
sterk signaal nog minder (zoals eerder vermeld is dit één van
de theorieën die de werking van de coherer verklaren. Het
staat niet vast dat ze juist is). De coherer is ook opgenomen
in het circuit van batterij P’ en een gevoelig - meestal polair
- relais R. Bij geleidend worden van de coherer sluit het re-

Afb.1.8-1. Coherer in de uitvoering van Marconi. Het buisje is 4 cm
lang en heeft een diameter van 2,5 mm. Tussen de elektroden is
een ruimte van 1 mm, gevuld met een mengsel van nikkel- en
zilverpoeder en een snufje kwik.
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Afb.1.8-2. Ontvanger van Marconi. AA' - antenne; N = coherer; S =
afklopper; R = polair relais; M = morseschrijftoestel; n en n’ =
smoorspoelen; S1 en S2 = inductie-arme weerstanden.

houden (een probleem waar De Groot al tegenaan liep toen
hij in 1903 een ontvanger maakte waarmee hij de radiover
binding tussen Hoek van Holland en lichtschip Maas mee
schreef). Daarom zijn parallel aan de contacten van relais en
afklopper zelfinductie-arme weerstanden SI en S2 gescha
keld. Voorts zien we nog de smoorspoelen n en n’ die moe
ten beletten dat de hoogfrequente stroom door het relais in
plaats van door de coherer gaat.
Zoals gezegd gaat de coherer geleiden doordat minuscule
vonkjes overspringen tussen de metaalpoederdeeltjes. Het
zijn als het ware vele in serie en parallel geschakelde vonkbrugjes. Het ligt voor de hand dat er toch wel een vrij hoge
spanning nodig is om die vonkjes te doen ontstaan. Het is
verbazingwekkend hoe goed de coherer in dat opzicht past
bij de vonkzender. We zagen immers reeds dat zo’n zender
een hoog piekvermogen heeft dat echter maar kort duurt;
het signaal is sterk gedempt en de tijd tussen opeenvolgende
vonken is relatief zeer lang. Maar de coherer heeft aan die
eerste, zeer kort durende doch intense impuls genoeg om de

Afb.1.8-3. Magnetische detector.

metaalpoederdeeltjes aan elkaar te laten kleven. Dat het
samenkleven snel gaat blijkt uit het feit dat Marconi zijn eer
ste succesvolle proeven deed op radiogolven in het VHFgebied. In India detecteerde J.C. Bose vóór 1900 zelfs golven
van 5 mm met een coherer! [Al].
De coherer is eigenlijk een soort schakelaar die door de bin
nenkomende radiogolf wordt gesloten en daarna door een
lokale voorziening - de afklopper - weer geopend. De vorm
van het signaal uit de coherer komt niet overeen met die
van het ontvangen signaal en daarom heeft een hoofdtele
foon bij een coherer weinig zin. Dat is jammer want een
hoofdtelcfoon heeft een fenomenale gevoeligheid: een paar
microampere is al genoeg om een hoorbaar geluid te veroor
zaken. Zoals eerder vermeld gebruikte Marconi bij zijn
transatlantische proeven in 1901 wèl een hoofdtelefoon bij
een coherer. Maar dat was een speciaal, "zelfdecoherend"
Italiaans model waarbij de geleiding vanzelf stopt wanneer
het ontvangen signaal verdwijnt. Zo kon hij dus de drie pun
ten van de letter "S" in zijn hoofdtelefoon horen zonder dat
een tussenrelais en afklopper nodig waren.

Een andere detector die samen met een hoofdte
lefoon kan worden gebruikt is de door Marconi in
1902 bedachte "magnetische detector", zie afb.1.83 en 8-4. B is een band zonder eind van magne
tisch materiaal, gemaakt in de vorm van een bun
del getwijnde ijzerdraadjes. Door een uurwerk of
elektromotortje wordt de band via de wielen W-l
en W-2 in het rond bewogen met een snelheid
van circa één omwenteling per twee seconden. P
is een glazen buis met twee spoelen eromheen,
één waar de ontvangen signalen door gaan en de
andere voor de hoofdtelefoon. Bovendien zijn ter
plaatse van de spoelen twee hoefmagneten aan
gebracht met de gelijknamige polen tegen elkaar.
Wanneer de ijzerdeeltjes van de band de rechter
zuidpool passeren worden ze gericht. Bij het na
deren van de noordpool klappen ze om, maar als

Afb.1.8-4. Ontvanger van Marconi met magnetische
detector.

gevolg van hysterese niet allemaal tegelijk en op dezelfde
plaats.
De band is in die situatie daardoor zeer gevoelig voor veran
deringen van de magnetische flux, zoals teweeggebracht door
de hoogfrequente stroom van het antennesignaaL Het om
klappen van de magnetische ijzerdeeltjes onder invloed van
het gecombineerde veld van hoefmagneten en de hoogfre
quente stroom induceert een wisselstroom in de tweede
spoel en die is hoorbaar in de telefoon.
De magnetische detector is zeer robuust, betrouwbaar en
gevoelig en werd dan ook op grote schaal toegepast bij
scheepsstations. Voor de amateur is hij te duur om te kopen
en te gecompliceerd om zelf te maken. Opvallend is dan ook
dat Corver in zijn talloze publikaties voor de amateur over
de magnetische detector niet of nauwelijks rept. Auteur
vraagt zich ook af hoe iemand op het idee van de
----------- magnetische detector is gekomen!

fl

Een detector die ook stabiel is en wèl door de
amateur kan worden gemaakt is de na voorberei
dend werk van Ferrié en Fessenden door Schlömilch in 1903 voltooide "elektrolytische detector".
In de eerste uitgave uit 1915 van Het draadloos
ontvangstation voor den amateur vertelt Corver
hoe zo’n elektrolytische detector volgens afb.I.8-5
zelf kan worden gemaakt. Wij citeren hem letter
lijk:
"Noodig is een glazen buisje (oogdruppelbuisje) en
een zeer dunne platinadraad fl/50 mm is het best).
Men kan daarvoor z.g. Wollastondraad gebruiken,
dat is een platinadraad van genoemde dikte, die in
Afb.1.8-5. Elektrolytische
een zilverdraad is gesmolten. Twee centimeter der
detector, zoals die door
gelijk draad worden afgeknipt en van het eene ui
een amateur kon wor
teinde wordt over enkele millimeters het zilver verden gemaakt.
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wijderd, hetzij door het af te wel 30.000 com
smelten (even heel kort in binaties beproefd.
de vlam van een gascom- In 1905 probeert
foor houden) of door het hij een toen
weg te bijten in salpeterzuur. nieuw materiaal:
De draad wordt nu in het silicium.
tuitje van het oogdruppel- Dat blijkt met
jsses
buisje gestoken, zoo dat de een dun staal- Afb. 1.8-7. Carborundumdetector.
Afb. 1.8-6. Kristaldetector.
zilverdraad in het buisje ligt haartje als tegenen het fijne platina-haartje contact ook een
nog juist even uit het tuitje steekt. Daarna wordt de punt van zeer goede detector te vormen. Later wordt aan de reeks
het tuitje, met het uitstekende draadje in het gascomfoor ge bruikbare stoffen voor detectoren nog een ander kunstmatig
houden. Het glas wordt roodgloeiend en het tuitje smelt dicht, verkregen materiaal toegevoegd: carborundum, dat eveneens
terwijl het fijne platinadraadje er doorheen blijft steken. Aan de met een metalen tegenelektrode wordt gebruikt. Corver
buitenzijde wordt het draadje op fijn schuurpapier of noemt in [A24] de volgende combinaties van materialen die
amarilpapier afgeslepen. Na deze bewerking wordt een weinig als detector bruikbaar zijn: zinkiet-koperpyriet, zinkiet-potkwik in het glazen buisje gegoten en een roodkoperstaafje, dat loodpunt, loodglans (galena)-potloodpunt, silicium-stalen
een draadkiem draagt, in het buisje met kwik gestoken. Het punt, carborundum-stalen punt.
laatste dient alleen voor gemakkelijk contact tusschen het ko- Omdat in het begin in de contactdetector meest kristallen
perstaajje en den fijnen zilver-platina-draad. Voorts wordt een werden gebruikt sprak men vaak van "kristaldetector". De
tweede draadkiem bevestigd, hetzij op een loodslaaf of op een moderne halfgeleiderdiodcn met germanium, silicium of gallikoolstaaf (uit een oud droog batterijtje). Zoowel het glazen um-arsenide zijn rechtstreeks afgeleid van de oude kristalbuisje met de doorgesmohen platina-electrode als de loodstaaf detector. Later - in de jaren twintig - worden detectoren in
worden eindelijk door twee gaten in de kurk van een wijd- de handel gebracht met nog andere kristallen (Neutron, Sylmondsfleschje gestoken, in welk fleschje zij in verdund zwavel verex, Indealiet) waarop een zilver- of gouddraadje zachtjes
zuur worden gedompeld (1 d 2 delen geconcentreerd zwavel drukt. Komen we tegenwoordig nog ergens een kristalde
zuur op 10 deelen water). Het koperstaafje in het glazen buisje tector tegen dan is het meestal één van de laatstgenoemde
kan met propjes watten (al dan niet met gesmolten paraffine soort. In afb.1.8-6 zien we een kristaldetector die de amateur
gedrenkt) voldoende worden vastgezet. De kurk wordt door zelf kan maken. In plaats van het draadje kan in het boven
koken in paraffine tegen aantasting door het zwavelzuur onge ste dopje ook een ander kristal worden vastgezet. Dat vast
voelig gemaakt”
zetten gebeurde meestal met Wood’s metaal, dat al smelt in
heet water. Afb.1.8-7 toont een detector voor carborundum,
De elektrolytische detector wordt gebruikt met een hulpge- die het voordeel heeft dat er niets aan valt in te stellen maar
lijkspanning van circa 2,5 volt, met de positieve pool aan de als nadeel dat er een hulpspanning bij nodig is. De carborun
platina-elektrode en de negatieve pool aan de koolelektrode. dumdetector heeft namelijk een nogal hoge drempelspanning
Er loopt na inschakelen even stroom waarbij het aangezuur- die moet worden overschreden voordat hij gaat geleiden (te
de water wordt ontleed. Er zetten zich kleine gasbclletjes af vergelijken met de drempelspanning van circa 0,6 volt bij een
op de elektroden (zuurstof op de platinapool en waterstof moderne siliciumdiode).
op de koolpool) en daardoor ontwikkelt zich een tegenspan- Nu iets over ontvangtoestellen met gelijkrichtende detecto
ning die ook tot ongeveer 2,5 volt stijgt en de stroom doet ren. Aanvankelijk wordt in de afstemkring alleen de capaci
stoppen. Wordt nu behalve de gelijkspanning ook de hoog teit van de antenne gebruikt. Daarbij valt te bedenken dat
frequente wisselspanning uit de ontvangantenne op de detec
tor gezet dan veroorzaakt deze telkens van richting verande
rende spanning een periodieke ontpolarisatie, waardoor gelijkrichting ontstaat en het ontvangen signaal hoorbaar wordt
in de telefoon.
Het gelijkgerichte signaal heeft de vorm van de omhullende
van het hoogfrequente signaal en daarmee kan dan bijvoor
beeld ook radiotelefonie worden ontvangen, al is daarvan in
de tijd van de elektrolytische detector nog geen sprake. Zo
als reeds vermeld is detectie van de omhullende van het ont
vangen signaal niet mogelijk met de coherer en de magneti
sche detector omdat de werking daarvan niet op gelijkrichting berust.
Een andere gelijkrichtende detector, die de elektrolytische na
enige jarenvrijwel geheel verdringt, is de "contactdetector", Afb.1.8-8. Glijcontactspoel, zoals gemaakt door Ruud Tappenbeck
(rechts). De man links is waarschijnlijk Van Beelen. Het oorspronkelij
waarop de Amerikaan Pickard in 1906 octrooi verkrijgt.
Pickard ging niet over één nacht ijs; in de loop van enige ja ke onderschrift door Ruud Tappenbeck bij de foto luidt: "Spotprent
ren onderzoekt hij zo’n 250 bruikbare materialen en worden op de onwettelijke verzegeling door militaire autoriteiten na opheffing
van het luistervertxxT.
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Afb.1.8-9. Eenvoudige kristalontvanger met een glijcontactspoel.

de ontvangantennes in die dagen zeer lang waren, tot wel
100 m of nog meer toe. De zendamateur van vandaag zou er
jaloers op zijn! Soms zelfs met een aantal draden parallel, op
afstand gehouden door forse spreiders of ringen (kooiantenne), waardoor de capaciteit nog toeneemt. Als de capaciteit
vast is moet voor het afstemmen uiteraard de zelfinductie
van de spoel veranderbaar zijn en daarvoor dienen spoelen
in cilindervorm waarover één of meer glijcontacten schuiven.
Omdat hel radioverkeer op lange golven, dus lage frequen
ties, plaats heeft zijn grote spoelen nodig. Afb. 1.8-8 toont
zo’n uit de kluiten gewassen glijcontactspoel, gemaakt door
de gebroeders Tappenbeck. Afb.I.8-9 laat een kristalontvan
ger met glijcontactspoel zien en afb.I.8-10 het schakelschema
ervan. Het afstemmen op de gewenste frequentie gebeurt
door verschuiven van het glijcontact waaraan de antenne is
verbonden. Het andere contact bepaalt welk deel van de
kringspanning op de
detector en telefoon
ƒ
komt. Dat heeft ook
invloed op de demping
van de kring en dus
op de afstemscherpte
ofte wel selectiviteit.
Ook de antenne
dempt de kring en de
selectiviteit is dan ook
1 niet bepaald indruk
wekkend. Maar zo’n
—I
EZ
glijcontactontvanger
was wel het eenvoudigste en goedkoopste
1
7
'z
toestel dat een ama
teur kon maken. Wie
zich een variabele ofte
wel draaicondensator
kon veroorloven had
meer mogelijkheden.
De Nederlandsche
Radio-Industrie van
Idzerda verkocht
draaicondensatoren,
zoals blijkt uit zijn
Afb. 1.8-12. Zo maakte een amateur een
catalogus van maart
in stappen (grof en fijn) variabele con
1918 (afb.I.8-11). De

□
□□

densator.

□
J

□

Type „L.M.”

z Type

Alle Var. Cond. zijn geschikt voor olievulling, ter vergrooting
der capaciteit, en is de opgegeven capaciteit voor lucht als diëlec-

tricum, voor parafineolie met 2, en voor ricinusolie met 4,78 te
vermenigvuldigen.

I

O
Type ,,A.M.

0,002 m.F.................................................................... ƒ

60.—

Type „G.M. ' 0,0015 m.F. (plat, vierkant model als„L.M.") ƒ 100.—
Type „L.M.” 0,002 m.F.................................................................... ƒ 150.—
Speciaal voor Laboratoria, desgewenscht met capaciteits-kromme.

Type ,,R.M.” 0,0025 m.F. x 2................

f 350 —

Bestaat uit 2 Var. Cond. met gemeenschappelijke as, geïsoleerd

gekoppeld en gebalanceerd.
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Afb.l.8-11. Een bladzijde uit Idzerda's prijscourant van maart 1918.

prijzen mag u met bijna tien vermenigvuldigen om te weten
wat zoiets in 1992 zou kosten (zie hoofdstuk XVI). Er zullen
er ook wel goedkoper zijn geweest maar het bleef een rib uit
het lijf. Handige amateurs maken ze dan ook zelf. Een wat
simpeler constructie bestaat uit een combinatie van zelfge
maakte vaste condensatoren die met twee schakelaars "grof en "fijn" - op de gewenste waarde wordt ingesteld.
Afb. 1.8-12 laat zien hoe zoiets wordt gemaakt van plaatjes
bladtin (zilverpapier) en calqueer
papier als isolatie.
Het geheel zit op
een plankje.
Met een variabele
condensator be
hoeft de spoel niet
meer continu regel
baar te zijn; er kan
worden volstaan
met een aantal af
takkingen die met
een schakelaar wor
Afb.1.8-10. Schakelschema van de kristalont
den gekozen.
vanger in afb.l.8-9.
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Afb.1.8-13. De gebroeders Tappenbeck zijn de construc
teurs van deze variometer (augustus 1919).

op 36 worden be
reikt. De variometer
is in ons land nooit
echt populair gewor
den en in ontvangers
na circa 1927 komen
ze dan ook nauwe
lijks meer voor.
Variometers treffen
we nog wel aan in Afb.1.8-14. Kristalontvanger van het primai
Duitse militaire zen re type, voorzien van een serie-parallelders uit de Tweede schakelaar.
Wereldoorlog; ze zijn
schitterend uitge
voerd in de vorm van keramische, bolvormige spoelvormen
waarop de wikkeling van zilverband is ingebrand.

In 1920 komen de zogenoemde "honingraatspoelen" op de
markt en die worden in hun geheel verwisseld. We zullen ze
in hel volgende hoofdstuk nog tegenkomen. Volledigheids
halve noemen we nog een spoel met variabele zelfinductie,
de "variometer", bedacht door de Engelsen Arlon en Perry.
Die bestaat uit twee spoelen in serie (parallel kan ook, maar
dan is de werking wat moeilijker uit te leggen) waartussen de
koppeling kan worden gevarieerd door de stand van de spoe
len ten opzichte van elkaar te veranderen, zie afb.I.8-13 voor
een door de Tappenbecks gemaakte variometer. De (coëffi
ciënt van) zelfinductie van de twee spoelen is gelijk en noe
men we L, de (coëfficiënt van) wederzijdse inductie tussen
de spoelen M. De totale zelfinductie bedraagt dan
= 2L
+ 2M of 2L - 2M, afhankelijk ervan of de spoelen elkaar
mee- of tegenwerken. Door draaien van de beweegbare
spoel
varieert
M en™
duswact
ook de Ho»
totaleii zelfinductie.
Tnu de
Vnnneiina
i
uiZou de koppeling zo vast zijn dat alle krachtlijnen van de
ene spoel worden omvat door de andere dan is L = M. De
totale zelfinductie zou dan variabel zijn tussen nul en 4L
henry. Maar zo’n vaste koppeling lukt nooit, de koppelfactor
M/L wordt bij binnen elkaar draaiende cilinderspoelen niet
hoger dan 0,6; de verhouding tussen minimum- en maximumzelfinductie wordt daarmee 1 : 4. Later heeft men wel
om de koppeling te versterken, de spoelen gewikkeld op bol
len die met geringe speling binnen elkaar draaien. Daarmee
wordt een koppelfactor van circa 0,8 gehaald. De verhouding
tussen minimum- en maximumzelfinductie is dan 1 op 9.
Soms wordt de variometer zo ingericht dat bij de eerste halve slag de spoelen in serie
zijn geschakeld en bij de
tweede parallel Totaal
kan zo een variatie van 1

W| fWf
HF
|______ Z_______ I

Maar terug naar onze ontvanger met één spoel en variabele
condensator. Behalve die condensator staat ook de capaciteit
van de antenne parallel aan de spoel Die kan behoorlijk
groot zijn en vermindert de variatie van de totale capaciteit.
Daarom werd de variabele condensator ook wel in serie met
antenne en spoel geschakeld. Meestal wenste de luisteraar
over beide mogelijkheden te beschikken en daarvoor diende
de "serie-parallel-schakelaar". Zo ontstaat de ontvanger van
afb.1.8-14. Zo’n ontvanger met één afgestemde kring, waar
mee de antenne rechtstreeks is verbonden, werd een "pri
mair-ontvanger" genoemd. Was meer selectiviteit gewenst en die wens ontstond toen het aantal zenders toenam - dan
bood een "secundair-ontvanger" uitkomst. De schakeling is
aangegeven in afb.1.8-15. De koppeling tussen de spoelen
moet
voorkeur variabel zijn door de secundaire spoel
verschuifbaar binnen de primaire spoel te maken. In afb.I.816 is zo’n door een amateur gemaakte secundair-ontvanger
te zien, waarvan afb.1.8-17 het schakelschema toont. De pri
maire spoel heeft een glijcontact. Maar bij de verschuifbare
secundaire gaat dat uiteraard niet; daarom heeft die aftak
kingen, waarbij de schakelaar aan het linkeruiteinde van de
spoel is aangebracht.

Bij dit schema valt nog het één en ander op te merken. In
de eerste plaats laat afb.I.8-16 - zij het onduidelijk - meer
dan één detector zien, waaronder één met hulpspanning die
met een schuifpotentiometcrtje kan worden ingesteld. Voor
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Afb.1.8-16. In deze kristalontvanger is de secundaire spoel verschuifbaar binnen de primaire. Het knopje op
Afb.1.8-15. Kristalontvanger van het uiteinde van de verschuifbare spoel is van een schakelaar waarmee het aantal werkzame windingen van
het secundaire type.
de spoel kan worden gekozen.
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Afb.l.8-18. Schema van een primairontvanger met
carborundumdetector en regelbare voorspanning.

Afb.1.8-17. Schakelschema van de ontvanger in afb.1.8-16.
Hierin is niet aangegeven dat er meerdere detectoren zijn die
met een schakelaar kunnen worden gekozen en waarbij bo
vendien een met een schuifpotentiometer regelbare
voorspanning kan worden gegeven.

uurwerk of motortje wordt rondgedraaid. De sleepraddetector vormt een onregelmatig variërend contact en dat veroor
zaakt bij ontvangst van een ongedempt signaal een sissend
geluid, als van ontsnappende stoom.
„NEDERLANDSCHE RADIO-INDUSTRIE"

goed begrip zien we in afb.I.8-18 hoe zoiets bij een primair
ontvanger wordt opgelost. Keuze uit verschillende detectoren
was in de tijd-van-voor-de-radiobuis zeer gebruikelijk. Met
een schakelaar kon bijvoorbeeld worden gekozen tussen een
kristaldetector met zinkiet-koperpyriet, een carborundumde
tector en een elektrolytische detector; de beide laatsten met
hulpspanning.
De tweede opmerking betreft spoelen met aftakkingen.
Daarin schuilt het gevaar dat het niet gebruikte deel met zijn
eigencapaciteit in resonantie komt en het signaal '‘wegzuigt",
waardoor signaal verloren gaat. Daarom werden wel vernuf
tige schakelaars gebruikt die de ongebruikte spoeldelen kort
sloten of afschakelden, waarbij de eerste methode de voor
keur verdiende. Men noemde ze "dood-eind-schakelaars".

Met een kristalontvanger kunnen gedempte signalen, zoals
van vonkzenders, worden ontvangen. Ongedempte signalen,
zoals van boog-en machinezenders en zenders met buizen,
produceren na gelijkrichting door de detector slechts gelijk
stroom en die is in de hoofdtelefoon niet hoorbaar. Uiter
aard hebben de technici van weleer daar iets op gevonden:
in plaats van de detector wordt een contact gebruikt dat met
een zodanige frequentie wordt gesloten en geopend dat dit
een toonfrequent signaal in de hoofdtelefoon oplevert.
Theoretisch is het niet duidelijk dat zoiets werkt, want ook
een onderbroken hoogfrequente stroom is nog hoogfrequent
en niet hoorbaar in een hoofdtelefoon - er zal toch ook iets
van gelijkrichting bij moeten optreden - maar dat zullen we
maar laten voor wat het is. Zo’n schakelend contact werd
een "tikker" genoemd, een benaming die we in ongewijzigde
vorm ook in Engelstalige literatuur ontmoeten! Het contact
kan bijvoorbeeld zijn bevestigd op de klepel van een elektri
sche bet Of het wordt bestuurd door een draaiend wiel met
nokken. Een bijzondere vorm van tikker is de "sleepraddetector"; het contact bestaat daarbij uit een draadje dat
sleept tegen een gepolijst metalen schijfje, dat door een

I

den haag

1

tikkers.
VOOR HET ONTVANGEN
VAN ONGEDEMPTE GOLVEN.

1

Uurwerktlkkrr.

Uurwerktikker looptijd circa 2 uur
Idem looptijd circa 4— 6 uur

Rotecrende tikker

/ 75.ƒ 100.—

ƒ 75.—
Roteercndc tikker voor motoraandrij ving .
(Kleine motoren kunnen door ons geleverd worden;.
Motoriikker voor elke spanning, met direct op de as gemon

teerde tikkerschijf: prijs op aanvraag.

Groote uurwerkiikker,looptijd ca. 4—6 uur in mah. gepol. kast
met afsluitbaar deksel, voorzien van glas: regeling buiten te bedienen.

J27
Afb.1.8-19. Pagina uit Idzerda’s prijscourant van maart 1918. Wat hij
"tikker" noemt is een zogenoemde sleepraddetector.
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In 1904 ontvangt Fleming patent op zijn twee-elektrodcn-glocilampdetector, een diode dus. Deze biedt
vooralsnog niet meer mogelijkheden dan coherer of
magnetische detector. Dat verandert wanneer Lee de
Forest een stuurrooster aanbrengt en daarmee de
diode tot triode verheft. In eerste instantie wordt de
triode ingezet als versterker bij lijntelefonie en radiotelegrafie. In 1913 vraagt dr. A. Meissner octrooi aan
op een terugkoppelingschakeling, waarmee de weg
voor het gebruik van de radiobuis voor zenden en
ontvangen van ongedempte golven is geopend.
Onderzoekingen op het gebied van de radiobuis als
generator worden tezelfdertijd ook verricht door de
Marconi-ingenieurs H.J. Round en C.S. Franklin en
in Amerika door E.H. Armstrong.

De Nederlandse amateur maakt op de eerste Nederlandsche Radiosalon in maart 1918 kennis met de
radiobuis, die daar sensatie verwekt.

Afb.1.8-20. Ontvanger met één buis van de Tappenbecks.

Handige amateurs maakten zelf een sleepraddetector die
werd aangedreven door het mechaniek van een oude wek
ker, waarvan de onrust was verwijderd; of met een uurwerk
uit een zogenoemde Carcel-lamp. Wie veel geld had stapte
naar Idzerda: zie afb.1.8-19.
Corver vermeldt in [A12] nog een aardig voorval. H.J. Nier
strasz, chef van Scheveningen-Haven, had een prachtige
sleepraddetector laten maken en daarmee werd getracht het
militaire station DON te ontvangen: een boogzendertje dat
ten huize van de ons inmiddels bekende heer A. Veder te
Rotterdam was opgesteld. Maar de ontvanger zweeg in alle
toonaarden.
Daarop suggereerde Veder dat de sleepraddelector in plaats van te Scheveningen maar
eens op zijn antenne te Rotterdam moest
worden geprobeerd, waarbij kon worden ge
tracht de machinezender van Eilvese te ont
vangen. Nierstrasz was niet zo enthousiast;
een goede antenne had hij te Scheveningen
ook wel! Maar hij ging toch naar Rotterdam.
Ook daar zweeg de detector. Was het station
Eilvese wel in de lucht? Veder probeert het
op zijn amateurmanier: als "tikker" gebruikt
hij een koperdraadje dat wordt bewogen over
een zilveren horlogekast (zo één die aan een
ketting in een vestzakje wordt gedragen)
waarin fijne lijntjes zijn gegraveerd. En ja
hoor, Eilvese geeft duidelijke tekens. En dan
komt de aap uit de mouw. De instrumentma
ker van Scheveningen-Haven heeft het kope
ren schijfje van de sleepraddetector na het
polijsten met wat blanke vernis tegen oxydatie beschermd ... Een paar streekjes met
amarilpapier en de zaak werkt voortreffelijk.
En toen werd DON ook op ScheveningenHaven gehoord.

Over de ontwikkeling van de radiobuis vertelt E. Kaleveld, PAoXE, in hoofdstuk XIII. Schakelingen van radioontvangers met buizen zullen we in de volgende hoofdstuk
ken nog genoeg tegenkomen en we gaan er hier dan ook
niet op in. We volstaan met twee plaatjes uit het Stationsboek van Ruud Tappenbcck. Na de introductie van de
"radiolamp" op de eerste Nederlandse radiotentoonstelling is
hij er kennelijk als de kippen bij om het nieuwe onderdeel te
beproeven. In mei van dat jaar doet hij er de eerste ontvangproeven mee (afb.1.8-20) en in september is reeds de indruk
wekkende ontvanginstallatie van afb. 1.8-21 tot stand ge
bracht, waarop we met goede ogen minstens vier radiolampen ontwaren.
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Mb.l.8-21. Ontvanger van Radiostation -:NW-r van de Tappenbecks (augustus-september 1918).
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Hoofdstuk II

De jaren twintig

n.1.

De omroep doet zijn intrede

In de beginjaren waren amateurs aangewezen op de ont
vangst van morsesignalen en tijdseinen. Af en toe zal iemand
wel eens een telefonieproef van één of ander officieel stati
on hebben gehoord, maar daar bleef het dan ook bij.
Paragraaf 1.5 beschrijft hoe dat in ons land verandert in
1919, wanneer Idzerda begint met regelmatige uitzendingen
van spraak en muziek via zijn station PCGG aan de Beuk
straat 10 te Den Haag (afb.II.1-1). Omdat hij de uit te zen
den programma’s tevoren via de krant of op andere manier
aankondigt beschouwen sommige Nederlandse historici
PCGG als het eerste radio-omroepstation ter wereld. PCGG

"omroep" is overigens in 1922 door J. Corver gelanceerd in
Radio Nieuws^ hij liet zich daarbij inspireren door Marinuske, de dorpsomroeper van Oisterwijk.
In november 1924 komt toch een definitief eind aan de uit
zendingen van PCGG.
Overigens is er dan voor de radio-luisteraar reeds een ruime
keus aan omroepzenders in binnen- en buitenland.

■ Tn-sic(ser4(a. rep/yirx^
■

ij

by
h? h»s
EnG|lie>h correspondente.

Afb.ll.1-1. De Nederlandse omroeppionier Hanso
Henricus Schotanus è Steringa Idzerda.
SPEAKING AT THE HAGUE TO CORRESPONDENTS IN BRITAIN :
MR. IDZERDA, E.E., PRESIDENT OF THE DUTCH COMPANY.

heeft veel succes. Het station wordt zelfs in Engeland beluis
terd waar nog geen radio-omroep bestaat!
Idzerda zit voortdurend in geldnood en het is hem dan ook
bijzonder welkom dat de Daily Mail een contract voor een
jaar met hem sluit (27 juli 1922 - augustus 1923), waaronder
PCGG op kosten van die krant concerten zal uitzenden voor
Engelse en Europese bezitters van ontvangtoestellen. Aan
vankelijk worden die concerten gegeven op zondagmiddag en
donderdagavond, telkens gedurende één uur. Later, vanaf 12
oktober 1922, wordt alleen op zondag, maar dan twee uur
lang, uitgezonden (afb.II.1-2). Maar ook daaruit kan Idzerda
zijn zendactiviteiten niet voldoende bedruipen. Redding komt
van de NWR die in 1922 een Omroepfonds opricht waarin
de leden vrijwillige bijdragen storten en waaruit de uitzendin
gen van PCGG worden bekostigd. De NWR is daarmee in
wezen de eerste omroepvereniging in ons land! Dat woord

f

Afb.ll.1-2. Idzerda beantwoordt vragen van Engelse luisteraars.

Bepalen we ons tot de Nederlandse zenders dan valt te ver
melden dat in 1920 de Effectenbeurs te Amsterdam een telefoniestation in dienst stelt dat is geleverd door de NSF te
Hilversum. Dat station zendt onder de roepletters PCFF op
een golflengte van 2000 meter pers- en marktberichten, ef
fecten- en wisselkoersen uit. Maar naast Idzerda zijn er verscheidene particulieren die radioprogramma’s verzorgen, zoals te Amsterdam de firma Smith en Hooghoudt aan de Keizersgracht 6 (PA5, 1050 meter).
In Den Haag zijn er naast PCGG (1050 of 1070 meter) zelfs
twee: Velthuizen aan de Oude Molstraat 18 (PCKK, 1050
meter) en het Heussen-Laboratorium aan de Sonoystraat 77,
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later Oude Molstraat 30 (PCUU, 1100 meter).
En dan te IJmuiden P.A. Middelraad (PCMM), ook
bekend als de "lampendokter"; hij voorziet namelijk
doorgebrande radiolampen van een nieuwe
gloeidraad. Voor dat doel bezit hij een indrukwek
kende pompinstallatie waarmee hij een voor die tijd
bijzonder hoog vacuüm bereikt (afb.ü.1-3). In 1921,
wanneer de oxydkathode in gebruik komt, presteert
Middelraad het zelfs om bij een lamp de doorge
brande wolframkathode te vervangen door een
oxydkathode, waardoor de gloeistroom drastisch ver
mindert en de lamp nog beter werkt ook’. Hoe hij
die oxydelaag op de gloeidraad aanbrengt is zijn fabricagegeheim.
In Groningen wordt uitgezonden door de N.V.
Groningsche Electriciteils Maatschappij "GEMA" op
circa 1100 meter.

Uiteraard hebben die zenders er behoefte aan om
hun programma’s tevoren bekend te maken. Hoe ze Alb. 11.1-3. De "lampendokter" P.A. Middelraad, PCMM.
dat vóór 1923 deden is auteur niet bekend, mogelijk
gebeurde dat via plaatselijke kranten. Maar op
1 maart van dat jaar krijgen ze hiervoor in ieder geval een slaagt erin om kunstenaars van naam naar de studio van
goede mogelijkheid: dan verschijnt het eerste nummer van PCGG te lokken. Dat is het werk van de secretaris der Omhet weekblad Radio-Expres, met als ondertitel Sneldienst van roepcommissie van de NWR, S. Wijnbergen. Uit de wereld
Radio-Nieuws. Net als Radio Nieuws onder redactie van J. van de klassieke muziek treffen we namen aan die in de vol
Corver. Laatstgenoemd maandblad is bedoeld voor zowel de gende jaren een zeer bekende klank zullen krijgen zoals zan
amateur als de vakman, maar de inhoud is voor veel ama ger Willem Ravelli, violisten Adolphe Pot en Sam Swaap,
teurs toch te "zwaar". Bovendien krijgt de NWR er behoef pianisten Alex Voormolen en Theo van der Pas en hoboïst
te aan om zich meer frequent dan eens per maand tot haar Jaap Stotijn. Antoinette van Dijk verzorgt voor PCGG reeds
leden te richten. Radio-Expres, later onder de leden bekend een kinderuurtje! Overigens heeft PCGG ook een vast
als RE. (en wij zullen het in het vervolg soms ook zo noe "strijkje": De Batavieren. Maar ook het nieuwe verschijnsel
men) richt zich tot de amateur in brede zin van het woord; "jazz" komt ruim aan bod, met name bij de Haagse zenders
zowel de omroep- als later de kortegolfamateurs vinden er PCUU en PCGG; tenslotte is Den Haag ook dan reeds jazzzaken van hun gading in en de ontwikkeling van de radio stad-bij-uitnemendheid! Zo treden bijvoorbeeld in 1923 op de
techniek in het algemeen wordt op de voet gevolgd in de The Hague Jazz Boys, "onder leiding van den Heer W.P. Popvorm van uiterst deskundige, zeer leesbare en voor leek en pink", later één van de bekendste musici van The Ramblers.
vakman begrijpelijke beschouwingen van Corver. Opmerke Zo ook "De bekende Haagsche amateurs Jazz-Band The Jazzlijk is ook de vragenrubriek, waarin dikwijls niet de vragen Devils", waarin op slagwerk Guus Weitzel, in later jaren hèt
van de leden maar wel de antwoorden worden vermeld! Le gezicht en dè stem van de AVRO. Een jazzorkest dat zich
den van de NWR betalen in 1923 ƒ 8,= contributie per ook in 1924 voor PCGG laat horen is The Original Jazz Synjaar, waarbij 12 nummers van Radio-Nieuws inbegrepen. Zij copators, onder leiding van Theo Uden Masman. Dat Uden
ontvangen het weekblad RE. voor ƒ 1,50 per jaar extra! Masman, die in 1926 The Ramblers zal oprichten, bij zijn
Niet-leden van de NWR kunnen zich op RE. abonneren repertoirekeuze voor de jazzuitzendingen ruime normen
voor ƒ 4,= per jaar. Dat geldt voor Nederland. Voor buiten hanteert moge blijken uit de pianosolo, die hij bij één van
landse leden is zowel de contributie als de bijdrage voor RE. die gelegenheden ten beste geeft: de prelude in cis klein van
hoger; resp. ƒ 10,= en ƒ 3,50. (buitenlandse niet-leden beta Rachmaninoff...
len ƒ 6,= per jaar). Naast technische kopij bevat RE. dus
ook de programma’s van de Nederlandse omroepstations, Op 21 juli 1924 begint de zender van de Nederlandsche Seinwelke samen met die van vele buitenlandse zenders te vinden toestellen Fabriek te Hilversum met proefuitzendingen op
zijn in de rubriek "RADIOTELEFOONGIDS". Die van 1050 meter die spoedig overgaan in regelmatige program
PCGG staan bovendien apart binnen een kadertje, met in de ma’s. Omroeper is Willem Vogt, een man die het in om
jaargang 1924 als extra vaak nog een korte levensbeschrij roepland nog ver zou brengen. Nog in hetzelfde jaar 1924
ving van de optredende artiesten, compleet met foto. Ten komt het tot de oprichting van de eerste omroeporganisatie
slotte is PCGG de NWR-verenigingszender! De particuliere (als we de NWR als zodanig niet meerekenen); de Hilverzenders geven grammofoonmuziek weer, waarbij de micro sumschen Draadlooze Omroep, ofte wel H.D.O., die gebruik
foon vóór de hoorn van de grammofoon is geplaatst. Maar maakt van de zender van de NSF. Later wordt dat de ANvoor de microfoon verschijnen ook allerlei artiesten, zowel RO en vervolgens de AVRO. Spoedig volgen NCRV, KRO,
lokale grootheden als landelijk bekende. Vooral de NWR VARA en VPRO.
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Afb.ll.1-4. Ruud Tappenbeck fotografeerde deze verzameling bladen voor de radio-amateur. Er was
verenigingen en haar afdelingen
aan het begin van de jaren twintig reeds ruime keus.
die rechtspersoonlijkheid bezitten,
zoals de NVVR. Hij schrijft dat die
Dat dc omroep bij de Nederlandse bevolking bijzonder snel Nederlandsche Radio Unie nog niet eens definitief bestaat,
populair wordt blijkt uit het feit dat volgens ir. J.M. Verff laat staan rechtspersoonlijkheid bezit! Een gevaar voor de
{'Ingenieur der afdeeling Technische Propaganda van de N. V. NWR is de Unie dan ook nooit geweest.
Philips’ Radio") in het Gedenkboek N.V.V.R. in 1925 reeds
circa één op de vijftien gezinnen over een radiotoestel be Radio Wereld heeft het niet zo lang uitgehouden. In Radioschikte; een cijfer dat het aantal telefoonaansluitingen ver Expres no.23 van 1931 lezen we: " Zooals reeds in de dagbla
den is vermeld, heeft de Directie van het te Amsterdam ver
achter zich liet!
schijnende weekblad "Radio-Wereld" besloten, dat blad voorlo
Naast Radio-Nieuws en Radio-Expres komen er nog meer pig tot 1 September a.s. niet te doen verschijnen, van welk be
tijdschriften voor de amateur. Zo in oktober 1923 Radio We sluit zij ook per circulaire d.d. 1 Juni haren abonnés en adver
reld, met als ondertitel Weekblad voor Nederlandsche Radio- teerders kennis heeft gegeven. Dit gaf ons aanleiding, ons met
Amateurs en Luisteraars. Het wordt uitgegeven door Engers de uitgeefster van "Radio-Wereld" in verbinding te stellen, met
en Faber te Amsterdam. Algemeen redacteur is J.J. Lichten- het gevolg dat laatstgenoemd weekblad vanaf heden in "Radioveld en medewerkers zijn o.a. ir. J. Schiere, J.C. Nonnekens Expres" is opgenomen. Wij hopen en vertrouwen dat de abon
jr.» A. v. Sluiters, en M. Verschure. De opzet lijkt op die van nés van "Radio-Wereld" deze vereeniging met vreugde zullen
R.E., maar het blad is wat fraaier uitgevoerd, met mooi gete begroeten en wij twijfelen er niet aan, of zij zullen zich bij ons
kende schema’s en beter papier. Regelmatig worden er ont spoedig volkomen thuis gevoelen. Ook voor de adverteerders
werpen voor omroepontvangers in opgenomen met daarbij zal deze fusie begrijpelijkerwijze van groot belang zijn".
een uitvouwblad dat op ware grootte heel fraai de opstelling Vanaf dit moment luidt de kop van R.E.:
van dc onderdelen en de loop van de bedrading weergeeft.
Een abonnement op Radio Wereld koste in Nederland ƒ 7,50 RADIO-EXPRES - weekblad voor radio-teen in het buitenland ƒ 10,= per jaar. De tijdschriften RadioLEGRAFIE EN -TELEFONIE, WAARIN OPGENOMEN
Expres en Radio Wereld zijn duidelijk concurrenten. Doch in
het eerste nummer van R.W. vinden we een lofzang op RADIO-WERELD.
J. Corver - "de man aan wie de Nederlandsche radioamateur
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Het jaar 1923 is kennelijk een vruchtbaar jaar voor het ont
staan van radiobladen. Op 17 mei verschijnt namelijk
Electro-Radio, onder redactie van ir. Max Polak. Het komt
eens per twee weken uit en een abonnement kost ƒ 2, = per
halfjaar (alle genoemde weekbladen geven de prijs op per
halfjaar, kennelijk kon toen ook een abonnement voor die
periode worden genomen). Met ingang van de derde jaar
gang wordt het een weekblad en de prijs stijgt daarbij tot
ƒ 2,75 per halfjaar. Onder de kop Electro-Radio lezen we:
"Populair tijdschrift op het gebied van Electriciteit en Radio".
En dat is het dan ook. Slechts een deel van de inhoud wordt
aan radio besteed en dan op een nogal elementair niveau.
Het is in dat opzicht niet te vergelijken met Radio-Ebcpres en
Radio-Wereld. Ook Electro-Radio bevat een overzicht van de
radioprogramma’s.

11.2.

De ontdekking van de kortegolf

Algemeen worden radiozendamateurs beschouwd als de
'ontdekkers van de kortegolf', waarmee we dan bedoelen de
mogelijkheden van wereldwijd verkeer op radiogolven korter
dan 200 meter (hoewel formeel het gebied 100...200 meter
nog tot de middengolf behoort). Dat is terecht: die ontdek
king heeft plaats aan het begin van de jaren twintig en we
zullen er uitvoerig aandacht aan besteden.

Maar het is niet zo dat er vóór 1920 nooit verbindingen over
flinke afstanden op korte golven zijn gemaakt. In [BI] tref
fen we een historisch overzicht aan van de ontwikkeling van
de kortegolf. Daarin lezen wc dat tussen 1901 en 1909 op
schepen wel werd gewerkt met wat tune A werd genoemd:
een golflengte van 120 meter. Met het toen geringe vermo
Tenslotte maken wij nog melding van de oprichting in 1920 gen van 100 W werden bij nacht grote afstanden overbrugd,
van Het Nederlandsch Radiogenootschap (NRG), dat thans vaak tot 1000 mijl toe (als dat zeemijlen zijn - en dat zal wel
nog bestaat als Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap - dus meer dan 1850 km) en soms zelfs 1500 mijl (2780 km).
(NERG). Ook het NRG geeft een blad uit, maar dat is echt En dat met cohcrer en morseschrijftoestel ("a most insensitieen tijdschrift voor de beroepsmensen.
ve device reckoned by modem standards" volgens [BI]).
We komen nog even terug op Radio-Nieuws. Naast bekwa
me amateurs schrijven er vakmensen in. Sommige namen
komen we herhaaldelijk tegen en een aantal daarvan is in de
radiokringen zeer bekend geworden. Zonder volledigheid te
pretenderen noemen we er een paar:
J. Oorver (redacteur), A.H. de Voogt, J.L.H. Jonker, P.C.
Tolk, F.A. Koch, H.H. Schotanus & Steringa Idzerda, A. Dubois, W. Vogt, N. Koomans, M. Polak, H. Veenstra, H.
Mak, O. Strijkers, P. Middelraad, J.J. Numans, G.J. Eschauzier, J.M. Verff, Joh. Hemmes, J.L. de Roos, J.L. Leistra, H.
Nillesen, H.O. Roosenstein, H. van Suchtelen,R.P. Wirix, A.
Koens, H.L.M. Huydts, E.F.W. Vóller, H.C.A. van Duuren,
E. Schaaper, J. Roorda, H. Leis, L.A.W. van der Lek, J.
Bloemsma, Th.A.L. Mollinger, M. Hellingman, A. de Haas,
C.C. Verbeek, Manfred von Ardenne, A.A. Posthumus,
J.A.J. Bouman, J.J. Vormer, A.C. van Dorsten, P.R. Dijksterhuis, P.H. Boukema, H.H. Heeroma, C. van Geel, C.L.
v.d. Bilt, A.J. van Gilse.

Aan buitenlandse bladen voor amateurs op radiogebied is er
in de jaren twintig kennelijk ook geen gebrek. Zie afb.II.1-4,
een collage door Ruud Tappenbeck van bladen uit 1922.
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In 1916 beginnen Marconi en C.S. Franklin in Italië proeven
met zeer korte golven, met de bedoeling de radiogolven te
bundelen. Met vonkzenders en parabolische reflectors wor
den op golflengten van twee en drie meter afstanden van 10
km over land overbrugd. De ontvanger werkt met een kristaldetector. Te Camarvon worden de proeven in 1917 voortgezet op 4...5 meter golflengte en wordt een bereik van 33
km gerealiseerd wanneer de zender 200 m boven zeeniveau
staat en de ontvanger de zender kan "zien". Met zender en
ontvanger beiden op zeeniveau krimpt het werkgebied tot 6
km.
In 1919 worden zenders met lampen ingezet en de golflengte
wordt verhoogd tot 15 meter; de kortste golf waarop de
lampen nog bevredigend functioneren. Met 200 W input
wordt telefonie over ruim 110 km ontvangen. Die 200 W op
15 m is voor die tijd overigens een knappe technische presta
tie’ In 1921 wordt eveneens op 15 meter gewerkt met 700 W
en parabolische reflectors aan beide zijden. Telefonie wordt
zeer sterk ontvangen over 155 km. Later in hetzelfde jaar
opent Marconi tussen Southwold in Suffolk en Zandvoort
een telefonieverbinding op 100 meter, zonder reflectoren.
De proef is een groot succes en het voor die tijd opmerkelij
ke feit wordt geconstateerd dat gedurende de meeste nach
ten - en soms ook overdag - goede signalen worden ontvan
gen te Oslo! Zo gaat de Marconi Company voort; maar we
zijn inmiddels aangeland in de periode dat amateurs de korte
golven beginnen te exploreren en daar zullen we ons nu
eerst mee bezig houden. Maar alvorens dat te doen gaan we
kijken hoe het amateurisme zich ontwikkelt in de Verenigde
Staten, die op dit gebied, zoals zo vaak, de toon aangeven.

L

11.3.

Ontwikkeling van het radio-amateu- wordt op verzoek gratis verstrekt. Callboeken worden uitge
geven; het tweede in 1915 bevat de namen en stationsgegerisme in de verenigde Staten

Een goed overzicht hierover is te vinden in [B2] en [B3].
Vóór 1912 was zenden en ontvangen in de V.S. niet geregle
menteerd. Tegen het einde van 1911 moeten er zo’n vijf- tot
zeshonderd amateurs actief zijn geweest. Aan commerciële
en marinestations is er misschien vijftien tot twintig procent
van dat aantal, dus domineren de amateurs de ether. Boven
dien hebben amateurs vaak betere apparatuur en blijken ze
betere operators dan de beroepstelegrafisten. Er worden
uitsluitend vonkzenders gebruikt. Het vermogen is slechts
beperkt door de financiële mogelijkheden van de eigenaar en
die eindigen niet bij 5 kilowatt’ Wanneer een commercieel
station wenst te werken moet het meestal eerst beleefd aan
de plaatselijke amateurs vragen om even te stoppen.
Wanneer dat verzoek niet vriendelijk wordt gesteld, of wan
neer er een vijandige houding tussen beroeps en amateurs
bestaat, stoppen de amateurs niet en kan het commerciële
station niet werken! In 1912 verandert dat. Er komt een wet,
de Londense conventie, getekend juli 1912, die in artikel 15
bepaalt dat iedere amateur een licentie moet hebben. Dit is
de eerste keer dat de status van de radioamateur internatio
naal wordt geregeld. Het vermogen dient te worden beperkt
tot maximaal 1 kilowatt en er mag alleen beneden 200 meter
worden gewerkt. Ook krijgen amateurs officiële roepletters
die ze moeten gebruiken.
De eerste schrik onder de amateurs is groot. Maar de prak
tijk valt mee. Al spoedig wordt vastgesteld dat wanneer men
maar een licentie haalt en wat
consideratie heeft met com
merciële- en regeringsstations,
het voldoen aan de overige
bepalingen niet zo belangrijk
is. "Tweehonderd meter" om
vat alles van 250 tot 375 m ...
Eén kilowatt kan worden op
gerekt tot twee of drie zonder
veel angst voor vermaning van
regeringswege.
In 1914 is het aantal amateurs
al gestegen tot ongeveer 2000.
Een belangrijke gebeurtenis
heeft plaats in 1914. Een be
kend amateur, Hiram Percy
Maxim uit Hartford, Conn.
(afb.II.3-1) kan een door hem
gewenste amateur in Springfield niet rechtstreeks berei
ken. Dat lukt wel via een tus
senstation in Windsor Locks.
Deze gebeurtenis leidt tot het
plan een organisatie van ama
teurs op te richten: The Ame
rican Radio Relay League
(ARRL) is geboren. Maxim is
voorzitter, C.D. Tuska secre
taris. Er wordt geen contribu
tie gevraagd: lidmaatschap

I

Afb.11.3-2. De Wouff Hong.

vens van zo’n zeshonderd amateurs. Maar het contact met
de leden blijft moeilijk voor de ARRL. De oplossing komt in
december 1915 wanneer alle leden het eerste nummer ont
vangen van QST, een blad van 15 pagina’s. Een jaarabonne
ment kost $ 1,00. Lidmaatschap van de ARRL blijft gratis.
Maxim zelf schrijft onder het pseudoniem The Old Man
(T.O.M.) in QST regelmatig humoristische en vaak nogal
sarcastische beschouwingen over "Rotten Radio". Daarin stelt
hij allerlei misstanden en misbruiken in de amateurradio aan
de kaak. Overtreders van geschreven en ongeschreven wet-

Afb.ll.3-1. Hiram Percy Maxim, W1AW, toen 1AW, grondleg
ger van de American Radio Relay League, ARRL

ten in de hobby dreigt hij te behandelen met zulke afschrik
wekkende werktuigen als de Wouff-Hong (afb.ü.3-2) of de
Rettysnitch.

Het relaissysteem (doorgeven van berichten) blijft de voor
naamste activiteit van de amateurs en daarin worden ook
evenementen georganiseerd. Begin 1917 is het aantal leden
van de ARRL gestegen tot vierduizend. In april van dat jaar
verklaart de V.S. aan Duitsland de oorlog en dat betekent
dat de amateurradio in de ban wordt gedaan. Antennes wor
den gestreken, zenders verzegeld, ontvangers ontmanteld.
Een vertegenwoordiger van het departement van Marine
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vraagt om een onderhoud te New York met ARRL-voorzitter Maxim en vice-voorzitter Hebert. Men heeft voor de
oorlogsvoering grote behoefte aan geoefende radio-amateurs
die als instructeurs en telegrafisten zullen worden ingezet.
"Hoeveel wilt u er hebben ?" is de vraag van Maxim.
"Vijfhonderd”, antwoordt Lt. McCandless, de regeringswoord
voerder.
"Hoe snel wilt ze hebben?"
"Direct".
"Kunt u dat in dagen uitdrukken?"
"Jawel, we hebben ze binnen tien dagen nodig."
Er gaat een laatste boodschap uit over de relaisroutes van
de ARRL. Binnen tien dagen heeft de Marine haar vijfhon
derd radiotelegrafisten!

Voordat de Eerste Wereldoorlog ten einde is zijn nog drie
duizend ARRL-leden die eerste vijfhonderd pioniers gevolgd.
Op 11 november 1918 komt het einde van de Eerste Wereld
oorlog. De ARRL hervat haar werkzaamheden. Eerste prio
riteit is het opheffen van de ban op amateurradio te bewerk
stelligen. In oktober 1919 is het zover en leveranciers van
radioapparatuur kunnen de vraag haast niet aan. Nieuwe
records worden gevestigd: een bericht van Hartford naar Los
Angeles met antwoord terug in 616 minuut! Alles nog steeds
met vonkzenders (afb.II.3-3). Doch in 1919 beginnen de eer
ste voorzichtige proeven met ongedempte zenders, men
noemt dat Continuous Wave, ofte wel c.w. Dat gebeurt met
radiolampjes die enkele gelukkigen uit de oorlogsvoorraden
(de "dump”) weten te veroveren. Het zijn kleine lampen, dus
is ook het zendvermogen gering. Maar de voordelen van c.w.
boven de vonkzender blijken alras; het signaal komt onvoor
stelbaar ver, is smal, veroorzaakt geen hevige lokale storin
gen en snijdt door luchtstoringen heen. Wanneer in 1921
zendlampen voor flink vermogen verschijnen begint de
ARRL in een campagne c.w. te propageren. Maar de meer
derheid van de amateurs is moeilijk te overtuigen. Ze hou
den vast aan de brute kracht van de vonk en laten zich niet
door een klein aantal lieden met rekenlinealen overtuigen.
"Lang leve de vonk!" wordt het devies. Er is een krachtiger
argument nodig om ze om te turnen. Dat zal niet lang op
zich laten wachten.

van ue
Kaart |B4]. Carl D. Hoffman, roepletters 8UX,
suggereert in QST van augustus 1919 om stations die worden
ontvangen een formulier of briefkaart te sturen, een luisterkaart dus. QST van februari 1924 bevat een artikel dat is
gewijd aan 8LJX, die toen tekenaar voor QST was waarbij
wordt gezegd: "Het idee van 8UX is nu uitgegroeid tot het punt
waarop ieder amateurstation z‘n muren vol heeft hangen met
deze gedrukte briefkaarten”. Vetter wordt in hetzelfde num
mer van QST in de rubriek "Strays" gesuggereerd: "Waarom
niet de watt-input van de zendlampen vermelden op je stationskaarten? Iedereen weet toch wel dat de watt-input gelijk is aan
de plaatspanning maal de plaatstroom in milliampère, gedeeld
door 1000". Daaruit blijkt dat de eigenlijke luisterkaarten het
oorspronkelijke idee van 8UX zijn, maar in 1924 zijn het
ook bevestigingen van gemaakte verbindingen geworden.
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Afb.11.3-3. Roterende vonkbrug, zoals die in OST werd

geadverteerd.

Een belangrijk initiatief van de ARRL zijn de Transatlanti
sche Proeven; daarover gaat een aparte paragraaf: 11.4.
In 1927 heeft te Washington een internationale conferentie
plaats waarbij aan de amateurs aparte frequentiebanden
worden toegewezen. Deze zijn gegroepeerd om de 80 en de
40 meter, plus harmonischen van 40 meter. Ook worden de
technische eisen waaraan amateurzenders moeten voldoen,
aanzienlijk verscherpt. Ook hierbij neemt de ARRL weer
het voortouw. Er wordt een ARRL Technical Development
Program opgestart waarbij de Australiër Ross A. Huil de
leiding heeft. Hij is naar de V.S. gekomen om daar de Ame
rikaanse manier van amateurradio bedrijven te leren kennen
en in december 1926 toegetreden tot de staf van de ARRL.
Huil is een begaafd en veelzijdig man: architect, journalist,
amateurtekenaar, bouwer van modelvliegtuigen, amateurfotograaf (daarin een expert), en natuurlijk radioman. In mei
1929 keert Huil naar Australië terug.
In de jaargang 1928 van QST schrijft hij een unieke reeks
uiterst duidelijke en leesbare artikelen waarin zenders wor
den beschreven die aan de "1929-eisen" voldeden; 1929 is het
jaar waarin de te Washington vastgestelde eisen van kracht

Ook worden in de jaren twintig proeven genomen op de 28
MHz en 56 MHz-banden, onontgonnen gebieden. De 28
MHz-band lijkt aanvankelijk weinig mogelijkheden te bieden
maar enkele volhouders blijven het proberen en hun pogin
gen worden beloond: soms blijken op de 28 MHz-band ver
bindingen over zeer grote afstanden mogelijk, net als op de
14 MHz-band, doch vaak met grotere signaalsterkten. Maar
het gedrag van de band is onvoorspelbaar en zeer wisselval
lig. Ook hier doet Ross Huil, in samenwerking met enkele
andere amateurs in de V.S. en in Nieuw Zeeland, in 1928
uitgebreide proeven, waarbij o.a. met een in elevatie veranderbare richtantennc naar de optimale opstralingshoek wordt
gezocht. Huil rapporteert hierover in [B5], een artikel van 8
pagina’s. Men wist reeds dat radiogolven in de ionosfeer
kunnen worden teruggebogen naar de aarde.

L

De structuur van de ionosfeer was echter nog niet helemaal
duidelijk. Huil veronderstelt dat lange-afstand-verbindingen
op 28 MHz alleen mogelijk zijn wanneer de geïoniseerde
laag zich op relatief geringe hoogte boven de aarde bevindt;
bij grotere hoogte zouden de gereflecteerde golven de aarde
niet meer bereiken. Het feit dat die geringe hoogte van de
laag niet zo vaak voorkomt zou het grillige karakter van de
28 MHz-band verklaren.
Achteraf weten we dat het zonnevlekkenmaximum van cy
clus 16 rond 1928 viel (afb.II.3-4) en dat was een geluk voor
Huil en zijn mede-onderzoekers waarvan zij zich uiteraard
niet bewust waren.
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Ook op de 56 MHz band ("vijf meter") worden - zij het op
zeer beperkte schaal - proeven genomen. Hoewel algemeen
wordt aangenomen dat pas veel later, in de jaren dertig, ver
bindingen over relatief grote afstanden, tot achter de radiohorizon, worden gemaakt, blijkt dit niet geheel correct.
In 1926 wordt door Amerikaanse amateurs driftig geëxperi
menteerd op 5 meter en daarbij eenmaal met 5 W een af
stand van 120 mijl overbrugd tussen de stations 2EB te Grasmere, Staten Island, New York en 1XAQ te Glastonbury,
Connecticut [B6]. Maar een nog mooiere prestatie wordt in
Europa geleverd in september 1926 wanneer het Italiaanse
station IER te Milaan door een luisterstation in Tripoli
wordt gehoord [B7]! De 56 MHz-band zou echter pas tot
bloei komen in de jaren dertig en daarover is in hoofdstuk
III meer te lezen.
Amerika is vanaf het begin van de amateurradio het land
geweest van de grote zendvermogens, tot kilowatts toe. Toch
waren er ook in de V.S. amateurs die het probeerden met
zeer klein vermogen, QRP. Zo bijvoorbeeld amateur Windom (de man van de Windom-antenne), roepletters 8GZ en
8ZG. Hij werkt o.a. met Australië met een ééntrapszendertje, waarin een lamp UV-199, die bij 75 V anodespanning 5
mA trekt, dus een input van 375 miÜiwatt [B8]!
Maar de wellicht meest opmerkelijke prestatie op QRP-gebied wordt in Australië geleverd in september 1924 door
C.D. Maclurcan, 2CM te Sydney [B9]. Hij begint zijn experi
menten met klein zendvermogen samen met 3JU, (Ross
Huil, de latere ARRL-medewerker) te Melbourne op 500
mijl afstand. Daarbij wordt het vermogen in stappen vermin
derd van 7,8 W tot 0,12 W, waarbij Huil telkens de door
2CM gezonden codeletter terugzendt als bevestiging van ont
vangst. Dat gaat prima. Daarop worden de proeven voortge
zet met 4AA (Frank Bell) in Nieuw Zeeland, dat is over een
afstand van 1500 mijt Na met 8 W input een half uurtje te
hebben gebabbeld begint de test met 0,7 W input. Frank
blijft vervolgens vragen om vermindering van de input, waar
bij hij niet alleen de codeletter terugzendt maar telkens het
gehele door 2CM gezonden bericht herhaalt. Tenslotte ver
mindert 2CM de anodespanning tot 15 V, waarbij een anodestroom van 0,25 mA loopt, dus een input van 0,004 watt.
Weer herhaalt 4AA het gehele bericht en hij eindigt met
"OK QSA sigs strong and steady throughout. Another world's
record gone west. Congratulations OM GM. BelF. De volgen
de dag laat 2CM zijn voltmeter en amperemeter calibreren
en die blijken binnen 1% goed aan te wijzen!
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Afb.11.3-4. Jaarlijks gemiddeld zonnevlekkengetal van 1700 tot
1985.
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11.4.

De transatlantische proeven

De ARRL gaat bij de voorbereiding van de proeven niet
Uit paragraaf 11.3 blijkt dat na het opheffen van het verbod over één nacht ijs [BI2]. Gedurende tien opeenvolgende
op amateurradio in Amerika in 1919 een koortsachtige nachten krijgen stations in elk Amerikaans district en Cana
ontwikkeling op gang komt. Het ene afstandrecord na het da 15 minuten loegewezen om vrij te zenden. Aan zo’n twin
andere wordt gebroken. Zou het niet mogclijk zijn op korte tig c.w.- en zeven vonkstations, die zich hebben gekwalifi
golf - toen dus rond de 200 m - de Atlantische Oceaan te ceerd in een voorafgaande test over 1000 mijl, worden gehei
overbruggen? De ARRL besluit een proef te doen. Zo’n me codegroepen toebedeeld. Elke nacht verandert het sche
twee dozijn Amerikaanse amateurs zullen afgesproken code ma zodat alle stations gelijke kansen hebben.
woorden uitzenden op 1, 3 en 5 februari 1921. De Wireless Het Engelse krachtstation MUU te Camarvon op 14,2 km
Society of London (in 1922 wordt dat Radio Society of Great golflengte zal dagelijks in langzame handmorse een bericht
Britain, RSGB) heeft georganiseerd dat er door ongeveer van Godley naar de ARRL overseinen. Het Amerikaanse
200 Engelse amateurs naar zal worden geluisterd. Ter aan station Wil te New Brunswick zendt dat voor verificatie te
moediging hebben verscheidene bekende Engelse en Ameri rug op 13,6 km, ook weer met handmorse. Zo kunnen alle
kaanse firma’s op radiogebied prijzen uitgeloofd voor hen amateurs met een VLF-ontvanger óf MUU óf Wil horen en
met de beste resultaten. Helaas wordt geen enkel Ameri op de hoogte blijven van de voortgang van de proeven. De
kaans station gehoord. Teleurstellend is ook dat van de 200 ARRL krijgt later voor dat transatlantisch berichtenverkeer
toegezegde logs er slechts 30 worden ontvangen [B10]. De een rekening van S 1900,= gepresenteerd!
Amerikanen schrijven het falen toe aan het feit dat het grote
aantal amateurs dat op 200 m luisterde elkaar zo stoorde Op 22 november arriveert Paul Godley te Southampton. De
met hun genererende en stralende ontvangers dat ze alleen eerste kennismaking met de Britse overheid valt hem niet
elkaar hoorden. Daarbij kwam interferentie door harmoni- mee: hij heeft de grootste moeite zijn radiospullen door de
schen van commerciële stations, hoog lokaal stoomiveau en douane te krijgen. Maar de ontvangst te Londen, georgani
seerd door de Wireless Society of London, is in grootse stijl
onzekerheid ten aanzien van de juiste ontvangfrequentie [Bil].
De ARRL besluit bij de eind 1921 te houden
transatlantische test geen risico te nemen; zij
zendt een zeer bekwaam Amerikaans amateur,
Paul F. Godley, 2XE, naar Engeland. Hij is
gewapend met twee ontvangers en materiaal
voor een beverage-antenne. Vóór zijn vertrek
-||ï| pl||i||l||i|i|i|ihlii
op 15 november 1921 met de Aquitania wordt
LZ7I
te zijner ere een diner aangericht waarbij vele
prominenten, zoals Edwin H. Armstrong, uit
vinder van o.a. de superheterodync en de su- Afb.11.4-2. Schakelschema van de Paragon-ontvanger. De gearceerde rechthoekjes
perregeneratieve ontvanger, hun vertrouwen in stellen laagfrequenttransformatorien voor.
dc kunde van Godley uitspreken. Zoveel loftui
tingen vallen hem te deel dat majoor J. Andrew White ten"Paul, it looks like a cinch!" (Paul, het moet Te zijner ere heeft een vergadering plaats bij de Institution of
slotte opmerkt; "Pauk
Electrical Engineers, waar Godley zich kritisch uitlaat over de
een fluitje-van-een-cent zijn).
belemmeringen die de Engelse PIT aan de zendamateurs
heeft opgelegd. Godley ontmoet verder grote mannen als
Marconi, Admiral of the Fleet Sir Henry Jackson, Alan A.
Campbell Swinton en vele anderen. Vervolgens woont hij
een lezing bij van prof, (later Sir) Ambrose Fleming. De dag
wordt besloten met een diner, aangeboden door het Committee of the Wireless Society of London.

f

LJL.

Zoals gezegd heeft Godley twee ontvangers bij zich; één
daarvan is een rechtuit-ontvanger van het type "Paragon" dat
hij zelf heeft ontworpen en vrijwel universeel wordt gebruikt
door Amerikaanse amateurs. In afb.II.4-1 zien we Godley in
1971 met zo’n ontvanger en afb.II.4-2 toont het schema er
van; rooster- en anodekring van de teruggekoppelde detector
worden afgestemd met variometers. De tweede ontvanger is
een superheterodync met tien lampen, toen ultramodern,
waarvan de schakeling in paragraaf II. 10 zal worden bespro-

Afb.II.4-1. Paul Godley (midden) in 1971 met de door hem
ontworpen Paragon-ontvanger, die werd gefabriceerd door
de Adams Morgan Company.

Godley begint op 24 november 1921 zijn ontvangers op te
stellen ten huize van Frank Phillips te Wembley Park,
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Middlesex, ontwerper van de Burndept ontvangers. Maar
na twee dagen komt hij tot de conclusie dat het daar
niet gaat: atmosferische storingen en harmonischen van
ééntrapszenders met lampen en van boogzenders maken
het moeilijk om signalen van over de oceaan te ontvan
gen. Dus trekt hij naar Schotland waar hij een tent op
zet in een moerassig gebied bij Ardrossan aan de west
kust, zuidwest van Glasgow. In het met dicht zeewier
bedekte veld wordt met hulp van D.E. Pearson, inspec
teur van de Marconi International Marine Communication Co. Ltd., een 400 meter lange bevcrage-antennc op
gezet, ondersteund door tien 3,7 m hoge palen.
De draad van fosforbrons is aan het op Amerika gerich
te uiteinde via een weerstand verbonden met aarde door
een aantal ijzeren pijpen die 1,2 m in de grond zijn ge
slagen. De lengte van de antenne wordt later verminderd
tot 260 m. Het verblijf in de tent met apparatuur is geen
pretje; het is er koud, nat en mistig. Maar het blijkt de
moeite waard. Tien dagen brengen Godley en Pearson
er door en ze loggen negen vonkzenders en negentien
c.w.-zenders. De 3500 mijl is overbrugd op 200 meter!
Dat is belangrijk; maar nog belangrijker is misschien wel
Afb.II.4-3. Schema van de Amerikaanse zender 1BCG, de eerste die in Eu
dat de superioriteit van de zender met lampen overtui ropa werd gehoord.
gend is aangetoond. De vonkzender gaat op z’n retour
en wanneer hij in 1927 officieel wordt verboden is er al
geen meer over op de amateurbanden.
Den volgenden nacht (10-11 Dec.) hoorde ik om 4- 1.15 het
Het eerste station dat Godley en Pearson identificeren heeft zelfde station weer, en wel van 11.15 tot 2.40: mges mges mges
de roepletters 1AAW. Ondanks uitgebreide onderzoekingen de Ibcg Ibcg om 2.40 uur weer test test test de Ibcg Ibcg Ibcg
is men er nooit achter gekomen wie dat was; het moet een afgewisseld door mges de Ibcg en zoo nu en dan p.f. (Godley
had de ARRL een telegram gestuurd met het verzoek tele
piraat zijn geweest.
Het tweede geïdentificeerde station is IBCG; speciaal voor grammen via IBCG te verzenden ("SEND MSGS") maar de
de proeven opgezet en gebouwd door majoor Armstrong en kabeltelegrafist had daarvan "SEND MGES" gemaakt en dat
vijf andere leden van de Radio Club of America (RCA). De bleef IBCG dus alsmaar herhalen. PF waren de initialen en
golflengte is 230 meter en de input 1 kW, waarvan 558 W in de paraaf van Paul F. Godley). Om 4 uur kwamen sterke
de antenne komt [B13]. Het is een gestuurde zender met luchtstoringen. Om 4.30 was Ibcg nog aan de gang maar werd
twee trappen, een ware noviteit (afb.II.4-3)! Vijf Britse stati zoo zwak dat hij niet meer te nemen is. Het vreemde was, dat
ons horen IBCG ook en dat is eveneens het geval in Duits hij steeds doorseinde en zich niet hield aan het in Amerika
land en ... Nederland! De man die dat presteert is G.J. voor de proeven vastgestelde programma. In den nacht van 11Eschauzier, student-elektrotechniek aan de T.H. te Delft 12 Dec. om 1.15 was weer Ibcg aan den gang en werd het vol(afb.II.4-4). In Radio-Nieuws no.1 van 1922 brengt hij verslag gende gehoord: test de Ibcgpfgpjpf godley godley godley bi thirty
minutes, elk woord eenige keren herhaald. P.F. Godley is, zoouit:
'Den 9den Dec. kwam ik op het kantoor der Ned. Radio-Indu als men weet, de naar Engeland afgevaardigde Amerikaan, die
strie en de heer Idz vroeg me toen of ik al naar de Amerikaan- ergens in Engeland zou luisteren.
sche amateurs had geluisterd. Zoo kwam het, dat ik dien Te 1.35 stop. Lampen uitgedraaid en kalm V2 uur gewacht,
avond een golfmeter, een variometertje (dat bij vroegere experi- Om 2.10 komt Ibcg met bi one hour eenige malen herhaald en
menten had gediend) en een 3-voudigen laagfrequent-versterker stopt om 2.15. Om 3.15 terug met test v Ibcg nr.1.••••••(...... ——
voor den dag haalde. Het variometertje bleek iets te groot te ontbrekende woorden) neweark..... to paul godley ardrossan scotzijn en dus werden van de primaire net zoo lang eenige windin land -....... congratulations...... burghard inman grinan armstrong
gen afgehaald tot ik de 200 M. makkelijk halen kon. En zoo amy cronkhite bi two hours, Ibcg (Burghard, Inman, Grinan
begon ik dan in den nacht van 9 op 10 Dec. te luisteren; de Armstrong, Amy en Cronkhite waren medewerkers van
IBCG) stopt om 3.25, komt om 5.38 terug maar is dan niet
eerste van een reeks van slapelooze nachten.
Om 12.15 Amst. tijd kwam een harmonische van POZ (3900 meer te nemen vanwege zwakte en luchtstoringen. Ik hoorde
ged.) in toon door met het tijdsein en hierop werd de klok ge alleen nog nr 2 nr 2. Op 12 December zond ik een telegram
lijkgezet. Om 4- 12.45 werd mijn aandacht getrokken door een aan Mr. Coursey, den leider der proeven in Engeland, om deze
station op 230 M. golflengte dat eenige malen het woord test ontvangst te melden en te vragen of de nu vrij zeker geworden
seinde. Ik bleef verder luisteren en hoorde toen cq cq cq de Ibcg onderstelling dat ik een Amerikaan te pakken had, juist was.
Ibcg Ibcg test test test rp rp rp enz. Om 1.30 raakte ik het stati In Engeland wilde men echter niets loslaten vóór den afloop
on kwijt. Zou dit een van de Amerikaansche amateurs geweest van de geheele reeks proeven.
zijn?
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na 12 uur. Toen kreeg ik van de Ned.
Radio Industrie in bruikleen 2 laagfre
quent versterkers LfA (die evenveel
versterkten als mijn eigen 3 lampen
laagfrequent en daarom wegens
stroombesparing dankbaar werden
aanvaard) en een ontvanger type "Bivario" met ingebouwden laagfrequent
versterker waarachter, naarmate de
luchtstoringen dit toelieten, nog een of
twee keren laagfrequent wordt gescha
keld. Nu is het luisteren veel rustiger
geworden aangezien door de hooge
selectiviteit van de Bivario zeer veel
storende stations er buiten gehouden
kunnen worden.
Zonderling is het, bij het luisteren
naar verafgelegen stations op korte
golflengte, hoe de signalen periodisch
verzwakken en weer versterken. Soms
duurde de sterke periode 5 tot 10 se
conden, waarna de teekens dan hoe
Afb.11.4-4. G.J. Eschauzier met zijn ontvangstation. Hij was de eerste Nederlander die Amerikaan
langer hoe zwakker werden, 5 tot 30
se amateurs ontving.
sec. onhoorbaar waren en dan weer
langzamerhand op volle sterkte kwa
Inmiddels zond ik den heer Coursey meer details per brief.
men. Soms ook duurden de sterke periodes niet langer dan 1 d
Na den nacht van 11-12 December heb ik Ibcg niet meer ge 2 sec. om dan weer voor een halve minuut over te gaan tot een
hoord, noch een ander station dal op een Amerikaans amateur periode van onhoorbaarheid der signalen. Dit is ook de reden
dat de tekst van telegram nr 1 niet volledig kon worden geno
leek.
En nu de ontvanginstallatie. Antenne 3 draads 18 M. lang, 10 men."
M. boven het dak en 23 M. boven den grond. Primairontvanger
met dubbelroosterlamp (Schottky) als detector. Primair 17 win Godley gebruikt voor z’n tijd ultramoderne apparatuur: een
dingen van 0,7 mM. op een koker van 9 cM. middellijn. Hierin superheterodyne-ontvanger en een beverage-antenne, de
draaibaar voor de terugkoppeling een spoeltje van 6,5 cM. mid eerste keer dat zo’n richtantenne in Europa wordt toegepast.
dellijn met 40 windingen 0,3 mM. een en ander volgens bij En dan ook nog een optimale lokatie, direct aan de kust.
gaand schema (afb.II.4-5). Bij dit ontvangertje is het echter Maar de resultaten van Eschauzier tonen aan dat het met
niet gebleven. Een primair-ontvanger is heel mooi om snel een wat meer amateurlijke middelen ook gaat. In Engeland wor
groot meetbereik af te zoeken maar o wee als er een ander sta den Amerikanen gehoord door acht stations, waarvan W.F.
tion tusschen komt. Leg dan maar de telefoon op tafel en Burne, 2KW, de meest succesvolle is, hij logt zeven stations
wacht tot hij klaar is. Gelukkig had ik den eersten nacht niet en vangt daarmee tien prijzen ter waarde van £ 200’ De
veel last van storende stations en pch had ’t ook niet erg druk meeste Engelsen gebruiken ontvangers met vijf of zes lam
pen, maar W.E. Corsham, 2UV, doet het met drie en als
antenne een draadje van 30 m in omgekeerde-L vorm.

Telefoo n.
)

FC
Afb. 11.4-5. Met dit simpele ontvangertje met een
ontving Eschauzier 1BCG.
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En zo gaat de amateurwereld vol verwachting de volgende
Transatlantische Test in december 1922 tegemoet. Die is
verdeeld in twee secties; van 12 tot 21 december 1921 zullen
Ldaj[ic«|Amerikaanse en Canadese amateurs dagelijks uitzenden van
Veisfeiket
0001 GMT tot 0600 GMT volgens een afgesproken tijdsche
ma. Van 22 tot 31 december zijn Engelse en Franse ama
teurs aan de beurt volgens een soortgelijk schema. In elke
sectie is een "free-for-alP periode waarin iedereen mag zen
den. Uit de evaluatie blijkt dat totaal 316 Amerikaanse stati
ons in Europa zijn gehoord [B14]. G.J. Eschauzier ontvangt
er 78’ Andere Nederlandse luisteraars zijn J.G. Koopman te
Den Haag, K.C. van Rijn te Delft, J.L Leistra te Rotterdam
en L.F. Dooremans te Dordrecht. De laatste ontvangt op
A___________________________________
een raamantenne! [BI5]. In omgekeerde richting is het re
dubbelroosterlamp
sultaat minder bemoedigend; totaal twintig Amerikanen heb-
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Afb.11.4-6. Schema van de Engelse zender 5WS, één van de stations die bij
de Transatlantische Proeven van 11922 in Amerika werden gehoord.

ben samen drie Europese stations gehoord, dal wil zeggen
het Franse 8AB en de Engelse 5WS en 2FZ. Dat is volgens
[B10] te wijten aan het feit dat de Amerikaanse amateurs
niet hebben voldaan aan het verzoek van de ARRL om in
de periode dat de Europeanen zullen zenden hun zenders
met rust te laten. John Clarricoats schrijft in [B10] overigens
dat maar één Engels station in de V.S. is gehoord: 5WS.
Van 2FZ maakt hij geen melding. Het station 5WS is door
de RSGB speciaal opgezet voor de transatlantische proeven.
De lokatie is Wandsworth, een voorstad van Londen aan de
zuidwestelijke kant. De GPO heeft toestemming verleend om
1 kW ingangsvermogen te gebruiken, hetgeen de nodige af
gunst opwekt bij de "gewone" amateurs die het met maxi
maal 100 W moeten doen (volgens [B16] mochten de "gewo
ne" Engelse amateurs zelfs maar 10 watt maximum gebrui
ken). Het schema van de zender is afgebeeld in afb.II.4-6; de
grote kooiantenne is opgehangen aan de schoorsteen van
een elektrische centrale. John Clarricoats betreurt in [B10]
dat 5WS geen ontvanger had, dan was het mogelijk tot een
tweezijdige verbinding gekomen. Waarom die faciliteit niet
was voorzien is uit de archieven van de RSGB niet duidelijk
geworden.

cm

Afb.11.4-8. De zender van 8AB te Nice in november 1923.

Afb. 11.4-7. Léon Deloy, 8AB, die als eerste
Europese amateur een tweezijdige verbin
ding met Amerika tot stand bracht.

Die tweezijdige verbinding komt er wél tijdens de door de
ARRL voor de derde maal georganiseerde Transatlantische
Test in december 1923. De eer valt aan Europese zijde te
beurt aan Léon Deloy, 8AB (of f8AB, zoals hij zelf schrijft
in [B17]), afb.II.4-7. Zijn station te Nice is reeds bij de proe
ven in 1922 in de V.S. gehoord, zoals reeds vermeld. De
golflengte van 8AB was toen 195 meter en Léon schrijft zijn
succes mede toe aan het feit dat hij een aanzienlijk kortere
golflengte gebruikte dan 200 meter (de Amerikanen zaten
meestal nog boven 200 meter). Hij vermoedt dat het nog
beter zal gaan op nög kortere golven. Dat wordt bevestigd
door verbindingen met Europese stations, zoals PCII te Lei
den. In augustus 1923 reist Léon naar Amerika waar hij zich
bij de ARRL op de hoogte stelt van de laatste technische
ontwikkelingen. Ook constateert hij daar dat de ontvangst
van Europese stations op 100 m veel en veel beter is dan op
200 m. Het kost hem aanzienlijke moeite en inspanning om
de Amerikanen zover te krijgen ook golven rond 100 m te
proberen. Tenslotte zijn zij daartoe bereid en publiceren in
QST dat Europese stations tevens op kortere golven dan 200
meter zullen werken. Eén van die Amerikanen is Fred H.
Schnell, 1MO, Traffic Manager van de ARRL.
In oktober 1923 keert Léon naar Frankrijk terug en bouwt
een station voor een golflengte van 100 m (afb.U.4-8 en 9).
De zender wordt rechtstreeks gevoed met wisselstroom uit
het lichtnet dat een frequentie heeft van 25 Hz. De "toon"
van 8AB is dan ook zeer herkenbaar! De eerste proeven
doet hij met het Engelse station 2OD. In november zendt hij
een telegram aan de ARRL Traffic Manager dat hij vanaf
25 november van 2100 tot 2200 uur zal zenden op 100 m.
Reeds de eerste dag wordt hij gehoord in Hartford. De
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Afb.II.4-9. De ontvangers van 8AB. Links de GREBE-13 die Deloy
van zijn bezoek aan de Verenigde Staten had meegebracht.

ARRL telegrafeert 8AB dat hij is gehoord en de volgende
dag, 26 november, verzendt 8AB twee telegrammen, die wor
den ontvangen door Schnell en K.B. Warner (secretaris van
de ARRL) bij 1MO en ook door Reinartz, 1XAM. De vol
gende dag, 27 november 1923, zijn Schnell en Reinartz alle
bei in de lucht (afb.11.4-10 en 11). De Amerikanen hebben
speciale toestemming gekregen om op 100 m te werken. Di
rect wordt 8AB weer gehoord; een uur lang roept hij Ameri
ka en verzendt twee nieuwe telegrammen. Daarna gaat hij
over op ontvangst en vraagt bevestiging. Zowel 1MO als
1XAM roepen hem langdurig aan. En daar komt 8AB terug!
Aan Reinartz vraagt hij even te wachten en aan Schnell
seint hij : R R QRK UR SIGS QSA VY ONE FOOT FROM
PHONES ON GREBE FB OM HEARTY CONGRATULATIONS THIS IS FINE DAY MIM PSE QSL NR 12. Daarna
komt Reinartz aan de beurt, wiens zendschakeling door alle
drie de stations wordt gebruikt.
Dat GREBE in het bericht van 8AB slaat op de GREBEontvanger die hij uit Amerika heeft meegebracht (in afb.II.49 links op de tafel). Via 1MO wordt een telegram verzonden
aan generaal Ferrié, de Franse radiopionier. Ook worden
verdere afspraken gemaakt.

Afb.11.4-10. John Reinartz met de zender die onder de roepletters
1QP-1XAM deelnam aan de historische radioverbinding met
Léon Deloy. John was ook de ontwerper van de schakeling van
de zender die door alle drie deelnemende stations werd ge
bruikt.

Het is gelukt! De signalen waren keihard en werden geno
men op luidspreker.
Het tweede station waarmee een tweezijdige verbinding over
de Atlantische Oceaan tot stand komt is dat van Jack Partridgc, 2KF: dat gebeurt op 8 december 1923. En de derde
verbinding is met Nederland! Het station dat deze prestatie
op zijn naam brengt gebruikt de roepletters PCII. En hier
aan gaan we uiteraard uitgebreid aandacht besteden.

Afb.ll.4-11. Het tweede Amerikaanse station dat aan de eerste verbinding met Europa deelnam was bemand
door Fred Schnell; hij werkte met deze zender onder de roepletters 1MO.
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11.5.

De Nederlandse deelname aan de
transatlantische proeven van
december 1923

De "first operator" van het station PCII te Leiden is H.J.
Jesse. Al vroeg komt hij met de radio in aanraking. Zoals we
in 1.4 reeds vermeldden deed zijn oudere broer, die aan de
T.H. te Delft elektrotechniek studeert, reeds in 1912 proe
ven met een vonkzender. Na de eerste Wereldoorlog, zo
rond 1919, begint ook Henk Jesse met zendproeven vanuit
zijn ouderlijk huis aan de Rijnsburgerweg 35 te Leiden (afb.
n.5-1), waar hij thans (1994) nog steeds woont. Die proeven
gebeuren met wat een "buzzer" werd genoemd: een elektri
sche bel die met antenne en aarde is verbonden. De vonkjes
aan het onderbrekercontact stoten de antenne aan. Zo krijgt
Henk onverwacht verbinding met een andere amateur die
aan de Haarlemmer Trekvaart te Leiden woont. Dat blijkt
A. de Haas te zijn, leerling aan de Indische Postschool te
Leiden. U zult hem opnieuw ontmoeten in paragraaf II.6
waarin is te lezen dat hij in het voormalige Nederlands Oost
Indië proeven deed met diversity-ontvangst. Wanneer zend
lampen verschijnen worden die gebruikt voor een telegrafiezender met ongedempte golven. De lampen zijn 10 watt-typen van Philips, die door Idzcrda worden verkocht. Ze kos
ten ƒ 10,=, een hoop geld in die dagen, en ze sneuvelen
spoedig, waaraan enige overbelasting wel niet vreemd zal zijn
geweest. Henk heeft er volgens zijn zeggen [B18] verscheide
ne versleten en kennelijk was Pa Jesse telkens weer bereid
om diep in zijn beurs te tasten. Later worden twee parallelgeschakelde RS17-lampen van Telefunken gebruikt, die ro
buuster zijn en door Ruud Tappenbeck uit Duitsland zijn
meegebracht. In de ontvanger wordt één lamp als detector
met terugkoppeling gebruikt en in talloze schakelingvarianten beproefd. Daarachter komt een laagfrequentversterker
met twee lampen. Dat is een Duits militair apparaat uit de
Eerste Wereldoorlog. Die waren na afloop van de strijd in
Duitsland voor een habbekrats te koop en Ruud Tappen
beck heeft er een paar meegebracht. Ruud woonde een tijd
je bij de Jesse’s thuis. Henk kende hem en zijn broer Wolf
van de Noordwijkschc Radioclub. Het huis-Jesse heeft geen
aansluiting op het elektriciteitsnet en daarom wordt er met
accu’s gewerkt. Uiteraard neemt de zender nogal wat stroom
en de accu’s zijn snel leeg. Die moeten dan naar een laadadres en dat gesleep is Henk dan ook spoedig zat. Een paar
huizen verder woont een vriendje en daar hebben ze wel
stroom. Dus wordt er over de daken een draad naar het huis
van Jesse gelegd en daarover krijgt Henk aansluiting op één
fase van het Leidse 127 volt-net. De retourstroom gaat via
de aarde; dat scheelt weer een draad ... Voor het verrekenen
van de kosten komt er keurig een kWh-metcr tussen.
De zender doet het uitstekend; geheel Europa wordt ermee
gewerkt. Uiteraard clandestien, want aan particulieren wor
den in ons land geen zendvergunningen verstrekt. Als roep
letters wordt PCII gebruikt. Eigenlijk had Jesse PCJJ willen
hebben, J van Jesse, zoals Middelraad bijvoorbeeld PCMM
had. Maar Philips had PCJJ al als roepletters, dus nam Henk
maar de dichstbijliggende letter en werd het PCII.
Stations waar vrijwel dagelijks verbinding mee wordt gemaakt
zijn o.a. Léon Deloy, 8AB te Nice en Jack Partridge, 2KF, te

Afb.11.5-1. Het huis aan de Rijnsburgerweg 35 te Leiden van waaruit
de eerste amateurradioverbinding met Amerika tot stand kwam.

Londen. In 1923 heeft Henk Jesse een maand vakantie van
school en hij nodigt Jack Partridge uit om naar Leiden te
komen. Maar Jack kan onmogelijk weg in verband met zijn
werk en hij nodigt op zijn beurt Henk uit. Henk’s ouders
hebben eerst nog wel wat bezwaar - hij is nog maar 17 maar dat wordt overwonnen en zo stapt Henk op de boot
naar Engeland. Jack haalt hem af op een Londen’s station
en zo gaat het naar Merton, een soort tuindorp aan de zuidwestkant van Londen, waar 2KF woont. Als beroep instal
leert Jack Partridge over geheel Engeland zendstations ten
huize van amateurs die over meer geld dan technische ken
nis beschikken en Henk gaat mee als assistent. Het wordt
een onvergetelijke maand! Eén van de klanten merkt op dat
de - overigens vette - rekening geen uren van Henk ver
meldt. Henk legt uit dat het voor hem een vakantiebaantje is
waarbij het met de bedoeling is iets te verdienen. Maar de
klant vindt dat Henk toch iets moet hebben; hij doet een
kastdeur open en daar ligt een partij prachtige zendlampen!
"Zoek er maar één uit!". Dat laat Henk zich geen twee keer
zeggen en zo komt hij in het bezit van een Mullard 0-150
zendiamp. Die wordt terug in Leiden in de zender opgeno
men. En zo komt de zender tot stand waarmee in december
van dat jaar 1923 aan de transatlantische proeven zal worden
deelgenomen. Op de schakeling zullen we in paragraaf II.9
nader ingaan.
Maar PCI! is niet de enige deelnemer in Nederland. Door de
NVVR is met het oog op de proeven in december 1923 de
"Commissie voor Transatlantische Proeven" ingesteld [B19].
Op de vergadering van 21 juli 1923 te Rotterdam worden
G.J. Eschauzier tot voorzitter en K.C. van Rijn tot secretaris
benoemd. De commissie zal zich o.a. in verbinding stellen
met de American Radio Relay League (ARRL) en de British
Wireless Relay League (BWRL). De BWRL, evenals nog eni
ge andere Engelse organisaties, is opgericht uit ongenoegen
over de manier waarop de RGSB de zaak aanpakt.
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Afb.ll.5-2. Het station PA9 ten huize van G.J. Eschauzier.

De Commissie voor Transatlantische Proeven tracht ook een
machtiging te verkrijgen om met een modern station aan de
proeven mee te doen. Daarbij heeft zij de steun van prof.
C.L. v.d. Bilt, hoogleraar aan de T.H. te Delft. Van Rijn
doet de aanvraag voor de machtiging maar krijgt haar niet.
De ambtenaren komen echter met de volgende oplossing: de
machtiging zal door de Minister van Waterstaat worden ver
leend aan prof. v.d. Bilt voor een station van de T.H.
Hieraan wordt vervolgens een "lijdelijke uitbreiding" gegeven
in die zin dat ook proeven kunnen worden genomen buiten
de gebouwen der T.H. Dat tijdelijke station wordt ingericht
ten huize van Eschauzier te Den Haag en het krijgt de roep
letters PA9 toegewezen. Afb.II.5-2 toont het en afb.II.5-3
geeft het schema van de zender. Een beschrijving is te vin
den in [B20]. De lamp is een Philips Z5, gevoed met enkelzijdig gelijkgerichte 50 Hz wisselstroom. De golflengte bedraagt 190 m en het vermogen in de antenne 140 W. Gelei
delijk wordt het rendement verbeterd en stijgt het antenne vermogen tot 260 W op 205 meter golflengte. Omdat vele
stations betere resultaten behalen op kortere golven dan de
afgesproken 175...225 m wordt in de nacht van 30 op 31 de
cember 1923 de golflengte verkleind tot 100 m. Het antennevermogen loopt daarbij terug tot circa 100 W maar wordt
vervolgens geleidelijk weer opgevoerd totdat op 10 januari
1924 ongeveer 300 W is bereikt. De antenne heeft de Lvorm; een horizontale kooi van 6 siliciumbronsdraden op
koperen hoepels en 17 m lang; daarmee is een verticale kooi
met kleinere diameter verbonden, 12 m
lang.
<E
Tenslotte volgt nog een 8 m lange invoerleiding van vlakke koperband. Als
aarde dient de doorverbonden gas- en
waterleiding en de centrale verwar
ming. De ontvanger is voorzien van
7
een zogenoemde "dubbele variometer".
Als detectorlamp dient een Siemens
Schottky, gevolgd door één of twee
trappen laagfrequentversterking met
Philips D-lampen.
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Het voorlopige programma voor de transatlantische proeven
is als volgt [B21]: De Franse amateurs zullen zenden op 22,
24 26, 28 en 30 dec. 1923 en op 2, 4, 6, 8 en 10 januari
1924. De Engelsen zenden op 23, 25, 27, 29 en 31 dec. 1923
en op 2, 4, 6, 8, 10 januari 1924. Alles tussen 0100 en 0600
GMT.
Zoals eerder vermeld zullen de golflengten liggen tussen 175
en 225 meter. Na afloop, dus 11 januari 1924, zal worden
geprobeerd om tweezijdige verbindingen te maken tussen
enerzijds Franse en Engelse amateurs en anderzijds de Ame
rikanen.
Het instellen van free for all periods wordt nog overwogen.
Het Nederlandse station PA9 zal zich volgens afspraak aan
sluiten bij de Franse groep. Bovendien wordt aanvullend nog
overeengekomen dat gedurende de eerste twee uren (1...3
GMT) ook de Engelsen op de aan de Fransen toegewezen
dagen mogen meedoen en omgekeerd de Fransen op de da
gen voor de Engelsen.
Zoals we al zagen is het allemaal wat anders gegaan als ge
volg van de aandrang van 8AB, op bezoek bij de ARRL, om
kortere golven, zo rond de 100 meter, te gebruiken. Ook
PA9 en PCII gaan op kortere golven over. Onbekend met de
reis van 8AB naar Amerika worden door het team van PCII
in de loop van 1924 tal van telegrammen naar de ARRL
gestuurd met het verzoek om op golven rond de 100 meter
over te gaan. Tenslotte blijken de Amerikanen daartoe be
reid.
Overigens wordt PCII nog het slachtoffer van een misplaats
te "grap". PCII komt namelijk op 203 meter in verbinding
met het Amerikaanse station 7ACM, een verbinding die
door het Amsterdamse station oMX wordt afgeluisterd en
bevestigd [B22]. Later bekent oMX dat hij zelf voor het
Amerikaanse station 7ACM heeft gespeeld! [B23].
Het Amerikaanse station 1XW bericht aan 2KF dat in de
eerste drie nachten - 22, 23 en 24 december - o.a. de Neder
landse stations PA9 en PCII reeds zijn gehoord. Na de suc
cessen van 8AB en 2KF wordt nu niet meer gewacht tot
11 januari, waarop volgens de afspraken mag worden gepro
beerd een tweezijdige verbinding tot stand te brengen.

In de nacht van 27 op 28 december 1924 lukt het: PCD
komt als derde Europees station in verbinding met de Amerikaan 2AGB. PCII brengt onder anderen een gelukwens
over van de NVVR aan de ARRL.
Later blijkt dat 2AGB het gehele ver
haal van 100 woorden zonder één mis
ser heeft genomen! In Radio-Expres
no. 1 van 3 januari 1924 vinden we on
der de kop "9 dagen op PCII" een ver
slag van de belevenissen van PCII, on
dertekend met de "OPS". Die operators
zijn naast H.J. Jesse de broers Ruud
en Wolf Tappenbeck en J.W. Groot
Enzerink. We geven het verslag hierbij
letterlijk weer.
Ag
"22 Dec. werd "ge-ARRL-d" op 203 en
112 meter golflengte afwisselend. Plaatenergie ongeveer 170 watt, elekirolytisch

Afb.ll.5-3. Schakelschema van PA9.
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gelijkgerichte 50 Hz wisselstroom.
Volgens inkomende rapporten (van Europa) bleek de
kortere golf beter door te komen. Voor opwekken der
trillingen werd gebruikt 1 Mullard 0-150.
23 Dec. werd op 112 M. "gearreld". 1,3 amp. antenne
stroom. g5bv geeft 6.15 ’s morgens : ur sigs of terrific
strength here!
24 Dec. Met onveranderde toestellen gewerkt.
25 Dec. Met onveranderde toestellen gewerkt. Telegram
van ulxw opgenomen, dat van de Hollanders PA9 en
PCII in Amerika gehoord zijn,
26 Dec. Voorbereidingen, om de energie op te voeren.
Toestellen dezelfde.
27Dec. Toon verbeterd door de filters systematisch af
te stemmen. Eén RS 17 parallel op de Mullard ge
schakeld. Daardoor blijven de lampen koud. Er werd
gewerkt met 1,6-1,7 amp. antennestroom bij 170 watt
plaat energie.
28 Dec. Oplossing van den electrolytischen gelijkrichter
van 7 op 12% (ammoniumfosfaat en aq. dest.) ver Afb. 11.54. Het station PCII. De twee vlakke spiraalspoelen aan de wand behoren
niet tot de zender. Op het marmeren bord de Mullard zendlamp 0-150, daar
hoogd. Spanning verhoogd door bijplaatsen van een
tweeden transformator, waarop ook nog een hulpwik- voor op de tafel de 2 daaraan parallel geschakelde Telefunken lampen RS17.
Op de vloer de elektrolytische gelijkrichter voor de anodespanning. Vooraan de
keling voor de gloeienergie is aangebracht. Nog een
tafel de aanloopweerstand die de stroom na het inschakelen van de zender
tweede RS17 parallel geschakeld, zoodat gewerkt werd
beperkte; de elektrolytische gelijkrichter had dan namelijk een grote lekstroom
met 1 Mullard 0-150 en 2 RS17 parallel. Plaatenergie
in de sperrichting die na enige tijd afnam door het formeren van de cellen.
thans ongeveer 350 watt bij 2100 volt gelijkspanning.
Antennestroom 2,6 ampère op 113 m. golflengte.
1.20 tot 4.00 uur werd normaal "gearreld". Toen werd uitgeluis
Dit was het einde van een historischen nacht voor de radio
terd naar onze arrel-collegas pa9, 2kf 8bf enz.
4.17 werd opgenomen: pcii nu 2agb k - onmiddellijk 2agb gm amateur wereld. De bovengenoemde verbeteringen bleken dus
om qsa k Hierdoor ontstond een communicatie die tot 6.17 in de goede richting gedaan te zijn.
duurde. Naar aanleiding van deze eerste directe radioamateur- 29 Dec. Toestellen onveranderd.
verbinding tusschen Nederland en Amerika werd een begroe- 4.50 roept 2agb op en geeft: qsa but qrm qsu half hour cu half
tingstelegram aan de A.R RL. overgeseind van de N.V.V.R De hour.
communicatie ging zeer gemakkelijk Met vele Engelsche en 5.33 geeft 2agb: still qrm pse qsu few mins more vy sri om.
Fransche amateurs is de verbinding veel moeilijker; 2agb had 5.50 geeft 2agb na oproep door pcii, dat de storing hopeloos is
en dat hij den volgenden dag zal terugkomen.
900 watt input bij 4 Ampère antennestroom.
6.17 moest pcii geven: we must close down now for batteries 6.37 roept 2agb weer op: this is allright nw qst fb k Hierna
are running dwn are u on tmrw agn? gb om tnx ...-.- pcii nu verbinding tot 7.15.
30 Dec. golflengte 118 M., 2,5 antennestroom.
2agb rr ok tnx om till tmrw 73 om gnt
5.54 2agb opgeroepen en onmiddellijk antwoord (3 se
conden tusschenpoos!) gm qsa. In verbinding tot 7.03.
2agb geeft o.a.: you are fb i can read you all over the
room with the phones on the table fb!
Verder uitgeluisterd:
8.01 sluit clbq zijn correspondentie met g5bv en roept
onmiddellijk aansluitend: pcii nc Ibq.
Gecorrespondeerd over sterkte, ontvangst enz., maar de
signaalsterkte van clbq neemt snel af.
8.14 wordt nog opgenomen ...73...en 8.16 geeft PCII;
ere brood daylight sigs fade out nd cu agn tmrw gb fb
om 73
Deze nacht was tot nu toe de beste. 2agb met 1 det en 2
LF op zelfgebouwden luidspreker door verschillende
vertrekken neembaar (ongeveer 15 meter afstand)."

Afb.ll.5-5. H.J. Jesse bedient PCII. Rechts op de zendertafel de golfmeter en
daarnaast de ontvanger.

Het artikel in RE. voegt aan het verslag nog een ver
klaring van een aantal gebruikte afkortingen toe die
we eveneens letterlijk ovememen.
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zijn PA9, PCn, PAoDV, PAR14, NAB2 en PAoYS. Over PARI4 hebben wc iets gevonden in
[B24]. Er werd met het zogenoemde "burgerwachtschema" gewerkt en uiteraard noodge
dwongen zonder licentie. Eerst in 1954 is door
S. Gratama, ex-PAoZN, onthuld dat PAR14
werd bedreven door H.A. Veringa, de latere
PAoLL, en ene Olij [B25J. Het burgerwachtschema was kennelijk een zenderschakeling die
in gebruik was bij de radiostations van de Bur
gerwacht. We herinneren eraan dat de Tappenbeck’s te Noordwijk in 1919 al zo’n station had
den, zoals beschreven in paragraaf 1.2.

Afb.II.5-6. Het succes wordt gevierd!. Rechtsboven Henk Jesse, PCII; linksboven Wolf
Tappenbeck, PCTT; linksonder Ruud Tappenbeck, PCTT een rechtsonder J.W. Groot
Enzerink.

G5BV = Groot-Brittannië 5BV, dus: Engelsch station 5BV.
U1XW = United States 1XW; dus Amerikaans station 1XW.
C1BQ = Canada 1BQ dus Canadeesch station 1BQ.
nu, un, cu, cn in plaats van "de” of "v", zie R.-N. october en
R.-E. 38;
nu = Nederland van Amerika,
cn = Canada van Nederland,
cu — call you.
vy = very.
sri = sorry.
om — old man.
nw = now.
fb = fine business.
agn = again.
tnx = thanks
tmrw = tomorrow.

De mannen van PCII zijn duidelijk uitstekende operators die
de telegrafie en de daarbij gebruikte afkortingen prima be
heersen. Het station PCII in de opstelling zoals gebruikt tij
dens de proeven is afgebeeld in afb.II.5-4 terwijl op afb.II.5-5
Henk Jesse de zender bedient. Op afb.II.5-6 zien we de com
plete bemanning van PCII die de prachtige resultaten met
een glas beklinkt!

In Radio-Expres no.1 van 1924 treffen we ook nog een onlvangstrapport aan van baron R.W.C. van Boetzelaer te
Twello. Hij hoorde 8AB, 2KF en 1XW op een ontvanger
met maar één lamp en een antenne op zolder!

Radio-Expres no.9 van 28 februari 1924 vermeldt het eind
rapport zoals dat door de commissie Transatlantische Proe
ven is ontvangen van de ARRL. Door 96 Amerikaanse ama
teurs zijn totaal 40 Europese amateurs ontvangen; 20 Engel
se, 14 Franse en 6 Nederlandse. Die Nederlandse stations
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Over PAoDV, PAoYS en NABII hebben we
nergens iets kunnen vinden. Zij waren uiter
aard ook ongelicenseerd met zelfbedachte
roepletters. En het is merkwaardig dat PAoYS
en PAoDV roepletters gebruikten in de vorm
die voor Nederland pas in 1929 officieel in ge
bruik werd genomen!

Wat de roepletters van de diverse stations be
treft valt het de lezer wellicht op dat soms
wordt gesproken over 8AB, of 2KF en dan weer van F8AB
en G2KF (soms worden in de literatuur de roepletters met
kleine letters geschreven). De prefix voor het land, dus F of
G, werd in het radioverkeer niet gebruikt maar alleen toege
voegd in literatuur om duidelijk te maken uit welk land de
betreffende amateur afkomstig was. Een uitzondering vorm
den de Engelse amateurs; die waren verplicht de landenletter
G als prefix in het radioverkeer te gebruiken. Jack Partridge
seinde dus zelf G2KF maar werd door buitenlandse stations
waarschijnlijk aangeroepen als 2KF.
In de V.S. hadden de roepletters de vorm van een cijfer, dat
het district aangaf, gevolgd door twee of drie letters. Zolang
het radioverkeer zich binnen de V.S. afspeelde gaf dat geen
problemen. Anders werd het toen ook verbindingen met Ca
nada en later zelfs met Europa en andere werelddelen mo
gelijk bleken. Op de één of andere manier wilde men toch
aangeven om welk land het ging zonder de roepletters zelf te
veranderen. Die waren immers door de overheid toegewezen
en daaraan kon dus niet worden gesleuteld. De ARRL stel
de in december 1923 voor om tussen de roepletters van stati
ons die „elkaar riepen of reeds in verbinding waren in plaats
van de of "v" een combinatie van twee letters te seinen die
aangaf in welke landen de betreffende stations zich bevon
den [B26].
Die letters waren a = Australië, c = Canada, f = Frankrijk»
g — Groot Brittanmë, i = Italië, m = Mexico, n = Neder
land, o = Zuid-Afrika, p = Portugal, q = Cuba, r = Argen
tinië, s = Spanje, u = Verenigde Staten, z = Nieuw-Zeeland.
Wanneer het Canadese station 9AL het Amerikaanse station
1AW aanriep seinde het dus 1AW 1AW 1AW uc 9AL 9AL
9AL. Zoals vermeld moesten de Engelsen de prefix G ge
bruiken en tussen de roepletters seinden zij dan ook het ge
bruikelijke de. Dus bijvoorbeeld F8AB F8AB F8AB de

Afb.ll.5-7. Philips heeft waardering voor de prestatie van
Jesse en biedt hem een zendlamp Z5 aan.

G2SH G2SH G2SH.
Zoals we in het log van PCII zagen werd daar ook het door
de ARRL voorgestclde systeem gebruikt.

Van de Europese stations werd F8AB verreweg het meest
gehoord (54), gevolgd door G6XX (26), PA9 (21) en G5AT
(20). We zien dat PA9 toch veel succes heeft gehad, al miste
het station dan ook de primeur van de eerste verbinding Ne
derland - Amerika.
Léon Deloy, F8AB, die de eer van Frankrijk zo goed had
hoog gehouden, wordt daarvoor passend onderscheiden: hij
ontvangt een gouden medaille van de Lakhosky-stichting, die
is ingesteld om jaarlijkse beloningen toe te kennen aan de
meest verdienstelijke Franse uitvinders op radiogebied [B27].
Hoe anders gaat het in ons land! Philips heeft in ieder geval
waardering voor de prestaties van PCII en schenkt een zendlamp Z5 (afb.U.5-7). Maar de overheid laat het er niet bij
zitten; waarschijnlijk onder aandrang van de PTT gaat het
Openbaar Ministerie over tot vervolging van PCII, in casu
H.J. Jesse. Ook oMX, Westerhoudt te Amsterdam, onder
gaat dit lot
Dat moet de bedrieger zijn geweest die PCI! voor de gek
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heeft gehouden! Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt
wegens overtreding der Telegraafwet. Jesse wordt opgeroe
pen om op 16 april 1924 te verschijnen voor de kantonrech
ter te Leiden (afb.II.5-8) onder tenlastelegging dat hij "in de
laatste week van December 1923 in perceel 35 Rijnsburgerweg
heeft aangelegd en heeft gebruikt een niet voor het openbaar
verkeer bestemde radiotelegraaf en -telefoon en daarmede radiotelegrafische en radiotelefonische seinen heeft afgegeven en
uitgezonden zonder daartoe machtiging te hebben verkregen
van den Minister van Waterstaat" [B28].
De NWR vindt dit een principiële zaak in haar strijd voor
het verkrijgen van zendvergunningen voor particulieren en
betaalt een verdediger voor Jesse: mr. Nord Thomson.
Plaatsvervangend kantonrechter is mr. M.B. Vos. Als getui
gen worden gehoord E.J. Wennekes, elektrotechnisch
ambtenaar bij de telegrafie, die samen met een rechercheur
in maart het huis van Jesse heeft bezocht en de apparatuur
in beslag genomen. Voorts J. Corver en R. Tappenbeck. Wij
zullen het uitvoerige verslag van de zitting in [B29] met ge
heel weergeven. Maar het is vermeldenswaard dat de ambte
naar van het O.M., mr. A. v.d. Eist, zijn requisitoir begint
met een gelukwens aan de achttienjarige beklaagde, die kans
heeft gezien met zelf samengestelde toestellen van eigen vin
ding Amerika te bereiken. Maar spreker moet eraan toevoe
gen dat de wet dit nu eenmaal niet toestaat. De aanklager
eist tenslotte veroordeling tot een boete van ƒ 5, subs. 5 da
gen hechtenis, met teruggave van de inbeslaggenomen toe
stellen. De verdediger houdt een uitvoerig pleidooi waarin hij
wijst op onjuistheden in de dagvaarding. Hij dringt aan op
"ontslag van rechtsvervolging zoowel wegens de onvoldoende
dagvaarding als ten principale en hij verzocht den kantonrech
ter, ook als deze het over de dagvaarding met spreker eens is,
toch een principiële beslissing te wijzen". Aldus [B29]. In [B30]
wordt uitvoerig op het vonnis van de kantonrechter inge
gaan. Dat vonnis nemen we hieruit letterlijk over:
"Gezien art. 20 jo 3 der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (S7)
gewijzigd bij de wet van 21 maart 1919 (S 130) art. 23, 91
Wetb. v. Strafr.; voorts gezien art. 189, 209, 211, 216, 219; 253,
9de Wetb. v. Strafr., spreekt de Kantonrechter pl.v., rechtdoen
de, beklaagde vrij voorzoover betreft de tenlastelegging dat hij
heeft aangelegd gehad en gebruikt een niet voor het openbaar
verkeer bestemde radiotelefoon en daarmeede radiotelegrafische seinen heeft afgegeven en uitgezonden
zonder machtiging van den Minister van Waterstaat.
Verklaart beklaagde voomoemd op tegenspraak
schuldig aan het overigens ten laste gelegde, namelijk
de overtreding hierboven bewezen verklaard en gequalificeerd, doch past in verband met de geringe
beteekenis van het feit en de omstandigfteden waar
onder het is begaan geen straf toe.
Gelast verder teruggave aan den veroordeelde van de
in beslag genomen toestellen en andere overtuigingsstukken binnen acht dagen nadat het vonnis zal zijn
gegaan in kracht van gewijsde."

Afb.11.5-8. Henk Jesse voor de rechter.
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11.6.

Afb. 11.6-1. Zender voor 20 meter van g2OD waarmee in april 1925 de
eerste verbinding tussen Engeland en Australië werd gemaakt.

De ambtenaar van het Openbaar Ministerie tekent hoger
beroep aan tegen het vonnis, op last van de Officier van Ju
stitie bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. De ver
dediger, mr. Nord Thomson, tekent eveneens hoger beroep
aan namens Jesse. Hiertoe zal hij zeker ook zijn aangezet
door de NWR, die de verdediger betaalt en ook alle ver
dere proceskosten voor haar rekening neemt. Nord Thom
son tracht de inbeslaggenomen spullen terug te krijgen maar
slaagt daar niet in. De Officier van Justitie van de Haagse
rechtbank toont eveneens waardering voor de prestatie van
Jesse maar meent - meer als afschrikking - niettemin een
zwaardere straf te moeten eisen dan zijn collega te Leiden:
ƒ 30 of 30 dagen hechtenis [B31J. Ook hier houdt mr. Nord
Thomson zijn pleidooi [B32]. De rechtbank verklaart Jesse
schuldig aan overtreding van de Telegraaf- en Telefoonwet
doch legt geen straf op (B33].
De verdediger tekent cassatie aan en zo komt de zaak ten
slotte voor de Hoge Raad. Opnieuw pleit mr. Nord Thom
son [B34]. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep tegen
het vonnis van de Haagse Rechtbank en hel vonnis blijft dus
gehandhaafd: Jesse is schuldig aan overtreding van de T. en
T-wet met gedeeltelijk ontslag van rechtsvervolging en zon
der oplegging van straf [B35]. En met deze uitspraak op 9
februari 1925 was de zaak-Jesse afgedaan.
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Afb.ll.6-2. Zender van baron R.W.C. Boetzelaer die in Ned.
Oost-lndië werd gehoord.
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Beroepsradiomensen volqen
amateurs op de kortegolf

Nadat de door de ARRL georganiseerde transatlantische
proeven de bruikbaarheid van radiogolven rond 100 meter
voor lange-afstand-radioverkecr hebben aangetoond gaat de
ontginning van het nieuwe gebied in versneld tempo. Ama
teurs proberen steeds kortere golven en met succes! Vooral
de Engelsen doen van zich spreken. John Simmonds, G2OD,
heeft op 16 december 1924 reeds de eerste tweezijdige ver
binding tussen Engeland en Canada tot stand gebracht. Op
16 oktober 1924 worden zijn signalen voor het eerst gehoord
in de antipode door Frank Bell, ZL4AA, in Nieuw-Zeeland.
(Zo schrijft John Clarricoats het in [B10]. Maar in 1924 wer
den roepletters nog klein geschreven en met één letter als
prefix; die van Simmonds en Bell dus als g2od en z4aa. We
zullen echter toch maar de schrijfwijze van John blijven vol
gen). Een maand later, 13 november, is Simmonds de eerste
Engelsman die in contact komt met het station 3BQ in Aus
tralië. Vroeg in januari 1925 is hij ook weer de eerste Engel
se amateur die station 1B in Mexico werkt en in maart
wordt zijn telefonie ontvangen in Nieuw-Zeeland. Cecil Goyder maakt met de zender G2SZ van de Engelse Mill Hill
school de eerste tweezijdige verbinding met ZL4AA in
Nieuw-Zeeland. Hij is Simmonds daarbij één dag voor. Bell
heeft Simmonds immers wel eerder gehoord, op 16 oktober
1924, maar niet gewerkt, zoals reeds vermeld. Een belang
wekkende verbinding heeft plaats op 1 mei 1925; het is we
derom Simmonds, G2OD, die met het station A2CM in New
South Wales, Australië, een verbinding maakt op 23 meter
golflengte en dal bij daglicht [B10]! Afb.11.6-1 toont de zender
waarmee G2OD deze prestatie leverde. En zo gaat het door.
Amateurs uit de gehele wereld maken verbinding met elkaar,
zowel *s nachts als overdag en vaak met zeer gering vermo
gen.
Dat blijft bij de beroepsradiomensen uiteraard niet onopge
merkt. In Nederland worstelt de PTT nog steeds met de radi
overbinding met Nederlands-Oost-Indië. Door Telefunken is
zowel te Kootwijk als Malabar bij Bandoeng een krachtige
machinezender op VLF geïnstalleerd (zie ook paragraaf 1.6
en hoofdstuk IX). Bovendien heeft dr. de Groot te Malabar
een boogzender van zeer groot vermogen geconstrueerd.
Het ontvangstation op Java bevindt zich eerst te Tjangkring,
later te Rantja Ekek; in Nederland aanvankelijk bij Sambeek, later te Meyendel en uiteindelijk in de duinen bij
Noordwijkerhout (Noordwijk-Radio, NORA). In de Neder
landse ontvangstations worden geavanceerde antennesystemen en superheterodyne-ontvangers met zeer grote selectivi
teit gebruikt. Meer daarover in paragraaf II.9.

De officiële opening van het station Malabar door de Gouvemeur-Generaal vindt plaats op 5 mei 1923. Het zit De
Groot niet mee. Wegens isolatiemoeilijkheden met de bergkloofantenne worden telegrammen aan de Koningin en de
minister van Koloniën tenslotte per kabel verzonden....
De langegolfverbinding met Indië krijgt trouwens in die da
gen veel negatieve publiciteit: het is weggegooid geld enz.
Inderdaad blijkt de verbinding slechts enkele uren per dag
bruikbaar en door de noodzakelijke lage seinsnelheid en de
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Afb.11.6-3. Dr.ir. N. Koomans.

vele herhalingen is het per etmaal overgebrachte aan
tal woorden gering. Veel verkeer blijft via de kabel
gaan. Door wijzigingen aan boogzender en antenne te
Malabar gaat het wel beter maar een doorslaggevend
succes is het nooit geworden.
Zoals gezegd: de triomfen van de amateurs op korte
golven ontgaan de beroepsmensen niet. Een van de Afb.11.6-4. Kortegolfzender PCMM van Koomans.
eersten die zich in Nederland op het pad van de kor
tegolf wagen is baron R.W.C. van Boetzelaer die in 1925 formeerd tot 2000...3000 volt en zonder gelijkrichting aan de
vanaf het terrein van de Nederlandsche Seintoestellenfabriek anodes van de zendlampen toegevoerd. Interessant is de
te Hilversum begint te seinen op een golflengte van 26 me overweging die dr. de Groot vermeldt in [B37J:
ter [B36J. De zender is de eenvoud zelve, zie afb.II.6-2, en "Ik gebruik thans geen gelijkrichting meer om twee redenen:
bestaat uit een enkele trap, direct met de antenne gekop lo. de lamp is veel meer over te belasten omdat slechts gedu
peld. De anodespanning bedraagt 6000 volt en daarbij loopt rende de halve periode de lamp in gebruik is, nl. pos. spanning
een anodeslroom van 700 mA (input 4,2 kW). De oorspron heeft;
kelijke bedoeling is na te gaan welke afstand op een golf 2o. de toon is minder goed, doch de afstemming gemakkelijker,
lengte van 26 meter, zowel overdag als ’s nachts, valt te want breeder. Bovendien is het goedkooper, want gelijkrichters
overbruggen. Daartoe wordt met Radio-Holland overeenge voor dit vermogen zijn kostbaar".
komen dat aan boord van het uitvarende stoomschip "Prins
der Nederlanden" zal worden geluisterd vanaf het ogenblik De 250 watt-zender wordt in de loop van 1925 door verschei
dat het schip Genua verlaat. Een volledig programma is o- dene amateurs in Nederland gehoord, aanvankelijk op 85
vereengekomen voor de periode tussen vertrekdatum en meter, later rond 35 meter, maar het staat voor schrijver niet
aankomst te Batavia (Jakarta). De eerste uitzending heeft vast dat dit dezelfde zender betreft. Na deze beperkte inlei
plaats op 23 april 1925 te 23.00 GMT. Reeds de volgende dende proeven komt in 1927 te Malabar een nieuwe korte
dag komt te Meyendel bericht uit Malabar binnen dat de golfzender gereed die werkt op een golflengte van 17 meter.
tekens van Boetzelaer aldaar zeer sterk zijn ontvangen. In Ook nu is het nog een ééntrapszender met een input van
Indië wist men de seintijden namelijk ook. Van 28 april tot maar liefst 15 kW! De antenne bestaat uit een dubbele dien met mei worden geregeld proeven genomen waarbij blijkt pool met reflectoren. Er kan ook mee worden getelefoneerd,
dat de signalen reeds om 4 uur Amsterdamse tijd hoorbaar waarbij gebruik wordt gemaakt van onderdelen die waren
zijn terwijl de sterkte om 6 uur zeer goed is.
bestemd voor telefonie met één van de 200 kW boogzenders
op ongeveer 6000 meter. (Nadere bijzonderheden over de
Dr. de Groot te Malabar gaat ook met z’n tijd mee en zet apparatuur in het voormalig Nederlands-Oost-Indië zijn te
een kortegolfzender in elkaar. Dat is, zoals toen gebruikelijk, vinden in hoofdstuk IX). Het is via deze kortegolfzender dat
een oscillator met een paar forse zendlampen, die direct met de stem van dr. de Groot voor het eerst draadloos wordt ge
de antenne is gekoppeld. De netspanning wordt opgetrans- hoord in Nederland (te Meyendel).
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dezen afstand de signaalsterkte
.
grooter en fading minder hinderMaar in Nederland zitten de mannen van de Rijkstelegraaf
ook niet stil. In 1983 vertelde ir. S. Gratama aan auteur dat ijk is dan op langere golven. En wanneer het mogelijk is met
k-W. te telegrafeeren zou het vermoedelijk wel moge
enkele technici van die dienst - wie dat waren weten we niet cuj
- een bezoek brachten aan W.F. Jacot, een enthousiast kor- lijk moeten zijn met bijv. 10 kW. te tefoneeren! Alleen het ex
tegolfamateur te Amsterdam. Ze wilden wel eens zien hoe je periment zou op deze vraag antwoord kunnen geven - doch een
een goede kortegolfontvanger maakt. Midden 1925 constru dergelijke experiment is zeer kostbaar. De ruime gelegenheid,
eert dr.ir. N. Koomans (afb.II.6-3) een experimentele kortc- welke op het Natuurkundig Laboratorium van de N.V Philips
golfzender met de roepletters PCMM (afb.II.6-4; de vergun Gloeilampenfabrieken bestond tot het verrichten van de nooning van P. Middelraad te Umuiden, die ook de roepletters dige experimenten, verbonden aan het feit dat genoemde firma
PCMM gebruikte, was inmiddels ingetrokken), welke wordt zich reeds geruimen tijd toelegde op het fabriceeren van wateropgesteld in het laboratorium van de Rijkstelegraaf aan de gekoelde zendlampen voor groot vermogen zoowel voor lange
Kazernestraat te Den Haag en wordt bediend vanuit Am als voor korte golf en daarvoor in het laboratorium o.a. een
sterdam, net als de VLF-machinezender te Kootwijk. PCMM gelijknchtennstallatie van groot vermogen bezat, zijn dan ook
kan werken op 26, 36 en 42 meter. Het ingangsvermogen de factoren geweest welke geleid hebben tot den bouw van den
Philips zender PCJJ. Daarbij werd niet alleen gedacht aan de
bedraagt circa 7 kW en de antennestroom 5 è 6 A.
Als antenne dient een circa 100 m lange draad die aan de mogelijkheid van een eventuele toekomstige duplexverbinding
toren van een kerk aan de Parkstraat is bevestigd. Als tegen- doch tevens aan een omroep, eventueel ook naar andere wecapaciteit fungeert een draadje van slechts 3 è 4 m [B38]. Al relddeelen. In aanmerking kwamen o.a. Zuid-Amerika, Austra
spoedig blijkt dat over deze kortegolfverbinding, met slechts lië en Z. Afnka. De golflengtekeuze geschiedde dan ook met
enkele kilowatt, per dag een hoeveelheid verkeer kan wor het oog daarop."
den verwerkt die een veelvoud is van dat via de VLF-zender.
Met de machinezender moeten op een avond telegrammen U ziet het, PCJJ kwam tot stand dankzij het particulier initi
in code driemaal worden geseind met 12 woorden per mi atief van Philips en de firma gaf blijk van een heel wat rui
nuut. Via PCMM is tweemaal seinen voor codetelegrammen mere visie dan de toenmalige regering!
genoeg en eenmaal voor klare taal En dat met 20 woorden
per minuut. Vaak had men op een dag nog veel meer ver Op 25 juni 1926 wordt begonnen met een reeks proefuitzenkeer kunnen verwerken maar was men "schoon”, er waren dingen op 90,56 meter (3312 kHz) met een zender van klein
vermogen, doch kristalgestuurd! Dat is een noviteit en het
geen telegrammen meer!
gaat er vooral om daarmee enige ervaring op te doen. Het is
Een nog indrukwekkender resultaat levert Philips. Daar de eerste kristalgestuurde kortegolftelefoniezender in Euro
komt in 1927 een kortegolfie/e/oniezender gereed die met pa. Spoedig wordt het vermogen tot circa 300 watt opge
een vermogen van circa 15 kW in de antenne uitzendt op voerd en in de zomer van 1926 vinden tweemaal per week
een golflengte van 30,2 meter. De zender is gebouwd in het uitzendingen plaats die tot in Duitsland en Oostenrijk goed
Natuurkundig Laboratorium van Philips te Eindhoven. Ont worden ontvangen. Na deze voorbereidingen wordt de zen
werper is J.J. Numans, die zijn studie aan de Technische Ho der voor de dertigmeterband gerealiseerd. In afb.II.6-5 is het
geschool te Delft nog niet eens heeft afgerond! Numans blokschema ervan te zien en afb.II.6-6 toont de zender zoals
geeft een zeer gedetailleerde beschrijving van de zender in die in het Nat. Lab. van Philips was opgesteld (later zou hij
[B39]. Daaruit blijkt dat hij niet alleen over praktische ken naar Hilversum verhuizen). De zender bestaat uit zeven
nis van de kortegolftechniek beschikte maar ook over diep trappen, beginnend met een kristaloscillator op 1656 kHz en
eindigend met de eindtrap; die werd toen - heel verwarrend 10000 V Gelijkrkhter
AJvlakker en modula
tie smoorspoel
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Afb.11.6-6. Overzicht van PCJJ, opgesteld in het Natuurkundig Laboratorium van Philips.

oscillator genoemd! In de eindtrap bevindt zich een geneutrodyniseerdc triode type TA 12/20.000 K, welke in de anodekring een gelijkstroomvermogen van circa 20 è 25 kW
krijgt toegevoerd en een rendement bleek te hebben van
circa 70 %, zodat er ongeveer 15 kW in de antenne terecht
kwam. Afb.II.6-7 toont de zendlamp. De gloeidraad vraagt 80
A bij 17 V. De anode is van chroomijzer en maakt deel uit
van de buitenwand. Daaromheen loopt koelwater.
Daarop staat dus de anodespanning van rond 8000 V. De
watertoe- en afvoer vormt een verbinding met aarde. Om te
voorkomen dat hierdoor stroom van enige betekenis gaat
lopen zijn de waterslangen zo lang gemaakt dat de weerstand
van de waterkolom voldoende hoog is. In afb.ü.6-6 zijn de
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Afb.11.6-7. Watergekoelde zendtriode TA 12/20.000 K, zoals toege
past in de kortegolfzender PCJJ.

opgerolde waterslangen te zien boven het
houten frame waarin zich eindtrap en modu
lator bevinden. Tussen anode en rooster van
zo’n grote triode bestaat natuurlijk een flinke
capaciteit. Daardoor liep zo’n grote hoogfre
quente stroom dat ook de roosteraansluiting
met water moest worden gekoeld!
De eindtrap is anodegemoduleerd door twee
eveneens watergekoelde trioden van het type
MA 12/15.000 (modulatie met een smoor
spoel volgens Heising).
Als antenne dient een enkele draad van fosforbrons die is gespannen tussen de top van
een houten paal op de binnenplaats van het
laboratorium naar een punt boven het dak
van de zendkamer. Hoe lang die draad was
vermeldt Numans niet, wèl dat er circa 8 A
antennestroom in liep.

Zoals te lezen in het citaat van Numans be
schikte Philips reeds over een zeer grote zesfasige gelijkrichter met watergekoelde dioden DA 12/20.000 die maar liefst
200 kW kon leveren! Die was gemaakt voor de eerste proe
ven met grote zendlampen op kortegolf. Eindtrap en modu
lator werden eruit gevoed en namen samen zo’n 50 kW op,
wat de gelijkrichter op z’n slofjes kon leveren. Dat opende
nog een onverwachte mogelijkheid. In januari 1927 is de
zender met modulator gereed maar de smoorspoelen voor
modulatie en afvlakking ontbreken nog, evenals de afvlakcondensatoren. Het ziet er bovendien naar uit dat met name
die condensatoren nog wel even op zich zullen laten wach
ten. Jammer dat men dus nog niet kon gaan proefzenden.
Maar wat blijkt? Door de gloeistroom van de gelijkrichters te
verminderen stijgt de inwendige weerstand van de voeding.
Dat veroorzaakt weliswaar grote verliezen maar er blijft nog
genoeg over. Bovendien is de gelijkstroom vrij zuiver, zonder
sterke rimpel Tevens blijkt dat de hoge inwendige weerstand
van de voeding als koppelelement tussen zender en modula
tor kan dienen, met andere woorden de functie van de heisingsmoorspoel kan overnemen. Deze combinatie van geluk
kige omstandigheden maakt dat op 6 maart 1927 een proef
met telefonie kan worden genomen. Maar in verband met de
nog wel goed hoorbare brom wordt geen stationsaankondiging gedaan. In de daaropvolgende week worden enige klei
ne verbeteringen aan zender en modulator en een vrij kleine
smoorspoel aangebracht. De modulatiekwaliteit is nu zoda
nig verbeterd dat in een proefuitzending op 11 maart 1927 zij het na enige aarzeling - tweemaal de identiteit van het
station bekend wordt gemaakt door de mededeling dat het
een proefuitzending betreft van het Philips laboratorium te
Eindhoven. De volgende dag wordt een telegram ontvangen
van A.C. de Groot te Bandoeng: "30,2 meter kortegoljfoon
schitterend”. Ook S. van Viegen te Koeningan bij Cheribon
heeft de uitzending gehoord. Hij schrijft: (...) "hoorde ik de
muziek en na beëindiging van het nummer met een bijna ver
bijsterende duidelijkheid de aankondiging: Hier Philips radiolaboratorium Eindhoven, Holland op 30,2 meter golflengte". Mo
dulatie onberispelijk. Het geheele programma kwam schitterend
over. Luchtstoringen, ofschoon vrij sterk, niet hinderlijk tenge-
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rissen volgen één en ander via luidsprekers in de gebouwen
en bovendien wordt PCJJ gerelayeerd door de zender van de
Bataviasche Radiovereeniging. (Zie ook hoofdstuk IX).
De Wereldomroep is geboren: een Nederlandse primeur!
In Engeland is men nog niet zover en dat geeft aanleiding
tot een cartoon in Wireless World, afb.II.6-9.
Met de zender en een op enige afstand opgesteld ontvang
station wordt zelfs kruisspreken (duplextelefonie) met Indië
toegepast. Aldaar wordt gebruik gemaakt van de reeds eer
der genoemde kortegolfzender ANE bij Bandoeng en het
ontvangstation te Rantja Ekek. Dat zijn eigenlijk de tegenposten voor de Rijks telegraafverbinding met Nederland en
Koomans is dan ook woedend dat Philips hem hierbij vóór is.
Op het gebied van de radiotransmissie is de goede verstand
houding tussen Philips en PTT ook in latere jaren slechts
aarzelend gegroeid.
Spoedig komt ook te Kootwijk een kortegolftelefoniezender
gereed waarover op 22 september 1927 het eerste kruisge
sprek tussen Den Haag en Bandoeng plaats heeft. De zen
der PCLL werkt op 16,6 MHz, is eveneens kristalgestuurd
en de input van de eindtrap bedraagt 25 kW.
Op 8 januari 1929 wordt de dienst voor het publiek openge
steld [B40], afb.II.6-10.

Afb.ll.6-8. Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana spreken Neder
lands Oost- en West-lndië toe via de microfoon van PCJJ.

volge van de enorme sterkte der muziek ... Het is praktisch vol
maakt?

Ir. J.J. Numans heeft na zijn succes met PCJJ ook bekend
heid gekregen door zijn boekje Korte-golf-ontvangst [B41] dat
veel amateurs de weg naar dit fascinerende frequentiegebied
heeft gewezen. Numans is op tragische manier om het leven
gekomen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd hij in
november 1944 door de Duitsers gearresteerd en opgesloten
in de Palmkazeme nabij Bussum. Daar vond hij op 25 no
vember 1944 bij een bombardement de dood [B42].

PCJJ wordt in november 1927 overgebracht naar Hilversum
waar de uitzendingen naar Oost en West Indië worden
voortgezet. In juni 1927 wordt de N.V. Philips’ Omroep "Holland-Indië" (PHOHI) opgericht met een kapitaal van
ƒ 1000.000,=. Vervolgens verrijst te Huizen een nieuwe kor
tegolfzender met de roepletters PCI.

Na dit succes wordt de volgende week elke avond uitgezon
den. Al spoedig neemt de stroom brieven en telegrammen
zulke afmetingen aan dat voor de behandeling een
aparte man wordt aangesteld die tevens de functie
van omroeper op zich neemt. Dat is ir. J.M. Verff;
we ontmoetten hem reeds als student toen hij in
1912 te Leiden seinproeven nam met de broer van
HJ. Jesse.
Nadat de zender geheel gereed is gekomen treden
allerlei prominenten aan om via de microfoon van
PCJJ de Nederlanders in Oost en West toe te spre
ken. Het spits wordt op 28 april 1927 terecht afge
beten door dr. Anton Philips die een concert door
lElNOXNewj
het Concertgebouworkest onder leiding van Willem
Mengelberg inleidt. Ook de Minister van Koloniën
laat zich horen en op 30 mei 1927 doen dat Konin
gin Wilhelmina en Prinses Juliana, afb.II.6-8. Bij de
Nederlanders in het buitenland brengt dat grote ont
roering teweeg.
Vanuit het rijksontvangstation Rantja Ekek op Java Afb.11.6-9. Zo bracht W/na/öss World in herinnering hoe admiraal Tromp in 1652
wordt de toespraak via telefoonlijnen aan een hon de Britse vloot versloeg en met de bezem In de mast de Theems opvoer en
derdtal abonnees doorgegeven. Regeringsfunctiona vergeleek daarmee hoe de Philips’ kortegolfzender de ether veegt op de korte

3J

golf in de geest van vriendschappelijke rivaliteit.
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TELEFOONDIENST NEDERLAND-NED.ONDIË (JAVA)
OPENING VAN DEN RADIOTELEFOONDIENST: 8 JANUARI 1929
OP ALLE WERKDAGEN BESTAAT GELEGENHEID TOT HET
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Afb.ll.&-10. In 1929 werd door PTT de telefoondienst met Nederlands Oost-lndië geopend. Goedkoop was het bellen niet.

De golflengte bedraagt 16,88 meter en het zendvermogen
maar liefst 130 kW! Deze zender wordt overal ter wereld
buitengewoon goed ontvangen. Anton Philips wil hiermee
uitzendingen met een "neutraal-vrijzinnig" karakter verzor
gen. Maar daarmee heeft hij buiten de omroepverenigingen
en de politiek gerekend.
Wij citeren Radio-Wereld no.37 van 12 september 1929, dat
op zijn beurt het artikel heeft overgenomen uit Onze Antenne, welk blad verscheen in het voormalige Nederlands-OostIndië:
"Voor den technischen staf van Philips kan men groote bewondering hebben. De reclame, door het concern gevoerd, is, hoe
wel misschien niet altijd even bescheiden, toch doeltreffend.
Zoodra echter zaken van cultureel en politiek beleid in het ge
ding komen, tonen de leiders daarvan een absoluut gebrek aan
realiteitsgevoel en een gemis aan inzicht in de werkelijke ver
houdingen in ons land, die voor een dergelijke organisatie in
derdaad ontstellend is. De politieke leiding bij de voorbereiding
van dezen omroep is daarvan een duidelijk beeld en toont de
onhandigheid, die verraadt, dat de adviseur van den heer Phi
lips in alle opzichten ongeschikt is”.

De zender PCJ, hoewel gereed, kan dus nog niet beginnen
met de omroep. Met hoe het verder is gegaan zullen we ons
niet verder bezighouden,
In 1927 neemt A de Haas te Rantja Ekek proeven met
meervoudige ontvangst (diversity reception) om de fading
(Corver gebruikte vaak de mooiere uitdrukking "sluiering")
te bestrijden. Hij installeert daartoe een paar ontvangers op
enige afstand van elkaar waarvan de uitgangssignalen worden
gecombineerd. Dat gebeurt eerst heel primitief door de op
deze ontvangers aangesloten luidsprekers bij elkaar te plaatsen met een microfoon ervoor, later gaat het elektrisch
[B43]. De verbetering van de ontvangst door de verminderde
fading is spectaculair en het systeem wordt dan ook aan Ne
derlandse kant toegepast bij het ontvangstation NORA bij
Noordwijkerhout, waar men in 1928 van Meyendel naar toe
is verhuisd.

Voordat we het onderwerp "professionals op de kortegolf’
verlaten keren we nog even terug naar de VLF-band. In sa
menwerking tussen de American Telephone & Telegraph
Company in de V.S. en Standard Telephone and Cables in
77

Engeland wordt in de jaren twintig een duplextelefonieverbinding tussen die landen tot stand gebracht waarbij zendfre
quenties rond 55 kHz - dus in de VLF-band - worden ge
bruikt.
De eerste telefonieproeven lukken in 1923 en op 7 januari
1927 wordt de verbinding voor de telefoonabonnees openge
steld. In Amerika staat de zender te Rocky Point en wordt
Engeland ontvangen te Houlton; aan Engelse zijde wordt
uitgezonden te Rugby en ontvangen te Wroughton. Wij zou
den hiervan geen melding hebben gemaakt ware het niet dat
van een bijzonder modulatiesysteem gebruik wordt gemaakt:
éénzijbandmodulatie met onderdrukte draaggolf! Daarvoor
waren twee redenen. Voor een telefonieverbinding op zo’n
lage frequentie als 55 kHz is een enorm vermogen nodig. Bij
amplitudemodulatie van een zender met een draaggolfvermogen van bijvoorbeeld 100 kW is voor 100 % modulatie 50
kW nodig; dat vermogen gaat in de twee zijbanden. Van de
totaal 100 kW + 50 kW =150 kW komt in één zijband dus
25 kW terecht, dat is 1/6 van het totale vermogen. Bij éénzij
bandmodulatie met onderdrukte draaggolf gaat het totale
vermogen van in ons voorbeeld 150 kW in die ene zijband.
Dat geeft dus een winst van een factor zes, ofte wel bijna 8
decibel Omdat met de toen beschikbare zendlampen het
maximaal op te wekken hoogfrequentvermogen aan grenzen
was gebonden bood het gebruik van éénzijbandmodulatie
duidelijke voordelen. Het vermogen van de zenders bedroeg
inderdaad 150 kW in de ene, uitgezonden zijband. Het zou
bij conventionele amplitudemodulatie met de beschikbare
materialen onmogelijk zijn geweest een vergelijkbaar zijbandvermogen op te wekken. Maar er was nóg een reden voor
het gebruik van éénzijbandmodulatie. Op 55 kHz is het antennesysteem - hoe gigantisch ook in afmetingen - nog altijd
klein ten opzichte van de golflengte (5,5 km). Dat betekent
dat de stralingsweerstand laag is en de kwaliteitsfactor Q van
de antenne hoog. Zo hoog dat de bandbreedte van het antennesysteem te gering is om een draaggolf met twee zijban
den voldoende door te laten.

Hoewel met deze verbinding voor het eerst door telefoon
abonnees aan twee kanten van de Atlantische Oceaan met
elkaar kon worden gesproken liep het niet storm. Het Engel
se tarief bedroeg namelijk het aardige sommetje van ƒ 180
(guldens van 1927) voor vijf minuten ... [B44]. Ook Neder
landse telefoonabonnees kunnen van de verbinding gebruik
maken en de PTT brengt daarvoor ƒ 180 per drie minuten in
rekening [B44J!

11.7.

De amateurverenigingen en de strijd
voor de zendmachtiging

De Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie, NVVR
(soms ook als N.V.V.R. geschreven, maar wij zullen het zon
der puntjes blijven doen) is opgericht op 16 maart 1916. Zij
bestrijkt een relatief breed gebied, hetgeen tot uiting komt in
het feit dat het hoofdbestuur reeds in het eerste jaar een
zevental commissies heeft ingesteld, o.a. voor bibliotheek,
instrumentarium, landbouwbelangen, militaire aangelegenhe
den, onderwijsbelangen. De NWR begint met 14 leden; op
15 juni zijn het er reeds 143, plus 15 donateurs; en op 31
december 1916 zijn er 230 leden en 31 donateurs. Ook wor
den in het oprichtingsjaar de eerste plaatselijke afdelingen
van de NWR opgericht: te ’s-Gravenhage en Utrecht. Een
groot succes boekt de vereniging met de in 1918 gehouden
"Eerste Nederlandsche Radio tentoonstelling", die voor een
flinke ledenaanwas zorgt: het aantal stijgt in dat jaar van 415
tot 868. De NWR blijft groeien, zowel in aantal leden als
plaatselijke afdelingen. Vooral 1922 brengt grote bloei, het
aantal leden neemt toe tot ruim 1800. Daar zal het feit dat
de NWR door de huur van PCGG, de zender van Idzerda,
zich op het terrein van de radio-omroep heeft begeven, niet
vreemd aan zijn geweest. Op 31 december 1925 bedraagt het
aantal leden 317Ó volgens het jaarverslag van de NWR over
1925, waaraan deze gegevens zijn ontleend [B45]. Er zijn dan
20 plaatselijke afdelingen. "Sommige afdeelingen leiden een
kwijnend bestaan, bij andere daarentegen valt een steeds meer
en meer opgewekt afdeelingsleven te constateren", heet het in
[B45]. In de rubriek ,rVereenigingsnieuws" in Radio-Expres
doen de afdelingen verslag van haar activiteiten en is ook de
lijst van afdelingssecretarissen te vinden.
De NWR beschikt over een goed voorziene bibliotheek,
waarvan de leden (behalve de omroepluisteraars, klaagt
[B45]) dankbaar gebruik maken. Ook staat de leden een
meetinstrumentarium ter beschikking.
Hoe de NWR er eind 1925 financieel voorstaat is te vinden
in [B46].
Wij maakten reeds melding van het verschijnen op 1 maart
1923 van het weekblad Radio-Expres, naast het al sedert
1918 bestaande maandblad Radio-Nieuws.

Wij sluiten dit onderwerp af met de vermelding dat de
NWR in 1929 3375 leden had. De contributie, inclusief Radio-Nieuws en Radio-Expres, bedroeg ƒ 8,= per jaar. Voor
lidmaatschap van de afdelingen moest nog eens ƒ 2,50 è
ƒ 3,= per jaar extra worden betaald. Afdelingen waren er in
1929 te Amsterdam, Amersfoort, Delft, Dordrecht, Deven
ter, Groningen, ’s-Gravenhage, Gouda, Haarlem, Hilversum,
Heerlen, Leiden, Nijmegen, Nunspeet, Rotterdam, Tiel,
Utrecht, Veendam, en Wormerveer.
De NWR strijdt onvermoeibaar voor het verkrijgen van
persoonlijke zendmachtigingen. De zaak komt in de Tweede
Kamer een aantal keren aan de orde. Wij zullen de lezer
met de beraadslagingen niet vermoeien, er is over te vinden
in [B47] en [B48]. Het resultaat blijft negatief. Enig succes
boekt de NVVR wel in 1924: zendvergunningen kunnen
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Al met al dus nog geen persoonlijke
zendmachtigingen, maar de eerste stap
is gezet.

Afb.11.7-1. Zender PB3 van de afdeling Amsterdam van de NWR.

worden verleend aan rechtspersoonlijkheid bezittende vereni
gingen en aan afdelingen daarvan. De NWR zelf en negen
afdelingen maken van de mogelijkheid gebruik [B49].

Afb.II.7-1 toont de zender PB3 van de afdeling Amsterdam
van de NWR en afb.II.7-2 PB 10 van de afdeling Utrecht.
De machtigingsvoorwaarden leggen nogal wat beperkingen
op. Zo mag alleen tussen 19 en 23 uur worden gezonden
met ongedemptc golven (A1A) beneden 200 meter en met
maximaal 100 W in de antenne. De stations mogen uitslui
tend verbinding maken met andere verenigingsstations. In
het perceel waar de zender is opgesteld moet een ontvanger
in werking zijn die is afgestemd op 600 meter (Scheveningen
Radio) zodat opdracht kan worden gegeven de uitzending te
staken indien dit in het belang van het radio
verkeer noodzakelijk wordt geacht. Ook moet
in het lokaal waar de zender wordt bediend
een telefoonaansluiting aanwezig zijn. De
personen die de zender bedienen moeten
morseseinen met een snelheid van minstens
12 woorden per minuut kunnen geven en
ontvangen. Voor de machtiging is jaarlijks
ƒ 50,= verschuldigd, een fors bedrag voor die
tijd. Ook dreigen de machtigingsvoorwaarden
met boetes tot maximaal ƒ 1000 bij overtre
ding van de voorwaarden. In bijzondere ge
vallen kan de Directeur-Generaal der Poste
rijen en Telegrafie ontheffing van bepaalde
voorwaarden verlenen. Zo mogen bij de door
de ARRL in december 1924 wederom geor
ganiseerde transatlantische proeven de ver
enigingsstations ook meedoen. Gedurende
het gehele etmaal mogen zij op golflengten
beneden 100 meter werken met maximaal
500 watt input

In 1925 heeft van 29 mei tot en met 7
juni weer een door de NWR georgani
seerde radiotentoonstelling plaats: " De
Eerste Nederlandsche Radio-Salon". De
organisatie is in handen van een "Uit
voerend Comité", afb.ü.7-3. De RadioSalon is ondergebracht in het Kurhaus
te ScheveningerL Het wordt een groot
succes. De minister van Marine opent
de tentoonstelling en er komen 18.686
betalende bezoekers. Op het terras van
het Kurhaus heeft de NWR in de daar
aanwezige muziektent een kortegolfradiostation ingericht, dat verbinding on
derhoudt met een auto die op de Bou
levard rijdt: een vroeg voorbeeld van
een mobiel station. De afbeeldingen
II.7-4 tot en met 7 geven hiervan een
indruk. De verbinding is duplex, men
kan dus - net als bij de telefoon "kruisspreken", zoals dat werd genoemd. Er wordt gewerkt
op ongeveer 85 meter golflengte (3,53 MHz). Voor duplexwcrk is de gebruikelijke rechtuit-ontvanger niet selectief ge
noeg en daarom worden superheterodynes gebruikt. De anodespanning voor de zender in de auto komt uit een accubatterij van 500 volt die ter beschikking is gesteld door de TH
te Delft [B50].

Een belangrijke gebeurtenis in 1925 is de oprichting van de
International Amateur Radio Union (LARU). De gedachte
om zo’n unie op te richten is opgekomen in de V.S.
Toen de president van de ARRL, Hiram Percy Maxim, in
1924 voor zaken naar Europa ging kreeg hij de opdracht
mee om de mogelijkheid tot de oprichting van een intema-

Afb.ll.7-2. Zender PB 10 van de afdeling Utrecht van de NWR.
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blijken de 250 afgevaardigden dan ook ver
deeld in twee groepen met geheel verschil
lend gerichte belangstelling; aan de ene kant
de echte radio-amateurs, anderzijds de juris7ten, meest Franse wetenschapsmensen. Al
spoedig scheiden de beide groepen zich dan
ook. Het amateurradiocongres kiest de
Fransman Belin als voorzitter, Maxim en
Marcuse (G2NM) als vice-voorzitters en
Beauvais (Frankrijk) en Warner (secretaris
ARRL) als secretaris. Er worden vijf commis
sies benoemd die zich zullen buigen over:
1. De oprichting van de IARU.
2. Internationale amateurproeven.
3. Golflengtebanden voor internationaal ge
bruik.
4. Talen voor internationaal verkeer.
5. Aanduiding van het land in roepletters.
De belangrijkste taak heeft de eerste com
missie, met meer dan vijftig leden! Men
Afb.11.7-3. Het uitvoerend Comité van de Eerste Nederlandsche Radio-Salon. Van links
wordt het tenslotte eens over de statuten,
naar rechts dr. Th. J. van Waveren, dr.ir. N. Koomans, H. Veenstra, J. Corver, G.J.
waarvoor de ARRL een concept heeft ge
Eschauzier.
maakt en zo komt op 17 april 1925 met een
stemmige goedkeuring door 22 landen de
tionale organisatie van amateurs te onderzoeken. Hoewel IARU tot stand. Het hoofdbureau komt bij de ARRL te
Maxim heeft aangekondigd naar Engeland te komen gaat hij Hartford in de V.S. en QST zal tevens het orgaan van de
in 1924 naar Parijs om daar zijn ideeën te bespreken met IARU worden. Hiram Percy Maxim, U1AW, wordt interna
een groep Franse wetenschappers en amateurs. Dit tot grote tionaal voorzitter; Gerald Marcuse, G2NM, internationaal
verbazing van de Engelsen, voor wie deze Fransen volkomen vice-voorzitter; Kenneth Warner, U1BHW, internationaal
onbekenden zijn [B10]. De Fransen nodigen de hun bekende secretaris-penningmeester; Jean G. Mezger, F8GO, en
landelijke organisaties van amateurs uit voor een bespreking. Frank Bell, Z4AA, "councillors-at-large", zoals [B10] het
Het resultaat is dat op 12 maart 1924 te Parijs vertegen noemt.
woordigers van negen landen bijeen komen om de basis te Aanvankelijk heeft de unie uitsluitend individuele amateurs
leggen voor een amateurunie. Ze vertegenwoordigen Enge als leden, die daarvoor 1 dollar per jaar betalen. Landen met
land, Frankrijk, de Verenigde Staten, België, Italië, Zwitser meer dan 25 leden kunnen een eigen sectie van de IARU
land, Spanje, Luxemburg en Canada. Op 14
maart 1924 besluit men dat de te vormen
organisatie The International Amateur Radio
Union zal moeten heten en er wordt een
voorlopig comité onder voorzitterschap van
Maxim gevormd dat een congres zal organi
seren te Parijs tijdens de paasvakantie van
1925. De ARRL zal in de tussentijd een ont
werp voor de statuten maken. Het internatio
nale amateurcongres wordt gehouden van 14
- 19 april 1925. Vertegenwoordigd zijn de
landen Frankrijk, Duitsland, Engeland, Zwit
serland, België, Spanje, Italië, Tsjecho-Slowakije, Polen, Rusland, Zweden, Nederland,
Amerika, Canada, New-Foundland, Brazilië,
Argentinië, Uruguay, Finland, Luxemburg,
Denemarken en Indo-China. Voor Nederland
nemen deel ir. Isbrücker voor de NWR en
Rudolf en Wolf Tappenbeck, die het station
PCTT te Noordwijk bedrijven (afb.U.7-8).
Het congres is gecombineerd met dat van het
Internationaal J uridisch Radio-Comité. Bij de Afb.11.7-4. De bemanning van het kortegolfstation op de Eerste Nederlandsche Radioopening van het congres op 14 april 1925 Salon. Van links naar rechts H. Pomes, R. Quintes, G. Eschauzier, H. Leis en J.J. Numans.
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Afb. 11.7-5. De kortegolf-ontvanginstallatie in het vaste station op het terras

van het Kurhaus waarmee verbinding met het mobiele station werd on
derhouden.

Afb.II.7-7. H. Leis aan het stuur van de automobiel op de Boule

oprichten. In 1928 verandert dat: in plaats van individuele
amateurs worden landelijke amateurverenigingen lid van de
IARU.
De commissie voor de internationale amateurprocven komt
slechts met algemene aanbevelingen en laat het aan ieder
land over eigen voorstellen aan het IARU-hoofdbureau te
doen.

vard te Scheveningen. Dit mobiele station onderhield een du-

plexverbinding met het station op het terras van het Kurhaus. De

auto (een Hispano-Suiza, zoals ir. Leis eens aan auteur vertelde)

was het eigendom van G.J. Eschauzier.

De commissie voor landenletters tenslotte komt op aandrang
van de Amerikanen tot het voorstel om het "de"-teken te
vervangen door landaanduidende letters. Ook beveelt de
De commissie voor de golflengtebanden produceert een spe commissie aan om de cijfers in roepletters een bepaald pa
troon te doen volgen, bijvoorbeeld 1 voor Italië, 8 voor
cifiek voorstel, dat er als volgt uitziet:
Frankrijk enz. De meeste landelijke administraties nemen dit
inderdaad over totdat de toeneming van het aantal machtiLand
Normale golflengtebanden Extra kortegolf band
ginghouders het noodzakelijk maakt additionele cijfers toe te
43.. .41.5 m
120...115 m
Canada & New-Foundland
m
wijzen.
47.. .43
Europa
115...95 m
Dit alles heeft tot gevolg dat op 7 juni 1925 de Nederlandse
75.. . 70 m
sectie van de IARU wordt gevormd met Rudolf Tappenbeck
41,5...37,3 m
USA
85.. .75 m
als voorzitter en Wolf Tappenbeck als secretaris-penningmeester. Correspondentie-adres: Hotel "Huis ter Duin" te
37,3...35 m
95...85 m
Rest van de wereld
Noordwijk aan Zee. Die Nederlandse sectie is mogelijk door
De commissie die zich bezighoudt met de talen voor ama- dat het aantal leden van de IARU in Nederland volgens
teurgebruik komt naast de gebruikelijke voertalen als Engels [B51] op 23 november 1925 45 bedraagt; een aantal dat de
noodzakelijke 25 dus ruim overschrijdt en waarmee Neder
en Frans tot Esperanto als internationale hulptaal.
land ook internationaal lang geen gek figuur slaat.

Om onderling contact te houden is er een
gecyclostileerd blaadje, De rollende nul, wat
aan een aantal "nullen" wordt toegezonden
die het volgens een bepaald verzendschema
doorsturen aan andere leden.
De Nederlandse sectie van de IARU komt
tot goede samenwerking met de NWR. Zo
kan de sectie haar berichten kwijt in RadioExpres, aanvankelijk in de reeds bestaande
rubriek "KORTEGOLF-NIEUWS", die met
ingang van R.E. no.11 van 12 maart 1926
wordt omgedoopt in "Kortegolf Nieuws en
I.A.R.U. Berichten".

Afb.II.7-6. R. Quintes achter de zender in het vaste station op het terras van het Kur-

haus.

Een Nederlandse sectie van de IARU is er
dus, maar persoonlijke zendmachtigingen nog
steeds niet. De Nederlandse leden van de
IARU werken dus noodgedwongen clan81
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Afb.ll.7-8. Station PCTT van de gebroeders Tappenbeck te Noordwijk.

destien. Een paar plaatjes van stations uit die tijd zijn te zien
als afb.n.7-9 en 10. Hun adressen gaven ze uiteraard niet
prijs en zo zien we in Radio-Expres dan ook een soort onder
linge correspondentie tussen amateurs ontstaan die voor de
betrokkenen uiteraard wel duidelijk was maar voor de overi
ge lezers volslagen onbegrijpelijk moet zijn geweest.
Gegevens en foto’s van stations zijn ook vaak te vinden in
"Kortegolf Nieuws en I.A.R.U.-Berichten", maar dan wel van
buitenlandse amateurs’ In R.E. no.24 van 11 juni 1926 tref
fen we bijvoorbeeld een mooi plaatje aan van het Belgische
station b-W7 te Brussel. De zender die aldaar wordt gebruikt
is een "Meissner" met een "zwakgloeiende lamp" (in tegen
stelling tot de daarvoor gebruikelijke helgloeiers met wolframgloeidraad). Die krijgt 80 V op de anode en de input
bedraagt 0,64 watt. Met dat vermogen maakt b-W7 niette
min verbindingen met Belgen, Fransen, Duitsers en Span
jaarden!
Trouwens aan het werken met gering vermogen (QRP)
wordt in die jaren wel vaker aandacht besteed. Zo lezen we
in "Kortegolf Nieuws en I.A.R.U.-Berichten" van R.E. no.44
van 29 oktober 1926 de aankondiging van een door de T.&
R Section, R.S.G.B. georganiseerde QRP-week (AC-stns pse
QRT) van 1...7 november 1926. De Engelse deelnemers zen-

Afb.ll.7-9. Zenders van en-oNP, het station van LJ. van der Tooien,
de latere PAoNP.

den in die periode met niet meer dan 5 W input en g2NM
(Gerald Marcuse) schrijft: "Om het succes der bovenstaande
proeven te verzekeren hopen wij, dat alle amateur- en experi
mentele zenders in geheel Europa met ons zullen samenwerken
en soortgelijke proeven zullen organiseren, zoodat geheel Euro
pa gedurende bovengenoemde week op de vastgestelde tijden
met kleine energie werkt. In het bijzonder verzoeken wij de zen
ders met groote energie en ook degenen, die wisselstroom of
gelijknchting zonder afvlakking voor plaatvoeding gebruiken
hunne medewerking te willen verleenen, door hun toestellen
aan te passen aan de voor de proeven vastgestelde eischen, of
gedurende één week niet te zenden op de tijden der proefnemin
gen, om de deelnemers niet te storen en hen in staat te stellen,
belangrijke gegevens te verzamelen en over zeer grote afstanden
te werken".

Een mooie prestatie levert PAoQF ruim twee jaar later, op
26 april 1929. Op 20 meter werkt hij met PK1JR te Bandoeng met 8 watt input in een RE504. En dat ruim een half
uur lang. Uiteraard met een simpele draadantenne, want van
richtantennes is bij amateurs vrijwel nog geen sprake, alleen
enkele pioniers in de V.S. doen er proeven mee.
Afb.11.7-10. Het station oXJ.
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Afb. 11.7-11. De luisterkaart van Jan Lourens, en R062 (later PAoBN)
en de kaarten die hij op zijn rapporten ontving van oKO en oNP.

QSL-kaarten worden door de Nederlandse "nullen" ook al
verzonden. Het zogenoemde "QRA-bureau" van de Neder
landse Sectie van de IARU met als adres "Hoogduin, Noordwijk aan Zee" (de villa van de ouders van Ruud Tappen
beek), fungeerde tevens als QSL-bureau en daar kunnen
ook QSL-kaarten worden besteld; de prijs franco thuis be
draagt ƒ 1,= voor vijftig stuks, ƒ 1,85 voor honderd stuks en
ƒ 4,35 voor 250 stuks. De kaarten zijn in twee kleuren met

rode nummers (roepletters of luistemummer) en QRA.
Jan Lourens, later PAoBN, is in 1927/28 actief ah luisterstation met als luistemummer en R062. Hij verzendt ijverig
kaarten aan "nullen" en ontvangt ook kaarten retour.
In afb.n.7-11 zien we de luisterkaart van Jan en de kaarten
van EN-oNP en NoKO die hij retour kreeg. Ze zijn duidelijk
van het type dat bij het QRA-bureau kon worden besteld.
Er is over de schrijfwijze van de prefix - en, EN, n of N kennelijk nogal wat verwarring en in Radio-Expres is dat dan
ook een regelmatig terugkerend punt van discussie.
De juiste manier is met kleine letters, voor Nederland dus
"en", gevolgd door een spatie. De eerste letter geeft het we
relddeel aan: e voor Europa, n voor Noord-Amerika, o voor
Oceanië, (Australië met omliggende eilandengroepen), a
voor Azië, f voor Afrika. De tweede letter geeft het land
aan; de n stond voor Nederland.
Uiteraard is alleen aan enkele ingewijden en aan de Neder
landse sectie van de IARU bekend wie zich achter bepaalde
roepletters verschuilt, de sectie treedt immers ook als QSLbureau (QSLL-bureau heette het toen) op.
Van en-oNP weten we overigens wie dat was: LJ. van der
Tooien, de latere PAoNP. De radiocontroledienst heeft bij
oNP, die onder de rook van Scheveningen Radio (PCH)
woonde, wel twaalf keer huiszoeking gedaan maar iedere
keer kon de zender veilig worden opgeborgen en wordt niets
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Overzicht der Demonstraties
en Attracties.
1.

Overbrengen van leekeningen en handschriften.

2.

Electrische Slethoscopc. (Versterkt hoorbaar maken van het
kloppen van het mensihelijk hart).

3.

Overbrengen van radio-muziek, opgevangen in een der telefoon
centrales, dooi- den Gemeentelijken Telefoondienst. Tevens
demonstratie van luidsprekers.

4.

Demonstraties met een straalspoel door den Techn. Dienst der
Rij kstelegraaf.

5.

Demonstratie met een nieuw ontvangtoestel, eveneens door
den Techn. Dienst der Rijkstelegraaf.

6.

Draadloos telefoneeren door het publiek.

7.

Luidspreker-demonstralies op het terras.

8.

Overbrengen van Juzz-muzick uit de foyers muit* <le tentoonstellingszual.

9

Weergeven van Orkestmuziek uil <le tentuonsiellingsziuil in
de foyers.

10.

Militaire auto-slations op het terras.

11.

Concerten door de „Philips Harmonie'' in de muziektent op
het terras (zie programma's).

12.

Concerten door de „Harmonie Meyerbeer”, eveneens in <lc
muziektent op het terras (zie programma's).

13.

Gelegenheid lot het verrichten van metingen up <len I. A.
R. U.-stand.

14.

Dansen in de foyers.

Afb.11.7-13. Op de Tweede Nederlandsche Radio-Salon was heel wat te
beleven.

•ü.

O
J.±.1

.4'

Afb.11.7-14. De immer actieve G.J. Eschauzier demonstreerde
op de Tweede Nederlandsche Radio-Salon met zelfgemaakte
apparatuur voor het overbrengen van plaatjes, "fax", zouden
we thans zeggen. Boven de zender, daaronder de ontvanger.

tegen? Welke expert is instaat die ontvanger (zender) als
verdacht te beschouwen? Zoo’n zender is voor dagelijks ge
gevonden. En elke keer zegt de heer Emmerik, hoofd van de bruik voor Europeesch QSO ruim voldoende. Voor DX wordt
opsporingsdienst van PTT, tegen de moeder van de amateur: natuurlijk de groote zender FB in werking gesteld. En deze is
"Tja, we hebben het wel bekeken. Er valt voor ons niets te ook wel zoo in te richten, dat hij van een onherkenbaar wrak
doen. Maar we zijn wèl aan het goede adres" [B52].
in enkele minuten is omgetooverd in een moderne installatie
Er wordt dus ijverig gespeurd naar snoodaards die het wagen "voor het opwekken van hoogfrequente wisselstroomen".
een clandestiene zender te bedrijven; in die dagen overigens U ziet het: aanzetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid
geen misdrijf maar een overtreding. Er is zelfs een gedrukt kwam in die tijd van toch in het algemeen grote gezagsge
document in omloop: "Wenken voor den Nederlandschen Ra trouwheid ook voor.
dio Amateur bij huiszoeking, verhoor en inbeslagneming van
toestellen". Wie dat heeft uitgegeven is niet duidelijk - de on Ook in 1926 organiseert de afdeling Den Haag van de
dertekening luidt "JE MAINTTENDRAI" - maar de veron NWR, in samenwerking met de directie van Radio-Expres,
derstelling dat het de Nederlandse sectie van de IARU is weer een tentoonstelling in het Kurhaus te Scheveningen:
geweest lijkt niet onredelijk. Een datum draagt het document "De Tweede Nederlandsche Radio-salon", die plaats heeft
evenmin, maar gezien de inhoud zal het wel rond 1926... 1927 van 21 tot en met 30 mei 1926. De entreeprijs bedraagt
zijn verschenen.
overdag ƒ 0,75 en ’s avonds ƒ 0,50. Er is een exemplaar van
Er wordt duidelijk in uiteengezet wat de overheidsdienaren de catalogus bewaard gebleven en die geeft een goed overbij- huiszoeking
- wel en niet mogen en waartoe, de verdachte zicht van de diverse stands en wat er allemaal is te zien en te
amateur wel en met verplicht is: bijvoorbeeld niet tot het horen. De voorpagina is gekocht door Philips (afb.U.7-12).
ondertekenen van het proces-verbaaL We citeren de volgen- Naast de stands heeft men gezorgd voor de nodige dernonde, ‘ip:,
naasl
zender een ^^ontvanger: De- straties en attracties: afb.II.7-13 Is op de Eerste Salon de
zelfde lamp dezelfde spoelen, hetzelfde toestel door omzetten radiotelefonisch ingerichte auto van G J. Eschauzier de trekvan een enkele schakelaar of zender of ontvanger! Dit idee is pleister, ook op de Tweede Salon heeft deze experimentator
practisch voor QRP zeer goed bruikbaar, en wie doet daar iets voor iets bijzonders gezorgd: het via een draadverbinding
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We hebben er bij de samenstelling van dit Jubileumboek
vele malen dankbaar gebruik van gemaakt. Op ruim 400
bladzijden van fraai, zwaar papier bevat het, na een voor
woord in het Frans van redacteur J. Corver, bijdragen van
prominente radiomannen uit die tijd in binnen- en buiten
land, zoals Marconi, Alexanderson, prof, van der Bilt, Dr.
Coret, Corver, Eckersley, Dubois (directeur NSF), prof. Eli
as, prof. Esau, generaal Ferrié, dr. de Groot, Jenkins, dr.
Balth. van der Pol, ir. J.M. Verff, K.B. Warner (ARRL), dr.
Koomans en vele anderen; niet minder dan 51 auteurs. Op
de jaarvergadering 1926 van de NWR biedt feestredenaar
Koomans de voorzitter een uitgave van het Gedenkboek in
luxe-band aan, vergezeld van een gecalligrafeerde opdracht
Dat mag dan ook wel want Veder heeft de uitgave van het
boek in zijn prachtige band, dat alle leden ontvangen, geheel
zelf bekostigd!
Enige maanden later neemt Veder afscheid als voorzitter; hij
heeft de NWR van de oprichting af geleid. We citeren
thans Radio-Expres No.24 van 17 juni 1927: "De benoeming
van den Oud-Voorzitter der N.V.V.R, den heer A. Veder, tot
Eere-Voorziiter onzer Vereeniging heeft hem aanleiding gegeven
op de laatste algemeene ledenvergadering ter kennis te brengen
van de Leden en het Hoofdbestuur, dat hij besloten heeft in
nader te bepalen vorm de rente van een kapitaal ad f 100.000,
hetwelk daartoe door hem bij een bankinstelling gedeponeerd
zal worden, jaarlijks ter beschikking te stellen, teneinde daaruit,
indien daartoe aanleiding bestaat een of meerdere prijzen uit te
Afb.11.7-15. Schakeling van de zenders van de afdelingen Rot
keeren aan dien Nederlander of Nederlandsche vrouw, die in
terdam (boven) en Utrecht van de NWR, waarmee op de
het jaar, waarover de prijs uitgereikt wordt, hetzij door een uit
Tweede Nederlandsche Radio-Salon kruisspreken (duplex)
vinding of werkwijze, hetzij in het algemeen door eenige werk
per radio werd gedemonstreerd.
zaamheid, het meeste bijgedragen heeft tot de bevordering van
de ontwikkeling der radiowetenschap of radiotechniek in de
overbrengen van handschriften en tekeningen; "fax" zouden ruimsten zin des woords, met dien verstande, dat voor een
we nu zeggen. De zender en ontvanger heeft de begaafde zoodanige prijs uitsluitend in aanmerking kunnen komen per
technicus zelf gemaakt en afb.ü.7-14 geeft er een indruk sonen, die bij den aanvang van het jaar, waarover de prijs uit
van. Een beschrijving van de apparatuur is te vinden in gedeeld wordt, reeds lid der N.V.V.R. waren. Bovendien zal van
[B53]. Demonstratie 6, draadloos telefoneeren door het pu eiken toegekenden prijs slechts 90% aan de bekroonde uitge
bliek, wordt verzorgd door de afdelingen Rotterdam en keerd worden, terwijl de resteerende 10% in de kas der VereeUtrecht van de NWR. Er wordt duplex gewerkt, hetgeen niging gestort wordt met uitsluitende bestemming om daaruit
voor het publiek natuurlijk aantrekkelijk is, het lijkt net een propaganda voor de N.V.V.R. in den ruimsten zin des woords,
gewone lijntelefoon. Uiteraard zijn de kortegolfzendertjes te bekostigen".
maar klein want ze staan in dezelfde expositiezaal. Maar
voor het gebruik ervan is niettemin officieel vergunning ver Eén ander wordt geregeld door de oprichting van de "Stich
leend. Het zendertje van de afd. Rotterdam werkt met fre- ting Wetenschappelijk Radiofonds Veder". Het WERA
quentiemodulatie volgens het systeem-Idzerda, dat van de Fonds Veder keert nog steeds prijzen of beloningen uit,
afd. Utrecht past amplitudemodulatie in het rooster van de soms ook aan amateurs. Jaarlijks wordt een wisselbeker, oor
konde en een geldbedrag uitgereikt aan de "Amateur van het
lamp toe (afb.II.7-15).
De Tweede Radio-Salon trekt zo’n 18.000 bezoekers, on Jaar", welke amateur door het Hoofdbestuur van de VEdanks de miezerige en koude dagen voor en rond Pinkste- RON wordt voorgedragen.
ren; slechts een paar honderd minder dan het jaar daarvoor. De bepaling dat alleen leden van de NWR in aanmerking
komen voor een prijs is later kennelijk vervallen. De NWR
Eveneens in 1926 wordt het tienjarig bestaan van de NWR is in 1945 opgegaan in de toen opgerichte VERON. De 10%
gevierd. Voorzitter Veder biedt de leden een fraai cadeau van de in een jaar uitgekeerde prijzen komt thans ten goede
van het VERON-fonds.
aan:
Bij de oprichting van het WERA Fonds Veder was het be
GEDENKBOEK- TER HERINNERING
stuur
als volgt samengesteld: voorzitter A Veder en als le
AAN HET TIENJARIG BESTAAN VAN
den dr. A.H. Borgesius, J. Corver, prof. jhr. dr. G.J. Elias, dr.
DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING
ir. N. Koomans, mr. J.H. Stam en mr. AF. Poggenbeek. He
VOOR RADIOTELEGRAFIE 1916 - 1926.
laas heeft de oprichter de werkzaamheid van het Fonds niet
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meer kunnen beleven want hij overleed onver
Harmonie Family
for center» o/
Amateur
wacht op 21 augustus 1928, slechts 48 jaar oud.
Width in
Approx Meters Meters on basis f.lalcd porhonl
Kilocycles
Assignment
Purpose
Kdocycles
on basis factor 3
factor 2 998
Kitocyclo|
Conform de statuten werd hij als voorzitter opge
Amateur. Mobile,
volgd door zijn dochter, toen mej. C.E. Veder; zij
1775 168.92 Domestic
1715-2000
265
149 9 -174 8
150 - 175
pomt-to -poin t
heeft het voorzitterschap bekleed tot 1978! Als
3550 84 46
3500 -4000
500
74.96-85.66
7 5 - 85.7
jong meisje had zij dus tot taak de vergaderingen
fnternalwal
7100 Al 23
Amoteur
biclusively
41
07
42
83
1000-7300
300
41 1-42.9
te leiden, temidden van de veel oudere en deftige
International
14.200 21.11
14 000 14.400
20 82-21 42
400
20 83-21 43
oay
heren die het Bestuur vormden. Dat viel niet mee,
zoals zij in 1990 tegenover schrijver verklaarde.
28,400 10.56 Eipenmento!
9 99 - 10.71
28000 - 30 000
2000 \ Arnoleur <f tipenmental 10.00 - 1O 71
In de eerste vergadering op 30 januari 1929 wordt
56,800 5 28
5.00 - 5.36
4 997- 5 354
S4 OOO - 60.000 4000
een prijs uitgereikt aan de groep-Koomans "terza
ke van hun belangrijke werkzaamheden in verband Afb.11.7-16. Frequentiebanden voor de amateur, zoals vastgesteld op de conferen
met de telefonische verbinding tussen Nederland en tie te Washington van 1927.
Nederlands-lndië". De heren dr. ir. N. Koomans,
ir. A.D. Roosenstein en ir. J.C. Verton ontvangen
slotte de golven onder 10 meter ter exploratie van dat ge
ƒ 500; de heer W.A. Revallier ƒ 250. Koomans heeft er ken bied. Voorts doet het rapport aanbevelingen ten aanzien van
nelijk geen bezwaar tegen om als bestuurslid zelf ook een de technische eigenschappen van de zenders en een aantal
prijs in ontvangst te nemen! De groep-Philips ontvangt even wettelijke bepalingen zoals: "De vergunning wordt alleen gege
eens een prijs "terzake van hun belangrijke werkzaamheden ven aan te goeder naam en faam bekend staande personen,
ten opzichte van de telefoniezender te Eindhoven". De heren niet jonger dan 16 jaar, die hebben aangetoond of waarvan
dr. Balthasar van de Poll en J. Numans ontvangen ieder kan worden verwacht, dat zij technisch voldoende inzicht in de
ƒ 500. Zou Koomans als PTT-man het hier ook mee eens radio hebben om een zender samen te stellen en te bedienen
zijn geweest?
naar de te geven voorschriften. Onze vereeniging (dus de
NWR) zou desverlangd bereid zijn om verklaringen van bo
De NWR gaat intussen door met pogingen om ook per venbedoelde strekking af te geven voor haar leden die dat ver
soonlijke zendvergunningen te verkrijgen. In 1927 zal er te zoeken en daarvoor in aanmerking komen".
Washington een internationale conferentie plaats hebben Over de voor amateurs te Washington bereikte resultaten
waar de frequentieverdeling over de diverse gebruikers van mag men niet ontevreden zijn. QST van januari 1928 wijdt er
het radiospectrum opnieuw zal worden behandeld. Met het een uitvoerige beschouwing aan terwijl ook de rubriek "Kor
oog daarop stelt het hoofdbestuur van de NWR, in samen tegolf Nieuws en I.AR.U.-Berichten" in Radio-Expres no.2
werking met de Nederlandse sectie van de IARU, een Rap van 13 januari 1928 er veel aandacht aan schenkt. Aan QST
port inzake seinvergunningen aan amateurs op dat aan de ontlenen we afb.II.7-16, de frequentiebanden, exclusief of
Technische Dienst der Rijkstelegraaf wordt aangeboden gedeeld met andere diensten, die regeringen aan amateurs
[B54]. Het noemt ook de in 1925 opgerichte IARU en zegt kunnen toewijzen.
daarvan: "Deze internationale organisatie heeft thans geduren Over de roepletters wordt het volgende bepaald: de amateur
de twee jaar gewerkt en zij heeft ervoor heeft gezorgd dat, hoe stations ontvangen hun roepletters van hun regering. Zij
wel nog niet in alle opzichten volmaakt, toch in de wijze van bestaan uit één of twee letters, die het land kenmerken, één
werken van de meer da 50.000 (zegge vijftigduizend) over de cijfer en hoogstens nog drie letters. Het lARU-stelsel van
geheele wereld verspreide amateurstations een zekere uniformi tussentekens die het opgeroepen en oproepende land aanga
teit gebracht is, ondanks de zeer uiteenlopende opvattingen in ven, waardoor de roepletters zelf korter konden worden, is
verschillende landen en de over het algemeen zeer geringe be door de Conferentie dus niet overgenomen. Ook amateurs
langstelling der regeeringen". Het rapport betoogt verder dat moeten dus tot het aloude "de" terugkeren.
een absoluut verbod van amateurzenders zinloos is: ama De bepalingen van de Conferentie van Washington zullen op
teurs zullen ook zonder vergunning blijven zenden en zij zijn 1 januari 1929 van kracht worden.
heel moeilijk op te sporen. Het is veel beter zulke vergun
ningen wél uit te geven en daarbij duidelijke regels te stellen, In 1928 wordt in Radio-Expres voor de eerste keer melding
met name voor wat de te gebruiken frequentiebanden be gemaakt van een uiterst zeldzaam voorkomend verschijnsel:
treft. Het rapport doet hiertoe een voorstel dat erop neer de Long Delayed Echo (LDE). De Noorse hoogleraar Störkomt dat de wereld in drie districten wordt verdeeld, te we mer hoort in 1927 op een kortegolfsignaal echo’s die pas 3
ten: _ Pumno
a A c_’i
seconden na het directe signaal binnenkomen [B551. Na die
h NnnrH a
u°r
a
eerste waarneming is de intussen naar Hilversum verplaatste
c‘ De ren
Phüips’ k°rteg°^nder PCJ vanaf maart 1928 regelmatig,
\
i
,
soms twee, soms viermaal per week, speciale signalen, be"Rfcrinnc" van
/tTm OmSl mCt de VCe ^ter “1®esle^c staande uit drie punten, gaan uitzenden waarnaar door Störtvegions van gc l.i.u.1
...
mer, samen met zijn medewerker Jörgen Hals, te Oslo
wordt
Elk district zou een band tussen 20 en 50 meter beschikbaar geluisterd. Op 11 en 24 oktober 1928 horen zij LDE’s die 3
moeten stellen voor zogenoemd DX-werk. Voor zendproe- tot zelfs 30 seconden na het hoofdsignaal worden ontvangen!
ven van allerlei aard rcuden in alle districten de banden 90 Een rapport hierover van prof. Baïthasar v.d. Pol is te vin...110 meter en 150...175 moeten worden toegewezen en ten- den in [B55] en [B56] geeft er een samenvatting van.

a
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Ter aanmoediging heeft Philips voor de winnaars van de
twee prijsvragen een zendlamp TB04/10 beschikbaar gesteld.
Hoewel er uit de geschriften niets van blijkt bestond er wel
degelijk een controverse tussen de NWR en de NVIR, zo
als ir. W. Keeman, PAoZK, aan schrijver in 1990 vertelde
[B58]. De NVIR was een club van clandestien zendende lie
den, wetsovertreders, en daar moest de "nette" NVVR niets
van hebben. Het zal wel zo zijn geweest dat deze tegenstel
ling zich in hoofdzaak op bestuursniveau manifesteerde; de
leden van de beide verenigingen gingen heel vriendschappe
lijk met elkaar om, zoals ook A van Heulen, PAoVH, des
tijds lid van de NWR, bevestigde [B59]. Overigens viel het
met de animositeit op bestuursniveau kennelijk toch ook nog
wel mee. In de Algemene Vergadering van de NWR op 26
mei 1929 is R. Tappenbeck, voorzitter van de NVIR, kandi
daat voor een hoofdbestuursfunctie in de NWR! Of is dit
een poging van de NVIR om bij de NWR een vinger in de
pap te krijgen? Of Tappenbeck inderdaad benoemd is heb
ben we niet meer kunnen achterhalen.
PAoZK vertelde dat de NVVR eens een "spion"
naar een vergadering van de NVIR had ge
stuurd; dat was C.H. Hebeis, leider van het propagandabureau van de NVVR. Aan de vergade
ring nam ook J.R. Letitre, PAoRO, deel Die
was eigenaar van een parfumeriezaak in Den
Haag en hij had een flesje parfum bij zich. Daar
liet hij Hebeis aan ruiken en mikte tegelijkertijd
een flinke scheut van het spul over zijn kleding.
Hebeis zal zijn vrouw moeilijk hebben kunnen
overtuigen dat hij naar een vergadering van de
NVIR was geweest ...
De verhouding met de uitgever en de redactie
van Radio-Expres is hartelijk. De NVIR kan, net
zoals voorheen de Nederlandse sectie van de
IARU, haar berichten kwijt in de rubriek "Korte
golf Nieuws en I.AR.U.-Berichten".
Afb. 11.7-17. Het emKeeman is wekelijks aanwezig op de avond van
bleem van de NVIR
de
drukproevencorrectie en daar gaat het heel
was het resultaat van
gemoedelijk toe.
een prijsvraag.

De Nederlandse amateur G. Werkema te Huizum bij Leeu
warden, de latere PAoAPX, haalt in 1928 op uitgebreide
schaal de pers. In dat jaar onderneemt de Italiaanse generaal
Nobile met zijn luchtschip Italia een tocht naar de noord
pool. Die wordt inderdaad bereikt. Op 25 mei 1928, tijdens
de terugweg, verliest het luchtschip door verschillende oorza
ken, zoals gasverlies, ijsafzetting en vastlopen van het hoog
teroer, snel hoogte en komt met een snelheid van 100 kilo
meter per uur in botsing met het ijs nabij het eiland Foyn,
behorend tot de eilandengroep Spitsbergen. De stuurgondel
breekt af, waarin zich Nobile en nog acht anderen bevinden.
Het luchtschip zelf, met daaraan de tweede gondel met be
manning, drijft stuurloos verder en daarvan is nimmer meer
iets vernomen. Marconist Biagi stelt uit de onderdelen van
de radio-installatie, die zich gelukkig ook in de stuurgondel
bevond, een noodzendertje en -ontvangertje samen en tracht
daarmee in verbinding te komen met het basisschip Citta di
Milanoy dat in de Koningsbaai, ook op Spitsbergen, ligt afge
meerd. Omdat het radiocontact met de Italia verloren is ge
gaan ging men er op de Cittd di Milano vanuit
dat de Italia was verongelukt en er werd niet
meer intensief geluisterd. De noodseinen van
Biagi worden echter wèl opgevangen door een
paar amateurs, waaronder G. Werkema. Eén en
ander resulteert in een actie waardoor Nobile en
zijn groep medewerkers worden gered. Nog jaren
lang heeft Werkema over zijn ontvangst van de
noodseinen correspondentie gevoerd met de Ita
liaanse regering en vele anderen; twee dikke
mappen vol, die bewaard zijn gebleven.

hvir!

Een belangrijke gebeurtenis is de oprichting in
Nederland op 26 februari 1928 van de Nederlandsche Vereeniging Voor Internationaal Radioamateurisme, NVIR, die in 1929 Koninklijke
Goedkeuring ontvangt.
De aanleiding is de volgende. Zoals vermeld kent
de IARU bij haar oprichting slechts individuele
amateurs ah leden; landen met meer dan 25 le
den kunnen een landelijke sectie van de IARU
oprichten, hetgeen in Nederland is gebeurd. Op
30 oktober 1928 worden gewijzigde statuten van kracht; per
soonlijke lidmaatschappen bestaan niet langer, de IARU
wordt een unie van landelijke organisaties van radioama
teurs. De volledige tekst van de nieuwe statuten is te vinden
in [B57]. De voorbereidende mededelingen betreffende de
nieuwe statuten zijn reeds in 1927 rondgestuurd. Dus komt
de Nederlandse sectie van de IARU tot de conclusie dat er
in ons land een vereniging van radio-amateurs moet komen,
wil ook Nederland in de IARU zijn vertegenwoordigd. De
NVVR komt daarvoor niet in aanmerking, het is niet een
alleen op het radio-amateurisme gerichte vereniging. En
daarom wordt de NVIR opgericht. De naam van de vereni
ging is het resultaat van een prijsvraag in Radio-Expres en is
bedacht door ene Boleh Tjobah. Ook is een prijsvraag uitge
schreven voor een insigne. De jury kiest hiervoor het ont
werp van "Poulsen", afb.II.7-17, gebaseerd op de ruitvorm
van het ARRL-emblecm dat vele andere amateurradioverenigingen tot voorbeeld heeft gestrekt.

Het eerste bestuur van de NVIR ziet er als volgt
uit: R. Tappenbeck, voorzitter; W. Tappenbeck, secretaris
penningmeester. Voorts G.J. Eschauzier, C.C. Verbeek,
B.AJ. ten Brink en W. Keeman. De functie van de laatstge
noemden is in [B60] niet aangegeven, ze zullen wel commis
sarissen zijn geweest, zoals aangegeven in een exemplaar van
de statuten van de NVIR van eind jaren dertig dat bewaard
is gebleven.
De contributie bedraagt ƒ 2,50 per jaar, heel wat minder dan
de ƒ 8 die leden van de NWR betalen. Maar de NVIR
heeft dan ook geen eigen blad (al schijnt er wel een informa
tiebulletin te zijn verspreid).
De NVIR kent verscheidene bureaus, die de leden ten dien
ste staan en waarvan [B60] een korte taakomschrijving geeft.
Wij citeren:
"Secretariaat: N. Doelenstraat 2-4, Amsterdam C (W. Tappen
beck) behandelt: opgave Lidmaatschap, en algemeene inlichtin
gen betr. de vereeniging.
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LJkbureau: Stokroosstraat 5b,
Rotterdam, behandelt de ijking
van golfmeters, inlichtingen be
treffende ijkingstarieven, en
voorwaarden waaraan te ijken
instrumenten moeten voldoen.

HOOGDUIN, NOORDWIJK AAN ZEE, HOLLAND

Amsterdam, 20 Januari 1928

De Voorzitter: R Tappenbeck,
Hoogduin, Noordwijk aan Zee,
behandelt uitsluitend belangrijke
vereenigingskwesties, klachten
omtrent Vereenigingsinstellingen,
en de internationale organisatie.

Wij zijn op de organisatie van
de NVIR nogal uitvoerig inge
gaan omdat we hier de basis
vinden voor de structuur die in
1945 voor de VERON is geko
•Veled.,leb. Heer:zen.
Nc.ar -anleidang van Uw schryven
Wij noemden reeds de statuten
dato 20.12.27 heb ik het genoegen U inliggend eenige
formulieren met infonnaties etc te doen toekomen,
van eind jaren dertig, het enige
en hoop dat U er toe kunt besluiten om als lid tot
exemplaar van de NVIR-statuonze vereeniging toe te treden.
ten waarover wij konden be
fat de roepletters betreft is U
schikken. Daaruit - en het bij
geloof ik reeds mede gedeeld,dat 011P ( nul NP)
behorende Huishoudelijk Re
nog vryxx is,en dat die voor U genorteerd is.
glement - blijkt dat over be
In afwachting,
stuursverkiezingen en andere
Hoogachtend,
zaken waarvoor dit nodig was,
werd gestemd door de aanwe
zige leden op de jaarlijkse al
V
gemene ledenvergadering of
een buitengewone algemene
'N. Tappenbeck
ledenvergadering, als er reden
Secr Penn. N.V.I.R,
was
die bijeen te roepen.
Afb.ll.7-18. Brief van de NVIR aan LJ. van der Tooien.
Daarnaast werd minstens
tweemaal per jaar een AlgemeVerkoopbureau: Fred. Hendrikstraat 73bis, Utrecht, behandelt:
gehouden;
daarin kwam het algemeen
ne
bestuursvergadering
drukken van ROOO-kaarten, briefpapier voor leden, logsheets,
bestuur
samen
met
deputaties
van
ten hoogste twee perso
insignes, handboeken en verdere niet-technische amateursbenen van de afdelingsbesturen. "De op zulk een vergadering
noodigdheden.
genomen besluiten strekken het hoofdbestuur tot advies”, stelt
art. 13 van het Huishoudelijk Reglement.
Experimenteele Afdeeling: Sweelinckstraat 113, Den Haag be
handelt: technische informaties omtrent apparatuur, inlichtin Men ging dus nog niet zover als later de VERON, waarin de
afdelingen stemmen uitbrengen op de vergadering van de
gen betr. materiaal; brengt leden, die medewerking voor proef Verenigingsraad.
nemingen op bepaald terrein zoeken met elkaar in contact.
Den 7/eled. Geb. Heer L.J. v.d. Tooien
Hou tras tv/eg 386
Scheveninjen.

Traffïc-Department: Vlamingstraat 37, Den Haag behandelt:
uitgifte van ROOO-nummers (ook voor niet-leden), informaties
over k.g.-zenders (QRA-bureau), klachten over k.g.-zenders
(Storingsbureau Holland), Statistische gegevens (Bureau voor
Statistiek), ORS-dienst.

QSLL-diensi: Leidsche weg 179a, Voorschoten, behandelt: in
lichtingen betreffende verzendingstarieven van QSL-kaarten, en
klachten betreffende dezen dienst. Alle kaarten moeten evenwel
als van ouds gestuurd worden naar Hoogduin, Noordwijk aan
Zee.
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Het Traffic-Department van de NVIR staat onder leiding
van de zeer actieve W. Keeman, de latere PAoZK. Onder
dat T.D. ressorteren de Officiële Rapport Stations (O.R.S.)De bedoeling is dat zij een netwerk over ons land vormen
dat het T.D. op de hoogte moet houden van alles wat er in
de ether gebeurt. Het T.D stelt dat het de beste stations van
ons land moeten zijn en het moet een eer zijn om als O.R-Sop te treden. Eén van de eisen waaraan een O.R.S. moet
voldoen is het kunnen nemen van morse met 20 woorden
per minuut. Ook luisterstations kunnen O.R.S. worden, dat
wordt bijvoorbeeld het station R06 van W. Blommaart, waar
van we in afb.II.7-20 het diploma zien. Blommaart is overi
gens ook zeer actief als (uiteraard clandestien) zendamateur

hem niet gebeurde. En dan is er ook
nog een amateur die protesteert tegen
de eis dat een O.R.S.-station 20 wpm
moet kunnen nemen; maar hij wordt
prompt terecht gewezen door een aan
tal anderen die de eis zeer noodzakelijk
vinden.
Bij de oprichting van de VERON in
1945 is het instituut "O.R.S." ook weer
ingevoerd maar daaruit is niet veel ge
worden.
Maar nu lopen we wel erg ver op de
tijd vooruit.

'^^/ËGËË'Ë
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Afb. 11.7-19. De opsporingsdienst van de PTT was actief!

onder de roepletters oLY en van zijn hand verschijnen in
"Kortegolf Nieuws en I.A-R.U.-Berichten" vele bijdragen.
Ook is hij één der eersten die in 1929 zendexamen doen
waarbij hij de call PAoLY krijgt. Die heeft hij gehouden tot
zijn overlijden in 1977, 79 jaar oud [B61].
De O.R.S.-stations zenden maandelijks een rapport in en zij
wijzen stations op overtredingen van de machtigingsvoor
waarden; kortom,
treden op als een
soort ordebewaarders
van de amateurbanden. Men scheen te
gen dit "amateurs
controleren ama
teurs" geen bezwaar s
V
te hebben.
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In Radio-Expres heeft
auteur slechts één
geval gevonden van
een amateur die door
een O.R.S.-station
was betrapt op buiten
de band werken, het
geen volgens hem
niet zo was. Hij advi
seerde het TrafficDepartment om de
frequentiemeters van
de O.R.S.-stalions re
gelmatig te controle
ren, hetgeen volgens

fit
H

Tot

Er is bij de oprichting van de NVTR
reeds sprake van het QSLL-bureau te
Voorschoten, dat echter nog met de
verzending en distributie van QSL-kaarË
ten verzorgt, dat doet voorzitter Tappenbeck nog steeds op het adres van
zijn ouders te Noordwijk aan Zee.
Reeds enige maanden later verandert
dat. Het QSLL-bureau neemt ook de
kaartenverzorging op zich. Het bureau
staat onder leiding van J.H. Bouwman,
Leidscheweg 179a te Voorschoten. Die
Bouwman is van oorsprong een Leidenaar. H.J. Jesse vertel
de aan schrijver dat Bouwman een rasknutselaar was die
alles zelf maakte, tot de hoofdtelefoon toe [B18]!
Met de directeur van het postkantoor te Voorschoten wordt
afgesproken dat als adres voor het QSLL-bureau Bouwman,
Voorschoten, Holland voldoende is.
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Afb.11.7-20. Diploma van W. Blommaart, later PAoLY.
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gen voor een voldoende saldo bij het bureau: wanneer dit
daalt beneden ƒ 0,30, wordt de saldohouder tijdig in kennis
gesteld. De stukken worden wekelijks doorgezonden.
Voor verzending van kaarten naar het buitenland beginnen
de afdelingen van de N. V.I.R. al spoedig eigen QSL-bureaus
op te richten.

Antenne-lsolators No. 280
Tefel-lsolntors
- 260

f 0.45
f 0.75

EB

Weerstanden

0.75 ohm 5 anip.
2
2.5 .
7
1.5 .
20
0.75 _
50
0.5 _
Potentiometer 400 ohm
Weerstand
'500

No. 214:
f 4.50
„ 4.50
„ 4.50
„ 4.50
„ 4.50
„ 5.25
„ 6.75

Het ziet er naar uit dat de persoonlijke zendvergunningen
nu toch eindelijk zullen komen. De PTT vraagt de amateurs
hun wensen kenbaar te maken. In algemene, afdelings-,
commissie- en bestuursvergaderingen van de NVIR wordt de
toestand besproken, worden voorstellen gedaan, ontwerpen
gemaakt. Tenslotte dient de NVIR bij het Hoofdbestuur der
PTT een ontwerp-seinvergunning in, "waarin getracht wordt
op een gezonde basis een alleszins bevredigende oplossing te
verkrijgen voor dit probleem, dat op een afstand bekeken er
nogal eenvoudig uitziet, maar waarvoor onze KG-Commissie
negen vel folio noodig heeft, om het op schrift te stellen, onge
rekend de verschillende bijlagen" [B62].

In 1929 zullen de bepalingen van de Washingtonse Confe
rentie van kracht worden. Waren de amateurs gewend "er
Speciale -band" golfmeter, No. 558
gens" in de kortegolfband een frequentie te bezetten, nu
(voor: 5. 10. 20, 40 en 80 tne(er)
zullen ze binnen relatief smalle banden moeten blijven.
Pr ij at t GO.OO.
Nauwkeurige frequentiemeting is dus noodzakelijk geworden
———— Levcrlog direct uit voorraad. ---------------en daarvoor is een golfmeter nodig. Wie veel geld heeft
Een volledige Catalogus der voortrefTell|ke „GENERAL.
koopt zo’n ding, bijvoorbeeld van General Radio (afb.ü.7RADIO" producten wojdt U gaarne toegetonden.
21). Maar de meeste amateurs maken ze zelf, daarbij gehol
door diverse publikaties. Voor de calibratie kunnen ze
A.
Baarn pen
terecht bij het IJkbureau van de NVIR, waar beheerder C.
]
—fp Jobse het er knap druk*z mee heeft. Jobse krijgt in november
1929 de roepletters PAoRZ en na de Tweede Wereldoorlog
Afb. 11.7-21. Wie het kon betalen schafte zich een golfmeter van Gene
wordt
het PAoJOB. Reeds in 1907 komt hij met de radio in
ral Radio aan.
aanraking en in 1917 maakt hij zijn eerste vonkzendertje. Hij
is jaren lang de oudste zendamateur van Nederland geweest
Lang heeft dit overigens niet geduurd In Radio-Expres en overlijdt op 4 februari 1985 te Den Haag, 98 jaar oud
No.37 van 13 september 1929 wordt de oprichting van een [B63].
QSL-bureau bekend gemaakt met als adres: QSL-bureau der
N.V.I.R., Postbus 400, Rotterdam.
Maar ook aan de stabiliteit en de toon van de zender wor
den eisen gesteld; zaken waar men zich vóór 1929 niet of
Het QSL-bureau wordt beheerd door een commissie be nauwelijks druk over maakte. Om dat te controleren is een
staande uit minstens drie leden: een voorzitter en twee com controle-ontvanger nodig. Dat kan een simpele teruggekop
missarissen. Het tweede en derde lid van het reglement voor pelde detector zijn maar die moet wel heel goed worden af
het bureau luidden als volgt:
geschermd want bij een enigszins sterk signaal wordt zo’n
2. Het QSL-bureau belast zich met het doorzenden van rap genererende detector gesynchroniseerd, "meegetrokken" zei
porten uit binnen- en buitenland, bestemd voor Nederland- men, en dan is een goede controle van de zender onmoge
sche stations.
lijk. Het is dan ook gebruikelijk om zo’n monitorbox, zoals
3. Het QSL-bureau belast zich niet met het doorzenden van het apparaat werd genoemd, samen met de batterijen in een
deze stukken voor het buitenland. Verzending van deze stuk geheel gesloten metalen doos onder te brengen; een biscuitken moet geschieden aan de betrokken buitenlandsche QSL- blik was daarvoor populair. Alleen het telefoonsnoer komt
bureaux, of rechtstreeks aan de geadresseerden. Lijsten van eruit en dat is dan ook nog goed ontkoppeld om te voorko
buitenlandsche QSL-bureaux zullen geregeld worden gepu men dat langs die weg nog te veel zendersignaal binnenkomt.
bliceerd door het QRA-bureau der N. V.I.R
Traffic-Manager Keeman wijst in Radio-Expres de amateurs
Dat er over "rapporten" in plaats van "QSL-kaarten" wordt regelmatig in niet mis te verstane bewoordingen op de noodgesproken zal wel een bepaalde bedoeling hebben gehad. zaak om een golfmeter en een monitorbox te maken. Het
biedt nog voordeel om die twee instrumenten te combineren,
Misschien om problemen met de Posterijen te vermijden?
De service van het bureau beperkt zich dus tot binnenlandse De golfmeter zit daarbij in een apart afgeschermd vak bin
verzending. En die is niet gratis; de gebruikers moeten zor- nen de doos van de monitorbox en is via een klein condensa-
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POSTHUMUS -

PAOCl ~ e* en PCTT
GEMEENSCHAPPELIJKE PROEFNEMING
van leden der

Café-Restaurant
„’t Gouden Hoofd"
Rotterdam

3 Februari
In ’t jaar der
Sein vergunningen

SKED.
QSO MET VERSCHILLENDE QRP'TJES

GEN DER NEDERLANDSCHE VE RE ENIGING VOOR
INTERNATIONAAL RADIO-AMATEURISME EN
I.A.R.U. NIEUWS".
In de eerste rubriek met de nieuwe naam zien we ook roep
letters verschijnen volgens het systeem van de Washingtonse
Conferentie: PAoZF en PAoDU. Dat ziet er in onze ogen
heel vertrouwd uit, maar ze zijn uiteraard nog steeds clande
stien.
De verwachting dat 1929 de persoonlijke zendvergunningen
zal brengen is kennelijk zo groot dat op 3 februari van dat
jaar te Rotterdam, aansluitend op een excursie naar het
vliegveld Waalhaven en een Algemene vergadering een diner
plaats heeft. Op de menukaart staat: ”3 Februari in ’t jaar
der Seinvergunningen", afb.II.7-22. Het diner kost ƒ 3,= per
persoon [B64].

alleen geoorloofd op de vrijgegeven banden

40 METER SOEP
het verwekken van lange golven Is verboden

SMOORSPOEL (HF)
langzaam Inschakelen

ONDERWATER RICHTINGZOEKER5 MET POOLINDICATORS
EN TRAN5FORMATOROLIE
een schitterende combinatie voor alle amateurs

5PIERVER5TERK1NG TEGEN QSD

GEMONTEERD MET PRIMA ONDERDEELEN
na flebiulk Is werken met 20 wpm een klelnlflheld

SEINVERGUNNINGS COUPE MODEL '29
ons bijzonder koelsysteem beschermt tegen warmloopende „botlles"

Enerflle lanflzaam en voorzlchtlfl uitschakelen

Afb.ll.7-22. Men was begin 1929 kennelijk overtuigd dat de zend
machtigingen er zouden komen.

tortje met de afluisterontvanger gekoppeld. Om de zendfrequentie te meten wordt de monitorbox afgestemd op de zender door de zwevingstoon nul of bijna nul te maken (zero
beat). Vervolgens wordt aan de frequentiemeter gedraaid
totdat die in resonantie komt met de kring van de afluister
ontvanger. Dat is te merken aan het meetrekken van de ont
vanger (toonverandering) of - bij vastere koppeling - door
het "afslaan" (ophouden met genereren) van de ontvanger,
merkbaar aan een klik. Zo’n golfmeter stond dan ook be
kend als "klikgolfmeter". Wie niet een gecombineerde golfmeter-monitorbox bezat moest de golfmeter rechtstreeks met
de zender koppelen. Resonantie werd dan vastgesteld door
het oplichten van een gloeilampje in serie met, of een neonlampje parallel aan, de golfmeterkring. Maar die methode
was minder nauwkeurig dan de combinatie monitorbox-klikgolfmeter.

Met ingang van 1929 krijgt de rubriek voor de kortegolfamateurs in Radio-Expres een nieuwe naam: "Kortegolf-Expres",
met daaronder "VAN DEN AMATEUR EN VOOR DEN
AMATEUR. WAARIN OPGENOMEN MEDEDEELIN-

Een groots evenement in 1929 is de Derde Nederlandsche
Radio-Salon, weer georganiseerd door de NWR, afb.U.7-23.
Die staat voor een belangrijk deel in het teken van de televi
sie. Er wordt door Telefunken gedemonstreerd met het systccm-Karolus. Maar ook G.J. Eschauzier is weer present,
ditmaal met een demonstratie van televisie met zeer eenvou
dige, zelfgemaakte middelen.
De NVIR besluit zich in grootse stijl te presenteren, waarbij
het accent zal vallen op de in aantocht zijnde particuliere
zendmachtigingen. Traffic-Manager W. Keeman heeft - met
goed gevoel voor publiciteit - een boekje het licht doen zien:
HET ZENDEND AMA TEURISME IN NEDERLAND; dat is
voor ƒ 1,50 tijdens de Salon te koop. Ter voorbereiding
wordt De N.V.I.R.-Commissie voor den Nederlandschen
Radio-Salon benoemd, bestaande uit voorzitter H. Pomes,
secretaris N. Fonderie en technisch leider R.P. Wirix. Naast
een expositie van historisch radiomateriaal zal er een over
zicht komen van in de handel verkrijgbaar materiaal voor
kortegolfwerk; de verschillende bureaus zullen zich presente
ren; propagandamateriaal zal aanwezig zijn en ... een com
pleet ingericht amateurstation; een speciale inzending van de
afdeling Den Haag onder leiding van de Experimenteele Afdeeling. Het zal werken onder de call PAoAA, die door PTT
voor deze gelegenheid is toegewezen. Onderdelen voor het
station worden op ruime schaal beschikbaar door handelaren
gesteld en zo wordt begonnen met het maken van de zenders
en ontvangers (afb.ü.7-24). Dat gebeurt ten huize van R.P.
Wirix, "de luit", zoals hij meestal werd genoemd: Wirix is le
Luitenant bij de Infanterie. Hij heeft inmiddels B.A.J. ten
Brink opgevolgd als leider van de Experimenteele Afdeeling
van de NVIR. Een zeer gedetailleerde technische beschrijving van de apparatuur is te vinden in [B65].
De Inleiding hiervan citeren we voor een deel:
"De derde Nederlandsche Radio-Salon viel voor ons, korte-golf
amateurs in een bij uitstek gunstig tijdperk. De onderhandelingen met de Regeering toch, naar aanleiding van de resultaten
der Washingtonse Conferentie, waren in een zoo ver gevorderd
stadium gekomen, dat de officieele afkondiging van het Ko
ninklijk Besluit, betreffende de regeling der persoonlijke amateur-zendvergunningen, elk oogenblik kon worden verwacht.
Het idee om op deze tentoonstelling een zo volledig mogelijk
uitgerusten amateurzender voor telegrafie- en telefonie in werking te demonstreren, kreeg hierdoor meer dan gewone beteeke91
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i"RADIO-TENTOONSTELLI N ü"
van 16 tot en met 26 Nlei 1929

IN HET KURHAUS TE SCHEVENINGEN.
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Deze

tentoonstelling is een in nlle opzichten grootsch
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De meest vooraanstaande Radlo-FIrma’s zijn er aanwezig met schitterend uitgevoerde stands.
Er worden tal van Buitengewone

(■

Demonstraties gegeven.

TeleviKle, nynteem Teletunken-Knrotus - Amntcur-Televlxle - Phltips-Foto-cellen Meetlnn t nllntle v. d. Rijkntetegrn f>t - Zender» vt*n de Genie - Openlucht-LuldsprekerInNtntlntlen - Amateur-Zend-Ontvnnp'Katlon* - Krnchtversterkerr» - Inrichting tot
bepalen der gehoorgrens - Luldapreker-Auto.

GELEGENHEID TOT DRAADLOOS TELEFONEEREN.
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Radlo-Tentoonstelllng als nooit tevorenl

Afb. 11.7-25. De kleine hartley-zender PAoAA.
De zendlamp is een Metal CL 1257. In de
kast onder de zender het voedingsapparaat
en het klikfilter.

DE NIEUWSTE RADIOBOEKEN.

TELEVISIE VOOR DEN AMATEUR
door J. CORVER en G. J. ESCHAUZIER

Prijs, in driekleurendrukotnslag
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HET ZENDEND AMATEURISME IN NEDERLAND
zendgebied genoemd mag worden. Aan soliede,
z.g. "1929 constructie" (zo genoemd naar de
Uitgaven
van
N. Veenstra te ’s-Gravenbage
hooge eischen aangaande stabiliteit en scherpe
Beide boeken zijn verkrijgbaar op den Derden Ned. Radlo-Salon,, alsmede bij den
P
*”*
Boekhandel en tegen inzending van het bedrag, plus I 0.15 voor porti
io, bij den Uitgever
afstemming in verband met de nauwe frequentiebanden) werd natuurlijk alle mogelijke zorg
Afb. 11.7-23. Advertenties uit Radio-Expres.
besteed. Dit toestelletje mocht zich dan ook
gedurende de tentoonstellingsdagen in een bui
nis. Eenerzijds kon aan het publiek een tak van radio-amateu- tengewone populariteit verheugen."
risme worden getoond, die voor de meesten absoluut nieuw en
onbekend is, doch aan den anderen kant kon de Nederland- Het hartleyzendertje is te zien in afb.II.7-25 en afb.II.7-26
sche Vereeniging voor Internationaal Radio-Amateurisme toont het schakelschema in zijn ontwapenende eenvoud.
(N. V.I.R.), die door het tot stand komen der persoonlijke seinvergunningen zich eigenlijk pas kan gaan ontplooien, met dit
station een prachtige propagandagelegenheid benutten, niet al
leen om toekomstige amateurs voor te lichten, doch vooral ook
om aan de autoriteiten een indruk te geven, van wat door
amateurs op het gebied van Korte-Golf-Radio kan worden ge
Cl
Ci
presteerd.
Dit zijn de voornaamste redenen, waarom ernaar gestreefd
wordt, om een station te bouwen volgens de meest moderne
opvattingen. Het oorspronkelijke plan van een amateurstation,
C3.
gemonteerd op een zolderkamer onder de dakbetimmering,
werd, niettegenstaande de aanlokkelijke originaliteit, die erin
lag opgesloten, langzamerhand verdrongen door een zich steeds
perfectionneerend ontwerp van een door kwartskristal gestuurden zender voor telegrafie en telefonie, werkend op de ver
schillende, door Washington bepaalde amateurgolfbanden.
6
<5
ö
+ <loVNaast dezen grooten zender zou ook nog een kleine gedemon
streerd worden, van het type, dat door den doorsnee amateur
r General
uenerai Radio
Kadio condensator
cond
met ebonieten eindplaten
Cl = 350 u (l F
wordt gebruikt. Aanvankelijk bestond het voornemen om voor
blokcondensator 1000 jtixiE
C2-C3 = Pilot................................................
dit doel een kleinen z.g. MOPA (Master-Oscillator/Power-AmC< = Wireless condensator 3000 it u F.
1
Rj = Royalty 0—50.000 Q.
plifïer) te bouwen, doch mede in verband met het feit, dat reeds
R2 = Pilot Rheostat 4 Q.
een stuurlampzender aanwezig is (de kristalzender) werd het
Sm = Hoogfrequentsmoorspoel.
W = 6 volts lampjes.
beter geacht een eenvoudigen zelfgeëxciteerden Hartley te ne
V = 0—10 V. voltmeter.
men, aangezien dit het meest populaire amateur-apparaat op
door W. KEEMAN
Prijs
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Afb.11.7-26. Schema van de hartley-zender PAoAA.
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Afb.11.7-24. De ploeg enthousiaste amateurs die ten huize van luitenant Wirix het station
PAoAA in elkaar zetten. Van een paar hebben we de namen kunnen achterhalen. De man
met de soldeerbout achteraan is Ph. Tulleners, PAoPT. Naast hem N. Fonderie, PAoNF.
Rechtsachter F. Brouwer, PAoBZ, Geheel links M. Lindeman, PAoMAR. Middenvoor R.P.
Wirix, PAoRW. Rechtsvoor, met bril, H. Pomes, PAoYY. (De vermelde roepletters verkregen
de amateurs pas nadat zij zendexamen hadden gedaan). Het object in het midden is de
afvlakcondensator voor de anodespanning (3000 volt) van de zender PAoAA, bestaande uit
een aantal aluminium borden, opgestapeld op ebonieten plaatjes en toen gevuld met in
water opgeloste borax. Het geheel vormde een elektrolytische condensator voor hoge
spanning, een voor die tijd zeer moderne en gedurfde constructie.

De "kristalzender" is dus een ambitieus project; in afb.11.7-27
rechts (vroeger werden schema’s vaak van rechts naar links
getekend) de kristaltrap op 160 meter (169,2 meter, 1773
kHz, om precies te zijn). Het kristal was ongetwijfeld gesle
pen door kristalspecialist Philip Tulleners, oPT, later PAoPT.
De kristaltrap wordt gevolgd door drie frequentieverdubbelende trappen die het mogelijk maken om op 80, 40 en 20
meter te werken. Daarop volgt een versterkertrap die de
eindtrap stuurt (afb.II.7-28). Afb.II.7-29 toont het schema
van de eindtrap. Rechts is nog eens de laatste trap van afb.n.7-27 getekend en onderaan twee parallelgeschakelde, zo
genoemde "ballastlampen" die bij sturing op de eindtrap wor
den dichtgedrukt en bij "sleutel-op" net zoveel stroom nemen
als de eindtrap, waardoor de belasting op de voeding - en
dus ook de spanning - niet verandert. Dat is van belang om-

hr
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Afb. 11.7-28. Voortrappen van de grote zender PAoAA.

KRISTAL OSClllATOR • FREQ VERVEELVOUDIGING
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dat de eindtrap ook zelfstandig, als ééntrapszender, kan werken en daarbij is het
zaak om de voedingsspanning zo constant
mogelijk te houden, anders ontstaat
"tjoep". Bij de eerste proeven openbaart
zich een probleem dat amateurs immer is
blijven achtervolgen: te weinig sturing op
de eindlamp. Daar wordt het volgende op
gevonden: de neutrodynisering wordt zo
danig verminderd dat de eindtrap op z’n
eentje gaat genereren. Hij levert daarbij
een flink vermogen met goed rendement
Door het stuursignaal vanuit de voortrap
pen wordt de eindtrap gesynchroniseerd,
mits de zaak voldoende nauwkeurig is
afgestemd.’
Doordat de vloer in het Kurhaus waarop
de zender staat nogal slap is gaat die jui
ste instelling vaak verloren; de eindtrap
gaat er als zelfoscillerende, ongestuurde
zender vandoor en de toon verandert van
T9 ("kristaltoon") in T5. Dat wordt gecon
stateerd in de monitorbox of uit het rap
port van het tegenstation ... Deze manier
van werken - een oscillerende eindtrap,
gesynchroniseerd door de voortrappen was met name in Engeland vrij populair
en werd daar Goyder lock genoemd, naar
de uitvinder Cecil Goyder, G2SZ. Een
weliswaar effectief, maar niet onbedenke
lijk systeem. Het is in later jaren ook nog

8
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wel toegepast, met name op VHF en
UHF, en wordt dan "injectiesynchronisatie"
genoemd. Omdat tijdens de tentoonstelling
blijkt dat de kristalzender uitsluitend in de
veertigmeterband wordt gebruikt gaat men
over op een 80 meter-kristal met één verdubbeltrap.

Afb.11.7-27. Kristaloscillatortrap (rechts), drie frequentieverdubbelaars en rechtuitversterker
van de grote zender PAoAA.
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Afb.ll.7-29. Laatste tussentrap (rechtsboven) en eindtrap van PAoAA.
parallelgeschakelde ballastlampen.

De antenne is van het type zeppelin, een 40 m lange straler
met 916 m open voedingslijn.
De triode in de eindtrap is een E6, welke - net als alle lam
pen in het station, zo’n 40 stuks - van het fabrikaat Métal is
en beschikbaar gesteld door Hoffman-Radio te Den Haag.
Die trap wordt heising-gemoduleerd met een triode E 200.
Dat wil zeggen dat de eindtrap van de zender en de modula
tor gemeenschappelijk worden gevoed via een grote smoorspoel waarover de modulerende wisselspanning staat. Het
blijkt dat de zo verkregen modulatiediepte veel te gering is
en daarom wordt de anodegelijkspanning van de zendereindtrap verlaagd door tussenschakelen van een weerstand met

daaraan parallel een condensator, waardoor de
wisselspanning over de modulatiesmoorspoel on
verzwakt op de anode van de zendereindlamp
komt. De verhouding tussen anodewissel- en ge
lijkspanning wordt dus groter en daarmee ook de
modulatiediepte. Een truc die eveneens in de Philipszender PCJJ werd toegepast. De modulator
wordt voorafgegaan door de submodulator, een
nogal ingewikkelde toestand, waarvan afb.II.7-30
het blokschema toont. De toongenerator is een
soort pauzesignaal dat de melodie van de eerste
regel van "Waar in ’t bronsgroen eikenhout" produ
ceert. De schakelaar voor het kiezen van de to
nen wordt aangedreven door een oude wekker,
waarvan de onrust is weggenomen en het kleinste
rad is voorzien van een vaantje. Er kan ook nog
een aparte microfoon met eigen voorversterker
op de submodulator worden aangesloten. Daar
mee werd o.a. "John Becks Dancingband" in de
foyer van het Kurhaus uitgezonden.
Het geheel van zender, modulator en submodula
tor wordt gevoed door een reeks voedingsapparaten die samen met de modulator zijn gemonteerd
in een indrukwekkend, met kippegaas in de deu
ren afgeschermd rek (afb.II.7-31).
Er worden bij PAoAA twee ontvangers volgens
het "systeem-Pomcs" gebruikt, waarvan afb.n.7-32
het schema toont.
Onder twee Ontvangst blijkt tijdens de tentoonstelling overi
gens vrijwel onmogelijk door het enorm hoge
stoomiveau. Ook staat op 20 m afstand een mili
tair autozendstation, waarvan de telefonie op alleen een laagfrequentversterker al met luidsprekersterkte
doorkomt. Verbindingen zijn er dan ook niet zo heel veel
gemaakt en dan nog in hoofdzaak met de kleine zender en
telegrafie. Met de grote zender wordt wel telefonie op 40
meter uitgezonden en de bemanning van PAoAA is zeer ver
rast als blijkt dat die is gehoord te Semarang in het voorma
lig Nederlands Oost-Indië [B66]. Aanvankelijk wordt daar
alleen de draaggolf herkend maar wanneer de modulatie
diepte is vergroot, zoals zojuist beschreven, wordt de telefo
nie ook genomen door de Gouvernementsradiodienst op het
station Rantja Ekek.
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Afb. 11.7-30. Blokschema van voorversterkers en submodulator van PAoAA.
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slechte ontvangst minder verbindingen gemaakt
dan is gehoopt, het station is niettemin uit pro
paganda-oogpunt een groot succes. Wat er is te
zien en gebeurt in de stand van de NV1R wordt
aan het talrijke publiek op voortreffelijke wijze
uitgelegd door F.(Frederik) Brouwer. In augus
tus 1929 zal hij als eerste kandidaat het zendexamen afleggen en wordt hij PAoBZ. In de
jaren dertig is hij een grote gangmaker van het
vijfmeterwerk en zien talloze publikaties van
zijn hand het licht in Radio-Expres en andere
bladen.

1. Ir. Ch.H. de Vos, Hoofdingenieur
der Telegrafie en Telefonie te ’s
Gravenhage (Directie van den Technischen Dienst), tevens voorzitter;
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2. G. Emmerik, Elektrotechnisch
ambtenaar der Telegrafie en Telefo
nie te ’s-Gravenhage (Directie v/d
Technischen Dienst), tevens onder
voorzitter;
3. P. de Groen, Adjunct-Referenda
ris der Posterijen, Telegrafie en Tele‘I fonie te ’s-Gravenhage (Directie van
den ’rechnischen Dienst) tevens
plaatsvervangend onder-voorzitter;
4. Dr. S.B. Elings te Groningen,
Turfsingel 31A;

5. J.J. Frederikse, tandarts te Nijme
gen, St. Annastraat 29;
6. A.J. van Gilse, kandidaat Electro
technisch Ingenieur te ’s-Gravenha
ge, Obrechtstraat 212;
Afb.ll.7-31. Modulator en voedingen van PAoAA waren in een indrukwekkend rek ondergebracht.

Ook is hij een gevierd spreker op amateurbijeenkomsten,
waarbij hij na zijn voordracht soms nog een staaltje gooche
len ten beste geeft! Kortom, een prima amateur; we zullen
hem in volgende hoofdstukken nog de nodige keren ontmoe
ten. PAoBZ is 78 jaar geworden; hij overleed te Den Haag
op 28 januari 1973.
De stand van de NWR op de Derde Radio-Salon mocht
dan een succes zijn, in financieel opzicht is er minder reden
tot juichen: er is een tekort van zo’n ƒ 100, een smak geld.
Gelukkig is het deficit vrijwel verdwenen na een Amerikaan
se verkoping van overtollig PAoAA-materiaal in de afdeling
Den Haag van de NVIR.
En zo eindigt ook de Derde Radio-Salon;
het aantal betalende bezoekers bedroeg
35.652 en is daarmee weer groter dan de
voorafgaande keren.

7. Ir. H. Leis, Electrotechnisch Inge
nieur te ’s-Gravenhage, Laan van
Meerdervoort 606;

8. Ir. W.M. Moorrees, Electrotechnisch Ingenieur te Dor
drecht, Stooplaan;
9. A.O.L. Strijkers, Chef Telegrafist en Observator, vliegter
rein Waalhaven te Rotterdam;
10. C.C. Verbeek, Adspirant Electrotechnisch Ambtenaar
der Telegrafie en Telefonie, Radiostation te Noordwijk;

11. R.P. Wirix, 2e Luitenant der Infanterie te ’s-Gravenhage,
De Bruyn est raat 26.

Nu komt het eerste amateurradiozendexamen toch echt in zicht. Er wordt een
commissie voor het afhemen van de exa
mens benoemd waarin naast PTT-ambtenaren ook vertegenwoordigers van NWR
en NVIR zijn opgenomen. De samenstel
ling van de commissie, zoals aangegeven in
de beschikking van het Ministerie van Wa
terstaat van 26 juli 1929, Nr 5., is als volgt:
Afb. 11.7-32. De ontvangers die bij PAoAA werden gebruikt waren volgens het systeem-Pomes met anodedetectie.
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Afb.11.7-33. QSL-kaart van PAoAA.

Opvallend is dat in Radio-Expres No.32 van 9 augustus 1929,
waarin de tekst van de beschikking ook is opgenomen, Wirix
ah le luitenant wordt opgevoerd. Stond het verkeerd in de
beschikking of is hij net bevorderd? Op afb.U.7-36 heeft hij
in ieder geval twee sterren op z’n kraag!
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Afb.11.7-34. Philip Tulleners, oPT, was de ont
werper van dit simpele QRP-zendertje.

"Thans mogen we de bel luiden", heet het in Radio-Expres
No.23 van 7 juni 1929. Daarbij een plaatje van een fraai uit was die concessie destijds echter nog geen aanleiding tot luid
gevoerde tafelbel En het gaat dan verder: "Wie de geschiede gejuich. En bijna vijf lange jaren zijn sedertdien verloopen,
nis wenscht te weten van de hierbij afgebeelde bel, moet terug waarin de bel stom is gebleven.
gaan tot R.-E. van 18 September 1924. In verband met de niet- Heden is het grootste pleit gei•wonnen. De zendende amateur in
oplegging van straf aan Jesse, den operator van PCII, door den Nederland viert zijn meerderjarigheid."
Kantonrechter te Leiden, bood de heer R. Tappenbeck als
voorzitter der Noordwijksche Radioclub deze bel den redacteur In datzelfde nummer van R.E. zijn ook de voorlopige machtivan R.-E. aan om er "den nieuwen tijd mee in te luiden", die gingsvoorwaarden vermeld die aan de persoonlijke zend
volgens zijn overtuiging toch ook voor Nederland eenmaal machtigingen zullen zijn verbonden. We zullen ze niet inte
moest aanbreken. De eerste maal, dat de bel voor den dag kon graal opnemen want ze komen in grote lijnen overeen met
worden gehaald, is op dien gedenkwaardigen Septemberdag van de voorwaarden zoals we ze thans kennen. Het uitzenden
1924, toen de vergunningen voor de vereenigingszenders kwa van muziek was niet verboden (prettig bij vossejachten!),
men. Tegenover het verlangen naar persoonlijke vergunningen maar voor het heruitzenden van programma’s van omroepstations was voorafgaande vergunning van de Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie noodzakelijk

0 002

m

F

De volgende frequentiebandcn waren beschikbaar:
60000 - 56000 kHz (5 - 5,35 m).
30000 - 28000 kHz (10 - 10,7 m).
14400 - 14000 kHz (20,8 - 21,4 m).
7300 - 7000 kHz
(41 - 42,8 m).
4(XXJ - 3500 kHz
(75 - 85 m).
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Afb.11.7-35. Schema van het zendertje van ePT.
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Er wordt in die tijd altijd met de golflengte in plaats van de
frequentie gewerkt, vandaar dat de opsomming loopt in opklimmende golflengte. De eenheid "kHz" is nog niet alge
meen in gebruik, de voorlopige machtigingsvoorwaarden
spreken dan ook van "K.P./S"; dat was toen zeker ook niet
goed en later wordt het dan ook Kp/s.
Voor de voeding van de eindtrap mocht alleen gelijkstroom
of zuiver afgevlakte gelijkgerichte wisselstroom worden ge
bruikt. Dat lijkt niets bijzonders maar dat was het toen wel
want veel zenders - ook in het buitenland - werkten met 50
Hz wisselspanning of gelijkgerichte 50 Hz wisselspanning,
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Afb.11.7-37. Schakeling van de stuurtrap van de RadioExpres-zender.

Vooruitlopend op de persoonlijke zendmachti
gingen publiceert Ph. Tulleners, later PAoPT,
alvast een simpel amateurzendertje, afb.II.7-34
Afb. 11.7-36. De QSL-kaart van PAoBZ. Van links naar rechts de leden van de examen
en 35 [B67]. Het kost volgens oPT zo’n ƒ 50
commissie V. Gilse (NVIR), Leis (NVIR), Emmerik (PTT), Wirix (NVIR), De Groen
aan onderdelen, dus toch nog een fors bedrag;
(PTT), Terborgh (PTT).
radio was in die dagen dan ook geen goedkope
hobby! Er wordt een ontvanglamp in gebruikt
maar dan zonder afvlakfilter, als voedingsspanning voor de met circa 4 watt input. De resultaten met zo’n QRP-vermo
zender. Het meten van de harmonischenonderdrukking was gen hangen volgens Tulleners sterk af van de antenne, maar
in 1929 nog een moeilijke zaak. Vandaar dat de machtigings ze kunnen heel behoorlijk zijn. Als voorbeelden noemt hij
voorwaarden stellen: "Voor zover de stand der techniek dat PAoWIM en PAoBU die met 4 watt input op 20 meter met
mogelijk maakt, moet de frequentie der uitgezonden golven Chili werkten. Ook maakten zij met meer dan 150 Amerika
constant zijn en vrij van harmonischen; een en ander ter beoor nen verbinding!
deling van den Chef van den Technischen dienst der Rijkstele
Hoewel oPT in zijn simpele zendertje uit het oogpunt van
graaf"
kostenbesparing geen kristalsturing toepast, ontwikkelt hij
Heel modern doet het aan dat de bandbreedte van de zender zich wel tot kristalspecialist, zoals wij al eerder vermeldden.
niet meer dan 10 kHz mocht bedragen. Het toegestanc Hij vertaalt artikelen over kristaloscillatoren uit het Engels
zendvermogen bedroeg 50 watt; dat is het produkt van ano- en slijpt zelf talloze kristallen voor amateurs. Daarbij wordt
despanning en -stroom, dus het gelijkstroomingangsvermogen soms uitgegaan van brilleglazen van kwartsglas die op de
markt wel eens te vinden waren (uit de glazendoos van de
van de eindtrap.
oogarts?). Om uit te vinden waarvan een brilleglas was ge
In het boekje AMA TEURZENDERS van J. Hagenaar en J. maakt werd geprobeerd een ander stuk glas ermee te kras
Roorda Jr., dat in 1932-33 verschijnt, zijn de definitieve sen. Ging dat dan was het inderdaad kwartsglas.
machtigingsvoorwaarden opgenomen zoals die toen van
Eindelijk heeft dan na vele jaren wachten op 19 augustus
kracht waren; ze wijken niet af van de voorlopige uit 1929.
Er is slechts één soort machtiging en daarvoor worden de 1929 te Den Haag het eerste examen plaats. Er worden vier
kandidaten naast hun kennis van de radiotechniek en de kandidaten geëxamineerd, die allen slagen. De eerste is F.
wettelijke voorschriften geëxamineerd in het opnemen en Brouwer - we kwamen hem al tegen op de Derde Radio-Saseinen van morsetekens met een snelheid van 8 woorden per lon - die de roepletters PAoBZ krijgt. De drie anderen zijn
minuut, een eis die pas in 1951 zou worden gewijzigd. De L. Lindeman, PAoMAR; J.F.W. Jordans, PAoWJ (later
machtiging kostte ƒ 10 per jaar en dat was toen een fors PK1WJ) en P.L. Krever, PAoXG [B68]. Van dat eerste exa
bedrag. PAoZK vertelde aan auteur dat PTT aanvankelijk men wordt voor De Telegraaf een foto gemaakt; PAoBZ
zelfs ƒ 100 had willen vragen maar dat heeft het NVIR-be- koopt of krijgt het cliché en gebruikt dat voor zijn QSLkaart, die grote bekendheid heeft gekregen, afb.ü.7-36.
stuur gelukkig kunnen verhinderen [B59].
Uit de verhalen van de eerste geëxamineerden blijkt dat het
Nadat de eisen bekend zijn geworden en zelfs nog vóór er best meeviel; het ging er gemoedelijk toe. PAoMAR doet
een examen is afgenomen, verschijnen er al reacties van ver verslag van zijn bevindingen in de rubriek "Kortegolf-Expres"
ontwaardigde amateurs in R.E.: de technische eisen zijn veel in R.E. No.35 van 30 augustus 1929. Hij begint zijn verhaal
te zwaar, de morsetest is overbodig voor wie van plan is al met een gedichtje:
leen met telefonie te werken enz. enz. Zij worden van re
pliek gediend door examencommissielid Gilse en NVIR Traffic-Manager Keeman, PAoZK.
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Hoog, de wimpels in de masten!
Hijscht ze tot het topje door!
"Leve ’t Amateur-examen"
Zingt het "ouwe-mannen-koor"!

Nergens spijkers op laag water,
Hier een duw of daar een veeg!
Wie deed wel eens méér examen,
Zóó dat je er plezier in kreeg?

4•

Eerst een beetje morseseinen,
En dit is voor mij een sof:
Want er is geen koppeheeken,
Komma-punt of apostrophe!

$
$

Ook geen dollarteeken, onderstreeping
Haakje-zoo of omgekeerd....
Fransehe e of c-cédille,....
(’k had die juist zoo fijn geleerd!)
En accenten ?...Pondentekens?..
Lap ze allen aan je schoen!
Ben je soms wat zenuwachtig?...
Mag je ’t nog eens overdoen!

Verder wat gewone dingen.
Nergens zware theorie,
Delta N of wortel zooveel,
Betha, gamma, mu of pi.
Vreest geen ingewikkeldheden!
Slechts beginsel wordt gevraagd.
Weet je de gewone dingen,
Ben je zeker dat je slaagt.

Afb. 11.7-38. Stuurtrap van de Radio-Expres-zender met uitge
nomen lamp.

J.A. Hogesteeger, van Oosterzeestraat 31b, Rot
terdam.
PAoDW B.J.C. Potharst, Eemnesserweg 23, Laren (N.-H.).
J. Adama, Noorderstationstraat 47, Groningen.
PAoFB
F. Baron Sloet tot Everlo, Emmastraat 49, Hil
PAoMAR ondertekent zijn stukje met "L. LINDEMAN, PAOFR
PAoMAR (Deze call krijg ik; of liever: er is geen bezwaar, dat
versum.
PAoGA Th. C. van Braak, Halscheweg 462, Varsseveld.
ik die behield)".
PAoJR
J.G.J. Ros, Spoorstraat 28, Hilversum.
De examens worden niet alleen te Den Haag, maar ook in PAoLY W.B.M. Blommaart, Wilhelminastraat 326, SL
andere plaatsen gehouden.
Jansteen (Z.).
Er is voor die eerste examens een behoorlijke belangstelling. PAoMAR L. Lindeman, Maretakstraat 25, Den Haag.
In R.E. No.44 van 1 november 1929 komt een eerste PA-lijst PAoML M. Leeuwin, Philips, Eindhoven.
voor, die de volgende calls bevat (in volgende nummers van PAoNF N. Fonderie, Geestbrugweg 83, Rijswijk (Z.-H.).
R.E. staat een aantal correcties, dat hierin is verwerkt):
PAoNWK J. v.d. Wijk, 1ste Braamstraat 35, Den Haag.
PAoQQ C.A. Gehrels, St. Gerarduslaan 10, Eindhoven.
PAoAA Gereserveerd voor de NVIR
PAoRA Ir. H. Leis, Dordrecht.
PAoAB Gereserveerd voor de NVIR
PAoRZ C. Jobse, Stokroosstraat 5b, Rotterdam.
PAoAC Gereserveerd voor de NVIR
A.O.L Strijkers, vliegveld Waalhaven, Rotterdam.
PAoSV
PAoAF Dr. K. Beintema, Petrus Hendrikszstraat 19A, PAoTW Th. J. Wilmink, Groningen.
PAoWIM W.H. Nowee, Eschdoornstraat 77, Den Haag.
GroningenPAoBG A.J. van Gilse, Obrechtstraat 212, Den Haag.
PAoWJ J.F.W. Jordans, Galileistraat 171, Den Haag
PAoBP
PAoWX A.E. Karsen, Mathenesserweg 121, Rotterdam.
P.L.H. Beek, Gasthuisstraat 14, Venlo.
PAoBZ F. Brouwer, Beeklaan 216, Den Haag.
PAoXG G. L. Krever, Begoniastraat 123, Den Haag.
PAoCA Ir. W.H. Moorrees, Chrispijnsche weg 175, Dor PAoXH J. Hagenaar, Eindenhoutstraat 11, Haarlem.
drecht.
PAoYY H. Pomes, Simonstraat 94, Delft.
PAoCO C.C. Verbeek, Noordwijk-Radio, Noordwijker- PAoZK W. Keeman, Caen van Necklaan 227, Rijswijk
hout.
(Z.-H.).
PAoDA A-N. Dekker, v. Ewijcksluis.
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PAoDM

Afb.11.7-39. Schakelschema van de eindtrap van de Radio-Expres-zender.

De lijst, zoals opgenomen in R.E., is in de Engelse taal Uil
een mededeling van de redactie van R.E. in een volgend
nummer blijkt dat de lijst was bedoeld voor een internatio
naal callbock en als gevolg van een misverstand ten onrechte
in R.E. is opgenomen.

Afb.11.7-40. Eindtrap van de Radio-Expres-zender. De
lamp is verwijderd.

volgens QST in een oscillator juist een afstemcondensator
van grote waarde moet worden gebruikt en zeer stevige be
drading. De discussie zet zich enkele nummers van R.E.
voort maar de antwoorden van Numans kunnen ons toch
niet geheel bevredigen. Deze knappe ingenieur - heeft hij als
student niet reeds de Philips-kortegolfzender PCJJ ontwor
pen? - is waarschijnlijk beter vertrouwd met professionele,
kristalgestuurde zenders; dan speelt de frequentiestabiliteit
van de kringen geen belangrijke rol en is een hoge L/C-verhouding gunstig voor het bereiken van een grote trapversterking.

In R.E. no.46 van 24 november 1929 is te lezen dat sedert 29
oktober 1929 Nederland ook een vrouwelijke zendamateur
heeft: Leny van Blokhuysen. Zij is kort daarvoor reeds ge
slaagd voor het examen van de Ned. Bond van Radiohandelaren, als eerste vrouwelijke radiomonteur in Nederland.
Van beroep is zij reizigster voor de Telefunkenafdeling van
de firma Croon te Rotterdam. Of Leny inderdaad een mach Naast het reeds langer bestaande Draadloos zendstation voor
tiging heeft aangevraagd weten wij niet. In de volgende, ons den amateur van J. Corver verschijnen er voor de aanstaande
bekende, lijst van radiozendamateurs (in Radio-Expres No.37 amateur nuttige publikaties:
van 11 september 1931) komt zij in ieder geval niet voor.
Direct na het eerste zendexamen, in Radio-Expres no.34 van 1. Het zendend Radio-Amateurisme in Nederland, door W.
Keeman, PAoZK.
23 augustus 1929 en volgende nummers, verschijnt "DE EX
PRES-AMATEUR-ZEND ER", "speciaal voor Radio-Expres
ontworpen en beproefd door het Nederlandsch Radio-Instituut, 2. Wat de amateur van de Radio-Wetgeving moet weten, uitge
geven door de NVVR (auteur niet vermeld).
volgens aanwijzingen van Ir. J.J. Numans". Voor abonnees op
R.E. zijn voor ƒ 1 bouwtekeningen op ware grootte beschik
baar. Dat Nederlandsch Radio-Instituut is opgezet door o.a. 3. Wat de amateur voor het zendexamen weten moet, geschre
ven door leden van de experimentele afdeling van de
J. Corver, het is bedoeld om voor de amateur goed reprodu
NVIR.
ceerbare toestellen te ontwikkelen. Die EXPRES AMATEUR-ZENDER is heel wat geavanceerder dan het simpele
zendertje van oPT en uiteraard dan ook heel wat duurder.
Het heeft twee trappen; een variabele oscillator, "stuurzender" genoemd, gevolgd door een geneutrodyniseerde eind
trap, afb.ü.7-37 t/m 40. De twee trappen vormen afzonderlij
ke eenheden die via een dubbelleiding (linkkoppeling) met
elkaar zijn verbonden. Door verwisselen van de spoelen kan
de zender werken in de 20, 40 en 80 meter band. Met de
stuurtrap alleen kan zelfs ook nog op 10 en 5 meter worden
gewerkt! Uitgebreid en zeer duidelijk wordt het afregelen
van de zender beschreven, waarbij reeds het gebruik van een
kunstantenne (dummyload) wordt aanbevolen.
PAoZK blijkt niet geheel gelukkig met het ontwerp. De klei
ne capaciteit over de oscillatorkring, maximaal 50 pF, is vol
gens hem niet bevorderlijk voor de frequentiestabiliteit en
het gebruik van snoertjes met krokodilleklemmen voor de
aftakkingen op de spoel evenmin. ZK betoogt terecht dat
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11.8

Zendtechniek en antennes

spoel in het verlengde van de plaatspocl ligt en daarmee één
spoel vormt met een aftakking voor de kathode, is de roosterspoel óm de anodespoel gelegd en als het ware terugge
vouwen. Daarom moet de wikkelrichting van de roosterspoel
tegengesteld zijn aan die van de anodespoel, vandaar Rever
sed Feedback.

Bij vonkzenders en boogzenders werd de zendfrequentie
bepaald door de resonantiefrequentic van het antennesysteem. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat dit systeem
werd gehandhaafd bij de invoering van de radiolamp in zen
ders zo rond 1919... 1920. Dat zijn vrijwel zonder uitzondering
ééntrapszenders waarbij de oscillator rechtstreeks met de
antenne is gekoppeld. De terugkoppeling kan op ver
schillende manieren tot stand worden gebracht en daar
aan zijn de namen van verschillende uitvinders verbon
den. Die worden o.a. besproken in [B69] en afb.n.8-1 is
Coupled HarUey
daaraan ontleend. De namen colpitts en hartley zijn ook
= ffariley
• feedback
Mcmnei
thans nog bekend. Meissner wat minder en de term Re
versed Feedback is geheel verdwenen. De afgestemde Afb.II.8-1. Vijf principe-schakelingen van de enkeltrapszender.
kring die de zendfrequentie bepaalt wordt gevormd door
een spoel of spoelen, samen met de capaciteit van de anten Nog een andere schakeling is die volgens afb.ll.8-2, Tuned
ne. Bij de colpitts komt daar een extra condensator bij die Plate Tuned Grid (TPTG), in Duitsland Huth-Kühn-schakesamen met de antennecapaciteit de capacitieve aftakking op ling genoemd. Daarbij zijn anode- en roostcrkring beiden
de kring vormt welke overeenkomt met de inductieve aftak afgestemd en alleen via de anode-roostercapaciteit van de
king bij de hartley. Het bijzondere van de meissnerschakeling lamp met elkaar gekoppeld. Door de vrij geringe terugkop
is dat de anode- en roosterspoel niet rechtstreeks met elkaar peling produceert zo’n zender minder harmonischen dan de
zijn gekoppeld maar ieder voor zich met de antennekring. andere typen. De schakeling met twee lampen in balans vol
gens afb.II.8-3 staat bekend als die van Mesny, een Frans
man. Met zijn schakeling zag hij reeds in 1923 kans golven
van 1,5 a 2 meter op te wekken [B70|.
De toevoer van de voedingsstroom kan op twee manieren
gebeuren, "parallel" of "serie", aangegeven in afb.II.8-4. Bij
I
parallelvoeding staat op de kring geen anodegelijkspanning
maar het nadeel is dat over de h.f.-smoorspoel aan de anodezijde een groot deel van hoogfrequente kringspanning
komt en dat maakt die smoorspoel tot een nogal lastig on
derdeel; op de gebruikte frequenties moet de reactantie
hoog zijn en er mogen dus geen serieresonanties in optre
den. Dat bezwaar bestaat ook bij de serievoeding volgens
Afb.ll.8-2. TPTG-schakeling.
afb.n.8-4, maar de daar getekende schakeling is na een aan
tal jaren dan ook niet meer toegepast en vervangen door die
De schakeling had de reputatie gemakkelijk te genereren van afb.II.8-5. Over de smoorspoelen staat nu vrijwel geen
over een groot frequentiegebied. De Reversed Feedback is hoogfrequente spanning; meestal wordt die in de minleiding
verwant met de hartley; echter in plaats van dat de rooster- dan ook weggelaten. De volle anodegelijkspanning komt nu
op de spoel en dat is dan ook alleen toelaatbaar wanneer de
antenne inductief met de kring is gekoppeld. Maar dat is in
het begin van de jaren twintig nog niet zo gebruikelijk en
toen was men dus wel aangewezen op de schakelingen vol
gens afb.II.8-4.
AnodegeZijJcspanning schreven we zojuist. Maar hoe vanzelf
sprekend dat nu ook klinkt, in de beginjaren van de zenders
met lampen was gelijkspanning op de anode van de zendlamp misschien wel meer uitzondering dan regeL Afgezien
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Afb.li.8-3. Balansoscillatorschakeling volgens Mesny.
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Afb.ll.8-5. Hartleyschakeling met serievoeding aan de gloeidraadzijde.

van heel kleine zendertjes met ontvanglampen die uit batte
rijen werden gevoed - ook geen goedkope methode - moest
de gelijkspanning worden verkregen uit een roterende om
vormer of door gelijkrichting van de opgetransformeerde
netspanning en beide methoden waren duur. Vandaar dat
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Afb.ll.8-7. De buizen oscilleren om beurten, ieder op een halve perio
de van de aan de anoden toegevoerde wisselspanning.

oorzaakt. Maar dat bleek toch niet alleen een nadeel De
frequentie van de zenders wordt immers bepaald door de
antenne en dat is bepaald geen stabiele kring; elke beweging
ervan, bijvoorbeeld door de wind, veroorzaakt een verande
ring van de frequentie. Bovendien hebben als gevolg van de
relatief kleine kringcapaciteit veranderingen in de capacitei
ten van de zendlamp ook relatief veel invloed op de frequen
tie. Die capaciteiten op hun beurt veranderen met de tem
peratuur en ook met de voedingsspanningen op de elektro
den. Al met al zwabberden en tjoepten die zenders alle kan
ten uit. De frequentiestabiliteit van de ontvangers was ook
niet geweldig door dezelfde oorzaken als bij de zenders en
door het "handeffect". Een zender met een mooi glad toontje
was men dan ook zo kwijt terwijl de brede bromgemoduleerde zenders met "wisselstroom op de plaat" veel gemakkelijker
waren vast te houden. Hoewel de ARRL zuivere gelijk-

Afb.ll.8-6. Anodevoeding met wisselstroom, hier
afkomstig van een generator.

zowel commerciële als amateurzenders vaak werkten met
wisselspanning als anodevoeding en dan nog meestal uit het
lichtnet, dus met een frequentie van meestal 50 Hz in Euro
pa (bij Léon Deloy in Nice 25 Hz!) en 60 Hz in de V.S.;
afb.II.8-6, ontleend aan [B71J. Bij een zender met twee lam
pen kunnen die tevens als dubbelzijdige gelijkrichters werken
en dat betekent dat de toon van de zender het dubbele van
de netfrequentie bedraagt Afb.n.8-7, ook uit [B71], geeft
daarvan een voorbeeld. Om de sperwerking van de smoorspoelen X te verbeteren zijn die in dit voorbeeld zodanig
geconstrueerd dat hun eigen(parallel)resonantie op de zendgolflengte 200 m ligt. Hoewel de dubbelzijdige gelijkrichting
door de zendlampen zelf op het eerste gezicht beter lijkt dan
de enkelzijdige was het resultaat meestal niet fraaier. De
beide lampen en ook de aanhangende bedrading waren on
derling meestal niet helemaal gelijk met het gevolg dat de
beide lampen ieder een iets verschillende frequentie opwek
ten waardoor het signaal onnodig breed was!
Die wisselstroomvoeding resulteert uiteraard in zware brom
op het signaal dat bovendien breed wordt doordat de tussen
nul en de topwaarde van de wisselspanning variërende anodespanning naast amplitude- ook frequentiemodulatie ver-
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Afb.11.8-9. De kwikdampgelijkrichter 866 is tientallen jaren in produktie

stroomvoeding zeer propageerde bleef met name in de V.S.
de pure wisselstroomvoeding nog lang in gebruik. Het feit
dat daar toen ook al met veel grotere vermogens dan in Europa wordt gewerkt zal hieraan niet vreemd zijn geweest.

Om gelijkspanning voor de anodevoeding te verkrijgen ston
den verschillende wegen open. We noemden reeds de motorgenerator: een op het net aangesloten motor die een gelijkstroomdynamo voor hoge spanning aandrijft. Een dure oplossing; maar ook de enige wanneer geen netspanning be
schikbaar was, zoals bij Jack Partridge, G2KF te Londen. Hij
gebruikte een dynamo van 3,5 kW die werd aangedreven
door een verbrandingsmotor.
Voor gelijkrichting van de opgetransformeerde netspanning
bestonden in de jaren twintig reeds hoogvacuumgelijkrichters, zoals de ZG2 van Philips; maar die waren eigenlijk al
leen voor kleine zendertjes geschikt.

102
i

De ZG2 had een verzadigingsstroom van 60 mA en
daarbij bedroeg de spanningsval over de lamp maar
liefst 300 volt!
In Amerika werden zulke lampen Kenotrons of
Rectobulbs genoemd. We hebben niet de indruk
dat ze bij zenders veel zijn toegepast; het grote
spanningsverlies en het beperkte vermogen dat ze
kunnen verwerken zullen daar ongetwijfeld debet
aan zijn geweest.
Men gebruikte er wel de synchrone gelijkrichter,
die - voorzover schrijver kon nagaan - in Europa
niet in zwang was. Dat is een roterende schakelaar,
aangedreven door een synchroonmotor, zie
afb.n.8-8. Het is een hele toer om die dingen
vonkvrij te laten werken, vooral als er een afvlakfilter achter wordt geschakeld waardoor spanning
en belastingsstroom niet meer in fase zijn.
Ook werden wel lampen met koude kathode en
gasvulling gebruikt, zogenoemde S-tubes.
Voor zeer grote zendvermogens, zoals in de V.S.
gebruikelijk, werden ook kwikdampgelijkrichters
toegepast. Zulke gelijkrichters hebben geen gloeidraad, zoals later gebruikelijk; de kathode bestaat
uit een plasje kwik onderin de lamp. Om de zaak
op gang te brengen wordt de lamp iets gekanteld,
het kwik raakt daarbij een hulpelektrode die via
een weerstand met de anode is verbonden. Bij te
rugkantelen wordt een boog getrokken tussen de
kwikkathode en de hulpelektrode welke de hoofd
ontlading naar de anode inleidt. Die blijft daarna in
stand zolang de belastingsstroom een zekere mini
mumwaarde overschrijdt. Daartoe is een vaste belastingsweerstand aangebracht, die keep-alive resistance werd genoemd.

In 1929 verschijnt de kwikdampgelijkrichter met
gloeikathode, het type UX-866, afb.II.8-9; een type
dat tientallen jaren in produktie zal blijven. Verre
gebleven.
weg het meest populair, zowel in de V.S., Europa,
als elders, is de elektrolytische gelijkrichter, vooral
omdat die zelf kan worden gemaakt en de materialen goed
koop zijn. Zo’n gelijkrichter bestaat uit bijvoorbeeld een
jampot met daarin een oplossing van meestal ammoniumbifosfaat in water; andere zouten zijn ook bruikbaar. Daarin
zijn twee elektroden gedompeld, één van aluminium en de
ander van lood. In plaats van een glazen pot werd ook wel
een conservenblik gebruikt en dan is dat de tweede elektro
de. Bij stroomdoorgang vormt zich na enige tijd een huidje
op het aluminium dat de stroom slechts in één richting goed
doorlaat. Het geheel is vergelijkbaar met een elektrolytische
condensator. De spanningsval per cel bedraagt enkele tien
tallen volt, afhankelijk van de sterkte van de oplossing. De
spanning in sperrichting hield men liefst beneden 100 V, zo
dat voor een hoge anodespanning een zeer groot aantal cel
len nodig was. Bij H.J. Jesse’s zender PCII werd een graetzschakeling met 4 x 15 = 60 cellen gebruikt! De elektrolyti
sche gelijkrichter vraagt veel onderhoud. De cellen worden
nogal warm waardoor water verdampt dat daarom regelmatig

stemd en vervolgens de
zender op maximum
antennestroom afgere
geld. De drie spoelen
zijn in afb.IL5-4 te zien
op de tafel onder de
spiraalspoelen aan de
wand, die van een vonkzender afkomstig zijn en
bij PCII geen dienst
deden. De "vlakspoel" in
de roosterketen ligt on
der de anodespoel en
de koppeling wordt ge
regeld door verschuiven
van de vlakspoel De
seinsleutel is met het
rustcontact parallel ge
schakeld aan enkele
windingen van de roosterspoel In rust wordt
die kring daardoor zo
veel verstemd dat de
zender afslaat. Het
sleutelen zal wel op die
Afb.11.8-10. Schema van PCII, de zender waarmee de eerste amateurradioverbinding tussen Nederland en de manier zijn gedaan om
Verenigde Staten tot stand kwam.
dat er zo geen gevaar
lijk hoge spanning op
moet worden bijgevuld. Om dat waterverlies te beperken de sleutelcontacten staat terwijl ook de voeding bij sleutel-op
werd er wel een laagje olie op de waterige oplossing gelegd. belast blijft en de anodespanning niet teveel varieert. Kenne
Al met al een vieze troep; maar het werkt wel en in de ama- lijk konden de zendlampen het verdragen dat bij sleutel-op
teurliteratuur van de jaren twintig zijn dan ook talloze vari het door de voeding toegevoerde vermogen volledig in warm
te aan de anoden werd omgezet.
anten op het thema "elektrolytische gelijkrichter" te vinden.
Let ook op de regelweerstand in serie met het lichtnet, op
Als illustratie van de stand van de zendtechniek bij amateurs afb.ü.5-4 duidelijk te zien aan de voorkant van de tafel
zo rond 1924 zullen we de schakeling van twee zenders be Die was nodig omdat de elektrolytische gelijkrichter na enige
handelen. Allereerst die van PCII, de zender van H.J. Jesse tijd stilstand opnieuw "geformeerd" moet worden, waarbij
en zijn makkers. Afb.II.5-4 gaf reeds een plaatje van het toe aanvankelijk een forse stroom in sperrichting door de cellen
stel Het schakelschema van PCII is te zien in afb.n.8-10. loopt. Zoals toen algemeen gebruikelijk werd een antenne
Het is van het reversed feedback-ty^&. De frequentie wordt met tegencapaciteit toegepast. De totale lengte bedroeg 44
bepaald door het antennesysteem. Dat wordt daarom met meter: 21 m antenne + 23 m tegencapaciteit. Op de ge
behulp van een golfmeter op de gewenste frequentie afge- bruikte golflengte van circa 113 meter is dat 0,4 golflengte.

Afb.ll.8-11. De door Reinartz ontworpen schakeling
die ook door Schnell en Deloy werd gebruikt bij de
eerste amateurradioverbinding tussen Europa en de
Verenigde Staten.

Afb.11.8-12. Het antennesysteem dat door Reinartz werd
gebruikt.
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Afb.11.8-13. Hartley volgens het "1929-principe“. De condensator C2
heeft een grote waarde om een goede frequentiestabiliteit te waar
borgen.

Met de in serie geschakelde antennespoel en glasplatencon
densator wordt het systeem in resonantie gebracht.

De stations van Léon Deloy, 8AB, John Reinartz, 1QP1XAM en Fred Schnell, 1MO, die in 1923 de eerste transat
lantische verbinding maakten, gebruikten alle drie een scha
keling, ontworpen door Reinartz, beschreven in [B72] en
waarvan afb.Il.8-11 de opzet geeft: het is een hartleyschakeling waarbij de antenne rechtstreeks in de afstemkring is opgenomen. Afb.II.4-10 toont Reinartz met de zender. Daarin
zijn twee lampen te zien; zo wordt aanvankelijk ook gewerkt
maar later blijkt het met één lamp ook goed te gaan. Bij
1XAM wordt 60 Hz wisselspanning voor de anodevoeding
gebruikt; bij iets minder dan 0,5 kW input loopt er 3,1 A in
de antenne op een golflengte van 115 m.
Schnell gebruikt in principe dezelfde opzet, echter met vier
lampen UV-203 die twee aan twee in een full-wave self-rectifying circuit zijn geschakeld, zoals in afb.II.8-7. Ook bij 1MO
is de input bijna 0,5 kW en op 110 m loopt er 1,5 A in de
antenne. In afb.II.4-11 zijn de vier lampen en de smoorspoelen in de voeding duidelijk te zien. De twee variabele antennecondensatoren - die tevens de zendfrequentie bepalen behoren steeds dezelfde waarde te hebben en zijn dan ook
met een riempje gekoppeld.
Het antennesysteem van Reinartz is afgebeeld in afb.II.8-12;
ook hier een antenne met tegencapaciteit met een totale
lengte van 150 feet, dus 45,7 meter. Reinartz benadrukt dat
antenne en tegencapaciteit dezelfde eigenresonantiefrequentie moeten hebben zodat de spoel in afb.n.8-11 precies in de
stroombuik ligt. Gebeurt dat niet dan gaat er stroom door de
aardverbinding lopen en dat is ongewenst. De antenne is 52
+ 33 = 85 feet en de tegencapaciteit maar 65 feet lang. Rei
nartz heeft de tegencapaciteit eerst langer gemaakt en ver
volgens stukjes van 15 cm afgeknipt (niet zo eenvoudig bij
zo’n draadkooi!) totdat de resonantiefrequentie gelijk was
aan die van de antenne. Kennelijk speelde de grotere capaci
teit naar aarde van de laag opgehangen tegencapaciteit een
belangrijke rot
Zoals al eerder beschreven gebruikte Deloy wisselspanning
van 25 Hz als anodespanning en hij had volgens QST dan
ook a mean signal.
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Afb.II.8-14. “1929-type" zender in TPTG-schakeling voor groot ver
mogen. De buis heeft een maximaal toelaatbare anodedissipatie
van 250 watt.

In 1929 worden de nieuwe bepalingen van de Washingtonse
Conferentie van kracht en dat betekent voor amateurs dat
ze nu aan relatief smalle frequentiebanden zijn gebonden en
een zuivere gelijkstroomtoon moeten hebben. De vereiste
nauwkeurigheid en stabiliteit van de frequentie maakt dat
zenders, waarin de zendfrequentie in hoofdzaak door het
antennesysteem wordt bepaald, niet meer aan de eisen kun
nen voldoen, terwijl ook wisselspanning, of gelijkgerichte,
maar ongefilterde wisselspanning, op de anoden van de baan
is. Zoals altijd geeft de ARRL de richting aan die moet wor
den gevolgd. In paragraaf 11.3 werd reeds het ARRL Technical Development Program genoemd dat onder leiding stond
van Ross A. HulL In QST van augustus 1928 publiceert Huil
een artikel met de titel "Overhauling the Transmitter for
1929" en als onderkop "Some Modifications Which Permit
Substantial Advances in Self-Excited Circuit Performance".
Hoewel de veiligste weg naar een stabiel signaal een meertrapszender of kristaIsturing is beseft de ARRL heel goed
dat voor het gros van de amateurs dergelijke oplossingen te
duur zijn (dat zou na de crisis van 1929 nog erger worden!)
en dus is het zaak het eenvoudige ééntrapszendertje zodanig
te temmen dat het aan de eisen van "Washington" voldoet.
Het artikel van Huil toont aan dat de keuze van de schake
ling er weinig toe doet; hartley, colpitts en TPTG zijn alle
maal in staat stabiele signalen te produceren. Belangrijk
blijkt het gebruik van een zeer grote afstemcondensator in
de kring, in de orde van 500 pF. De spoel wordt dientenge
volge klein en de kringstroom zeer groot; die kan wel 18 A
bedragen! Een voordeel van de hoge C/L-verhouding is dat
de hoogfrequente spanning tamelijk laag blijft zodat voor
niet al te grote vermogens een goede kwaliteit ontvangcondensator kan worden gebruikt. Afb.II.8-13 is ontleend aan
het artikel van Huil en de schakeling zal zich tot ver in de
jaren dertig als een standaardschema handhaven.
De hoge kringstromen maken het nodig aan de kring zeer
veel zorg te besteden om de verhezen klein te houden. De
spoel is van dik koperbuis of breed koperband gemaakt en
wordt met vleugelmoeren direct bevestigd op de afstemcon
densator of op zogenoemde stand-off isolatoren, waarbij de
verbinding met de condensator van koperband wordt ge
maakt. Voor een goede, stabiele toon vond Huil voorts dat
de antenne niet te vast mag worden gekoppeld (onderkritische koppeling) en bovendien iets onder of boven de zend
frequentie moet worden afgestemd. Volgens deze richtlijnen
kunnen zelfs zenders voor een fors vermogen worden ge-

Afb.II.8-15. UV-861 zendtetrode (400 W anode
dissipatie) in vergelijking met een UX-210.
Afb.11.8-16. Zender PB6 van de NVIR-afdeling Den Haag van twee zijden gezien.

maakt die toch aan de 1929-eisen voldoen [B73]. Zie bijvoor Master Oscillator Power Amplifier. Zulke MOPA’s werden
beeld afb.ü.8-14. Daarin wordt als lamp een UV-204A met ook begin twintiger jaren al gebruikt, bijvoorbeeld in het
250 watt anodedissipatie toegepast die maar liefst 2000 V op speciaal voor de transatlantische proeven van december 1921
de anode krijgt. Omdat rooster- en anodc-aansluiting van de gebouwde station 1BCG, waarvan afb.ü.4-3 het schakel
lamp aan de twee uiteinden zijn uitgevoerd is de TPTG-scha- schema toont. Hoewel uitsluitend trioden bestonden deed de
keling gekozen. Rooster- en anodespoelen zijn verwisselbaar noodzaak van neutrodynisatie zich nog niet voor, daarvoor
voor alle banden van 3,5 tot 28 MHz. In de beide kringen was de versterking van de lampen nog te gering. Latere lam
staan twee afstemcondcnsatoren parallel, één van max. 440 pen uit de jaren twintig hebben die neutrodynisering wel no
pF om de gewenste hoge C/L-verhouding te verkrijgen en dig en dat maakt de constructie en afregeling van de zender
er niet eenvoudiger op. Het probleem vervalt door de intro
één van ongeveer 250 pF voor de afstemming.
Een betrouwbaarder systeem van stabiele zender is uiteraard ductie van de zendlamp met schermrooster; in de V.S. is dat
dat waarbij de oscillator niet direct zijn energie aan de an de UX-860 die in 1928 wordt geïntroduceerd [B74], een
tenne afgeeft maar aan een aparte eindtrap die met de an lamp met een gloeidraad voor 10 V bij 3,25 A, een anodedis
tenne is gekoppeld. Het wordt een MOPA genoemd, van sipatie van 100 W en een steilheid van 1,35 mA/V. Reeds in
1929 gevolgd door de UV-861 (afb.II.8-15) met maar
liefst 400 W anodedissipatie [B75]!
yojrSyi <.A
fK P'
Toch werden MOPA’s en zenders met nog meer dan
twee trappen door maar weinig amateurs gebruikt; er
“/*
Z £Ó
B.yo^
zijn vergeleken met de simpele ééntrapszenders veel
meer onderdelen voor nodig en slechts weinigen wa
ren kapitaalkrachtig genoeg om zich dat te kunnen
veroorloven.
De hoogste frequentiestabiliteit werd en wordt nog
*
steeds verkregen met een kwartskris taL De eerste
publikaties over deze methode verschijnen in profes
sionele bladen door Cady in 1922 [B76] en Pierce in
I1923 [B77]. In 1924 treffen we een uitgebreide publikatie aan over zendersturing door kwartskristallen
voor amateurs [B78]. Uiteraard vinden we ook nu
weer in de V.S. de eerste amateurzenders die met
een kristal worden gestuurd. In 1927 publiceert QST
zelfs de beschrijving van een kristalgestuurde zender
voor de vijfmeterband met vijf trappen [B79J!
Maar ons land blijft gelukkig niet achter; in para
graaf II.7 las u de beschrijving van de meertraps-kristalgestuurde zender PAoAA waarmee de NVIR op
PB 6.
de Derde Nederlandsche Radio-Salon prijkte.
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N.V. V.R.Aro. DEN HAAG.

Afb.II.8-17. Zender PB6 van de NVIR-afdeling Den Haag.

105

Een ander voorbeeld van een moderne, kristalgestuurde zen
der uit 1929 is die van de afdeling Den Haag van de NWR
met de roepletters PB6 [B80|. Afb.II.8-16 laat de voor- en
achterzijde van de zender zien en afb.II.8-17 het schakel
schema. De zender wordt bij telefonie heising-gemoduleerd.
Voor telegrafie wordt in de hoogspanning van de eindtrap
gesleuteld, het kruisje geeft de plaats van de seinsleutel aan.
De zender is gemaakt door H. Konings, zie zowel lid van de
NWR als de NVIR was.

Hoewel hel amateurradioverkeer in de jaren twintig hoofd
zakelijk met telegrafie gebeurde kwamen proeven met telefonieproeven ook wel voor. De meestal toegepaste ééntrapszenders werden daarbij in de anode of het rooster gemodu
leerd. Bij kleinere zenders werd ook wel absorptiemodulatie
met een koolmicrofoon in de antennekring toegepast. Het
resultaat was meestal allesbehalve fraai. Reden daarvoor is
onder andere de onvermijdelijk optredende frequentiemodulatie, maar vooral het gebrek aan inzicht in wat er bij het
moduleren precies gebeurde. In dit manco wordt door de
begaafde Ross A. Huil voorzien. In het kader van het ARRL
Technical Development Program beschrijft hij in een artikel
van ruim 14 pagina’s alle aspecten van amplitudemodulatic
[B81]. Daaronder ook modulatie in een voortrap van de zen
der, waarbij de volgende trappen als lineaire hoogfrequentversterkers functioneren. Een methode die eerst in de
jaren vijftig met de komst van de éénzijbandmodulatie echt
zal doorbreken.
Dit is tevens de laatste activiteit van Huil als ARRL-stafmedewerker; in mei 1929 keert hij terug naar zijn geboorteland
Australië, hetwelk door de ARRL terecht zeer wordt be
treurd. Huil heeft tijdens zijn driejarig verblijf in de V.S. een
monumentaal stuk werk geleverd. Hij zal overigens in de
jaren dertig naar Amerika terugkeren.
Op antennegebied geven publikaties in QST ook de toon
aan. Wij vermeldden reeds dat in de eerste twintig vrijwel
uitsluitend werd gewerkt met een antenne plus tcgencapaciteit. De antenne met de invoer had daarbij vaak de vorm van
een kooi van draden, de tegencapariteit soms ook. Zoals
reeds genoemd was daarbij het streven om de eigenresonantiefrequentie van antenne en tegencapariteit aan elkaar ge
lijk te maken. Maar al spoedig doet ook de symmetrische
open voedingslijn zijn intrede om een op zijn grondfrequentie of een harmonische daarvan resonerende straler in het
midden of aan het uiteinde te voeden. Zo’n via een open lijn
aan het uiteinde gevoede antenne wordt algemeen zeppelinantenne of kortweg zepp genoemd. Een in het midden gevoe
de straler wordt in Amerika vaak een center-fed zepp ge
noemd. Dat lijkt wat misleidend, maar is toch niet onjuist.
Bij de luchtschepen van Graf Zeppelin werd namelijk een
halvegolfantenne rechtstreeks aan het uiteinde gevoed, dus
zonder voedingslijn, waarbij het luchtschip zelf als tegencapa
riteit fungeerde. Dus het begrip zeppvoeding slaat op voeding
aan het uiteinde van een halvegolfstraler en niet op het ge
bruik van een voedingslijn naar dat uiteinde. In Frankrijk
wordt een antenne met voeding in het midden door open lijn
een antenne-Lévy genoemd. Opmerkelijk is dat voor de oor
log en ook nog daarna altijd werd gewerkt met stralers die in
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Afb.ll.8-18. Eindgevoede antenne
systeem van de Oostenrijker Fuchs.
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afstemming zijn op de zendfrequentie. Bij voeding aan bet
uiteinde met open lijn is dat inderdaad noodzakelijk. Immers
één draad van de open voedingslijn loopt dood en de stroom
aan het uiteinde daarvan is daar dus (praktisch gesproken)
nul. Om ervoor te zorgen dat de voedingslijn symmetrisch
wordt belast moet de stroom in de voedingsdraad die met de
straler is verbonden ook nul zijn. Maar dat lukt nooit hele
maal. De ideale situatie wordt zo goed mogelijk benaderd
wanneer de impedantie aan het uiteinde van de straler maxi
maal is en dat is het geval wanneer de straler resoneert als
halvegolfstraler of op een veelvoud van de frequentie waar
op dat het geval is. Voor een in het midden gevoede straler
is resonantie niet noodzakelijk, maar tot dat inzicht zijn ama
teurs pas in de jaren vijftig gekomen. Ook is het opmerkelijk
dat tientallen jaren is aangenomen dat de open voedingslijn
een kwartgolflengte of veelvoud daarvan lang moet zijn. Sa
men met de resonerende straler is de impedantie aan het
zendereinde van de voedingslijn dan reëel, "ohms”. Dat is
echter helemaal niet nodig. Met een goed netwerk (vaak
antennetuner genoemd, maar dat is strikt genomen onjuist
want het toestel stemt de eigenlijke antenne niet af) is elke
impedantie - reëel of complex - aan het begin van de voe
dingslijn aan te passen. Maar zoals gezegd, het heeft heel
lang geduurd voordat dit besef doorbrak en talloze amateurs
zullen in het verleden hun open voedingslijn zigzag heen en
weer hebben gespannen om toch maar minimaal aan die
kwartgolflengte te komen; auteur vormt daarop geen uitzon
dering!

Een merkwaardige manier om een antenne aan het eind te
voeden is bedacht door de Oostenrijker Joseph Fuchs, afb.II.
8-18, [B82]. De kring waar Oscillator bij staat is die van de
zendereindtrap, zelfoscillerend of gestuurd. Als de parallelkring waarmee de antenne is verbonden aan de onderkant
was geaard zou het een heel normaal systeem zijn geweest.
Maar dat deed Fuchs niet. Toch moet de kring met aarde
zijn verbonden om de antenne te kunnen aanstoten. De
aardverbinding komt bij Fuchs tot stand via de (parasitaire)
capaciteit tussen de beide spoelen. Maar dat is een uiteraard
onvoorspelbare "verbinding" met hoge impedantie. Van de
(zeer hoge) spanning over de parallelkring komt dan ook
maar een deel terecht tussen antenne en aarde, terwijl in de
daardoor onderbelaste kring reiatief grote verliezen optre
den. Uit zijn artikel blijkt dat Fuchs de noodzakelijkheid van
een aardverbinding niet heeft ingezien en ook verder geeft
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hij blijk van weinig inzicht in de materie. Auteur herinnert
zich overigens dat tot in de jaren vijftig heel wat amateurs
met zo’n Fuchsantenne werkten, waaruit weer eens blijkt dat
fundamenteel onjuiste systemen zich hardnekkig kunnen
handhaven.

Ook uit de jaren twintig stamt de Windom antenne. Daarbij
wordt een halvegolfstraler gevoed via een enkeldraadsvoedingslijn in een punt dat verschoven ligt ten opzichte van het
midden. Het voedingspunt is zodanig gekozen dat de voedingslijn is afgesloten met zijn karakteristieke impedantie. De
lijn werkt dan met lopende golven. Omdat het een enkele
draad is treedt natuurlijk wel enige straling op maar minder
dan bij staande golven. Het blijkt dat wanneer de antenne
met zijn voedingslijn goed is afgeregeld op de band waar de
straler een halve golflengte lang is, het geheel op harmonischen van die frequentie ook werkt. Daarmee wordt de Win
dom een multibandantenne. Overigens is L.G. Windom, 8GZ
en 8ZG, niet de bedenker van de antenne, het systeem van
voeding met een enkele draad uit het midden werd al langer
toegepast maar Windom beschreef het in QST en hij gaf ook
aan hoe het juiste punt op de straler kan worden bepaald
[B83]. Daarbij ging hij ervan uit dat de stroom in het midden
van de straler maximaal moet zijn. Drie jaar later komt Win
dom nog eens op de zaak terug (B84J. Nader onderzoek had
geleerd dat voor correcte werking (lopende golven op de
enkeldraadsvoedingslijn) niet moet worden ingcsteld op maxi
mum stroom in het midden van de straler maar op gelijke
stromen links en rechts van het voedingspunt. Windom
biecht eerlijk op dat hij louter als verslaggever optreedt, het
onderzoek is door anderen gedaan, met name door John
Byme en Ed Brooke van Bell Telephone Laboratories en
Jack Ryder, W8DQZ, onder leiding van prof. W.L. Everitt
van Ohio State University. Maar de naam Windom is aan de
antenne verbonden gebleven (wie schrijft die blijft ... ). In
[B84] zijn exacte gegevens voor de dimensionering van de
Single-Wire-Fed Hertz Antenna, zoals Windom haar noemt, te
vinden. Wie nog eens zo’n ding wil maken, moet beslist
[B84] raadplegen.
Door de relatief geringe stroom in de voedingsdraad - in ver
gelijking met het maximum in de straler - is de straling ervan
gering; voor een 360 m (!) lange feeder vond Ryder een ren
dement van meer dan 85% op 7 MHz. Voor gemiddelde
lengten, zoal gebruikt door amateurs, zou het rendement
zelfs meer dan 95% bedragen.
De Windom wordt tot op de dag van vandaag gebruikt, maar
dan niet meer met een ééndraadsvoedingslijn, maar met lintlijn of coaxiale kabel, waarbij tussen kabel en straler een
transformator is geschakeld. Een echte Windom is het dan
eigenlijk niet meer.

en spanningsverdeling op voedingslijnen en stralers, stralingsdiagrammen in het verticale en horizontale vlak van verticale
en horizontale stralers op verschillende hoogten boven de
aarde, richtantennes met meerdere, gevoede elementen (zo
wel broadside als end-fïre arrays) en met collineaire elemen
ten; kortom, vrijwel alles wat tientallen jaren lang in het
ARRL Antenna Book en andere publikaties was en is te vin
den, treffen we in [B85] al aan. Een monumentaal artikel!

Opvallend is dat aan het veiligheidsaspect bij zenders kenne
lijk weinig of geen aandacht werd geschonken. Bij vonkzenders werden spanningen van soms meer dan 10.000 volt ge
bruikt en daarbij was geen enkele maatregel getroffen om
aanraking te voorkomen. Hooguit een bordje "Pas op. Hoog
spanning!". Maar de zenders met lampen waren niet minder
gevaarlijk. Ook daar werden forse anodespanningen gebruikt
en lagen spanningvoerende delen open en bloot op tafel De
plaatjes in dit hoofdstuk spreken in dat opzicht duidelijke
taal. Dat verandert pas in de jaren dertig wanneer zenders
achter metalen frontplaten worden geplaatst.

We willen de beschouwing over de ontwikkeling van anten
nes tussen 1920 en 1930 afsluiten met de vermelding van een
artikel door J.K. Clapp (ja, de man van de oscillator uit de
jaren veertig) en Howard A. Chinn met de titel "Directional
Properties of Transmitting and Receiving Antennae" in QST
van 1928 [B85]. In ruim 14 pagina’s wordt daarin nagenoeg
alles behandeld wat op antennegebied toen bekend was en
dat blijkt heel veel. Verschillende voedingssystemen, stroom-
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11.9. Ontvangtechniek
Uit paragraaf 1.8 bleek dat de afgestemde kringen in radioontvangers van voor 1920 bestonden uit vast opgestelde
spoelen met aftakkingen, die werden gekozen met een scha
kelaar, of waren voorzien van één of meer glijcontacten.
Een enkele firma verkocht zulke spoelen, maar tegen prijzen
die een ruime verbreiding onder amateurs in de weg ston
den. Die maakten ze dan ook zelf.
Een grote vooruitgang brengen de honingraatspoelen die
rond 1920 in de handel komen. Ze zijn verwisselbaar en
daartoe voorzien van slekerpennen waarmee ze in meestal
draaibare spoelhouders worden geplaatst waardoor de koppe
ling tussen de spoelen kan worden gewijzigd. Afb.II.9-1 (een
advertentie in Radio-Nieuws van 1922) toont een toestel dat
is uitgerust met drie honingraatspoelen, waarvan de buiten
ste twee in draaibare houders. Die houders zijn hier van een
heel simpel type waarbij de spoelen zelf moeten worden
vastgehouden om ze te bewegen. De betere (en duurdere)
hebben een vernikkeld armpje met ebonieten handvat. Daar
mee kunnen de spoelen worden bewogen zonder er met de
hand dichtbij te komen, waardoor verstemming als gevolg
van handeffect wordt voorkomen. Dat handeffect is een veel
voorkomende plaag waaraan ontvangers, vooral die voor
korte golven, in die dagen lijden. Het verdwijnt pas wanneer
afscherming van spoelen en draaicondensatoren door een
metalen frontplaat - of beter nog door een geheel gesloten
metalen kast - gebruikelijk wordt. Dat handeffect stond in
Nederland ook bekend als Zuster Buitenhuis-effect. Waar
kwam dat vandaan? In 1922 zou een zich "zuster Buitenhuis"
noemende dame in Den Haag spreken over "psychometrie en
het verband tussen persoonlijk magnetisme en draadlooze tele
grafie".
Corver gaat er naar toe. "Het bleek één der vele helderziende
juffrouwen in den Haag te zijn, die er een spreekuur op na
houden", aldus zijn verslag in Radio-Nieuws [B86]. En hij
vervolgt: "Na de pauze kwam de draadlooze. Daarvoor had de
juffrouw een medewerker: den heer Witkamp, die vroeger een
tijdje assistent is geweest op het laboratorium der Ned. RadioIndustrie in Den Haag. Hij had een groot raam opgesteld en
een toestel met terugkoppelvariometer en een paar lampen. De
"zuster" deelde mede, dat zij door ingaande proeven in samen
werking met den heer Witkamp het bewijs had gevonden, dat
"het fluïdum, dat straalt uit de menschelijke hand precies de
zelfde electro-magnetische golven verwekt die ook draadlooze
berichten door muren heen doen komen". Dat "bewees" de heer
Witkamp (den heer Witkamp, zei de geleerde zuster aldoor)
door te laten hooren, dat in de telefoon van zijn ontvangtoestel
toonveranderingen optraden als hij, of een ander, met de hand
bij den variometer kwam. Hij zou ook nog toonen dat de na
bijheid van een glas met heet water (vocht en warmte) dit ef
fect niet had.... Maar ’t was öns nu al welletjes! We hebben
even tot de zuster het woord gericht en gezegd, dat zij natuur
lijk van draadlooze telegrafie geen draad afwist en dus ook niet
van bewust bedrog kon worden beschuldigd, maar dat het op
treden van den heer Witkamp, die zeer goed weet, dat het ver
toonde capaciteitsverschijnsel niets te maken heeft met een "flu
ïdum" of met "persoonlijk magnetisme", hoogst laakbaar was
en schandelijk.

Zo deed Jan Corver dat! Maar het resultaat was wel dat in
het vervolg de naam "Zuster Buitenhuis" met het verschijnsel
"handeffect" werd verbonden.
Terug naar de honingraatspoelen. Ze zijn gewikkeld in een
aantal lagen om de afmetingen te beperken. Teneinde de eigencapaciteit zo gering mogelijk te houden worden de win
dingen in een soort zigzagpatroon over elkaar gelegd waar
door het honingraat-uiterlijk ontstaat. De spoel wordt door
een band van celluloid op de steker vastgehouden. De spoe
len hebben een nummer dat het aantal windingen aangeeft.
Een complete serie omvat 16 spoelen, de kleinste is nr. 25,
de grootste nr. 1500 en de zelfinductie loopt uiteen van 52
microhenry tot 145 millihenry.
Corver spreekt bij de introductie van de spoelen in 1920 van
een omwenteling in de ontvangerbouw; een universele ont
vanger voor alle golven tussen 200 en 25.000 meter (1,5
MHz en 12 kHz) wordt ermee mogelijk.
Hoe de ontvangtechniek zich in de jaren twintig ontwikkelde
is uitstekend te volgen in het populaire weekblad Radio-Expres (dat vanaf maart 1923 verscheen) en het meer weten
schappelijk gerichte maandblad Radio-Nieuws, beide onder
redactie van J. Corver. De belangrijkste zaken voor de radio-
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Aib.11.9-1. Advertentie uit Radio-Nieuws van 1922.
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Afb.11.9-2. Ontvanger van het primaire type.

amateur uit deze bladen bracht Corver ook tezamen in zijn
boek Het Draadloos Amateurstation [B87], waarvan herhaal
delijk herziene drukken verschijnen. We hebben er voor on
ze beschouwing dankbaar gebruik van gemaakt.

Hoewel kristalontvangers in gebruik blijven zullen we ons
beperken tot wat "lampontvangers" werden genoemd, toestel
len met één of meer radiolampen.
Het eenvoudigste type is de primairontvanger, we ontmoetten
het reeds in paragraaf 1.8 en afb.II.9-2 toont de schakeling
ervan. Er is slechts één afgestemde kring, waarmee de an
tenne rechtstreeks is verbonden. De in die dagen gebruikelij
ke grote antennes hadden een flinke capaciteit die dus paral
lel staat aan spoel P en daardoor de hoogste te ontvangen
frequentie beperkt. Vaak wordt dan ook een serie-parallelschakelaar aangebracht waarmee de afstemcondensator naar
keuze parallel aan of in serie met de spoel kan worden ge
schakeld; in afb.I.8-14 kwamen we die reeds tegen bij een
kristalontvanger. De terugkoppeling via spoel T ontdempt de
kring waardoor selectiviteit en signaalsterkte toenemen. Bij
nog sterkere terugkoppeling gaat de ontvanger genereren en
dat is nodig om ongedempte telegrafiestations te beluisteren.
Tijdens het zoeken naar een station werd de ontvanger vaak
ook in genereren gebracht; door de interferentietoon bij het
draaien over een station viel dit eerder op, terwijl de juiste
afstemming werd gekenmerkt door het verdwijnen van de
interferentietoon, zwevingsnul genoemd, in het Engels zero
beat. Het nare is dat die oscillerende detectorlamp via de
direct gekoppelde antenne flink straalt; met een wat hoge
anodespanning en een lange antenne kan zo’n "zender" de
ontvangst tot op honderden meters afstand of meer beder
ven. Het kon zo erg zijn dat tijdens het afstemmen de ont
vangst van dat station bij luisteraars in de buurt volkomen
onmogelijk werd. De daarbij optredende fluit- en giltonen
werden de Mexicaanse hond genoemd. Getergde buren
brachten soms op hun beurt de ontvanger in genereren en
bewogen de terugkoppelspoel heen en weer zodat er een
tjoepend signaal ontstond en dat werd dan weer op dezelfde
manier beantwoord door anderen. Vooral in buurten met
een grote ontvangerdichtheid was het bezit van een radio
daardoor soms een twijfelachtig genot.
Maar een enkele keer werd met dat getjoep ook de kiem
gelegd voor een toekomstig zendamateur. Een koolmicro-

Afb.ll.9-3. Zo kon een ontvanger van het primaire type worden uit
gevoerd. Zoals toen gebruikelijk was de lamp in een houder op de
frontplaat geplaatst. Met een helgloeiend type gaf dat nog aardig
wat licht ook.

foon in serie met de antenne maakte zelfs telefonie over
enige afstand mogelijk ...
De Mexicaanse hond en de storingen, veroorzaakt door de
elektrische tram in grote steden - die toen nog niet was
voorzien van een beugel met storingonderdrukkend sleepstuk - vormen wel de grootste plagen die luisteraars in de
begintijd van de radio teisterden. De rubriek ,rbrieven van
lezers" in amateurtijdschriften en kranten stond er bol van!
Na dit intermezzo terug naar onze primairontvanger.
De terugkoppeling wordt geregeld door de afstand tussen de
spoelen P en T te variëren met behulp van de draaibare
spoelhouders, zoals geschetst in afb.ü.9-3, waarin eveneens
de serie-parallel-schakelaar is te zien. Bij een variant zijn de
spoelen vast naast elkaar opgesteld. De terugkoppeling
wordt dan geregeld met bijvoorbeeld een variabele condensa
tor in serie met de terugkoppelspoel, een variabele weer
stand parallel aan die spoel of door variëren van de anodespanning op de detectorlamp met een regelbare serieweerstand. In afb.n.9-2 is gestippeld een tweede rooster gete
kend. Dat is aanwezig bij een zogenoemde dubbelroosterlamp, een tetrode. Tussen de kathode (gloeidraad) en het
stuurrooster is daarbij een voorrooster of ruimteladingsrooster
(in de literatuur van de jaren twintig ook wel eens vooranode
genoemd) aangebracht, dat met de plus van de anodebatterij
is verbonden. Bij een triode ontstaat rondom de gloeidraad
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Afb. 11.9-4. Secundaire ontvanger.

een wolk van elektronen, de ruüntelading, die het uittreden
van nieuwe elektroden bemoeilijkt. Het positieve voorrooster
neemt die ruimtelading grotendeels weg waardoor elektro
nenemissie gemakkelijker plaats heeft en de dubbelroosterlamp kan functioneren met een zeer lage anodespanning. De
Philips D VI tetrode bijvoorbeeld had aan 2... 10 V op anode
en voorrooster genoeg, terwijl bij een triode al gauw zo’n
40...90 V nodig was. De eerste jaren waren voor de anode
spanning alleen batterijen beschikbaar en die waren niet
goedkoop; daarom was de dubbelroosterlamp een aantrekke
lijk alternatief, dat merkwaardig genoeg buiten Nederland ei
genlijk alleen in Duitsland en Frankrijk enige opgang maak
te.

De primairontvanger is niet erg selectief en wie dicht bij een
zender woont hoort die vaak overal doorheen, ongeacht de
frequentie waarop de ontvanger is afgestemd. In dat geval
biedt de secundairontvanger uitkomst, afb. 11.9-4. Er zijn nu
twee, met elkaar gekoppelde afistemkringen die samen een
bandfilter vormen: Cp (in serie met de antennecapaciteit)
samen met P en Cs samen met S. Cp is hier in serie met P
getekend maar kan daaraan ook parallel staan. Een serieparallel-schakelaar maakt beide schakelingen mogelijk. De
spoelen P en T zijn weer draaibaar opgesteld ter weerszijden
S, die in een vaste spoelhouder wordt gestoken. De P, S en
T komen van primaire, secundaire en tertiaire spoel.
Bij al deze toestellen volgt de detectortrap direct op de an
tenne. Hoogfrequentversterking werd bij omroeptoestellen
aanvankelijk niet toegepast. Voor telegrafie en professionele
richtingzoekers op lage frequenties - beneden zo’n 300 kHz zijn wel meertrapshoogfrequentversterkers gebruikt. Ze wer
den gemaakt door o.a. Telefunken en Marconi en bevatten
bijvoorbeeld vier trioden met helgloeiende wolframgloeidraad
in cascade die met smoorspoelen of weerstanden waren ge
koppeld, bredebandversterkers dus. De versterking per trap
was zo laag dat die vaak nog moest worden opgevoerd door
terugkoppeling vanuit de uitgang naar de ingang, dus over
vier trappen! Boven 300 kHz is de versterking met dit
systeem als gevolg van de onvermijdelijke capaciteiten paral
lel aan de smoorspoelen of weerstanden te gering om van
enig nut te zijn.
Hoogfrequentversterking voor omroepontvangst wordt in ons
land geïntroduceerd door dr.ir. N. Koomans (afb.ü.6-3), In
genieur der Telegrafie van de Rijksdienst der Posterijen en
Telegrafie. Zijn schema-Koomans (nogal eens verbasterd tot
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Afb.11.9-5. Toestel volgens het schema-Koomans.

Kooimans) zou een begrip worden, zie afb.II.9-5. Koomans
beschrijft de schakeling in Radio-Nieuws van 1922 [B88] en
geeft aan dat zij heel eenvoudig ontstaat door uitbreiding
van een secundair-ontvanger met een lamp en nog wat klei
ne onderdelen. Vergelijking van de afbeeldingen IL9-4 en 5
toont dit ook aan. De opstelling van de drie spoelen is iden
tiek met die van de secundairontvanger. Een voordeel is dat
door het doven van de h.f.-lamp (uitschakelen van de gloeispanning) weer een secundairontvanger ontstaat. Koomans
raadt aan spoel T door een kortsluitsteker te vervangen en
eventueel uitsluitend op de h.f.-trap dempingsreductie toe te
passen door P te koppelen met S. In de praktijk slaat men
dit verstandig advies meestal in de wind en wordt T toch ge
handhaafd waardoor zowel op de h.f.- als de detectortrap
terugkoppeling mogelijk is. Tot welke ellende dit kan leiden
zal duidelijk zijn. Ieder van de beide trappen kan genereren
waarbij ook nog sterke onderlinge beïnvloeding optreedt
Want door de terugkoppeling over de detectortrap op te
voeren wordt de kring met spoel S ontdempt en daardoor
kan de h.f.-trap gaan genereren’ Ook het omgekeerde is
mogelijk. Eigenlijk is het schema-Koomans een tamelijk on
handelbaar gevat En toch wordt het zeer populair, ook bij
fabrikanten die toestellen voor omroepluisteraars - dus tech
nische leken - volgens het schema-Koomans in de handel
brengen. De Mexicaanse hond-terreur moet in ons land dan
ook voor een groot deel op het conto van die schakeling
worden geschreven.
Een variant is het schema-Koomans-Wetterauw (H.J. Wetterauw was een toestelfabrikant in het Groningse Uithuizen).
Daarbij is spoel S apart opgesteld en kan dus niet meer met
S worden gekoppeld. Daarmee vervalt de mogelijkheid tot
overgang op secundaire ontvangst, een nadeel dus.
Men kan zich afvragen of de h.f.-trap niet spontaan gaat
genereren door terugwerking via de rooster-anode-capaciteiL
De versterking door de helgloeiende lampen van rond 1922
is echter zo gering dat er zelfs extra terugkoppeling tussen P
en S nodig was om de h.f.-lamp aan het oscilleren te krijgen.
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Afb.11.9-7. Het superradiola-schema.

Afb.ll.9-6. Reeds in 1924 ontwikkelde Corver een toestel met
twee kringen en éénknopsafstemming. Dat gebeurde met twee
gekoppelde variometers. De verschuifbare honingraatspoel
rechtsboven dient voor terugkoppeling.

Dat wordt anders wanneer de lampen door toepassing vanthorium- en oxydkathoden steiler worden. Corver adviseert
in [B87] (uitgave van 1928) dan ook om de aansluitingen van
de spoelen P en S zo te maken dat door koppeling tussen P
en S tegenkoppeling ontstaat, waardoor ongewild genereren
van de h.f.-trap kan worden onderdrukt. De bediening wordt
er al met al echter niet eenvoudiger op.

Een stap in de goede richting is de introductie van trioden
waarin de anode-rooster-capaciteit tot een minimum is be
perkt, zoals de A430, later de A435 van Philips.
Voor omroepluisteraars - en daar zijn alle tot nu toe bespro
ken schakelingen in hoofdzaak voor bedoeld - is het lastig
dat voor het afstemmen van een secundair-ontvanger of een
"Koomans" aan twee condensatoren moet worden gedraaid.
Door de sterke invloed van de direct gekoppelde antenne op
de eerste kring was het niet moge lijk de twee afstemcondensatoren mechanisch met elkaar te koppelen om éénknopsafstemming te bereiken. Bovendien zijn de (honingraat)spoelen op de plaatsen P en S meestal van verschillend num-

Afb.II.9-8. Koomans kreeg octrooi op deze schakeling waarin de
h.f.-trap is voorzien van een dubbelroosterlamp en de neutrodynisatie tot stand komt door een deel van de anodewisselspanning in tegenfase toe te voeren aan het ruimteladingsrooster.

mer en dus ongelijk van zelfinductie (een reden daarvoor is
bijvoorbeeld al dat in een stel honingraatspoelen van elk
nummer maar één exemplaar aanwezig was) waardoor voor
afstemming op een bepaalde frequentie de condensatoren op
verschillende waarden moeten worden ingesteld.
J. Corver geeft reeds in 1924 een ingenieuze manier aan om
tot éénknopsafstemming te komen: hij gebruikt in het schema-Koomans voor de spoelen P en S variometers waarvan de
assen mechanisch zijn gekoppeld [B89J. Met een op de assen
bevestigde schijf die door de frontplaat steekt kunnen ze
worden afgestemd. De primaire variometer werkt met de
antennecapaciteit als afstemkring; op de secundaire variome
ter is een binnenin het toestel gemonteerde draaicondensator parallel geschakeld waarvan de capaciteit eenmalig gelijk
wordt gemaakt aan die van de antenne. Boven de secundaire
variometer kan een klein spoeltje heen en weer worden ge
schoven dat als terugkoppelspoel T fungeert. Afb.U.9-6 geeft
een indruk van het toesteL
Het probleem van stabiele hoogfrequentversterking wordt
voor een goed deel opgelost door toepassing van neutrodynisatie, waarmee - net als bij zendertrappen - de terugwerking
van anodekring op roosterkring via de anode-rooster-capaciteit van de lamp wordt opgeheven. Het systeem kwam uit de
V.S., waar prof. Hazeltine de methode introduceerde. Eén
van de eerste neutrodynetoestellen in ons land is het zoge
noemde Superradiola-schema, afb.II.9-7. Dat is een Frans
fabriekstoestel waarvan de amateurs Hebeis en Esmeijer de
schakeling ontrafelen en publiceren in Radio-Expres. De
condensator nC neutrodyniseert de h.f.-trap; tC is de terugkoppelcondensator voor de detectortrap. In de Superradiola
worden nog verwisselbare honingraatspoelen gebruikt, waar
bij S en SI twee gelijke spoelen zijn (de eigenaar moest dus
extra spoelen kopen!) die vlak naast elkaar vast zijn opge
steld.

In een bijzondere variant van neutrodynisatie wordt een dub
belroosterlamp gebruikt volgens afb.Ü.9-8; een systeem, be
dacht door Koomans, waarop hij octrooi verkrijgt.
Een grote vooruitgang uit een oogpunt van bedieningsgemak
- we hebben het nog steeds over omroepontvangers - zijn in
gebouwde spoelen. Die worden o.a. gemaakt door de London El. Wire Co (Lewcos) en door Bowyer Lowe en gele
verd voor bijvoorbeeld een ontvanger met twee geneutrodyniseerde hoogfrequentttrappen en detectortrap, waarachter
dan nog één of meerdere laagfrequenttrappen komen. De
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de Solodinette, die een h.f.-trap en een Lf.-trap
minder heeft dan de Solodyne en dus maar twee
afgestemde kringen.

De neulrodyniscring, hoe elegant ook in princi
pe, blijft toch een wat lastige zaak; door allerlei
oorzaken is de optimale instelling van de neutrodons, zoals de neutrodynecondensatortjes werden
genoemd, frequentie-afhankelijk. De neutrodyne
sterft dan ook een snelle dood na de invoering
van de hoogfrequent-tetrode, waarin door een
schermrooster de anodc-rooster-capaciteit zo
klein is gemaakt dat de neiging tot genereren
van een daarmee uitgeruste h.f.-versterktrap
sterk wordt gereduceerd.
Het is daarbij wel noodzakelijk door afscherming
Afb.ll.9-9. Achteraanzicht van de Solodyne, een ontvanger met twee geneutrodynivan de trappen terugwerking buiten de lamp of
seerde h.f.-trappen met trioden en drie gekoppelde afstemcondensatoren. Binnen
lampen om te vermijden. Philips introduceert de
de afschermbussen bevinden zich de verwisselbare spoelen voor langegolf en
h.f.-tetrode A442 in 1927. Door toevoegen van
kortegolf (middengolf).
een derde rooster, het rem- of keerrooster,
wordt secundaire emissie van anode naar
spoelen hebben nauwkeurig dezelfde zelfinductie en dat schermrooster en de daarmee gepaard gaande negatieve
maakt het mogelijk de drie variabele afstemcondensatoren weerstand in de anodekring, onderdrukt en wordt ook een
op één as te koppelen, waardoor een toestel met éénknop- laagfrequent-eindpentode mogelijk. De B443 is de eerste
safstemming ontstaat. De detectortrap is meestal nog wel eindlamp van Philips volgens dat principe. De pentode is een
van terugkoppeling voorzien maar door de grote totale ver vinding van onze landgenoot B.D.H. Tellegen, toen bij Phi
sterking is die niet zo noodzakelijk en het kritische instellen lips, later hoogleraar aan de T.H. Delft. Spoedig blijkt dat de
"op de rand van genereren" voor telefonie is dan ook niet pentode ook uitstekend als detector kan dienen en daarmee
meer nodig. Het belangrijkste voordeel is misschien wel dat is de basis gelegd voor een type radio-ontvanger voor omroedoor de voorgeschakelde h.f.-trappen de genererende detec pontvangst dat het tot na de Tweede Wereldoorlog zal uit
tor niet meer kan stralen via de antenne, waarmee de Mexi houden, vooral in bouwdoosvorm: de drielamper, met één
caanse hond de das om is gedaan.
trap hoogfrequentversterking, detector en één trap laagfreEen goed voorbeeld van zo’n toestel is de Solodyne, waarvan quentversterking, ofte wel een 1-V-l. De pentoden geven
afb.n.9-9 en 10 het achteraanzicht en het schakelschema zoveel versterking dat drie lampen genoeg zijn. Terugkoppetonen. Bij deze uitvoering uit 1927 zijn de spoelen in cilindri ling op de detectorkring blijft nodig, ook om met twee afge
sche afschermbussen geplaatst. Er zijn twee sets van drie stemde kringen - antennekring en detectorkring - voldoende
spoelen nodig; voor lange- en kortegolf (kortegolf is wat nu selectiviteit te bereiken.
middengolf wordt genoemd). Voor de overgang van Lg. naar
k. g. moeten dus drie bussen worden losgeschroefd, drie spoe We hebben ons tot nu toe beperkt tot ontvangers voor omlen verwisseld en vervolgens de bussen weer geplaatst. Niet roepontvangst, zoals die in het decennium 1920 - 1930 tot
echt handig. Bovendien moet het binnenwerk van de ontvan ontwikkeling komen. Het wordt nu tijd om de aandacht weer
ger toegankelijk zijn. Het duurt echter niet lang of Lewcos te richten op de kortegolfamateurs. Met "kortegolf' bedoelen
brengt gecombineerde spoelen voor l.g. en k.g. uit, waarbij we nu golven beneden 200 meter, dus frequenties hoger dan
zich binnen elke, nu vast aangebrachte, afschermbus een 1,5 MHz. We vermeldden het reeds eerder: wat nu de "mid
schakelaar bevindt waarvan de as door de bovenkant van de dengolf' omroepband wordt genoemd heette vroeger "korteafschermbus steekt en daar
van een krukje is voorzien.
De drie krukjes zijn gekop
peld door een stang met een
knop die de overschakeling
l. g. - k.g. tot stand brengt.
Daarmee bezit de om
roep luis leraar voor het eerst
een toestel met éénknopsafstemming, spoelen binnen
in en een kast die gesloten
kan blijven. De Solodyne is
geen goedkope ontvanger en
al spoedig verschijnt dan ook
Afb. 11.9-10. Schakelschema van de Solodyne.
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kortegolf-ontvangtoestel
Onderdeden voor het korte golf-ontvangtoestel.

bodcmplankjc 20 x 37 c.M.
strookjes stevig eboniet 13 x 14 c.M.
strookjes stevig eboniet 2,5 x 14 cM.
strookje stevig eboniet 6 x 13 c.M.
condensatoren (variabel en voorzien
v. uitstekende fijnregeling 250 c.M.
2 spoelhouders met hefboom.
1 vaste spoelhouder.
6 stekerbusjes.
1
2
3
1
2

36
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

houtschroefjes.
veerende lampvoet.
vaste lampvoet.
potentio-rcgelaar (-meter) 400 Ohm.
gloe draadweerstad 30 Ohm.
spoelhouder voor opbouw.
vaste condensator 200 c.M.
vaste condensator 1000 c.M.
vaste condensator 2000 c.M.
lekweerstand met voet 3 Meg-Ohm.
rol glazite-draad.
transformator L. F. 1 op 3.
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Afb.11.9-13. De kortegolfontvanger volgens het schema
van afb.II.9-12.
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Grebe GR-13. Léon Deloy, 8AB, had ook een GR-13
meegenomen van zijn reis naar de V.S. en gebruikte
die bij de eerste transatlantische verbinding. Afb.ü.9-=
11 toont het schakelschema. De eerste lamp werkt als
Afb.11.9-12. Schakeling van een kortegolfontvanger uit het boekje Bouw zelf h.f.-versterker en is inductief gekoppeld met de detecuw radio-toestel, geschreven door Wouter Hulstijn, redacteur van De Tele torkring. De koppeling is zo "los" dat gevaar voor ge
graaf. Een “Kosmos“-uitgave.
nereren van de h.f.-trap niet bestaat. De beide trap
pen worden afgestemd met variometers die het grote
golf’ en die verwarring of met "kortegolf' de omroepband gebied van 80 tot 300 meter in één keer bestrijken!
500... 1500 kHz of alleen alles boven 1500 kHz wordt bedoeld
heerst in de jaren twintig dan ook volop. De onduidelijkheid Voor zelfgemaakte ontvangers zijn variometers niet populair;
verdwijnt wanneer de uitdrukking ultra korte golf in gebruik in elektrisch opzicht zijn ze trouwens ongunstig, zoals in 1.8
komt, waarmee dan het gebied tussen 3 en 30 MHz - wordt aangetoond. De amateur kon kiezen tussen vaste ingebouw
de, of verwisselbare spoelen. Wie een groot frequentiegebied
bedoeld.
wenste te ontvangen koos voor verwisselbare spoelen. Een
De eerste, speciaal voor dit frequentiegebied ontworpen ont geschikt systeem is de secundair-ontvanger met draaibare
vangers verschijnen - uiteraard zouden we haast zeggen - in spoelhouders voor de antenne- en terugkoppelspoel, ter
de V.S. Aanvankelijk zijn het tuners: een kastje met de afge weerszijden van de secundaire spoel, in de schakeling volgens
stemde kringen, dat wordt verbonden met een apart kastje afb.II.9-4. Voor korte golven kan de antennekring meestal
waarin de lampen zitten. Later worden de lampen bij de tu niet meer in afstemming worden gebracht (de eigenfrequenner ingebouwd en dan heet het een receiver. Zo’n receiver, tie van antenne plus antennespoel ligt dan te laag) en de
die veel werd gebruikt door Amerikaanse amateurs, is de antenne-afstemcondensator wordt daarom vaak weggelaten.
Een voorbeeld van zo’n schakeling is afb.ü.9-12.
_________________________________________ V
Voor
het fijnregelen van de terugkoppeling is
Putai/ to
SbaSt
hier
als
extra in serie met de terugkoppelspoel
TL?
V
T.S. ook nog een variabele condensator T.C. aan
S
'
Sl'ar No. 2
DET
\iir A'o /
gebracht. De smoorspoel SM.SP moet ervoor
)
B zorgen dat de hoogfrequente stroom in de anode/?
4= ± kring van de detector door de terugkoppelspoel
gaat en niet in de laagfrequenttrap belandt Om
i G.L.
dat een goede smoorspoel voor een groot fre
Pigtaif to Shafi J
quentiegebied moeilijk is te maken is die hier ver
------ - —Fleiible connections
wisselbaar gemaakt. De afstemming op kortegolf
N'ote tyocctaf/jr the onfer m **htch the
• tricmtter
art tcnntitif.
thru .Spaghetti * insic/e
is zeer kritisch en daarom is een goede fijnregehoA/otr snaft
ling op de afstemcondensator noodzakelijk. Afb.
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Afb.ll.9-11. Schema van de GREBE-13 ontvanger.
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Afb.11.9-14. Zo werden Lorenz-spoelen gemaakt.

Afb.11.9-16. Mandbodemspoel.

n.9-13 toont het toestel volgens afb.11.9-12 en u ziet dat zo
wel de afstem- als de terugkoppelcondensator zijn voorzien
van zo’n uitstekende fijnregelknop van Utility met een ver
traging van 1:70.

Voor kortegolf zijn honingraatspoelen niet geschikt. Daarom
worden meestal cilinderspoelen gebruikt; wanneer ze relatief
veel windingen hebben wordt vrij dun draad gebruikt en
moeten ze op kokers worden gewikkeld. Bij gering aantal
windingen kan dik draad worden toegepast en is weinig of
geen ondersteuning nodig. In afb.11.9-13 zien we daarvan een
heel fraai voorbeeld. Ook worden wel zogenoemde Lorenzspoelen gebruikt, afb.ü.9-14; spinnewebspoelen, afb.II.915, of basketspoelen, ook wel mandbodemspoelen genoemd,
afb.II.9-16. Bij ingebouwde, niet verwisselbare spoelen wordt
de terugkoppeling soms geregeld door een kantelbaar spoel
tje naast de afstemspoel, in Amerikaanse literatuur tickler
genoemd. In afb.II.9-17 zien we dat in een simpel éénlampsontvangertje, gemaakt door H. Pomes. De antennekoppeling is niet variabel Nog eenvoudiger wordt de constructie
wanneer de terugkoppeling met een variabele condensator
wordt geregeld, zoals in afb.ü.9-12, maar dan met vast opge
stelde spoelen. Die variabele terugkoppelcondensator kan
nog op verschillende manieren in de schakeling worden op
genomen, varianten waaraan de namen Reinartz, Schnell en
Weagant zijn verbonden en waarop we niet nader zullen
ingaan; meer erover is o.a. te vinden [B43], [B87] en de jaar
gangen van QST uit de jaren twintig.

Afb. 11.9-15. Spinnewebspoelen.
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De terugkoppeling is bij de kortegolfontvanger van groot
belang. Bij het variëren ervan zou de afstemming van de ont
vanger eigenlijk niet mogen veranderen. Maar het is onver
mijdelijk dat dit toch gebeurt. Vooral wanneer de terugkop
peling wordt geregeld door de stand van de terugkoppelspoel
t.o.v. de secundaire spoel te wijzigen. Daarbij verandert niet
alleen de magnetische maar ook de ongewenste, doch onver
mijdelijke capacitieve koppeling tussen de spoelen. Daardoor
kan de resonantiefrequentic van de secundaire kring - dus de
afstemming - zo sterk veranderen dat men het ontvangen
station kwijt raakt. Regeling van de terugkoppeling met een
condensator heeft hier minder last van. Maar de minste verstemming treedt op bij regeling van de terugkoppeling door
variatie van de anodespanning op de detector met een varia
bele serieweerstand. Omdat voor een goede versterking de
anodespanning niet te laag mag worden wordt de variabele
weerstand meestal als fijnregeling op de terugkoppeling ge
bruikt nadat die grof is ingesteld met een beweegbare spoel
of variabele condensator.
Dat werd bijvoorbeeld zo gedaan in de kortegolfontvanger
die de Haagse firma Van Seters en Co. in 1927 als bouw
doos op de markt bracht. L.J. van der Tooien, en-oNP (later
PAoNP), bezat zo’n toestel, zie afb.II.9-18; afb.ü.9-19 geeft
de schakeling ervan.

Afb.11.9-17. Eenvoudig kortegolfontvangertje met ingebouwde spoe
len, gemaakt door H. Pomes.

L

Afb 11.9-18. LJ. van oer Tooien, en-oNP, later PAoNP, bezat een door de firma Van
Seters in de handel gebrachte kortegolfontvanger. Links op de tafel een golfmeter van
General Radio.

Met weerstand A is fijnregeling van de terugkoppeling moge
lijk.
Vooral voor telefonie moest de ontvanger precies "op het
randje van genereren" kunnen worden ingesteld. Een zeer
hinderlijk verschijnsel daarbij is dode gang, een hysteresisverschijnsel dat zich daarin openbaart dat bij opvoeren van de
terugkoppeling de ontvanger bij een bepaalde stand van de
terugkoppelregeling met een klap zo sterk in genereren gaat
dat de terugkoppeling een heel stuk moet worden ver
minderd om het weer te stoppen. Een soepel instellen "op
het randje" is dan onmogelijk.
Een ander vervelend verschijnsel heet randgehuiï. vlak voor

Afb.11.9-19. Schema van de kortegolfontvanger van Van Seters.

Afb.II.9-20. Kortegolfontvanger K.l.3 van Van der
Heem & Bloemsma. De lampen zijn op de achterzij
de gemonteerd, het zijn een detectorlamp In anodedetectieschakeling en twee laagfrequentlampen.

het moment waarop het genereren inzet treedt laagfrequent
genereren van de detector op waarbij een hinderlijke fluit
toon ontstaat die pas verdwijnt zodra de detector hoogfre
quent begint te genereren. Er wordt over dit verschijnsel (in
het Engels fringe howl) in de literatuur zeer veel geschreven.
Over de precieze oorzaak lopen de meningen uiteen maar
algemeen wordt geconstateerd dat het iets te maken heeft
met doordringen van hoogfrequent signaal in
de laagfrequenttrappen; tevens blijkt dat
transformatorkoppeling tussen detector en
laagfrequent meer aanleiding geeft tot randgehuil dan weerstandkoppeling, terwijl het ver
schijnsel ook erger wordt bij toeneming van
het aantal laagfrequenttrappen. Gunstig blijkt
om de lekweerstand van de detectortrap aan
een potentiometer over de gloeidraad te ver
binden; soms kan dan een instelling worden
gevonden waarbij het randgehuiï verdwijnt
Ook tegen dode gang kan dat helpen. In afb.
11.9-12 is zo’n potmeter (P.M.) dan ook aan
wezig. Voorts worden allerlei andere middelen
en middeltjes aangegeven, meestal meer
proefondervindelijk gevonden dan stoelend op
theoretische basis.
Een heel goede oplossing past de Haagse fir
ma Van der Heem & Bloemsma (waarvan de
produkten worden verkocht door R.S. Stokvis
en Zonen, Erres) toe in haar kortegolftoestel-
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standkoppeling achter de detector kan Pomes twee trap
pen laagfrequentversterking toepassen, zie afb.II.9-22. Het
schema bevat nog een paar bijzonderheden zoals de capaès 2
citieve antennekoppcling, waardoor de primaire (antenne-)
CK
-JC”
■o--spoel kan vervallen. Het condensatortje in serie met de
antenne is heel klein, enkele pF. Want op frequenties
Ra
<-2
waar de antenne resoneert onttrekt die - net als bij een
!
zender - energie aan de detectorkring waardoor bij enigs
zins vaste antennekoppcling genereren onmogelijk wordt;
men sprak van dode plekken. Uiteraard doen die dode
Bi
-YrV'Aplekken zich ook voor bij inductieve antennekoppcling. De
- LF i
detectorlamp krijgt voor instelling van de anodedetectie
geen aparte negatieve spanning, verbinding van de roosterkring aan de negatieve klem van de glocistroomaccu is
► ♦ oet.
kennelijk al genoeg. Daarbij valt te bedenken dat als ge
Afb.11.9-21. Schakeling van detector- en eerste laagfrequenttrap van de volg van de spanningsval over de anodeweerstand van 200
K.I.3., fabrikaat Van der Heem & Bloemsma.
kOhm de spanning op de anode laag is waardoor de "roosterruimte" beperkt blijft. Tenslotte past Pomes verwisselba
len K.I.3 en KJ.4 met resp. drie en vier lampen, waarvan re spoelen toe die zijn gewikkeld op de bakelieten sokkels
afb.ü.9-20 de K.I.3 toont. De schakeling van de detectortrap van defecte lampen, lamphulsspoelen werden ze genoemd.
is te zien in afb.II.9-21. Randgehuil is hierbij geheel afwezig Een systeem dat uit de V.S. is komen overwaaien en dat het
door een combinatie van anodedetectie en weerstandkoppe- vele jaren zou uithouden in de amateurwereld. Met vier van
ling met de volgende trap. Bij anodedetectie wordt de detec- die spoelen wordt het frequentiegebied 19...46 meter bestre
torlamp ingesteld in de onderste bocht van de la-Vg-karakte- ken. De kleine afstemcondensator van 15 pF beperkt de be
streken frequentieband per spoel, waardoor het afstem
men gemakkelijker wordt. Merkwaardig is dat het idee
van bandspreiding door een kleine variabele parallel
aan een grotere te schakelen, waarmee de invloed van
de laatste op de afstemming wordt "verdund", pas veel
later is opgekomen.
Twee van die ontvangers-systeem-Pomes werden ge
bruikt bij het station PAoAA op de Derde Nederlandsche Radio-Salon in 1929; afb.II.7-23 gaf daarvan het
schakelschema, doch zonder vermelding van de waar
Afb.11.9-22. Kortegolfontvanger met anodedetectie; systeem-Pomes.
den van de onderdelen.
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Met de intrede van de hoogfrequent-schermroosterlamp eerst als tetrode, later ook als pentode - wordt lonende
hoogfrequentversterking ook op kortegolf mogelijk en die
vindt dan ook aarzelend ingang bij amateurontvangers. De
Het systeem werkt zo goed dat H. Pomes het toepast in een versterking is meegenomen voor ontvangst van zwakke stati
kortegolfontvanger die wordt beschreven in Radio-Expres ons, maar het belangrijkste effect is dat de detector door de
(B90). Met transformatorkoppeling en roosterdetectie zijn h.f.-trap wordt gescheiden van de antenne. Bij genererende
twee trappen laagfrequentversterking vrijwel onmogelijk als detector vindt geen straling via de antenne meer plaats (hoe
gevolg van hevig randgehuil; dankzij anodedetectie en weer- wel de "Mexicaanse hond" op kortegolf niet zo’n probleem
vormde) terwijl tevens "dode plekken" door reso______ nantie van de antenne vervallen. Tenslotte kan de
UX-222
afstemschaal van de detector nu worden geijkt in
UX 201 A
V U»-222
UX 201 A
I C*
y-i
frequentie of golflengte; bij koppeling met een an
tenne is dat niet mogelijk doordat de capaciteit van
—de antenne de afstemming mee bepaalt en daarmee
L,|cT h f ? ? *
een onzeker element in de ijking vormt.

ristiek; daarvoor dient het in het schema aangegeven batte
rijtje. Ook hier zien we weer fijnregeling van de terugkoppe
ling met een serieweerstand Rl.
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De kortegolfontvanger met hoogfrequenttrap krijgt
er een afstemknop bij; die voor de antennekring.
Hoewel de afstemming daarvan vrij breed is werd
*»
ó
o
ó
dat soms toch soms als een bezwaar gezien. Boven
♦
♦IJ5*
«45»
-7
dien komt er een spoel bij die voor een groot freKortegolfontvanger met hoogfrequentversterking en laagfrequentfilter quentiegebied eveneens moet worden verwisseld.

Afb. 11.9-23.
voor telegrafie, ontworpen door Ross A. Huil van de ARRL
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een T-Ford-ontstekingsbobine, waarvan primaire wikkeling
en kern zijn verwijderd. Dat het filter zo goed werkt komt
mede doordat het in de anodekring van een pentode is opge
nomen en door de hoge inwendige weerstand van die lamp
vrijwel niet wordt gedempt. Opmerkelijk is de volumerege
laar R5 parallel aan de secundaire wikkeling van de Lf.-trafo
achter de detector; een weerstand op die plaats schijnt ook
een goede remedie tegen randgehuil te zijn en dat is een
maatregel die kennelijk (nog) niet tot Europa was doorge
drongen.

Wij zagen reeds dat de Nederlandse firma’s Van Seters en
Van der Heem & Bloemsma complete kortegolfontvangers
in de handel brachten (die van Van Seters in bouwdoosvorm). Ook Philips brengt in 1928 een kortegolftoestel (ei
genlijk een universele ontvanger) uit met één afgestemde
kring, het type 2802. Met zes verwisselbare spoelen kunnen
golven tussen 10 en 2400 meter worden ontvangen. Ook bij
dit toestel is de ingang van de h.f.-trap met een tetrode A442
niet afgestemd. Daarop volgen een A414 als detector en een
fa 5 ■
A415 en B443 als laagfrequentversterkers.
Een heel mooi toestel in bouwdoosvorm, bedoeld voor zowel
Afb.11.9-24. PILOT SUPER WASP vierlampsontvanger die met verwis
de kortegolfamateur als de omroepluisteraar, wordt door de
selbare spoelen het gehele gebied van 14 tot 500 meter bestreek.
Amerikaanse firma Pilot in de handel gebracht onder de
naam PILOT SUPER WASP\ het is ontworpen door Robert
Vaak - en in de V.S. weer het eerst - wordt de antennekring S. Kruse, John Geloso en David Grimes. In Nederland wordt
dan ook vervangen door een hoogfrequentsmoorspoel of een Pilot vertegenwoordigd door N.V. Nijkerk’s Radio te Am
weerstand, waarbij het daardoor veroorzaakte verlies aan sterdam en aan haar catalogus 1929-1930 ontlenen we afb.
versterking op de koop toe wordt genomen. Zoiets zou thans II.9-24 met de SUPER WASP in voor- en achteraanzicht.
onmogelijk zijn: de hoogfrequentlamp zou door het ontbre Het is een l-V-2 met in de Nederlandse uitvoering A442 als
ken van ingangsselectiviteit zoveel sterke signalen tegelijk te hoogfrequent, A415 als detector en eerste laagfrequent en
verwerken krijgen dat zij volkomen overbelast zou raken met B405 als tweede laagfrequent. De lampen moeten wel een
Amerikaanse voet hebben, maar dat was kennelijk geen pro
hevige kruis- en intermodulatie als resultaat.
In II.9 noemden wij het ARRL Technical Development Plan, bleem. Met vijf sets van twee spoelen (antenne- en detectorvoortkomend uit de bepalingen die de Washingtonse Confe kring) bestrijkt het toestel de band 600 kHz tot 21,4 MHz
rentie met ingang van 1929 met betrekking tot amateurzen- (500... 14 meter). Hoogfrequent- en detectortrap zijn ieder
ders had vastgelegd en met de Australiër Ross A Huil als ondergebracht in een geheel gesloten afschermdoos, die voor
motor. Hoewel "Washington" aan ontvangers geen eisen stelt het verwisselen van de spoelen uiteraard moet worden geo
introduceert Huil in QST van november 1928 toch een serie pend. Het toestel met spoelen, doch zonder lampen, kostte
moderne ontvangers voor de amateurbandcn zoals die in bij Nijkerk als bouwdoos ƒ 120, waar voor de lampen nog
1929 van kracht zullen worden [B91]. De serie omvat ont ƒ 35 bij kwam. Een hoop geld, maar dan ook voor een heel
vangers met twee, drie en vier lampen. De eerste hebben fraai apparaat. Er verschijnt spoedig ook een uitvoering met
een detector en één (O-V-l) resp. twee (O-V-2) laagfrequent- wisselstroomlampen van en die is zelfs op kortegolf geheel
trappen en ze werken met verwisselbare lamphulsspoeltjes. bromvrij; een prestatie voor die tijd.
De meest uitgebreide ontvanger bezit een hoogfrequenttrap,
detector en twee laagfrequenttrappen (l-V-2); de schakeling Tot nu toe hebben we het uitsluitend over rechtuit-ontvanis volgens afb.II.9-23. Ook Huil past hier in plaats van een gers gehad. Maar ook andere ontvangsystemen komen in de
afgestemde antennekring een weerstand R toe, een methode jaren twintig tot ontwikkeling, zoals de superheterodyne en
die spoedig in vrij algemeen gebruik komt, zoals we reeds daarvan afgeleide vormen. Voordat we daarmee doorgaan
opmerkten. De spoelen LI en L2 zijn tezamen gewikkeld op willen we eerst nog melding maken van wat we een soort
echte, verwisselbare spoelvormen (beter maar ook duurder voorloper op de super zouden kunnen noemen; ontvangst
dan de lamphulsvormen). De terugkoppeling wordt geregeld met zwevingstoestel. Om bij een rechtuitontvanger onge
met R4. Heel bijzonder is het systeem om op de verschillen dempte telegrafiestations te kunnen ontvangen (klasse van
de banden voldoende bandspreiding te krijgen: de afstemcon- uitzending A1A) moet de detectortrap genereren en boven
densator Cl kan ook worden verwisseld en heeft verschillen dien iets ten opzichte van de frequentie van het ontvangen
de maximale waarde voor de diverse banden! Omdat de ont station worden verstemd om een hoorbare verschiltoon (zwevangers zijn bedoeld voor telegrafie is in het laagfre- vingstoon) te krijgen. Willen we een toon van bijvoorbeeld
quentdeel een audiofilter aangebracht, bestaande uit L3 en 1000 Hz horen dan moet de ontvanger 1 kHz naast het stati
C6, dat piekt bij 1000 Hz. L3 is de secundaire wikkeling van on worden afgestemd. Bij stations op VLF, zoals Malabar,
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Nu is voor ontvangst van telegrafie met
genererende
detector de gevoeligheid
l
van de ontvanger ook zonder hoogfre
- Lllquentversterking wel groot genoeg. De
o*
detector werkt daarbij vrijwel lineair,
A?.
dat wil zeggen dat de sterkte van het
uitgangssignaal evenredig is met de
1
—o B •
sterkte van het ontvangen signaal Ze
is dat het geval voor zwakke signa
T .... ker
len en daar gaat het hierom. Voor teleAfb. 11.9*25. Schakelschema van een door J.J. Numans ontworpen superheterodyne-ontvanger. fonie-ontvangst mag de detector niet
Er werd nog een laagfrequentversterker achter geschakeld. Geheel links de lokale oscillator oscilleren en bij zwakke signalen is de
detectie kwadratisch. Dat wil zeggen
met een dubbelroosterlamp volgens Numans-Roosenstein.
dat bij zulke signalen het uitgangssig
betekende die 1 kHz een procentueel zo grote verstemming naal van de detector zeer gering is en de signaal/ruis-verhoudat het ontvangen signaal ernstig zou worden verzwakt. Om ding laag. Laagfrequentversterking helpt daarbij niet want
dat te voorkomen wordt de ontvanger optimaal afgestemd op daardoor wordt de ruis ook versterkt. Het enige dat helpt is
het station met de detector dicht tegen genereren aan ("op het signaal op het rooster van de detectorlamp groter ma
het randje"). Om het station hoorbaar te maken wordt een ken. Enerzijds door de terugkoppeling tot op het randje van
hulposcillator - het zwevingstoestel - met de ontvanger gekop genereren op te voeren - een kritisch en vaak onstabiel punt
peld. Die oscilleert op een frequentie welke in ons geval 1 - anderzijds door hoogfrequentversterking ... en dat laatste
kHz boven of onder de ontvangfrequentie ligt. De beide sig lukte dus niet. De superheterodyne zet het signaal om naar
nalen worden in de detector gemengd en de verschiltoon een lage middenfrequentie waarop wel lonende versterking
wordt hoorbaar. Er is een duidelijke verwantschap met wat moge lijk is. Met name voor telefonie-ontvangst op korte gol
thans een directe-conversie-ontvanger wordt genoemd. We ven is de super dus de aangewezen oplossing. Een tweede
zouden het ook een superheterodyne met een middenfre- toepassing is bij ontvangers die met een raamantenne wer
quentie van nul hertz kunnen noemen. Het systeem wordt ken, een in de vroege jaren van de radio nogal aantrekkelijk
reeds in 1905 door de Amerikaan Fessenden aangegeven en geacht systeem, vooral daar waar een buitenantenne (die
die spreekt van heterodyne-ontvangst [B92].
flink lang moest zijn) niet mogelijk was. De uitgangsspanning
De superheterodyne-ontvanger wordt in de publikaties van van een raam is altijd vrij gering en dan is de super dus ook
Oorver ook wel toestel met golflengtetransformatie genoemd. gunstig.
Algemeen wordt de uitvinding van dit systeem toegeschreven
aan de veelzijdige Amerikaanse majoor E.H. Armst rong, die Nu eerst iets over de terminologie die in publikaties uit de
er in december 1918 patent op krijgt. Volgens [B94] zou de jaren 1920...30 wordt gebruikt. Het begrip mengtrap kende
Fransman Lucien Lévy reeds in 1917 octrooi op de super men nog niet, die trap wordt eerste detector genoemd. Wij
hebben gekregen. Maar daar blijft het niet bij want volgens zullen toch maar van mengtrap blijven spreken. Wat thans
[B92] zou Graf von Arco van Telefunken het principe van detector in een super heet werd tweede detector genoemd.
de super reeds in 1913/14 hebben gevonden, maar kennelijk De lokale oscillator werd vaak generator genoemd, soms ook
niet hebben gepatenteerd ... (Iets dergelijks is er aan de zwevingstoestel\ u begrijpt uit het voorgaande waarom. In de
hand met de uitvinding van de terugkoppeling. Weer volgens symboliek voor ontvangers werden detectortrappen aange
[B94] kreeg op 9 april 1914 E. Reiss er een Amerikaans pa duid met 'V en versterkertrappen met een cijfer dat het
tent op, C.S. Franklin op 12 juni 1916 een Engels patent en aantal van die trappen aangeeft. Een superheterodyne-ontA. Meissner op 15 juli 1913 een Duits patent. Dat is met vanger zonder hoogfrequentversterking, gevolgd door een
zogenoemde Lieben-Röhren. De terugkoppeling rond een mengtrap, twee middenfrequenttrappen, detector en twee
detectortrap voor dempingsreductie en oscilleren wordt op 9 laagfrequenttrappen werd dus aangeduid met 0-V-2-V-2. De
december 1913 door H.J. Round in Engeland gepatenteerd schakeling van de mengtrap is vaak die van een secundairen door E.H. Armstrong op 13 december 1913 in Amerika. ontvanger, dus met drie spoelen, waardoor ook nog terug
Tenslotte verkregen op 15 december 1913 opnieuw A. koppeling op de mengtrap kan worden toegepast. Voor de
Meissner in Duitsland en op 29 december 1913 J. Langmuir injectie van het oscillatorsignaal wordt de spoel van de oscil
in Amerika patenten op dit gebied, waarbij dat van Lang lator met de spoel van de afgestemde kring van de mengtrap
muir betrekking had op hoogvacuumlampen. Daarmee wer gekoppeld. Een totaal dus van vier spoelen, waarvan diverse
den binnen korte tijd in drie landen onafhankelijk van elkaar onderlinge koppelingen meestal nog variabel zijn ook; een
patenten voor teruggekoppelde detectoren en zenders met aardig mechanisch probleem! Afb.U.9-25 toont het schema
lampen verleend).
van een door J.J. Numans ontwikkelde experimentele super,
Dat het in vergelijking met de rechtuit-ontvanger gecompli terwijl afb.II.9-26 de doos met de oscillator en mengtrap laat
ceerde superheterodynesysteem werd toegepast vindt haar zien; bovenop de vier onderling gekoppelde spoelen. De in
oorzaak in het feit dat van de eerste lampen met helgloeien- afb.n.9-25 geheel links getekende generator is een bijzonde
de wolframgloeidraad de steilheid zo gering is dat lonende re; er is geen zichtbare terugkoppeling! Er wordt een dubhoogfrequentversterking op korte golven niet mogelijk was. belroosterlamp in gebruikt met doorverbonden voor- en
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Afb. 11.9-27. Ingangstrap van de Tropadyne. De kring L-C is
afgestemd op de signaalfrequentie en gekoppeld met een
“koud“ punt op oscillatorkring. De kring Lw-Cm is afge
stemd op de middenfrequentie.

Afb.ll.9-26. In de door bevinden zich lokale oscillator en mengtrap
van de superheterodyne-ontvanger volgens afb.II.9-25.

stuurrooster. Wordt het stuurrooster positiever gemaakt dan
neemt de anodestroom toe. Daardoor vermindert de voorroosterstroom (de totale stroom door de lamp blijft ongeveer
hetzelfde) terwijl toch de spanning op het voorrooster ook
meer positief wordt. Dat betekent dat het voorrooster een
negatieve ingangsweerstand heeft. Daardoor wordt de kring
ontdempt en gaat de schakeling genereren. Deze heel simpe
le en stabiele schakeling, die zelfs op audiofrequenties nog
heel gemakkelijk oscilleert met maar een paar volt voedings
spanning, is in 1924 onafhankelijk van elkaar ontdekt door
de Nederlanders H.O. Roosenstein en J.J. Numans en wordt
dan ook Numans-Roosenstein-oscillator genoemd. Zij werd
ook veel gebruikt voor "zendende" golfmetcrs.

In plaats van een aparte lokale oscillator kan de mengtrap
ook zelf het lokale oscillatorsignaal opwekken; men spreekt
in dat geval van een superautodyne. Om uitstraling van het
oscillatorsignaal via de antenne te voorkomen is de tropadyne
bedacht, zie afb.I.9-27. De antennekring L-C is via C2 ver
bonden met een punt m op de oscillatorspoel waar de oscillatorspanning nul of zeer klein is.
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Afb.ll.9-28. In de modulateur bigrille van Ducretet werd een dubbelroosterlamp toegepast. De kring L-C is afgestemd op de
signaalfrequentie, Lg-Cg is de generatorkring en Lm-Cm reso
neert op de middenfrequentie.

Echte menglampen bestonden nog niet maar iets dat erop
lijkt is het gebruik door de Franse firma Ducretet van een
dubbelroosterlamp als menglamp: de modulateur bigrille,
afb.II.9-28. Daarin werkt het ruimteladingsrooster als
stuurrooster voor de
oscillatorkring Cg-Lg.
Andere varianten zijn
de Lacault-schakeling,
ook wel ultradyne ge
' hÏóGOnoemd, de strobodyne
KA A CO
en de hétéro-bigrille van
LardellL Vooral de
Franse constructeurs
bedenken bloemrijke
benamingen voor hun
geesteskinderen! We
zullen u niet vervelen Afb.11.9-29. Middenfrequenttransformamet al variaties op het tor met ijzerkern.
thema mengtrap; in
[B43] en [B87] worden ze beschreven.
De middenfrequentie wordt naar moderne begrippen zeer
laag gekozen, zo tussen 30 en 50 kHz. Daardoor is de spiegelonderdrukking uiteraard zeer slecht maar daarover maakt
men zich niet druk; het enige dat Corver in [B87] vermeldt is
dat elk station bij twee verschillende afstemmingen van de
generator kan worden ontvangen. Dat bij elke generatorafstemming ontvangst op twee frequenties kan optreden is iets
waarover pas zo rond 1929 wordt gerapporteerd. Dan is ken
nelijk het aantal stations zo toegenomen dat het verschijnsel
hinderlijk wordt. De m.f.-trappen zijn uiteraard uitgerust met
trioden en omdat de versterking per trap gering is worden
soms drie of vier trappen gebruikt. Die zijn vooral in het
begin meestal gekoppeld door transformatoren met ijzerkern
(afb.II.9-29). Een voorbeeld van zo’n transformatorgekoppelde m.f.-versterker ziet u in afb.II.9-30; in [B43] aangeduid als
"viertrapsversterker"; de laatste trap is echter de (tweede)
detector. Die transformatoren zijn zo gemaakt dat de zelfinductie van de wikkelingen samen met de eigencapaciteit in
een soort bandfilterdoorlaat resulteert, maar erg duidelijk
gedefinieerd is die niet en bovendien wordt de doorlaat mede
beïnvloed door de capaciteit van de aanhangende bedrading
j
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Afb.11.9-30. Middenfrequentversterker met transformatorkoppeling
en drie trappen, gevolgd door de detectortrap.

en de lampen. Vaak is de doorlaat te smal waardoor de tele
fonie "hol” gaat klinken als gevolg van afsnijden van de hoge
tonen. Dat wordt nog erger door de meestal aanwezige genereemeiging die de doorlaat een scherpe piek geeft. Men
trachtte één en ander te verbeteren door hei aanbrengen
van dempingsweerstanden over de transformatorwikkelingen,
onderling verstemmen van de trafo’s met parallelgeschakelde
condensatoren of door de m.f.-lampen positieve roosterspanning te geven; de resulterende roosterstroom dempt de
transformatoren, een niet erg fraaie methode die Corver dan
ook als minderwaardig kwalificeert. Al met al is de transformatorgekoppelde middenfrequentversterker een slecht re
produceerbaar geval waarvan de resultaten afhangen van tal
van onberekenbare factoren.
Veel beter gaat het wanneer middenfrequenttransformatoren
zonder ijzerkem in de handel komen waarvan de beide wik
kelingen met uitwendig aan te brengen condensatoren wor
den afgestemd op de middenfrequentie; voorlopers van de
latere middenfrequentbandfilters. Meestal werd één zo’n tra
fo toegepast tussen de mengtrap en de eerste m.f.-lamp en
die bepaalde de selectiviteit.
De koppeling tussen de overige m.f.-trappen was breedban
dig met smoorspoelen of weerstanden.
De superheterodyne die Paul Godley voor de transatlanti
sche proeven in 1921 meenam vanuit de V.S. is z’n tijd in
verschillende opzichten vooruit: zie het schema in afb.ü.9-31.
De middenfrequentie is 100 kHz, toen voor Europa onge
bruikelijk hoog. Verder zien we hier reeds (1921!) het middenfrequentbandfilter aan de ingang van de middenfrequent-
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Afb. 11.9*32. Superheterodyne-ontvanger voor VLF, zoals te Sambeek gebruikt voor de ontvangst van Malabar.

versterker, gevolgd door vijf weerstandgekoppelde trappen.
Tenslotte is rechtsonder een oscillator getekend die met de
(tweede) detector wordt gekoppeld voor ontvangst van onge
dempte telegrafie; later zou dat een beat frequency oscillator
ofte wel b.f.o. worden genoemd. In afb.II.9-31 wordt de middenfrequentie beat frequency genoemd en de middenfrequentlampen aangeduid met R.F.; heel verwanend allemaal
Tot besluit van onze beschouwing over de superheterodyne
willen we dc bijzondere uitvoering beschrijven zoals die werd
gebruikt te Sambeek en later te Meyendel voor de ontvangst
van Malabar en andere VLF-stations op grote afstand [B93].
Afb.II.9-32 toont een blokschema van het ontvangsysteem.
De ontvangst geschiedt op een vast opgesteld raam van vier
windingen en met zijden van 34 m (!). Het raam is gericht
op Nederlands-Oost-Indië; het kan eveneens voor ontvangst
uit Amerika worden gebruikt omdat de richting daarvoor
ook ongeveer klopt. Het midden van het raam is geaard.
Met spoel I en een variabele condensator wordt het raam op
de ontvangfrequentie afgestemd. Via een tussenkring II
wordt het signaal overgedragen op kring III. Doordat het
grote raam een sterk signaal produceert kan de koppeling
tussen de kringen I, II en III zeer los worden gehouden
waardoor dit stelsel van drie gekoppelde kringen reeds een
flinke selectiviteit bezit. Met II is ook nog het "1£ Zwevingstoestel" gekoppeld waarvan de frequentie 8000 Hz verschilt
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Afb. 11.9-31. Superheterodyne-ontvanger waarmee Paul Godley in december 1921 te Ardrossan (Schotland) Amerikaanse amateurs ontving.
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kring I. Bij juiste instelling verdwijnt de
ontvangst uit de van Malabar afgerichte
zijde. Dat kan ook helpen bij luchtstorin
gen, wanneer die niet uit de richting Ma
labar komen. Maar zelfs daarmee zijn de
mogelijkheden niet uitgeput. Een sterk
station dat in frequentie weinig verschilt
met die van Malabar, kan onhoorbaar
worden gemaakt, zonder van het lichtef
fect van het raam gebruik te maken. Dat
gaat als volgt. Normaal staan de spoelen I
en III loodrecht op elkaar en heeft de
signaaloverdracht plaats via II. Maar men
kan de spoelen I en III ook zo opstellen
dat naast de overdracht via II ook directe
overdracht van I op in plaats heeft. Door
spelen met die koppelingen en de afstem
mingen kan het beschreven uitdovingsefAfb.ll.9-33. Opstelling van de apparatuur in het ontvangstation Sambeek.
fect worden bereikt.
Volledigheidshalve vermelden we nog dat
met die van het ontvangen station. In de viervoudige hoog- naast het grote vaste raam ook nog een kleiner, draaibaar
frequentversterker H.V., die breedbandig is en dus geen af- raam aanwezig was, plus een vast raam binnen het gebouw.
stcmkringen bevat, ontstaat door gelijkrichting van de beide Afb.II.9-33 toont de opstelling van de ontvangapparatuur.
signalen een verschilfrequentie van 8000 Hz die we als eerste Van de oorspronkelijk gebruikte Telefunken-apparatuur is
middenfrequcntie zouden kunnen aanduiden. H.V. bevat aan door het personeel van het laboratorium van de Rijkstelede ingang nog een extra lamp waarmee via Tl terugkoppe graafdienst onder leiding van Koomans niet veel over gela
ling kan worden verkregen om de selectiviteit van kring III ten!
nog verder op te voeren.
Die technici - en de bedienende telegrafisten - doen actief
mee aan het verbeteren van de ontvangst. Zo vindt één van
De kringen 1 en 2 achter HV zijn op 8000 Hz afgestemd en hen, A.E.J. Vlug, dat de signaal/storing-verhouding vaak be
nu heeft een tweede menging plaats naar 500 Hz. Als oscil- ter is wanneer als antenne draden in de grond worden ge
lator dient het "2e Zwevingstoestel", dat dus op 8500 Hz of bruikt, ontvangst op aarddraden heette dat.
7500 Hz is afgestémd. De menging gebeurt in de bredeband- In augustus 1924 verhuist het ontvangstation naar Meyendel
versterker M.V. die tevens voor versterking van het 500 Hz- in de duinen bij Den Haag. Daar wordt o.a. een langwerpig
signaal zorgt. Ook M.V. bezit aan de ingang een extra lamp raam gebruikt dat bestaat uit een draad van 350 m lang, 14
waarmee via T2 op kring 2 kan worden teruggekoppeld. Het m hoog opgehangen aan telefoonpalen met een draad in de
uitgangssignaal van M.V. is op hoofdtelefoon hoorbaar maar aarde als retourdraad. Daaraan kunnen zonder onderlinge
voor nog verder opvoeren van de selectiviteit kan ook een beïnvloeding meerdere ontvangers volgens het systeem van
op 500 Hz afgestemde selectieve laagfrequentversterker (met afb.II.9-32 worden aangesloten.
terugkoppeling!) worden aangesloten. Die bevat ook een
gelijkrichtschakeling waarvan het uitgangssignaal een morse- Superheterodynes en afgeleide schakelingen zijn duur door
de vele onderdelen; ze worden dan ook slechts op beperkte
schrijftoestel kan sturen.
De beide versterkers H.V. en M.V. zijn, zoals reeds vermeld, schaal toegepast voor omroepontvangst en nog minder door
breedbandig; er zitten vier door smoorspoelen gekoppelde kortcgolfamateurs. Die werken in hoofdzaak met telegrafie
trioden in, waarbij de smoorspoelen in H.V. zonder en in en daarvoor is de simpele rechtuit een goede ontvanger. Pas
M.V. mèt ijzerkemen zijn uitgerust. De extra triode voor in de loop van het decennium 1930-1940 zal de super door
breken als omroepontvanger; maar ook dan zal de hoge prijs
terugkoppeling in de beide versterkers is al genoemd.
Al die teruggekoppelde kringen op lage frequenties geven de van een super ruime toepassing door amateurs in de weg
blijven staan.
ontvanger uiteraard een bijzonder grote selectiviteit.

Kennelijk was de VLF-band toch al zodanig druk bezet met
stations dat soms nog een extra selectiemiddel noodzakelijk
was om Malabar goed te kunnen nemen. Het raam heeft
uiteraard een achtvormig antennediagram. Dat kan worden
veranderd in een eenzijdig, cardiodevormig, diagram. Daar
voor is te Sambeek tevens een lange, horizontale draadantenne aanwezig, verbonden met een afstemkring die op de
ontvangfrequentie wordt afgestemd. De onderkant van de
kring is geaard. De spoel van de kring wordt gekoppeld met

Het laatste ontvangsysteem dat in de jaren twintig naar vo
ren komt en waaraan we enige aandacht willen besteden is
de superregeneratieve ontvanger, ook een vinding van de on
uitputtelijke majoor E.H. Armstrong. Bij de "superreg" gene
reert de detector altijd, ook bij telefonie-ontvangst. Het ge
nereren wordt echter periodiek onderbroken in een audiofrequentie die meestal net boven het hoorbare gebied is ge
legd. Daarbij ontstaat een enorme versterking die toeneemt
naarmate de ontvangfrequentie hoger ligt. Hoe dit komt zul-

121

R

w
Ir

8l5_______

üOs
—c’n—

Afb.II.9-34. Superregeneratieve ontvanger volgens Armstrong, waarmee Corver proeven nam.
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Afb.II.9-35. Numans ontwikkelde een beter hanteerbare superregeneratieve ontvan
ger waarin een aparte generator voor het onderbrekingssignaal werd gebruikt.

len we hier niet behandelen; het is niet zo een
voudig en uit de publikaties van Numans [B43] en Corver
[B87], [B95] blijkt dat zij de werking ook niet door hadden.
Pas in de jaren dertig, wanneer de superreg op grote schaal
wordt gebruikt voor vijfmeterwerk, wordt de werking van het
systeem doorzien.
Corver doet zijn eerste proeven met de schakeling van Armstrong volgens afb.II.9-34. De lamp genereert tegelijkertijd
op de ontvangfrequentie, waarop de enkelpolig (!) aangeslo
ten raamkring en de kring met L2 en C2 zijn afgestemd en
op de onderbrekingsfrequentie (in het Engels quenching frequency), bepaald door L4, L5, C4 en C5. Met C5 wordt de
sterkte van het onderbrekingssignaal geregeld. Omdat de
onderbrekingsfrequentie soms toch in het hoorbare gebied
ligt is in serie met de telefoon een sperkring L6-C6 aange
bracht die is afgestemd op de onderbrekingsfrequentie.
Op een raam van 2 m2 met 6 windingen was omrocptelefonie beneden 500 meter zonder verder versterking op luid
spreker hoorbaar’. Toch blijkt het een grillige schakeling,
waarmee moeilijk is te werken. Numans bedenkt de betere
variant volgens afb.II.9-35. Daarbij wordt een normale korte-

golfontvanger volgens het secundaire systeem gebruikt. De
anodespanningsbron is echter vervangen door een generator
die het onderbrekingssignaal opwekt. De ontvanger oscilleert
ook doch kan dat alleen doen tijdens de positieve halve peri
oden van het onderbrekingssignaal. Tenslotte zien we geheel
rechts nog een laagfrequcnttrap. Deze schakeling is veel be
ter hanteerbaar en er wordt door Corver dan ook met suc
ces mee gedemonstreerd: "Twee meter koperdraad aan een
boekenkastgordijnroe als antenne bracht ons vrijwel oogenblikkelijk Brussel uit de luidspreker!".
De Amerikaan Flewelling bedenkt een nog eenvoudiger su
perregeneratieve schakeling waarbij het onderbreken van het
oscilleren tot stand komt door overgenereren van de lamp,
waardoor die periodiek dichtslaat. H. Pomes maakt zo’n Flewelling-superrcg volgens de schakeling van afb.II.9-36 en
waarvan afb.II.9-37 een foto laat zien. Met dit éénlampsraamontvangertje ontvangt hij Amerikaanse telcfoniestations
op 20, 30 en 60 op hoofdtelefoon!
Corver schrijft over de superreg in [B87J: "Het is een systeem
waar "iets in zit", al is nog niet goed te zien, hoe de superrege
neratieve er ooit toe gebracht zal worden, beschaafde ontvangst
zonder onaangename bijkomstigheden te geven.
Tot die bijkomstigheden behoort ook, dat geweldige storingen
in de omgeving worden veroorzaakt, op tal van golflengten tege
lijk!".
De superreg wordt tot in de jaren negentig nog gebruikt in
simpele peilontvangertjes voor de tweemeterband.
Een ontwikkeling in Duitsland op het gebied van de radiolamp in de jaren twintig dient zeker te worden vermeld: de
meervoudige lampen van het fabrikaat Loewe, ontworpen
door de toen jonge Manfred von Ardenne (geboren in 1907).
We zouden het een vroege vorm van geïntegreerde schake
ling kunnen noemen want binnen de glazen ballon van zo’n
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Afb.ll.9-37. Achterzijde van de superregeneratieve
raamontvanger volgens afb.II.9-36.
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Afb.ll.9-36. Superregeneratieve raamontvanger waarmee H.
Pomes proeven nam.
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niet meer dan een volt of tien nodig, dus is een droge
batterij daarvoor heel geschikt en gaat lang mee. Ze
waren te koop als langwerpige blokken met daarin
een rijtje in serie geschakelde 1,5 volt-cellen. De
werd door de nieuwe vinding, de
maximale spanning bedroeg 15 tot 20 volt; de door
Loewe-meervoudige lampen
geschapen
Gemakkelijke be
verbindingen tussen de cellen waren ook op stekerdiening tengevolge van de een
busjes naar buiten gevoerd zodat diverse negatieve
voudige samenstelling, daardoor
tevens buitengewoon lagen prijs
roosterspanningen, opklimmende met 1,5 volt, kon
en geringe onderhoudskosten.
den
worden afgetakt: afb.II.9-40 onderaan.
O Loewe-Ortsempfanger.
Heel anders is het met de gloeistroomvoorziening.
Type O. E. 333 met Loewe-3voudige lamp Type 3 N F voor
Vooral de eerste radiolampen met helgloeiende wolluidspreker-ontvangst van het
plaatselijke station.
framgloeidraad vragen een forse stroom en die kan
Loewe-Fern-empfanger.
""
gedurende een redelijke tijd alleen door een accu
Type 2H 3N met 2-voudlge en 3-voudlge lamp voor
luidspreker-ontvangst v. d meeste Europ stations.
worden geleverd. Die accu moest regelmatig worden
opgeladen en wie thuis niet over netspanning be
schikte bracht de accu naar een laadstation, vaak de
Hoofdrcrt.: E. LEHNERs Haodcls| onderneming, Amstel 67. Amsterdam
plaatselijke smederij annex elektriciteitswinkeL Een
heel gedoe want de accu was zwaar en het vervoer
W/fflllllllllllllllllllllllllllllllllllM
ervan riskant: gemorst accuzuur is funest voor de
Afb.ll.9-38. Advertentie in Radio Wereld van 1927.
kleding. Wie wel netspanning had kon de accu thuis
laden. Bij de toen nog vrij veel voorkomende gelijklamp bevinden zich een paar trioden die door weerstandkop- stroomnetten ging dat simpel door de accu via een voorschapeling als versterkertrappen in cascade zijn geschakeld, waar kelweerstand, bijvoorbeeld één of meer gloeilampen, op het
bij ook de koppelelementen - weerstanden en condensatoren net aan te sluiten. Bij een wisselspanningsnet is een laadge- binnen de ballon zijn opgenomen. De meervoudige lampen lijkrichter nodig. Die waren er in verschillende soorten.
vereenvoudigen de constructie van het ontvangtoestel aan Knutselaars maken bijvoorbeeld een elektrolytische gelijkzienlijk en Locwe brengt hiermee het Volks-Ontvangapparaat richter zoals we die al tegenkwamen bij zenders. Of een me
in twee uitvoeringen uit, afb.II.9-38. Een tweede reden voor chanische trillergelijkrichter, afb.n.9-41. Tussen de polen van
het uitbrengen van de meervoudige lampen is dat in Duits de permanente magneet zien we een spoeltje dat via een
land voor een radio-ontvanger belasting moest worden be trafootje op het lichtnet is aangesloten. Op het veld van de
taald waarvan de hoogte afhankelijk was van het aantal lam permanente magneet wordt aldus een wisselveld met de fre
pen. Daarbij gold een meervoudige lamp belastingtechnisch quentie van de netspanning gesuperponeerd. Voor de polen
van de magneet is een beweegbaar ankertje aangebracht
kennelijk als één exemplaar.
waarvan het eigentrillingsgetal met behulp van het op een
Als eerste brengt Loewe twee typen uit: de 2HF met twee schroefstangetje verplaatsbare gedichtje gelijk wordt gemaakt
tetroden in voorroosterschakeling, bedoeld voor hoogfre- aan de netfrequentie. Onder de invloed van het wisselend
quentversterking en de 3NF met drie trioden voor laagfre- magnetisch veld komt het ankertje in sterke trilling doordat
quentversterking. In de Loewe-Fem-Empfanger worden zowel het in zijn resonantiefrequentie wordt aangestoten. Het an
de HF2 als de NF3 gebruikt in een 2-V-2 opzet. Afb.II.9-39 kertje draagt tevens een contact dat dus in de frequentie van
geeft hiervan het schakelschema. Ook in superheterodyne- het lichtnet wordt gesloten en geopend. Het contact functio
ontvangers kunnen de meervoudige lampen worden gebruikt. neert daarmee als een soort mechanisch gestuurde diode en
Later zijn nog meer typen uitgebracht, o.a. voor wissel- daarmee kan de spanning van een aparte trafowikkeling
stroomvoeding, maar die hebben weinig opgang gemaakt, in worden gelijkgericht voor het laden van de accu.
Op de mechanische gelijkrichter bestaan talloze varianten,
de literatuur is er althans weinig of niets over te vinden.
ook met dubbelzijdige gelijkrichting en ze waren ook comOntvangers met een kristal- of elektrolytische
detector kunnen het zonder voedingsbronnen
c
doen, als we even afzien van de kleine hulpspanning die sommige van die detectoren voor
Gi i
optimale werking nodig hebben. Met de komst
van de radiolamp verandert dat op slag. Een
ontvangtoestel heeft vanaf dat moment drie
' —fspanningsbronnen nodig: voor het verhitten van
J
de gloeidraden, voor de anodespanning (plaatspanning zei men toen) en voor de negatieve
I roosterspanning. In Angelsaksische literatuur
respectievelijk, A-, B- en C-battery genoemd.
is so 100
Die negatieve-roosterspanningsbatterij behoeft
geen stroom te leveren en bovendien is meestal Afb.ll.9-39. Schema van de Fem-Empfanger van Loewe met twee meervoudige lam
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Deze Anode-Battcrij onderscheidt zich door haar langen levens
duur. gepaard gaande met een geringcn inwendigrn weerstand,

groot regeneratievermogen. en kraakt niet.
Aftakbaar op 3 Volt met contactbusjes
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E. M. K. Volts
15
30
36
45
50
60
70
80
90
100
120

Prijzen
ƒ 1.40
ƒ 2.80
ƒ 3.40
ƒ 3.80
ƒ 4.20
ƒ 4.70
ƒ 5.20
ƒ 5.70

i
•!
Ij
i|
||
I
|

ƒ 6.20
ƒ 6.70
ƒ 7.70

NEGATIEVE ROOSTERSPANNING BATTERIJEN

ij -

1

Maten L. B H.
220 X 25 X 78
225 X 50 X 78
180 X 75 X 78
180 X 95 X 78
205 X 95 X 78
245 X 95 X 78
225 X 120 X 78
245 X 120 X 78
290 X 120 X 78
310 X 120 X 78
310 X 140 X 78

Aftakbaar op 1.5 Volt met contactbusjes
6
9
15

90 X 25 X 78
130 X 25 X 78
225 X 25 X 78

ƒ 0.65
ƒ 0.85
ƒ 1.40

e.
Afb.II.9-40. Pagina uit de catalogus 1929-1930 van N.V. Nijkerk's
Radio.

Afb.ll.9-41. Mechanische gelijkrichter voor het laden van accu's, ge
maakt in 1924 door J.H.E. Hartog te Delft.

het centraal-batterij-systeem werd genoemd - vond in de jaren
twintig slechts aarzelend ingang). Anodebatterijen waren
duur maar ze gingen betrekkelijk lang mee, tenzij een vrij
grote laagfrequent-eindtrap werd toegepast die nogal veel
stroom trok. Een oplossing voor zo’n geval was de anodeaccu: een groot aantal in serie geschakelde kleine loodaccucellen, te zamen in een bak geplaatst. Die konden met een
passende gelijkrichter ook vanuit het lichtnet worden gela
den, bijvoorbeeld met het type 1001 van Philips (afb.II.9-42).
Amateurs zouden geen amateurs zijn geweest als ze zelf ook
niet van die anode-accu’s hadden gemaakt. Daarvoor werden
dan bijvoorbeeld reageerbuisjes of mosterdpotjes gebruikt,
waarin reepjes lood, waarvan het werkzaam oppervlak door
een passende behandeling is vergroot, gedompeld in zwavel
zuur. Door herhaald laden en ontladen werden de elektro
den geformeerd.

pleet te koop. Maar in de handen van de omroepluisteraar,
technisch meestal een leek, is noch de elektrolytische noch
de mechanische gelijkrichter een aanbevelenswaardige oplos
sing. Die komt er wel met de introductie van de lampgelijk- Een goede vervanging van anodebatterij of -accu is het
richter. Die werkt met een enkel- of dubbelzijdige kwik- plaatspanningsapparaat, ook wel plaatstroomapparaat ge
dampgelijkrichtlamp en een zogenoemde ijzer-waterstof- noemd, waarmee één of meer regelbare anodespanningen
weerstand die de laadstroom nagenoeg onafhankelijk maakt uit het lichtnet kunnen worden verkregen. Eén van de in ons
van de spanning van de accu. Het type 327 van Philips kan land meest verbreide typen is No.372 van Philips, waarin een
dan ook voor het laden van accu’s van 2 tot 12 volt worden enkelzijdige hoogvacuumgelijkrichtlamp 373 wordt gebruikt,
gebruikt zonder dat er iets aan behoeft te worden omgescha afb.II.9-43 onderaan. Na dat eerste type volgt al spoedig
keld, zie afb.II.9-42.
No.3003, "het blauwtje", waarin dubbelzijdige gelijkrichting
wordt toegepast en waarvan maar liefst zes verschillende
Voor de anodespanning werden zogenoemde anodebatterijen anodespanningen en drie regelbare negatieve roosterspangebruikt; blokken met een groot aantal droge elementen, tot ningen kunnen worden afgenomen!
wel tachtig toe voor een 120 volts-batterij; afb.II.9-40 boven.
Ook die hadden aftakkingen zodat de diverse trappen van de Het is logisch dat werd getracht ook de lastige accu voor de
ontvanger van passende spanningen konden worden voorzien gloeispanning door voeding uit het lichtnet te vervangen.
(het systeem waarbij één voedingsspanning wordt aangelegd, Een overzicht van de diverse methoden die met meer of
waaruit de diverse trappen via serieweerstanden en ontkop- minder succes werden toegepast is te vinden bij Corver,
pelcondensatoren van spanning worden voorzien - wat toen [B87J. Een goede oplossing wordt mogelijk met plaatspan-

124

I

IPHBLIIPS

=-3

i

PUI I LI PS
GLOEISTROOMTRANSFORMATOREN

GELIJKRICHTER. TYPE No. -150
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Deze gelijkrichter is speciaal vervaardigd ten behoeve van de
radio-amateurs voor het laden van hun gloeistroomaccu Hij kan
met een stroomsterkte van ongeveer 1.3 ampère 1-3 cellen (2-6
V) uit het wisselstroomnet laden.
De behandeling van het toestel is reer eenvoudig en is op het
apparaat aangegeven.
Type No. 450
............................................................. Prijs f 29.50
Gelieve bij bestelling vooral de netspanning op te geven.

De N.V. Philips Radio brengt een voedingstransformator voor
hen. die met de bekende Philips’ wisselstroomserie C 142. F 215
en D 143 of met de E-sene een toestel wenschen te bouwen.
Type No. 4008. voor iy2 en 1 Voltserie
.
Prijs ƒ 9 75
Type No. 4009. voor de nieuwe 4 Voltserie
Prijs ƒ 9.75
Gelieve bij bestelling vooral de netspanning op te geven.
PLAATSPANN1NGAPPARAAT VOOR
WISSELSTROOMNETTEN

I
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GELIJKRICHTER. TYPE No. 327
Dit type is eveneens bestemd voor het laden van accumulatoren
met een stroomsterkte van 1.3 ampère. Terwijl echter type No.
450 een maximum aantal cellen van 3 kan laden, kunnen met den
gelijkrichter 327 1-6 cellen (2-12 V.) gelijktijdig geladen worden.

I
i

I

Type No. 327

.............................................................Prijs ƒ

36.—

Gelieve bij bestelling vooral de netspanning op te geven

GELIJKRICHTER. TYPE No. 1001
Dc Philips gclijkrichtc:cr No. 1001 kan accu-anodebatterijen tot
maximum aantal cellen van 60 (120 V) laden met een stroomsterkte, die varieert vani 60 tot 90 mA, afhankelijk van het aantal
cellen, dat geladen wordt.

Type 1001............................................................................ Prijs ƒ 29.50
Gelieve bij bestelling vooral de netspanning op te geven.
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Afb. 11.9-42. Pagina uit de catalogus 1929-1930 van N.V. Nijkerk’s
Radio.

ningsapparaten die een royale stroom kunnen leveren, zo in
de orde van 100 mA. De Philips Miniwatt-lampen, zoals de
trioden A409, A410, A415, A425, A453 en de tetrode A442
trekken bij 4 V gloeispanning 60...80 mA. De gloeidraden
worden in serie geschakeld en via een weerstand aangesloten
op het plaatspanningsapparaat dat nu dus zowel de gloeistroom als de anodestroom voor de ontvanger levert. Een
bezwaar is dat de lampen met 60...80 mA gloeistroom niet
geschikt zijn als eindlamp, ze leveren te weinig laagfrequentvermogen. Lampen die dat wel doen, zoals de typen B405 en
B443, trekken 150 mA. Maar zo’n eindlamp kan wel zonder
bezwaar met wisselspanning op de gloeidraad worden gevoed
zonder dat ernstig brommen optreedt.
Met de komst van de koperoxydelijkrichter verschijnt naast
het plaatspanningsapparaat ook het gloeispanningsapparaat,
meestal gloeistroomapparaat genoemd. In de koperoxydegelijkrichter werkt het oxyde als halfgeleider. Dat woord was
toen echter nog niet gangbaar en men sprak van een droge
gelijkrichter. Ze werden in de handel gebracht onder bijvoor
beeld de namen Kuprox, Protos en Westinghouse. Om een
goede afvlakking bij lage spanning en relatief grote stroom

Dit thans algemeen bekende type maakt het mogelijk, om tege
lijkertijd 2 verschillende anodespanningen te verkrijgen.
Een gelijkrichtlamp met hooge emissie (type 373) levert den
anodestroom.
De anodestroom. dien dit apparaat leveren kan. is voldoende
voor alle ontvangtoestellen van normale constructie.
Verzoeke bij bestelling vooral dc netspanning op te geven.
Type No. 372
Prijs ƒ 47.50

Afb.11.9-43. Pagina uit de catalogus 1929-1930 van N.V. Nijkerk’s
Radio.

te verkrijgen zijn zeer grote afvlakcondensatoren nodig. Een
gelukkige omstandigheid is dat tegelijk met de koperoxydegelijkrichter ook de elektrolytische condensator zijn intrede
deed. Naast de reeds bestaande smoorspoel met ijzerkem
waren daarmee alle componenten voor het gloeistroomapparaat voorhanden.
Voordat het gloeistroomapparaat verscheen had het echter
niet ontbroken aan pogingen om de gloeidraden van de lam
pen met wisselspanning te voeden. Voor de laagfrequenteindlamp levert dat weinig problemen, zoals we reeds ver
meldden en ook de hoogfrequentlampen laten wisselspan
ning op de gloeidraad met wat voorzorgen meestal wel toe.
Onontkoombaar brommen treedt op wanneer de gloeidraad
van de detectorlamp op wisselspanning wordt aangesloten.
De wisselende spanning op de uiteinden van de gloeidraad
komt namelijk ook als stuurspanning tussen gloeidraad en
rooster waardoor de anodestroom met de netfrequentie va
rieert. Daaraan kan gedeeltelijk worden ontkomen door de
roosterlekweerstand niet aan het uiteinde van de gloeidraad
te verbinden, zoals gebruikelijk, maar aan een middenaftakking op de gloeispanningsvoeding. Maar ook de temperatuur
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Afb.II.9-44. De karakteristiek van een kristaldetector bestaande uit
de combinatie zinkiet-stalen naald of zinkiet-stukje kool, vertoont
een gedeelte BC dat wijst op negatieve weerstand. De grootte van
die weerstand wordt aangegeven door de hoek a (alpha).
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Afb.ll.9-45. In de Uni-Crystadyne-ontvanger wordt een kristaldetector
D met negatieve weerstand gebruikt om zowel de afgestemde kring
te ontdempen als het ontvangen signaal te detecteren. Met de regelweerstanden P en R wordt het optimale werkpunt van de detector
ingesteld.

batterij. Dat kan best omdat de meestal met hoofdtelefoon
bedreven amateurontvanger geen hoge anodespanning nodig
heeft en weinig stroom trekt. Het belangrijkste voordeel is
echter dat de ontvanger geheel vrij is van het lichtnet. Daar
van de dunne gloeidraad - en daarmee de emissie - varieert mee zijn uit dat net afkomstige brom- en kraakstoringen ge
met het dubbele van de netfrequentie, bij ons dus met 100 ëlimineerd; de ontvangst is bij algehele batterijvoeding veel
Hz. In een poging tot het realiseren van volledige wissel- rustiger. Bovendien variëren bij netvoeding de spanningen op
stroomvoeding van een radio-ontvanger werd daarom wel de anoden enigszins met de nooit geheel constante netspan
een kristaldetector gebruikt, voorafgegaan door een hoogfrc- ning en daardoor is de detector moeilijk "op het randje van
quentversterker en gevolgd door een laagfrequentversterker genereren" te houden. Aan dat bezwaar wordt pas in de ja
ren dertig ontkomen met de komst van de neonstabilisatormet wisselspanning op de gloeidraden.
Een doorbraak vormde de lamp met indirect verhitte katho lamp.
de. Daarin emitteert de gloeidraad niet zelf elektronen maar
verhit een keramisch buisje met emitterend materiaal dat nu Wij besluiten deze beschouwing over ontvangtechniek in het
als kathode fungeert. De eerste Philips’ lamp met indirect decennium 1920 - 30 met het signaleren van een merkwaar
verhitte kathode is de triode F215, die de merkwaardige dig effect: de genererende kristaldetector. Wie dacht dat
gloeispanning van 2,5 V nodig heeft. De kathode is met een oscillatorschakelingen met halfgeleiders pas na de uitvinding
schroefje op de huls verbonden. De F215 kan met succes als van de transistor in 1948 moge lijk werden heeft het mis; het
detector worden toegepast. Philips paste de F215 toe in zijn verschijnsel wordt reeds in 1926 beschreven [B96]. De Russi
eerste ontvangtoestel met algehele wisselstroomvoeding type sche onderzoeker dr. Olegg Lossev ontdekt dat een detector
2502, een 1-V-l. Met als hoogfrequentlamp de C142 en als bestaande uit een stukje van het mineraal zinkiet, waarop
laagfrequentlamp de Dl43. Die zijn nog direct verhit. Ze een scherpe stalen naald, of - beter nog - een stukje kool
hebben echter een dikke gloeidraad voor slechts 1 V gloei drukt, een spanning-stroom-karakteristiek vertoont waarvan
spanning, daardoor varieert de temperatuur van de gloei- een deel duidt op negatieve weerstand, zie afb.II.9-44. Hoe
draad niet merkbaar en wordt ook de stuurspanning op het dat komt is Lossev toen en ook auteur thans nog niet duide
rooster nagenoeg niet beïnvloed- Voor deze lampen brengt lijk; is er sprake van een soortgelijk effect als bij een tunnelPhilips een speciale gloeispanningstransformator in de han- diode? In ieder geval kunnen hiermee kristalontvangers met
del die de vereiste 2,5 V en 1 V via aparte wikkelingen met dcmpingsreductie worden gemaakt, waaraan de fraaie naam
crystadyne wordt gegeven. Afb.II.9-45 toont de schakeling
een middenaftakking levert (type 4008, afb.II.9-43 boven).
Gloeistroomapparaat, buizen met dikke gloeidraad voor lage van zo’n apparaat. In [B96] vinden we ook nog een schake
spanning enz. verdwijnen echter spoedig zodra de buis met ling met zo’n negatieve-weerstand-diode als laagfrequentver
indirect verhitte kathode in algemeen gebruik komt. De sterker en zelfs een zenderontvangertje voor telegrafie waar
F215 van Philips wordt spoedig gevolgd door een hele serie mee over een afstand van één tot twee kilometer werd ge
lampen met indirect verhitte gloeidraad voor 4 V, waarvan werkt.
de type-aanduiding met E begint. Tot de eersten behoren de Overigens is Lossev blijkbaar niet de eerste die de genere
E442 en de E415. Alleen voor de laagfrequent-eindlamp rende kristaldetector ontdekt. In [B96] wordt vermeld dat de
weet de direct verhitte kathode zich nog een tijd te handha Japanners Torikata, Yokoyama en Kitamura reeds in 1912
trillingen opwekten met kristaldetectoren en daar zelfs het
ven omdat het brombezwaar daarbij vrijwel afwezig is.
In kortegolfontvangers, zoals gebruikt door amateurs, blijft Britse octrooi 10 823/1912 op verkregen. Eveneens volgens
accuvoeding van de gloeidraad nog vele jaren gebruikelijk [B96] gebruikte Pickard in Engeland in 1915 een kristalontomdat het moeilijk is een teruggekoppelde detector op kor vanger met een genererende kristaldetector als zwevingstoestegolf bromvrij te krijgen, ook wanneer daarvoor een indirect tel om het Duitse VLF-station Nauen te beluisteren.
♦ * gebruikt. Vaak wordt
verhitte lamp wordt
ook geen plaat- Door de opkomst van de radiolamp kwam deze techniek
p nmngsapparaat toegepast maar een "ouderwetse" anode- echter spoedig in vergetelheid.
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11.10.

Televisie

Televisie heeft in het radioamateurisme altijd een - zij het
bescheiden - rol gespeeld. Daarom zullen we er hier en in
hoofdstuk XI aandacht aan besteden.
Voordat televisie zijn intrede deed hield men zich reeds lang
(al in de negentiende eeuw) bezig met de overdracht van
tekeningen en foto’s, dus wat later "facsimile" of "fax" zou
worden genoemd.
Wij maakten in paragraaf II.7 reeds melding van de zelfge
maakte beeldoverdrachtapparatuur waarmee G.J. Eschauzier
demonstreerde op de Tweede Nederlandsche Radio-Salon in
1926.

Vooral Radio-Wereld deed veel aan facsimile. Zo worden in
de jaargang 1927 de beeldoverdrachtsystemen van KarolusTelefunken [B97] en Dieckmann [B98] beschreven. Ook
brengt R.W. een artikelenserie over het zelf maken van een
beeldontvanger [B99J. De redactie van R.W. demonstreert
met veel succes beeldoverdracht op de Rotterdamsche Radiotentoonstelling in september 1928, gevolgd door demonstraties
op tentoonstellingen in andere plaatsen [BI00]. Ook begin
nen omroepzenders in verschillende landen buiten de norma
le omrocpuren met facsimile-uitzendingen, zoals Daventry,
Königswusterhausen, Kopenhagen, Parijs en Wenen. Op
verzoek van de AVRO vindt in 1928 zelfs een proefbeelduitzending via Hilversum plaats; maar bij die ene keer is het,
voorzover wij konden nagaan, gebleven.
Dat het onderwerp in de belangstelling staat blijkt ook uit
het verschijnen in 1928 van het boekje Beeldtelegrafie en
Televisie, geschreven door ir. Max Polak.
Sluiten wij het onderwerp facsimile thans af met de vermel
ding dat de firma Ridderhof en van Dijk te Zeist in 1929 een
fraai geconstrueerde beeldontvanger met veeraandrijving in
de handel brengt, afb.II.10-1.
Verschenen incidenteel al eerder in de Nederlandse radiobladen artikelen over "ver zien per radio", vanaf eind 1926
komen we regelmatig het onderwerp "televisie" tegen. Radio
wereld no.39 van 23 september 1926 bevat een verslag van
de National Radio Exhibition die van 4 tot 11 september
1926 in Olympia te London werd gehouden. Daar was een
replica te zien van de Televisor. John Logie Baird’s eerste
televisiezendapparaat uit 1924, afb.II.10-2. Voor de beeldontleding gebruikt Baird een (kartonnen!) schijf met lenzen B
en een tweede schijf D met een spiraalvormige sleuf. Voor

Afb.ll.10-1. Facsimile-ontvanger met veeraandrijving, in 1929 uitge
bracht door de firma Ridderhof en van Dijk.

het omzetten van de lichtvariaties in stroomvariaties past
Baird bij zijn eerste proeven een seleniumcel toe die overi
gens in afb.lI.10-2 niet is getekend. Van selenium vermindert
de weerstand wanneer er licht op valt. Maar dat gaat te
traag om voor televisie bruikbaar te zijn. Baird ontdekt dat
hij die traagheid kan verminderen door de lichtstraal met een
(ten opzichte van de beeldinformatie) hoge frequentie te
onderbreken. Daarvoor dient de schijf met sleuven C.
Het Gedenkboek dat voorzitter Veder van de NWR in
1926 aan de leden schenkt bevat bijdragen van vele promi
nenten op radiogebied. Zo ook van de Amerikaan C. Francis
Jenkins met als titel HOME RADIO MOVIES.

Daarin vertelt hij dat op 13 juni 1925 de eerste demonstratie
met televisie in Amerika plaats had, waarbij een aantal
hoogwaardigheidsbekleders in het laboratorium van Jenkins
te Washington kon zien wat zich in het een aantal mijlen
verwijderde Anacostia Naval Station afspeelde. Met Home
Movies bedoelt Jenkins overigens het per radio overbrengen
van bioscoopfilms naar de huiskamer. De aftasting gebeurt
door een combinatie van een schijf met lenzen en één met
een prismatisch gevormde rand, afb.ü.10-3. Een meer gede
tailleerde beschrijving van een TV-systeem komen we voor
het eerst tegen in [B101]; dat van prof. dr. Max Dieckmann,
afb.II.10-4. De beeldontleding gebeurt met twee spiegels die
door motoren in een heen en weer gaande beweging worden
gebracht. De grote spiegel gaat 10 keer per seconde heen en
weer, hetgeen resulteert in 20 beelden per seconde. De mo
tor voor de kleine spiegel maakt 500 omw./s; dat geeft 1000
beeldlijnen/s, dus 50 per beeld. Aan de ontvangzijde wordt
een kalhodestraalbuis met magnetische afbuiging toegepast.
In [B101] staat een plaatje van een overgebracht beeld en
dat ziet er goed uit; maar het gaat daarbij kennelijk om een
foto, dus een stilstaand beeld.

[B102] maakt melding van een televisiedemonstratie door
Bell Telephone te New York, waarbij o.a. het beeld van de
Minister van Handel, Herbert Hoover, wordt overgebracht
vanuit Washington. De zendzijde werkt met een nipkowschijf en de ontvangkant met een zigzag heen en weer ge
vouwen neonbuis met 2500 elektroden die door een roteren
de schakelaar één voor één worden ingeschakeld. Het beeld
is zo groot dat het in een zaal kan worden waargenomen. Er
wordt gewerkt met 18 beelden per seconde en dus 2500
beeldelementen ("pixels").

Afb.ll.10-2. Schematische voorstelling van Baird’s eerste Televisor uit
1924. De lichtgevoelige (selenium)cel is niet getekend.
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Afb.ll.10-4. Televisiezender en -ontvanger van prof. Dieckmann.

Afb.ll.1Q-3. Inrichting waarmee Jenkins filmbeelden
aftastte, bestaande uit een schijf met lenzen (diameter
30 cm) plus een schijf van glas met prismatische rand.

In 1928 is ook Jenkins met een soortgelijk systeem gaan
werken, zowel aan zend- als ontvangzijde, afb.lI.10-5. Het
over te brengen beeld wordt geprojecteerd op een raster van
48 rijen van 48 fotocellen die door een commutator achter
eenvolgens worden afgetast. Het idee van de iconoscoop
komt hierin al een beetje naar voren’. Aan de ontvangkant
vinden we 48 rijen van 48 gloeilampjes. Er zijn dus 48 x 48 =
2304
het aantal
beelden pervoor
seconde
bedraagt
Ook pixels
Baird en
werkt
bij demonstraties
grote
groepen15.in
later jaren met een dergclijk scherm van gloeilampjes voor

spot scanner. Daarbij wordt het licht van een zeer sterke
bron, bijvoorbeeld een koolspitsenbooglamp, door een condensorlens op de nipkowschijf geconcentreerd. Een venster
zorgt ervoor dat slechts één gaatje zich in het beeldveld be
vindt en dus wordt verlicht. Het door het gaatje vallende
licht wordt via een objectief als een lichtstip afgebeeld op
het object voor de camera dat zich verder in het duister be
vindt. Door het draaien van de schijf beweegt de lichtstip
zich over het object dat zo volgens een lijn wordt afgetast.
Zodra het gaatje buiten het venster raakt komt een nieuwe
gaatje in actie dat zich iets meer naar binnen op de schijf
bevindt. Daardoor beschrijft de lichtstip een lijn die precies
naast de vorige ligt. Dat „gaatt zo door totdat alle gaatjes aan
de beurt zijn geweest en dan begint het spelletje opnieuw.
Een deel van het licht dat door het object voor de camera
wordt weerkaatst valt op fotocellen, in afb.II.10-6 zijn dat de
drie, met kopergaas afgeschermde bollen. Het uitgangssigX-XS f°tOCeUen V°rmt (M 81016 vereter^ hel
8

de beeldpresentatie.

In 1928 begint de General Electric Company in Amerika
met uitzenden van televisie per radio voor amateurs. Er
wordt gewerkt met 16... 18 beelden per seconde en 48 beeld
lijnen [B103]. Ook het station WRNY begint op 21 augustus
1928 met TV-uitzendingen op 326 m in de middengolf die
tevens worden uitgestraald door 2XAL op 30,91 meter. Het
initiatief lag bij het blad Radio News, onder redactie van Hugo Gemsback, terwijl zender en ontvanger werden gemaakt
door de Pilot Manufacturing Company te Brooklyn onder
leiding van de hoofdingenieur van de onderneming, John
Geloso [BI04]. Zender en ontvanger hebben nipkowschijven
met 44 gaatjes die 450 omw/min. maken (7,5 beeld per se
conde). Het aantal beelden per seconde is dus veel te laag
om zelfs maar een enigszins flikkervrije vertoning mogelijk te
maken maar dat vond ongetwijfeld zijn oorzaak in het feit
dat aan de zender geen hogere modulatiefrequentie dan
5000 Hz mocht worden toegevoerd (in Amerika liggen middengolfzenders op een ffequentieraster met een steek van 10
kHz). Afb.EL10-6 en 7 laten iets zien van de apparatuur.
De zender werkt als "lichtstip-aftaster", in het Engels flying
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Afb.ll.1Q-5. Tweede zend- en ontvangsysteem voor televisie van Jen
kins.

i

Afb.ll. 10-6. Televisiezender WRNY.

Lichtbron en fotocel zouden ook van plaats
kunnen wisselen en dat lijkt logischer: dan
wordt het object voor de camera afgebeeld op
de nipkowschijf, afgetast door de bewegende
gaatjes en het door een gaatje vallende licht Afb.ll. 10-7. Televisie-ontvanger WRNY.
door een lens op de fotocel geconcentreerd.
Het bezwaar daarvan is dat als gevolg van de nog niet zo erg
gevoelige fotocellen (de later gebruikte fotomultiplier be Hoewel Baird in tech Afb.ll. 10-6. Televisie-ontvanger van Baird
stond nog niet) de verlichting van de persoon voor de came nische zin zeker niet voor beeld en geluid, uitgezonden via
ra zo sterk moet zijn dat dit uitermate hinderlijk is. Overi betere resultaten middengolfzenders. Aan de gaten in de
gens hebben Baird en de nog te behandelen Von Mihaly dit boekt dan zijn concur kast is te zien dat het om een proefmo
systeem wèl toegepast bij buitenopnamen, waarbij voldoende renten is hij hen in del gaat.
publiciteit verre de
omgevingslicht beschikbaar was.
baas. Hoewel zijn stelsel van grofrastertelevisie met 30 beeld
Voorzover wij hebben kunnen nagaan heeft in Nederland de lijnen en 12,5 beeld per seconde voor het niet-technische
eerste demonstratie met televisie voor een groot publiek publiek geen enkele amusementswaarde heeft slaagt Baird er
plaats in september 1928 op de NENYTO (wat dat woord niettemin voortdurend in de media te halen met allerlei
betekent heeft schrijver niet gevonden) [B105]. Daar had de nieuwtjes. Zo brengt hij via een kortegolfamateurzender in
Baird Television Company een stand met zender en ontvan 1928 een nauwelijks herkenbaar beeld naar Amerika over en
ger ingericht waarvan ons geen technische bijzonderheden demonstreert hij in 1929 zijn Noctovisor, een combinatie van
bekend zijn. Op de sluitingsdag van de tentoonstelling, 30 televisiezender en -ontvanger met gemeenschappelijke nip
september 1928, komt zelfs Z.K.H. Prins Hendrik de stand kowschijf in een kast, waarbij de zender gevoelig is gemaakt
voor infrarood. Ook geeft hij het principe aan van stereo-TV
met een bezoek, dat een half uur duurt, vereren.
(twee spiralen gaatjes in de nipkowschijven) en kleuren-TV
Philips kan niet achterblijven. Op 22 december 1928 wordt te (drie spiralen gaatjes met kleurfilters). Hij demonstreert met
Amsterdam voor een aantal genodigden de eerste demon televisiebeelden die zijn opgenomen op een grammofoon
stratie gegeven - later op andere plaatsen herhaald - waarbij plaat (voorloper van de beeldplaat...).
echter nog geen bewegende beelden, doch alleen foto’s wor
den overgebracht. Aan zend- en ontvangzijde worden nip In maart 1929 zendt Baird voor de eerste keer televisie met
kowschijven met 48 gaatjes gebruikt die 1000 omw./minuut geluid uit over de middengolfzenders Londen en Daventry.
maken (circa 16 beelden/s). Bij de zender wordt een fotocel In Duitsland weet Baird ook door te dringen. Daar wordt in
gebruikt en aan de ontvangkant een neonlamp met een 1929 de Femseh A.G. opgericht, waarvan de de aandelen
elektrode van 33 x 45 mm; beide zijn speciaal voor televisie voor de helft in het bezit zijn van Baird, de overige in die
door Philips ontwikkeld en de neonlamp is ook voor ama van Bosch, Zeiss, Ikon en Loewe. Via de zender Witzleben
teurs te koop (type No. 3500). De verslaggever van Radio te Berlijn zendt Baird zes maanden televisie uit, de eerste
wereld is niet onder de indruk van de demonstratie. Hij TV-uitzendingen op het continent, claimt hij. Op de grote
schrijft: "Breng vijftien muggen in een leeg glutonfleschje, be radiotentoonstelling te Berlijn in 1929 demonstreert Baird
weeg dit op oog-hoogte voor een bescheiden lichtbron..... en je eveneens; "De Femseh A.G. kreeg, dank zij deze tentoonstel
hebt een idee van wat radio-visie thans is" [B106].
ling een groot aantal orders op Televisors te boeken en thans
Dat "radio-visie" was kennelijk een poging om een betere zijn wij druk aan het fabriceeren. Binnenkort komen zij op de
benaming dan "televisie" te introduceren maar heeft het dui markt", aldus Baird in [B107], zie afb.ll. 10-8.
delijk niet gehaald.
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Von Mihaly’s "Telehor"-ontvangers zouden ongeveer 60
Reichsmark moeten gaan kosten ("Telehor" is Grieks voor
"zien op afstand").
Von Mihaly beperkt zich tot het uitzenden van films via
Witzleben waarbij aan zend- en ontvangkant nipkowschijven
worden gebruikt die 16 omw./s maken en een aan auteur
onbekend aantal gaatjes hebben. Het schijnt dat von Mihaly
toestemming kreeg om via de omroepzender Witzleben uit
te zenden omdat de modulatiefrequentie niet meer dan 9000
Hz bedroeg. De resolutie van het beeld kan dus nooit erg
hoog zijn geweest.

II

Achteraf beschouwd is prof. Karolus bij Telefunken in 1929
het verst gevorderd met een bruikbaar televisiesysteem. Hij
werkt in 1928 reeds met 15 beelden per seconden en 100
beeldlijnen en dat overtreft dus verre alle andere systemen.
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Afb.II.10-9. Rad met honderd spiegeltjes van prof. Karolus van Tele
funken.

Zodra Baird de zender te Witzleben
heeft verlaten wordt die gebruikt
door de Hongaarse TV-pionier
Dénès von Mihaly. Hij deed volgens
zijn zeggen al aan televisie lang voor
anderen dit presteerden. Zo zou hij
reeds op 7 juli 1919 beelden op af
stand zichtbaar hebben gemaakt. De
beelden waren echter onscherp en de
benodigde zend- en ontvangapparatuur buitengewoon omslachtig. Wij
citeren von Mihaly in [BI08]: "De
wetenschappelijke wereld nam de eer
ste berichten gereserveerd aan, totdat
eindelijk de proefnemingen en de resul
taten ervan in mijn in 1922 verschenen
boek "Das elektrische Femsehen und
das Telehor" werden gepubliceerd. Het
aantal twijfelaars nam af, en ik besloot
in dezelfde richting te blijven voortwer
ken. In dezen tijd kwam de radio er bij
publiek in, en werd meermalen de
wensch naar een televisie-toestel naar
voren gebracht. De onregelmatigheden
in Hongarije, revolutie en inflatie be
lemmerden mijn werk echter in niet
geringe mate. In 1924 kwam ik naar
Berlijn, en ving hier mijn proefnemin
gen weer opnieuw aan. Ik liet mij hier
bij door de gedachte leiden, dat een
gecompliceerd en duur televisietoestel,
geen levensvatbaarheid kon hebben, en
ik trachtte een apparaat te vervaardi
gen, dat ook voor het groote publiek te
bereiken was".
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Voor de aftasting aan de zendzijde (lichtstipaftaster) en de
beeldopbouw aan de ontvangkant gebruikt Karolus-Telefunken een spiegelrad met honderd spiegeltjes, afb.II.10-9. Elk
spiegeltje is iets gedraaid ten opzichte van het naastliggende
zodat een op het rad gerichte lichtstraal bij draaien van het
rad naast elkaar liggende beeldlijnen beschrijft.
Aan de ontvangkant wordt een krachtige lichtbron gebruikt
waarvan de intensiteit door het ont
vangen TV-signaal wordt gemodu
leerd met behulp van een zogenoem
de "kerr-cel". De lichtstraal wordt
vervolgens door het spiegelrad gepro
jecteerd op een matglazen schermpje.
De beelden zijn in zwart-wit en veel
helderder en groter dan met de oran
jekleurige neonlamp mogelijk is en zij
zijn dan ook zichtbaar te maken voor
een groep personen.
Op de Derde Nederlandsche RadioSalon in 1929 demonstreert prof. Ka
rolus zijn systeem. Hij blijkt daarbij
terug te zijn gegaan naar een
spiegelrad met 48 spiegeltjes, dus 48
beeldlijnen. Het matglazen schermpje
aan de ontvangzijde meet 30 x 30 cm
en kan door ongeveer 20 personen
tegelijk worden bekeken, afb.II. 10-10.

Afb.II.10-10. Televisie-ontvanger waarmee prof.
Karolus demonstreerde op de Derde Nederlandsche Radio-Salon.

Radio-Expres houdt zijn lezers immer
op de hoogte van de laatste techni
sche ontwikkelingen. Zo verschijnt in
R.E. no. 51 van 21 december 1928
het eerste deel van "PRACTISCHE
CURSUS TELEVISIE", geschreven
door J. Corver en G.J. Eschauzier,
een eminent koppel! Het wordt een
serie van veertien afleveringen - de
laatste verschijnt in RE. No. 17 van
26 april 1929 - en komt in 1929 ook
in boekvorm uit, afb.n.7-23.

Hoofdstuk III

De jaren dertig

111.1

De verenigingen en hun tijdschriften

In augustus 1929 werden de eerste examens voor het verkrij
gen van een particuliere zendmachtiging afgenomen. Sommi
ge amateurs blijven echter ook in de jaren dertig nog ge
woon doorgaan met clandestien zenden; zij zien kennelijk op
tegen het examen. Maar gelukkig neemt het aantal gelicenseerden na 1929 flink toe:
december

1929:
1930:
1931
1933
1934:
1935:
1938:
1938:
1939:

najaar
november
september
april
december
juli

het aantal afgewezenen toeneemt en in welke mate vooral het
laatste jaar het onvoldoende seinen en opnemen teleurstelling
gegeven heeft".
En dat terwijl als eis voor telegrafie slechts acht woorden per
minuut gold!
Van de verenigingen is de Nederlandsche Vereeniging Voor
Radio-telegrafie, NWR, de oudste: zij werd opgericht in
1916. In hoofdstuk II vermeldden wij dat de NVVR in 1929
3375 leden had. Hoe dat aantal zich in de jaren dertig ont
wikkelde hebben wij slechts voor vier jaren kunnen nagaan:
eind 1930; 3200
3200
eind 1932:
2863
eind 1931: 3205
3205
eind 1933:
2366

35
112 (geschat)
169
247
244
307
399
442
455

Deze getallen zijn afkomstig van H.A.A. Grimbergen, PAoLQ, die een onderzoek heeft gedaan naar de ontwikkeling
van het aantal machtigingen vanaf 1929 tot 1990. Maar daar
bleef het niet bij: hij ging ook na wie de houders zijn ge
weest van de tot 1950 uitgegeven roepletters. De archieven
van PTT zijn in de oorlog namelijk zoekgemaakt of zoekge
raakt zodat die informatiebron is verdwenen. In amateurbladen van voor de oorlog werden meestal alleen de roepletters
van een amateur en niet zijn naam genoemd en omdat som
mige van die roepletters meer dan eens van houder zijn ve
randerd is het achteraf soms moeilijk na te gaan om wie het
gaat. Dankzij het onderzoek van PAoLQ hebben we in dit
boek aan roepletters ook namen kunnen verbinden.
Het is interessant te weten welk percentage van de kandida
ten slaagde voor het examen. Voor de Tweede Wereldoorlog
is, voorzover wij konden nagaan, alleen in 1936 hierover iets
gepubliceerd. Aan [Cl] ontlenen we afb.IILl-1. De voorzit
ter van de examencommissie, ir. C.H. de Vos, merkt hierbij
op: "Uit bijgevoegde grafiek is met één oogopslag te zien, hoe

Jnar

Aan tal
candi*
daten

Afgewezen voor
Roinon

i

I

opnemnn

%

Tech.

2

10

17.5

7

0
2.7
2
2.1
7
1.2
8.5

6
9
6
10
14
I1
82

G.8
12 2
6
10.6
16 3
13.6
19.5

12
9
14
15
18
16
32

I

1929
(Aug.
t/ui
31 Üec.)
1930
1931
1932
1933
193 4
1985
1936

Afb.lll.1-2. Het QSL-bureau van de NVIR in 1932. Van links naar
rechts B.G. van Gemert, PAoGG; G.W.J. van der Water, PAoHR en
J.S. Kanters, PAoZO.
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2
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8‘J
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18
21
22
27
33
28
78

77
53
77
G7
53
53
87

19
28.4
22 2
23.7
38.4
81 G
47.3

SI
71.6
77.8
71.3
61.6
65 4
52 7

Afb.lll.1-1. Resultaten van de examens voor radiozendamateur vanaf het begin tot en met 1936
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LANDEN- EN DX-WEDSTRIJD 1931-’32
A

AAN:

PAöAPX

♦ N.V.I.R

DE BEWIJSSTUKKEN. DOOR U TIJDENS BOVENGENOEMDEN WEDSTRIJD
INGEZONDEN, HEBBEN AANGETOOND, DAT UW STATION IN TWEE
ZIJDIGE RADIOCOMMUNICATIE IS GEWEEST MET
VERSCHILLENDE
LANDEN.

IN VERBAND MET DE GEOGRAFISCHE LIGGING DIER LANDEN, DE EVENTUEELE DISTRICTSINDEELING VAN HET AMATEURWEZEN ALDAAR EN
DE AARD DER VERBINDINGEN. WERDEN U TOEGEKEND ZZ2. PUNTEN

DE JURYj

Afb.lll.1-3. G. Werkema, PAoAPX, was een zeer actief zendamateur!

Het ging dus niet zo best met de NWR. Het zal te wijten
zijn geweest aan de economische crisis en de voor die tijd
pittige contributie van ƒ 8,= per jaar; was men lid van een
plaatselijke afdeling dan kwam daar nog ƒ 2,50...3,= aan afdelingscontributie bij. Wellicht oefende ook de NVIR zuig
kracht uit, hoewel die vereniging eind 1931 nog geen 400
leden telde.

ven door Moorman’s periodieke Pers N.V. te Den
Haag. Er worden tevens de bladen QSO en RadioTechniek en Electro-Acoustiek in opgenomen.
Laatstgenoemd blad verscheen in 1934 en was een
initiatief van J. Roorda; H.J.J. Bouman was redac
teur [Cl28]. In de redactie van Radio-Centrum vin
den we o.a. prof.dr.ir N. Koomans, ir. J.J. Vormer,
ir. J. Bloemsma, M.W.H. de Gorter, ir. M. Polak,
ing. J. Roorda jr. en ing. H.J.J. Bouman. Met in
gang van 1936 wordt Radio-Centrum een weekblad.
Over NWR-zaken is overigens in de jaargangen
1935 en 1936 niet veel te vinden. Na klachten uit
de lezerskring verandert dat in 1937; in de kop
wordt nu vermeld: "Tevens officieel orgaan van de
NWR" en de NWR krijgt in het binnenwerk ook
aanzienlijk meer aandacht.
Toch bevalt het kennelijk niet bij Radio-Centrum
want in 1938 keert de NVVR terug tot Radio-Ex
pres als officieel orgaan der vereniging. De redactie
van R.E., bestaande uit J. Corver en W. Metzelaar
(PAoMM), wordt voor het NWR-deel aangevuld met J.
Roorda jr., F.G.C. Vervloet en P.C. Tissot van Patot.

Radio-Expres was een uitgave van de N.V. Uitgeversmaat
schappij v.h. N. Veenstra te Den Haag. In 1939 gaat het
blad over naar N.V. Uitgevers Mij. Radiopers i.o. te Rotter
dam. De redactie bestaat dan uit J. Corver en ir. J.L. Lei
stra. De verschijningsfrequentie wordt teruggebracht van
Voor haar publikaties beschikte de NWR over twee offici wekelijks tot eens per twee weken en de abonnementsprijs
ële organen: het weekblad Radio-Expres en het maandblad daalt van ƒ 8 naar ƒ 6 per jaar. De NWR kan het met de
Radio-Nieuws, beide bladen waren inbegrepen bij de contri nieuwe uitgever niet eens worden; in de kop van RE. zal
butie. Met ingang van 1932 verschijnt Radio-Nieuws niet bijvoorbeeld niet worden vermeld "Officieel orgaan der
meer maandelijks doch slechts eens per drie maanden; in NWR" en ook worden mededelingen van het Verkoopbu
1934 wordt dat uitgebreid tot eens per twee maanden. In reau van de NWR geweigerd. De vereniging besluit dan
1936 houdt Radio-Nieuws op te bestaan; het wordt verenigd ook eindelijk tot het uitgeven van een eigen tweewekelijks
met Radio-Expres.
blad: Radio-Spectrum. In de redactie ir. M. Polak, ing. H.J.J.
Bouman en J. Huizinga. Het is nogal "zwaar": erg veel radioOp 1 januari 1935 verlaat de NWR Radio-Expres en wordt theorie. Veel aandacht wordt besteed aan het maken en ge
het nieuwe tweewekelijkse tijdschrift Radio-Centrum hel offi bruiken van meetapparatuur. Over het kortegolfamateucieel orgaan van de vereniging. Radio-Centrum werd uitgege- risme is vrijwel niets meer te vinden. Wel heeft de NWR
nog een "Korte Golf Commissie" maar die bepaalt zich in
1938 en 1939 tot het organiseren van de jaarlijkse landelijke
vossejacht op Tweede Pinksterdag. In een artikel "Amateurs
of vaklieden" [C9] lezen wij: "Een nagaan van de ledenlijst
brengt aan het daglicht, dat het aantal zendende amateurs teza
men met het aantal Korte-golf-luisterposten ongeveer 13% van
het ledental bedraagt; waarmede dus wordt aangetoond, dat de
belangstelling van 87% der leden in een andere richting gaat.
Wij treffen onder onze leden aan: studeerenden aan de T.H. te
Delft en verschillende M.T.S.sen, ingenieurs, radiomonteurs en
-technici, werkzaam in fabrieken, laboratoria en radiohandel,
speciale service-technici, personeel werkzaam bij radiocentrales,
versterkertechnici, filmoperateurs en filmtechnici, en technici in
tal van andere bedrijven. Vaklieden dus. Een groep van menschen, die de N.WR vroeger ook onder haar vaan had, is
vrijwel uitgestorven: dat is de groep van amateurs, die zelf al
experimenterende, ontvangers voor het omroepgebied in elkaar
zetten in een tijd, dat er van behoorlijke onderdeden in den
Afb.lll.1-4. De zender van J. Doesema, PAoGO. De grote lamp
handel zelfs geen sprake was".
bovenop dient alleen ter versiering.
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Afb.lll.1-5. F. Brouwer, de eerste Nederlandse amateur die slaagde
begin jaren dertig al een mooi station opgebouwd.

Het is duidelijk: zend- en ontvangamateurs voelden zich niet
langer thuis in de NWR en zochten hun heil bij de NVIR
of de VU KA.
Vanaf 1940 wordt Radio-Spectrum een bijlage ("inlage" heet
te het) van Radio-Expres en dat blijft zo totdat in november
1941 de radioverenigingen onder de Duitse Bezetting worden
opgeheven.
De NWR beschikte over een eigen QSL-bureau met als
adres Postbus 800 te Rotterdam.

De tweede Nederlandse vereniging voor radioamateurs is de
in 1928 opgerichte Nederlandsche Vereeniging voor Intema-

Aib.lll.1-6. Het station van P.L Krever, PAoXG, mocht er ook best zijnl

tionaal Radio-amateurisme, NVIR.
Ook zij geniet voor haar publikaties gastvrijheid bij het weekblad
Radio-Expres via de rubriek "Kortegolf-Expres", waarin tevens me
dedelingen van de IARU zijn op
genomen.
Vermeldenswaard is dat vanaf 1932
het duo J.B.H. Smits, PAoHAN,
en L. Lindeman, PAoMAR, be
kende Nederlandse amateurs in
het gehele land bezoekt en daar
van een met foto’s verlucht verslag
doet onder het motto "Met lens en
vulpen langs de Nederlandsche
amateurs". Zo bezoeken zij ook
het QSL-bureau van de NVIR
(Postbus 400, Rotterdam) [C2].
Dat staat onder leiding van J.S.
Kanters, PAoZO. Hij wordt daarbij
geassisteerd door G.W.J. van der
Water, PAoHR; B.G. van Gemert,
PAoGG; H. Makkreel, PAoMS:
N.J. Sandbergen, PAoXD; G. van
voor het zendexamen, had
Rhijn, PAoVR en soms ook A.
Labout, PAoDX. De eerste drie
zien we in actie op afb.ni.1-2. Elke
week wordt er een avond aan het QSL-bureau besteed,
waarbij zo’n 300...400 kaarten worden behandeld: sorteren,
hersorteren, inpakken, wegen, frankeren, stempelen, tellen
en administreren. In 1936 verzendt het bureau reeds 36505
kaarten!
Wegens drukke werkzaamheden treedt PAoZO in 1937 af
als leider van het QSL-bureau. PAoHR neemt de taak over
en bovendien wordt het bureau versterkt met H. Linse,
PAoUB. Hij is als tekenaar al een tijdje actief voor CQNVIR. Wanneer het blad in 1935 in gedrukte vorm verschijnt
ontwerpt hij de omslag; het resultaat van een door de redac
tie uitgeschreven prijsvraag, waarbij PAoUB als winnaar uit
de bus kwam. Ook voorziet hij diverse vaste rubrieken van
getekende kopjes en stelt hij bekende amateurs aan de
lezers voor met cartoons onder de titel "Amateurs en hun
beroep", afb.III.1-10.
De rubriek "Kortegolf-Expres" in RE. biedt de NVIR
weliswaar de mogelijkheid tot publikatie van zaken die op
het radiozend- en ontvangamateurisme betrekking heb
ben, een officieel verenigingsorgaan is het niet en echte
verenigingsaangelegenheden worden dan ook per circulai
re aan de leden medegedeeld. Daarin zal over de proble
men waarmee de NVIR in het begin van de jaren dertig
kennelijk te kampen had, ongetwijfeld zijn geschreven.
Maar dat is niet meer dan een veronderstelling, want op
geen van die circulaires hebben we de hand kunnen leg
gen. Dat er wat rommelde blijkt echter uit een bericht
[C2] over de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
NVIR te Den Haag (in hotel "De Twee Steden") op 20
maart 1932. Wij citeren hieruit: "Hierna kwam de hoofd
schotel voor deze vergadering ter tafel: de samenwerking met
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Afb.lll.1-8. A.N. Dekker, PAoDA, rond 1932-33.

Afb.lll.1-7. Station en antennes van J.R. Letitre, PAoRO, in 1932.

de N.V.V.R, waaromtrent tusschen de besturen der twee vereenigingen een overeenstemming is verkregen, op deze basis, dat
de N.V.I.R. met een redelijken overgangstermijn zal zorgen, uit
100 % N.V.V.R-leden te bestaan, maar dan ook als groep van
zelfstandig georganiseerde N.V.V.R.-leden, de erkenning ver
werft dat de N.V.I.R. met de zelfstandige verzorging van de
kortegolfbelangen in de N.V.V.R. is belast. De N.V.I.R. blijft
daarbij de vereeniging met koninklijk goedgekeurde statuten
onder eigen bestuur, zoals zij tot dusver was. De gevolgen, wel
ke dil zal hebben ten aanzien van overleg tusschen de besturen,
orgaan etc. werden in de discussie behandeld en met één stem
blanco werd tenslotte het bestuur gemachtigd, op den bespro
ken grondslag de noodige stappen te doen voor een definitieve
overeenkomst met de N.V.V.R".
Bijna twee jaar later, op 17 december 1933, vindt in Hotel
Noord-Brabant te Utrecht een buitengewone algemene le
denvergadering van de NVIR plaats onder leiding van voor
zitter J. Corver. Het doel is bespreking van en beslissing over
verschillende punten, verband houdende met de kwesties
"orgaan der vereniging" en "verhouding tot de NWR". Wij
citeren uit het verslag in [C4J: "Na breedvoerige discussie,
stelde de voorzitter vast, dat het bestuur allereerst de vraag in
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stemming moest brengen, of het al dan niet zou kunnen
voortwerken op den grondslag van de vroeger principieel
aangegane overeenkomst met de N.V.V.R., hetgeen dan
zou meebrengen, dat een definitieve datum zou worden
bepaald voor het vervullen der verplichting dat alle leden
der N. V.I.R lid zouden worden van de N.V.V.R. Op deze basis
achtte het bestuur het mogelijk, verschillende wenschen min of
meer volledig in vervulling te doen gaan. Indien dil verworpen
werd, kon hei bestuur dit uitzicht niet geven. Door den heer
van Gilse en zeven andere leden werd hierna een motie voorge
steld, luidende:
'De vergadering spreekt zich uit voor het vervullen
van het agreement met de N. V. V.R Zij vertrouwt dat
het bestuur daarna een financieel behoorlijke veran
dering van den toestand zal trachten te bewerken".
Deze motie werd met een aanzienlijke meerderheid aangeno
men. Het bestuur deelde na deze beslissing mede, dat het den
datum, waarna alleen leden der N.V.V.R lid der N.V.I.R. kun
nen zijn, bepaalde op I Januari 1934. Daaraan werd toege
voegd, dat met dien datum tevens in de reglementen der ver
schillende vereenigingsbureaux, waaronder in de eerste plaats
hei QSL-bureau, zal worden opgenomen , dat deze bureaux
uitsluitend diensten verrichten voor leden der N.V.I.R.. Aange
zien alle leden der N.V.I.R, daar zij leden der N.V.V.R zullen
zijn, hierdoor Radio-Expres en Radio-Nieuws zullen ontvangen,
wordt de "Korte-Golf Expres" van Radio-Expres het officieel
orgaan der vereeniging'.

En zo zien we dan dat in het eerste nummer van Radio-Ex
pres 1934 in de kop is vermeld "OFFICIEEL ORGAAN V/D
NED VER. VOOR RADIO-TELEGRAFIE, WAARIN OPGE
NOMEN DE N. V.I.R. EXPRES".

neming van dit besluit, waardoor
opnieuw een tijdperk van onzeker
heid wordt ingeluid, uiteindelijk niet
in het belang van de vereeniging zal
blijken. Doch eenigen van hen,
waaronder onze voorzitter, wilden
hun medewerking toch niet aan de
vernietiging van het bestuursbesluit
van 17 Dec. onthouden, wanneer
het onmiddellijk gevaar van uiteen
vallen der N.V.I.R. hiermede zou
kunnen worden voorkomen. Aange
zien wij echter oprecht van meening
zijn, dat alleen door eendrachtige
samenwerking van amateursorganisaties zonder politieke strekking het
ongestoord voortbestaan en de nutti| ge ontwikkeling van het amateuris
me kan worden gewaarborgd, ach
ten wij ons niet verantwoord, als
' bestuursleden der N.V.I.R. te blijven
optreden, wanneer het blijkt, dat het
meerendeel der leden een andere
meening te dien opzichte koestert.
Wij hebben daarom schriftelijk aan
den waarnemend voorzitter der
N.V.I.R. ons ontslag als bestuurslid aangeboden. Natuurlijk
zullen wij onze opgenomen plichten jegens de vereeniging blij
ven vervullen, totdat nieuwe functionarissen deze zullen hebben
overgenomen.".

Inderdaad is de rubriek "KORTEGOLF-EXPRES" nu
vervangen door "N.V.I.R. EXPRES" met vermelding
"OFFICIEEL ORGAAN VAN DE NEDERL.
VEREENIGING VOOR INTERNATIONAAL
RADIO-AMATEURISME (Ncdcrlandsche Sectie der
I.A.R.U.)".

Vervolgens wordt een beroep gedaan op de leden de een
heid in de vereniging te handhaven, een beroep dat zich
vooral richt tot die leden welke het met de intrekking van
het bestuursbesluit niet eens waren. De mededeling besluit
met "Het is jammer, dat vele leden geneigd blijken eerder geloof
te hechten aan verdachtmakingen, dan vertrouwen te stellen in
de leiding der vereeniging die tot dusverre een koers stuurde,

Afb.lll.1-9. Station van L.J. v.d. Tooien, PAoNP.

In de motie, ingediend in de buitengewone algemene leden
vergadering op 17 december 1933 is sprake van een "finan
cieel behoorlijke verandering". Die is wel nodig. Immers de
leden van de NVIR zullen nu naast de contributie van ƒ 2,50
voor die vereniging ook nog eens ƒ 8 contributie aan de
NVVR moeten betalen. Zijn zij lid van een afdeling van de
NVIR dan komt daar de afdelingscontributie ook nog eens
bij. Die was per afdeling verschillend, in Haarlem betaalde
men bijvoorbeeld ƒ 2 per jaar. Al met al wordt dat voor de
meeste amateurs onbetaalbaar (crisistijd!). In "N.V.I.R. EX
PRES" van 19 januari 1934 [C5] lezen we dan ook dat vele
leden de stappen van het Hoofdbestuur ten aanzien van het
verkrijgen van gunstiger financiële voorwaarden niet willen
afwachten waardoor een crisis-situatie in de vereniging ont
staat. Terwille van de eenheid in de vereniging besluiten eni
ge bestuursleden het bestuursbesluit dat bepaalde dat de
overeenkomst met de NVVR op 1 januari 1934 van kracht
zou worden, terug te nemen. En dan komt een stuk tekst
dat we u niet willen onthouden: "De ondergetekenden, de
meerderheid van het bestuur, waren van meening dat de terug-

Afb.III.1-10. H.M.E. Linse, PAoUB, tekende voor CQNVIR bekende amateurs in hun beroepsbezigheid.
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NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR
INTERNATIONAAL RADIO-AMATEURISME
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 3 Juli 1929 No. 22 (Stbl. No. 164)

SECRETARIAAT: POSTBOX 150, ’s-GR AVENHAGE

LUST

Zonder een officieel orgaan kan de NVIR
toch niet verder en in maart 1934 komt zij
dan ook met een eigen blad: CQ-NVIR.
Het is een maandblad in gestencilde uit
voering. Eerst verschijnen er drie onge
nummerde en ongedateerde (proefnum
mers. Waarnemend voorzitter T.T. Winkler, PAoAX, opent het eerste proefnum
mer als volgt: "Dit nummer moet be
schouwd worden als een voorlopige schakel
tusschen de leden, zoolang de orgaanskwestie nog niet definitief is opgelost. Deze oplos
sing kan trouwens niet verkregen worden
voor de e.v. algemeene vergadering. Maar,
meer nog dan dit, we willen ook eens laten
zien hoe een geheel eigen orgaan er uit kan
zien. De gehouden enquete heeft n.l. uitge
wezen dat geen der tot dusverre onder oogen
geziene plannen, de N.V.I.R inderdaad bij
elkaar zou kunnen houden en dat is toch op
de allereerste plaats ons doel. Wat men ech
ter bijna algemeen wel zou willen is een ge
heel eigen orgaan. Het is nu gebleken dat dit mogelijk is, ook
zonder te groote financiële offers van onze leden. Wij zullen nu
eens even afwachten hoe men op dit eerste nummer reageert
om dan in het volgende uiteen te zetten hoe het Hoofdbestuur
zich een eventueele verdere exploitatie en redactie gedacht had.
So long dus. Vergeet echter vooral niet dit: het gaat hier nu,
om de eenheid van het Nederlandsche zendamateurisme!".
Op 27 mei 1934 vindt in hotel Noord-Brabant te Utrecht
een algemene ledenvergadering plaats en komt een nieuw
Hoofdbestuur tot stand: T.T. Winkler, PAoAX, voorzitter;
H. van Breen, PAoFX, vice-voorzitter en J.R. Letitre, PAoRO, secretaris-penningmeester.

VAN HOUDERS VAN EEN AMATEUR

RADIO ZENDMACHTIGING
JUNI 1938
Afb.lll.1-11.a Roepletterlijst, uitgegeven door de NVIR

die tot grootere kracht leidde, terwijl het er thans naar gaat
uitzien, dat partijen, die er belang bij hebben wanneer het ama
teurisme geen sterk geheel is, in hun vuistje zullen kunnen
lachen. Als gewone leden zullen wij trachten voor de N.V.I.R
datgene te doen, wat haar physiek sterk kan maken”
Het stuk is ondertekend door J. Corver, J. Diesbergen
((PAoJD), L. Lindeman (PAoMAR), J.C. Snijder van Wissekerke en C.C. Verbeek (PAoCO). Later deelt W. Metzelaar,
PAoMM, mede dat hij zich geheel aansluit bij de vijf overige
afgetreden bestuursleden.
In Radio-Expres No. 6 van 9 februari 1934 deelt de uitgever
mede dat de gebeurtenissen binnen de NVIR door het
Hoofdbestuur van de NWR worden beschouwd als een
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tenietdoening van de overeenkomst tussen
de beide verenigingen. Daarmee vervalt de
grondslag waarop een deel van RE. het
officieel orgaan van de NVIR kon zijn. De
betreffende rubriek heet met ingang van
het betreffende nummer weer "KORTEGOLF-EXPRES", zonder enige
toevoeging. Voor wat betreft de technische
inhoud maakt dat weinig uit, al verdwijnt
een aantal bekende medewerkers en ko
men er nieuwe voor terug. Een grote verd
ienste van de redactie van Radio-Expres is
dat zij de ontwikkeling van het amateuris
me in Amerika, zoals gerapporteerd in
QST, nauwkeurig volgt en daarvan verslag
doet in de rubriek "KORTEGOLF-EXPRES". Maar weinigen in ons land kunnen
zich in de crisistijd een abonnement op
QST financieel veroorloven; dankzij de
rubriek "KORTEGOLF-EXPRES" blijven
zij toch op de hoogte van wat zich in
Amerika, toonaangevend ook wat het radioamateurisme betreft, afspeelt.

Kennelijk heeft het eigen orgaan de
goedkeuring van de leden gekregen
want op 23 juni 1934 verschijnt het eer
ste officiële nummer van CQ-NVIR.
De redactie bestaat uit H. van Breen,
PAoFX, en C.M. Zoetmulder, PAoZM.
Merkwaardig is de instelling van zeven
districtsredacteuren voor de districten
Den Haag en omstreken, Rotterdam en
omstreken, Noord-Holland, Noord-Nederland, Oost-Nederland, Centrum (met
’t Gooi) en Zuid-Ncdcrland. Kopij voor
CQ-NVIR moet naar de betreffende
districtsredacteur worden gestuurd. Die
stuurt kopij, na lezing en naargelang
het onderwerp, of aan de Experimenteele Afdeling of het Traffic Depart
ment van de NVIR. Deze bureaus ten
slotte zenden de kopij naar de redactie.
Het abonnementsgeld bedraagt voor het
lopende jaar ƒ 2,50; leden van de NVIR
zijn vrij om zich al dan niet op CQNVIR te abonneren.

Met ingang van 1935 wordt de contribu
tie voor de NVIR van ƒ 2,50 verhoogd
tot ƒ 5,50, maar dan is CQ-NVIR inbe
grepen. Het blad verschijnt nu in ge
drukte vorm en is er qua uiterlijk
enorm op vooruit gegaan; voorts komt
het nu eens per twee weken uit en in
een formaat van 20,5 x 26 cm. Eind
1936 doen enkele afdelingen een be
roep op het Hoofdbestuur om in ver
band met de moeilijke tijden de contri
butie te verlagen. Het HB doet daarop
het voorstel het formaat terug te bren
gen tot dat van QST (15,5 x 23,5 cm)
en de verschijningsfrequentie terug te
brengen van eens per twee weken tot
eens per maand. Een met spoed ingestcld referendum geeft aan 278 vóór en
10 tegen. De wijziging gaat in met het
januarinummer van 1937 en het HB
deelt mede dat de contributie is ver
laagd van ƒ 5,50 tot ƒ 3,50, terwijl te
vens het entreegeld voor nieuwe leden
vervalt. Wie reeds ƒ 5,50 contributie
heeft betaald krijgt ƒ 2 terug (enkele
leden die het kennelijk wel konden mis
sen schrijven "laat maar zitten...").

Dik gedrukt geeft aan wie lid is van de N.V. I. R.
Naam en adres

Roepnaam
PAoAA

PAoAB
PAoAC
PAoAD
PAoAE
PAoAF
PAoAG
PAoAH
PAoAI
PAoAJ
PAoAK
PAoAL
PAoALO
PAoAM
PAoAN
PAoANI
PAoAP
PAoAPX
PAoAQ
PAoAR
PAoASD

PAoAU
PAoAX
PAoAZ
PAoBA
PAoBB

Nederlandsche Vereeniging voor Internationaal Radio-amateurisme (NVIR),
Secretariaat Postbus 150, 's-Gravenhage; Z. Marisplein 10, Heemstede.
W. Jurriéns, 3111, Ulft.
C. Th. van de Logt, Achterhoeksche Molenweg 152, Hengelo (Ov.).
Ph. J. Huis, Neptunusstraat 29, Hilversum.
D. J. van Drunen, Arnhemscheweg A 270, Zevenaar.
Dr. K. Beintema, Radesingel 19, Groningen.
R. H Brouwer, Enterweg, Rijssen.
A. Husslage, Westzijde 105, Zaandam.
W. F. Andréa, Sparenbergstraat 8, Haarlem.
Th. J. Struijs, Schuttersgracht 40, Gorinchem.
H. Krips, Jokweg, Noordwolde (Fr.).
J. F. W. Steinhorst, Rivierenlaan 238 II, Amsterdam Z.
C. Valkhof, Grunsfoortscheweg 5, Renkum.
G. H. van Vliet, Ridderstraat 40 A, Rotterdam C.
D. C. Janssen, Waldecklaan 3, Bussum.
H. A. de Reiger, van Heutszsingel 52 D, Coevorden.
A. E. J. H. D. van Dokcum, le Middellandstraat 53a, Rotterdam C.; Z. Ie
Middellandstraat 53b.
G. Werkema, Torenstraat 58, Huizum.
S. J. Quast, Anemoonstraat 143, ’s-Gravenhage.
Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs (VAR A), Heuvellaan 33,
Hilversum.
W. F. Jacot, Roemer Visscherstr. 50, Amsterdam W.; Z.: Marnixstraat 212,
Amsterdam C.
P. Aubroeck, Oost Kousdijk 12, Rotterdam W.
T. T. Winkler Jr., Westerlaan 41, De Bilt.
H. E. Jacobs, Graaf Florislaan 44, Hilversum.

PAoBD
PAoBE
PAoBE
PAoBGS
PAoBH
PAoBJ
PAoBK
PAoBM
PAoBN
PAoBP
PAoBQ
PAoBR
PAoBS
PAoBT
PAoBU
PAoBW
PAoBZ

W. A. van
V«ll
den ULI
ULII
Berg, Mooieweg UL 1^1,
191, L~
Elden.
lklt.il.
w. rBaumgarten, Jan
- Steenstraat 3, ~Zaandam; Z. Saxen Weimarlaan 20,
Amsterdam Z.
B. Dijk, Beersterstraat 32, Winschoten.
H. J. Beenen, Wassenberghstraat 34, Groningen.
F. Boelens, Zuiderstraat 30, Hoogezand.
H. J. A. Bagchus, Curafaostraat 58 III, Amsterdam W.
II C. Bingen, Hoogstraat 177, Eindhoven.
J. R. Bodèwes, Verlengde Hoofdstraat 80, Hoogezand.
A. Moerman, Rauwenhoffplein 4, Rotterdam W.
W. M. van Oorschot, Prins Hendrikkade 37 B, Eindhoven.
I Lourens, Ploegscheweg 25, Oosterbeek.
P. L. H. Beek, Hamburgersingel 19, Venlo.
A. Ruijl, Majubastraat 47 I, Amsterdam O.
J. L. Baartman, Hendrik de Keyzerplein 54, Eindhoven.
C. J. van Bodegom Smith, Prins Hendrikstraat 190, ’s-Gravenhage.
H. Bruijn, Wilhelminalaan 11, Den Burg (Texel).
M. I. Burgerhoff, Vughterdijk 39, ’s-Hertogenbosch.
J. N. Beuk, Poortlaan 1, Wassenaar.
F. Brouwer, Beeklaan 222, ’s-Gravenhage.

PAoCA
PAoCC
PAoCE
PAoCH
PAoCJ
PAoCK
PAoCM
PAoCN
PAoCOR
PAoCP
PAoCS
PAoCU
PAoCV
PAoCX

Ir. W. H. Moorrees, Gevaertsweg 17, Dordrecht.
M. Peekei, Mathenesserlaan 392 C, Rotterdam W.
A. A. Vergouw, Piet Gijzenbrugstraat 13, Amsterdam W.
P. H. A. Hoffman, Jacob Gillesstraat 19, ’s-Gravenhage.
J. C. Janssen, Prins Hendrikstraat 9 A, Eindhoven.
C. P. A. Kanters, Mauvestraat 1, Dordrecht.
S. Kaplan, St. Gerarduslaan 9, Eindhoven.
E. L. Baaij, Verhulstlaan 8, Bussum.
J. J. Demeyer, Hoefkade 1344, ’s-Gravenhage.
E. K. de Haan, Achter de Hoven 257, Leeuwarden.
C. S. Stapensea, Torricellistraat 1, Eindhoven.
M. B. Caarels, Cornelis Mertensstraat 11 bis, Zuilen (postbest. Utr.).
R. Y. Drost, Hilvertsweg 239, Hilversum.
j. H. Koen, Wooldstraat 28, Winterswijk.

* = Behoudens goedkeuring van Z. Ex. den Min. van Binn. Zaken.

Afb.lll.1-11 .b Vervolg Roepletterlijst, uitgegeven door de NVIR.

In 1938 wordt een wijziging van statuten
en huishoudelijk reglement doorgevoerd. Mogelijk omdat de
concurrerende vereniging VUKA het ook zo doet gaan de
leden thuis schriftelijk stemmen over de benoeming van
Hoofdbestuursleden, waarbij de uitslag bekend wordt ge
maakt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Voor die
tijd gebeurde het stemmen door de aanwezigen op die verga-

dering.
Over de ontwikkeling van het ledental van de NVIR hebben
de ons beschikbare bronnen ons weinig kunnen melden. We
hebben slechts gevonden dat in 1935 het vijfhonderdste en in
1936 het zeshonderdste lid werd genoteerd. Later in 1936 is
er sprake van "bijna 700 leden".
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De contributieverlaging in 1937 had
kennelijk een gunstige invloed op het
ledental want in dat jaar treden 287
nieuwe leden toe, een recordaantal In
1938 hoopt men het duizendste lid te
kunnen noteren. In de jaren daarna
hebben we over dat duizendste lid niets
gevonden dus zal het wel niet zijn ver
schenen.
Een aanknopingspunt biedt nog de in
1938 en 1939 ontvangen contributie,
zoals vermeld in het financiële deel van
de jaarverslagen. Aannemende dat alle
leden ƒ 3,50 contributie betaalden ko
men we voor 1938 op 770 leden en
voor 1939 op 789. Maar de veronder
stelling dat iedereen de volledige contri- |
butie betaalde is mogelijk onjuist.
Weliswaar hebben we nergens gevonden
dat bijvoorbeeld familie-, jeugd- of stu
derende leden reductie kregen maar de
NVIR bezat ook het "Tappenbeckfonds". Wat de doelstelling hiervan was
hebben wij niet kunnen achterhalen
maar mogelijk was het iets dergelijks als
na de oorlog het "VERON-Fonds" en
konden leden die de contributie ad
ƒ 3,50 niet konden missen - en dat zul
len er door de crisis wel eens heel wat
kunnen zijn geweest - hierop een be
roep doen. Als deze veronderstelling
juist is zijn de berekende aantallen le
den te laag.
Uit de notulen van een op 17 mei 1941
gehouden vergadering van de hoofdbe
sturen van NVIR en VUKA, waarover
meer in Hoofdstuk IV, blijkt nog dat de
NVIR toen 850 leden had.
In juni 1938 geeft de NVIR weer een
lijst van houders van een amateurradiozendmachtiging uit ("QRA-lijst", zei
men toen vaak) en die reproduceren we
integraal als afb.HI.l-ll. De lijst telt 414
amateurs; leden van de NVIR zijn vet
gedrukt en dat zijn er 320, dus 77,3%:
een hoog percentage!

Roepnaam

PAoDA
PAoDC
PAoDD
PAoDE
PAoDF
PAoDG
PAoDJ
PAoDJA
PAoDK
PAoDL
PAoDM
PAoDN
PAoDNA

PAoDO
PAoDP
PAoDR
PAoDS
PAoDT
PAoDU

PAoDV
PAoDW
PAoDX
PAoDZ
PAoEA
PAoEAL
PAoEB
PAoEC
PAoEE
PAoEH
PAoEM
PAoEO
PAoEP
PAoES
PAoET
PAoETS
PAoEY

Naam en adres

A. N. Dekker, Appelstraat 20, ’s-Gravenhage.
H. J. Tuin, Voormeulenweg 91, Bussum.
Ir. W. J. L. Dalmijn, van Pallandstraat 63, Arnhem.
J. Draijer, Slochterstraat 117, Sappemeer.
H. Sleeboom Ir., Amsterdamscheweg 405, Amstelveen.
D. de Groot, Schoolhuis T 24, Tricht (Gld.).
J Dcutekom, A 83, Noord Scharwoude.
D. J. Aeilkema, Noorderstraat 117, Sappemeer.
M. Ph. de Koster, Bolwerk Noord 49, Bergen op Zoom.
J. Boekestijn, Dorpsstraat D 4, De Lier.
J. A. Hogesteeger, van Oldenbarneveldstraat 17, Overschie.
J. W. Derksen, Zonderwijk 84, Veldhoven.
A. van Eijk, Goudenregenstr. i3a, Rotterdam Z.; Z. Dordtschestraatweg 73,
Rotterdam Z.
W. R. V. Weijers, Stationstraat A 121 i, Etten (N.-B.)..
D. P. van der Zee, Taanderstraat 7a, Rotterdam W.
D. S. Rustema, A 210, Middclstum (Gron.).
D. Schuitemaker Jr., Dorpsstraat B 60, Noord-Scharwoude.
E. ten Berg, Loenenschestraat 88, ’s-Gravenhage.
D. Siegerist Jr., Rijksstraatweg 281, Haarlem; Z. Kweekerslaan 13/17,
Santpoort.
A. Derks Jr., Jan van Embdenweg 21, Oosterbeek.
Dr. J. Th. v. d. Werff, Bosscheweg 43 A, Vught.
A. Labout, Schiedamscheweg 24, Rotterdam W.
G. F. J. Arends, Nassaustraat 12, Eindhoven.

J. Meijer, Boschdrift 195, Hilversum.
F. A. Bakker, Jan Gijzenkade 71, Haarlem.
C. E. J. Geurts, Terheijdenscheweg 130, Breda.
D. J. van Straaten, Ankerstraat I b, Maassluis.
J. A. G. van Everdingen, Lingedijk 23, Tiel.
J. J. de Kort, van der Helstlaan 16, Hilversum.
C. L. Emmeriks, Sparenbergstraat 38, Haarlem.
R. J. Mc. Intyre, Lorentzweg 53, Hilversum.
L. A. L. Esseling, Zeelsterstraat 165, Eindhoven.
B. J. W. van Beek, Hoofdweg 294 III, Amsterdam W.
H. Emmelot, Matthijs Sterklaan 12, Zwanenburg (N.H.).
L. H. Peijters, Lekstraat 26 huis, Amsterdam Z.; Z. Heerengr. 88, Minden.
P. Eijsberg, Haverschmidtstraat 80, ’s-Gravenhage.

PAoFA
PAoFB
PAoFE
PAoFF
PAoFK

M. J. Franken, Akeleistraat 16 A, Rotterdam C.
J. Adama, Waalsdorperlaan 42, 's-Gravenhage.
F. Eijgelaar, Kamerlingh Onnesweg 131, Hilversum.
T. Tijsma, Frans van Mierisstraat 58, Huizum.

PAoFLX
PAoFM
PAoFN
PAoFO
PAoFP
PAoFR
PAoFS
PAoFT
PAoFU
PAoFV
PAoFX
PAoFY

L. H. Nijhof, Willem de Zwijgerstraat 20, Delft.
F. P. J. Mulder, Rozenhagenstraat 41, Haarlem.
S. Frankena, Korreweg 113 A, Groningen.
H. Veenstra, Antonie Heinsiusstraat 58a, ’s-Gravenhage.
J. J. Frederikse, St. Annastraat 29, Nijmegen.
R. Brandsma, Zeeburgerdijk 173 B, Amsterdam O.
F. van Steeden, van Breestraat 137, Amsterdam Z.
F. E. J. Thijssen, Gregoriuslaan 16, Bilthoven.
F. Amstelveen, Guido Gezellestraat 35, Eindhoven.
F. Verlinde, Loosduinschekade 250, ’s-Gravenhage.
Mr. H. van Breen, leplaan 75, ’s-Gravenhage.
F. C. G. van Baerle, Snelliusstraat 38, ’s-Gravenhage.

PAoGA

A. Bakker, A 156, Piershil.

Th. C. van Braak, C 272, Varsseveld (Gld.).

J. S. Th. van Braak, Dreef 58, Rotterdam Z.
PAoGB
Opvallend is dat aan het gezelligheidseG. G. Davidson, Wilhelminastraat 40, Aalst (N.-B.).
PAoGD
G. H. Pieterson, Terborgscheweg 115, Doetinchem.
PAoGE
lement in die jaren veel aandacht wordt
PAoGF
D. Wories, Prins Mauritslaan 5, Bussum.
besteed. Zo wordt de jaarlijkse algeme
B. G. van Geniert, Oostmaasstraat 106a, Rotterdam O.
PAoGG
ne ledenvergadering soms besloten met
een diner (ƒ 1,50 per persoon) waarbij Afb.lll.1-11 .c Vervolg Roepletterlijst, uitgegeven door de NVIR.
ter opluistering W.F. Jacot, PAoASD,
en T.T. Winkler, PAoAX, als prestidigiiateurs hun goochel De Hadesbek-revue werd verzorgd door een groep uit Hel
kunsten vertonen! Later in de jaren dertig wordt ook een mond. Twee leden daarvan, de heer Verberne, R-536, en
Midwinter-Reünie gehouden, waarbij amateurs met hun aan mevr. Groot-Enzerink-Dekker brachten als Thomasvaer en
Pietemel het volgende fraaie lied [C6]:
hang voor het nodige vermaak zorgen (afb.in.1-12).
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Toen onze buis een lampje was,
was het een aardig ding
Hoor daarom hoe ik U den lof
der radio-lamp bezing.

Zij werd met accu-stroom gevoed
en werd een flinke spruit.
Ze had een goede karak’tristiek
en hield het jaren uit.
Dokter schreef andre voeding voor,
ze werd indirect verhit.
Ze bromde hard, maar na korte tijd,
werd ’t toch een goede pit.
Er kwamen steeds meer roosters bij
en pootjes bij de vleet.
Ze kreeg een hoedje op haar kop
en werd in ’t goud gekleed.

Dokter zette op zekeren dag
haar al die poten af.
Zij raakt nu ook haar huls nog kwijt,
haar naam draagt men naar ’t graf
enz. enz. met als laatste vers.
Het stroomverbruik is zeer gering
De ruisch is minimaal
Alleen de prijs, die is wat hoog
Dat blijft haar ergste kwaal!

Dat haar naam draagt men naar ’t graf
doelde kennelijk op het feit dat het
woord radiolamp officieel was vervan
gen door radiobuis.

Roepnaam

Naam en adres

PAoGH
PAoGI
PAoGK
PAoGL
PAoGM
PAoGN
PAoGO
*PAoGP
PAoGR
PAoGRA
PAoGV

G. H. Bolt, Eckartscheweg 121, Eindhoven.
van Gent, Vredestraat 12, Nijmegen.
A. Gubbi, Rietveld 32 E, Delft.
.
M. J. C. Gernler, Balsemijnstraat 60 A, Hillegersberg.
G. A. van Hoften, Akkerstraat 10, Eindhoven.
H. B. Görtz, Stationsrestauratie, Groningen.
J. Doesema, Heesterstraat 7, ’s-Gravenhage.
J. K. C. Matthijs, Zeeweg 52, Katwijk a/d Rijn.
J. Neuteboom, Leliestraat 51, Koog a/d Zaan.
G. R. A. Desitter, Noordstraat 51, Vlissingen.
Nederlandsche Vereeniging voor Radio-telegrafie (NWR) Afd. „’s-Graven
hage", Secretariaat Helenastr. 52, ’s-Gravenhage; Z. Geb. „Amicitia”,
Westeinde 15.
G. J. Wolters, Grensweg 2i 62 1, Hengelo (Ov.).

PAoGW

L

PAoHA
PAoHAN
PAoHB
PAoHC
PAoHD
PAoHE
PAoHG
PAoHH
PAoHI
PAoHJ
PAoHK
PAoHL
PAoHM
PAoHN
PAoHO
PAoHP
PAoHR
«PAoHS
PAoHT
PAoHVG
PAoHVV
PAoHW

H. M. Wilkens, Hoofdstraat 157, Baflo (Gn.).
J. B. H. Smits Jr., Pauwstraat 18, Voorburg (Z.-H.).
VV. M. F. J. Otten, Havermarkt 23a, Breda.
H. H. Hemminga Mzn., Vlaslaan 124c, Beetsterzwaag.
S. Hanskamp, Koninginnelaan 30, Rijswijk (Z.-H.).
H. J. J van Eijndhoven, Wilgenroosstraat 10, Eindhoven.
W. van Heeren, Raam 92, Gouda.
J. Schaap, Guido Gezellestraat 35, Eindhoven.
N. van Eijk, Keizerstraat 65, Gouda.
H. Jansen, Kleibergschestraat 14, Tiel.
J. 1. H. Herkenhoff, gen. Konersmann, Houtvaartkade 46, Aerdenhout.
H. L. Berkhout, Breelaan 31, Bergen (N.-H.).
J. Maaskant, Dorpsstraat 64, Hendrik Ido Ambacht.
H. J. Nieman, Cura^aolaan 23, Hilversum.
H. J. W. Overweg, Amh. Straatweg 6, De Steeg (Gld.).
J. Stap, Oudebildtdijk 272, St. Anna Parochie.
G. W. J. v. d. Water, Kerstant v. d. Bergelaan 67a, Hillegersberg.
J. Schelling, Valkenburgerlaan 7, Heemstede.
H. W. Tamboer, K. P. C. de Bazelstraat 116, Bussum.
H. van Geuns, Noorderstationsstraat 35, Groningen.
C. S. Heerma v. Voss, Weerdsingel O.Z. 20, Utrecht.
H. W. Morsman, Deldenerstraat 197, Hengelo (Ov.).

PAoIB
PAoID
PAolDW
PAolH
PAolK
PAolL
PAolM
PAolR
PAolV
PAolW

F. Huyser, Beethovenstraat 38, Nijmegen.
B. D. J. Collignon, Nieuwe Havenstraat 139, ’s-Gravenhage.
D. H. Wijkman, Olympiaweg 84 III, Amsterdam Z.
H. H. van Iddekinge, Winkelhoek 21, Sappemeer
I J. C. Klingen, Santhorstlaan 42, Wassenaar.
W. J. Witteveen, Corn. Bokstraat 115 o, Schagen.
M. B. Gorter, Nic. Witsenkade 5 boven, Amsterdam C.
D. A. van de Poel, Paulus Potterlaan 17, Naarden.
Dr. J. H. Verhave, Hoofdweg 10, Amsterdam W.
D. Remmerde, C 57, Nieuw Schoonebeek.

Het zag ernaar uit dat de NVIR onder
PAoJA
J. J. van der Weele, Feithlaan 5, Driehuis Velsen.
een nieuw bestuur de dreigende uiteenPAoJAS
J. A. Smit, Mesdagstraat 14, Hengelo (Ov.).
PAoJB
J.
Bakker, Bas Jungeriusstr. 168 B, Rotterdam Z.; Z. Dordtschestraatw. 73.
valling begin 1934 had overleefd en in
PAoJC
M. J. R. Crop, Boerhaavestraat 9, Hilversum.
rustiger vaarwater was gekomen. Helaas
PAoJD
J. Diesbergen, 2e J. v. d. Heydenstraat 26 I, Amsterdam Z.
PAoJF
J. G. Mulder, van Halewijnlaan 287, Voorburg (Z.-H.).
duurde die rust slechts kort. Het voor
PAoJH
J. J. W. Hoogendoorn, Jupiterstraat 2, Hilversum.
spel van nieuwe moeilijkheden treffen
PAoJHK
J. H. Ketting, Pijnboomstraat 73, ’s-Gravenhage.
J. Innemee, le v. d. Kunstraat 261, ’s-Gravenhage; Z. Mariëndijk 23,
PAoJI
wc aan in het oktobernummer 1933 van
Honselersdijk.
het onafhankelijke amateurblad (straks
J. F. Hekelaar, Boschstraat 335 B, Swahnen bij Roermond.
PAoJJ
meer daarover) QSO', daarin roept R.H.
J. Stufkens, Abrikozenstraat 6, ’s-Gravenhage.
PAoJK
J. Laméris, Noorderstraat 3, Vreeswijk.
PAoJL
Brouwer, PAoAG, amateurs in Twente
J. Moene, Joh. de Wittstraat 17, Hilversum.
PAoJM
op voor een bijeenkomst met het doel
J. W. A. Oosterbaah, Adm. v. Gentstraat 6, Utrecht.
PAoJMW
J. Sijtsma, G 134, Metslawier.
PAoJP
tot een radiovereniging aldaar te ko
F. de Meijer, Coosje Buskensstraat 21, Vlissingen.
PAoJR
men. In Radio-Expres, no.49 van 8 de
J. Schaart, Drieplassenweg 4, Katwijk a/Zee.
PAoJS
cember 1933 is te lezen dat de oprich
tingsvergadering voor een afdeling Afb.lll.1-11.d Vervolg Roepletterlijst, uitgegeven door de NV1R.
Twente van de NWR zal plaatsvinden
op 16 december 1933 te Hengelo. Of dit het resultaat was Ultra Kortegolf Amateurs (VUKA). Het Hoofdbestuur van de
van de oproep van PAoAG (hij was lid van de NVIR) of van NVER besluit daarop de bestuursleden van de VUKA als lid
een daarvan onafhankelijke actie is niet duidelijk. Feit is dat van de NVIR te royeren; het gaat om R.H. Brouwer te Rijsin CQ-NVIR, no.10 van 26 oktober 1934 is te lezen dat de sen (PAoAG), Th.C. van Braak te Varsseveld (PAoGA),
Oostelijke afdeling van de NVIR (afb.IH.1-15) is overgegaan A.H. Bosman te Arnhem (PAoRL) en G.J. Meijer te Apel
tot het stichten van een nieuwe vereniging: de Vereenigde doorn (PAoMU).
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De VUKA begint een eigen maandblad,
VUKA-NIEUWS; het verschijnt in ge
stencilde vorm en dat stencillen gebeurt
bij CYCLODRUK te Oosterbeek, een
bedrijfje dat door Jan Lourens, PAoBN
("Barendje Nurks", afb.III.1-16) was op
gericht om zijn schamele inkomen bij de
kwekerij van zijn vader (ƒ 2 per week...)
wat aan te vullen [C7]. Het stencillen
van VUKA-NIEUWS doet hij echter
gratis’
Merkwaardig is dat de gestencilde num
mers van de eerste jaargang ongenum
merd en ongedateerd zijn.
Het blad wil duidelijk bij CQ-NVIR niet
achterblijven: na het eerste jaar ver
schijnt het vanaf 15 december 1935 in
gedrukte vorm. Dat zal wel niet duur
zijn geweest want het drukken gebeurt
bij het SL Vincentiusgesticht te Harreveld waar broeder Marcellinus, P11SV,
werkzaam is, afb.IÜ.1-14.

Wat bewoog de leden van de Oostelijke
afdeling van de NVIR om zich af te
splitsen? In één van de gestencilde
nummers van VUKA-NIEUWS zet se
cretaris PAoGA dit uiteen onder de ti
tel "Het streven van de VUKA". Zijn
betoog komt ongeveer op het volgende
neer:
a. Elke amateur moet lid kunnen wor
den van een vereniging.
Wij citeren PAoGA: "Het heeft er wel
enigszins de schijn van, dat dit groote
doel in Nederland niet valt te bereiken.
De reeds lang bestaande ver. NVIR heeft
dit doel niet bereikt, en zolang deze ver.
een koers vaart als tot heden, zal zij dat aangenomen dat zij het werkelijk beoogt ook niet kunnen bereiken, want een der
eerste voorwaarden waaraan een ver., die
alle ukg-amateurs wil omvatten, moet
voldoen is wel: dat het ook alle amateurs
mogelijk moet zijn tot deze ver. toe te
treden en de verplichtingen als lid na te
komen.”

Roepnaam

Naam en adres

PAoJT
PAoJU
PAoJV
PAoJW
PAoJX
PAojz

J. G. van der Tooren, Frankrijkstraat 57, Eindhoven.
H. W. Jonkman, Wilhelminapark I, Meppel.
J. J. van der Hoek, Marco Polostraat 61 II, Amsterdam W.
\V. Jacobs, Amstel 190, Amsterdam C
J. A. de Klerck, Nadorstweg 2, Middelburg.
J. H. G. Grautman, Haarlemmerweg 109 II, Amsterdam W.

«PAoKA
PAoKB
PAoKD
PAoKE
PAoKF
PAoKG
PAoKH
PAoKJ
PAoKK
PAoKL
PAoKM
PAoKN
PAoKO
PAoKP
PAoKQ
PAoKS
PAoKSK
PAoKT
*PAoKU
PAoKV
PAoKX
PAoKZ

K. Berghuis, Oosterburen, Middelstum.
Ir. K. J. Asselbergs, Burgemeester Kerstenlaan 2, Breda.
Ir. M. van de Beek, Groote Berg 79A, Eindhoven.
J. A. Koster, Soembastraat 17, Amersfoort.
7
F. Krienen, Snelliuslaan 19, Hilversum; Z. Gaaspstraat 23 III, Amsterdam L.
K. G. van Staveren, Orionlaan 84, Hilversum.
P. A. van Halewijn, Molendijk 9, Krimpen a/d Lek.
J. H. van Kempen, Rozenstraat 46, Rijswijk (Z.-H.).
L. de Groot, Quiten Massijsstraat 16 boven. Amsterdam Z.
W. A. Kloos, Da Costalaan 61, Rijswijk (Z.-H.).
L. van Eeden, Eburonenweg 20, Maastricht.
Dr. A. C. Brandwijk, Wittevrouwensingel 65, Utrecht.
I. van der Horst, Kolenwagenslag 11, Scheveningen.
K. van Petersen, VijverhoTstraat 143 B, Rotterdam C.
P. Jansen, Wed 10, Rotterdam Z.
K. van Asperen, Jan Kobellstraat 65A II, Rotterdam W.
I. G. Knottnerus Jr., Vosseveldlaan 35, Soest.
F. Kerkhof, Albertina van Nassaustraat 21, Eindhoven.
M. Kuzee, Glaciusstraat 14, Vlissingen.
I. C. van Sonsbeek, Buijs Ballotstraat 25, Utrecht.
L. M. H. Thijssen, van Horvettestraat 47, Voorburg (Z.-H.).
Mr. J. F. A. Verzijl, Hoenderlostraat 70, ’s-Gravenhage.

PAoLA
PAoLB
-PAoLD
PAoLF
PAoLG
PAoLJ
PAoLK
PAoLL
PAoLM
PAoLO
PAoLR
PAoLUC
PAoLY
PAoLZ

L. Augustijn, Heenvlietstraat 25 B, Rotterdam Z.
J. F. Diepstraten, Johan de Wittstraat 48, Leiden.
L. Hulsman, Duinlaan 10, Kijkduin (Post Loosduinen).
F. A. Kraat, Vlasmarkt 45, Middelburg.
J. Molag, Venstraat 20, Eindhoven.
J. H. Langedijk, Morgenzon weg 41 i, Winterswijk.
R. Groeneveld, van Ostadestraat 109, Amsterdam Z.
H. A. Veringa, Geuzenkade 81 1, Amsterdam W.
A. L. S. Lousberg, Batterijstraat 54 B, Maastricht.
H. H. Gijzels, Singelweg 66, Vlissingen.
M. Smit, Hoofdstraat 23, Santpoort.
J. P. S. Lücardie, Heemraadssingel 161, Rotterdam C.
W. B. M. Blommaart, Wilhelminastraat 380, St. Jansteen.
H. M. Borst, W. Barendsstraat 47, Utrecht.

PAoMA
PAoMAX
PAoMC
PAoMDW
PAoMF
PAoMI
PAoMK
PAoML
PAoMM
PAoMN
♦PAoMO
PAoMP
PAoMQ
PAoMR
PAoMS
PAoMT
PAoMU
PAoMV
PAoMW
PAoMX
PAoMY
PAoMZ

E. Kal, Sleedoornstraat 18, ’s-Gravenhage.
M. Wolff, Noordstraat 14B, Tilburg.
H. van Zwanenburg, Bosboom Toussaintstraat 55, Harlingen.
M. de Wit, Hyacintenstraat 12, Koog a/d Zaan.
J. H. van Dijk, Hoofdweg 381 111, Amsterdam W.
J. Fortuin, Akersteenweg 122, Heer (Lb.).
M. K. Koller, KI. Visscherijstraat 29 B, Rotterdam W.
M. C. de Gorter, A 143, Vlieland.
W. Metzelaar, van Nijerodestraat 77, ’s-Gravenhage.
H. Louwers, Geldropscheweg 1, Mierlo.
J. P. Meertens, Willemskade 12a, Zwolle.
M. Panman, Boven Westerdiep 175 I, Veendam.
P. C, Vis, Marisplein 10, Heemstede.
K. Vermaat, Kanaal Zuid 103, Apeldoorn.
H. Makkreel, Boezemsingel 194a, Rotterdam C.
H. P. van Meerten, St. Jozefstraat 6, Gouda.
G. J. Meijer, Emmalaan 21, Apeldoorn.
H. J. van Merrebach, Korteweg 7, Apeldoorn.
D. Neuteboom, Wapenrustweg II, Apeldoorn.
P. A. v. d. Hoeven Jr., Loolaan 63, Apeldoorn.
P. J. ten Haaft, Stoomwezenstraat 25, Apeldoorn.
F. A. Kwast, le Beukenlaan 11, Apeldoorn.

Dit citaat is kenmerkend voor de
schrijftrant van PAoGA.
Hij betoogt verder dat het toetreden tot Afb.lll.1-11.e Vervolg Roepletterlijst, uitgegeven door de NVIR.
de NVIR voor vele jonge amateurs
wordt belemmerd door de hoge contributie; aanvankelijk vorm verschijnt, wordt de contributie verhoogd tot ƒ 2,50.
ƒ 2,50 per jaar met naar keuze CQ-NVIR erbij tegen extra
betaling, vanaf 1934 ƒ 5,50 inclusief het nu verplichte abon b. Betere mogelijkheid tot het vormen van afdelingen. Bij de
NVIR kan men zich aansluiten zonder lid te worden van een
nement op het blad.
De contributie voor de VUKA bedraagt het eerste jaar ƒ 2; plaatselijke afdeling. PAoGA betoont terecht de voordelen
vanaf het tweede jaar, wanneer VUKA-NIEUWS in gedrukte van het lid zijn van zo’n afdeling, maar de contributie ad
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ƒ 5,50 wordt dan nog eens verhoogd
mei de afdelingscontributie, die tot ƒ 2
kan bedragen en dat vormt voor velen
een onoverkomelijke drempel (het was
midden in de crisistijd!).

c. Schriftelijke stemming door de leden
thuis over de benoeming van niet alleen
Hoofdbestuursleden maar over alle za
ken van belang.
Bij de VUKA vinden bestuursverkiezin
gen inderdaad schriftelijk plaats en er
wordt ook over allerlei andere zaken
door de leden schriftelijk gestemd.
d. Evenredige vertegenwoordiging in het
HB. Wat PAoGA daarmee bedoelt zal
hopelijk duidelijk worden uit zijn tekst
die we hier weer letterlijk citeren:
" Reeds jaren geleden - men kan het in
tijdschriften lezen - kon men constateeren,
dat bij vele amateurs de wensch leefde
naar "evenredige vertegenwoordiging in
het HB", en dat de afd. zelf hun vertegen
woordiger zouden aanwijzen (het laatste
is van minder belang). Men beweert nu
wel eens: dat kan niet. Och kom! Stel u
voor een ver. met bv 900 leden, en 9 HBzetels. Verder dat er 400 leden geen lid
van een afd. zijn en 500 wel. Alzoo wor
den er nu 4 leden aangewezen door de
"verspreide" leden en 5 door de afd. Dat
de afd. zelf hun vertegenwoordiger aan
wijzen geeft div. voordeelen: allereerst dat
er in die afd. op groei zal worden ge
werkt; tweedens, de drang dat alle afd.
leden lid der hoofdver. dienen te zijn; en
derdens (en vooral): dat de vertrouwens
man der afd. in het HB komt, hetgeen
een goede verhouding tusschen afd. en
HB waarborgt, en een prettige samenwer
king zal doen ontstaan en het noodige
vertrouwen "

Naam en adres

Roepnaam

PAoNA
PAoND
PAoNF
PAoNJ
PAoNL
PAoNM

H. Meiners, van Nesstraal 28, Haarlem.
N. L. H. van Dijkhuizen, P. J. Troelstrastraat 7, Arnhem.
N. Fonderie, Achterom 17, ’s-Gravenhage.
J. Nuijten, van der Vinnestraat 22, Haarlem.
P. J. Nieuwenhuizen, Heerenstraat 19, Leiden.
Nederlandsche Vereeniging voor Radio-telegrafie (NVVR) Afd. Nijmegen,
Secr. van Spaenstraat 25, Nijmegen.
C. T. A. M. Hoogenbosch, Willemstraat 29, Eindhoven.
N. Overvoorde, Ane Krijgsmanstraat 2 rood, Maassluis.
L. J. Vctn der Tooien, Rijksweg 490, Santpoort.

PAoNN
PAoNO
PAoNP
PAoNR
PAoNRC
PAoNV

R. H. Boer, Heerenstraat 5, Aalten.

PAoNW
PAoNWB
PAoNWK
PAoNWZ
PAoNZ

J. J. Moerkerk, Hoyledesingel 19, Hillegersberg.
Nederlandsche Vereeniging voor Radio-telegrafie (NVVR), Secretariaat:
Postbus 800, Rotterdam; Penningmeester: G. Roskott, Oudwijk 37,
Utrecht; Z. Prins Hendrikkade 127A, Rotterdam C.
N. W. Wolthuis, Bloemstraat 4, Groningen.
G. J. van Dam, v. Panhuijsstraat 31, Noordwijk Binnen.
J. v. d. Wijk, Leenderweg 211, Eindhoven.
H. Bartlema, Duinweg 31, Noordwijk aan Zee; Z. Duinweg 21.
J. Stuffken, Axelschestraat 56, Terneuzen.

PAoOB
PAoOE
PAoOF
PAoOK
PAo< >M
PAoON
PAoOO
PAoOP
PAoOPA
PAoOPC
PAoOX
'PAoOZ

F. P. J. A. Schoonens, Dijkstraat 15, Breda.
F. Bennik Jr., Kamp 29, Amersfoort.
L. Alons, Wilhelminastraat 12, Aalst (N.-B.).
A. de Waal, Donk II, Rotterdam Z.
J. G. Lampert, Linnaeusstr. 104, Amsterdam O.
H. L. A. Obreen, de Sillestraat 133, ’s-Gravenhage.
H. J. M. Kunnen, Wilhelminastraat 49, Aalst (N.-B.).
O. P. R. Elema, Lange Nieuwstraat 141, Schiedam.
J. W. Wehkamp, Heerderwcg Huize „Wimbert”, Epe.
R. Croezen, Klooster E 23, Coevorden.
P. J. H. Hammer, Corn. Krusemanstraat 85huis, Amsterdam Z.
J. H. op den Velde, Westzijde 105, Zaandam.

PAoPA
PAoPB
PAoPBK
PAoPCM
PAoPCM
PAoPF
PAoPH
PAoPIM
PAoPK
PAoPN
PAoPO
PAoPQ
PAoPR
PAoPS

L. de Jonge Baas, van Steenbergenlaan 13, Terneuzen.
P. Bottema, Lorentzweg 112, Hilversum.

PAoPT
PAoPV
PAoPW
PAoPX

P. Boskamp, Oud Clingendaal 8, Wassenaar.
1

<11, Z. I\IJ
HOU lil
I
U,
LtlULII.
C. Christiaanse, Torricellistraat I, Eindhoven;
Rijnsburgerweg
6,
Leiden.
C. Christiaanse, Torricellistr. I, Eindhoven;
en; Z.
'' Aalsterweg
_
'I46A,
**.*, ''
Eindhoven.
6,
Bentveld
bij
Haarlem.
W. D. J. Bn. van der Feltz, Wikkelaan
Ph. Salverda, Edisonstraat 136, Eindhoven.
H. J. Ypes, Broederenstraat 12A, Deventer.
R. F. M. Leonhard, v. d. Burchlaan 33, ’s-Gravenhage.
P. Neve, Segeersweg 52, Middelburg.
P. J. van Overbeek, Ackersdijkstr. 54b, Rotterdam N.
D. Stibbe, P. de Hoochstraat 50, Amsterdam Z.
W. G. F. de Ruijter, A 147, Oudkarspel.
W. H. Baurn, Julianastraat 22, Haarlem; Z. Schalkwijkerweg 35, Schalkwijk
(bij Haarlem).
J. Ph. Tulleners Ir., Oranjekade 13, Voorschoten.
P. C. J. Vulling, Capittenweg 29, Blaricum.
J. J. v. d. Paauw, Zwolschestraat 4, Deventer.
B. J. de Vos, Leede 15, Rotterdam Z.

C. L. F. van den Maagdenberg, de Roy van Zuydewijnlaan 15, Breda.
PAoQB
Auteur (zelf geboren in Twente) ver
P. M. Huybregsen, Stationsweg 517, Woudenberg.
PAoQF
moedt dat er bij het ontstaan van de
D. Bijl, 2e Lieven de Keijlaan 16, Eindhoven.
PAoQK
J. Grassouw, Fagelstraat 6 I, Amsterdam W.
PAoQL
VU KA nog een factor heeft meege
A. J. Janssen, Boksdoornstraat 45, ’s-Gravenhage.
PAoQM
speeld die nergens op schrift is te vin
D. Abbenes, Willem de Zwijgerstraat 34, Eindhoven.
PAoQN
C. A. Gehrels, St. Gerarduslaan 10, Eindhoven.
den maar waarvan de juistheid in 1990
PAoQQ
A. H. M. Hijmans, Vondellaan 1, Eindhoven.
PAoQY
door H.A. de Reiger, PAoANI - voor
F.
J. Verzijl, Prins Hendriklaan 86, Utrecht.
PAoQZ
malig bestuurslid van de VUKA - tegen
over schrijver werd bevestigd [C8]. Men Afb.lll.1-11 .f Vervolg Roepletterlijst, uitgegeven door de NVIR.
voelde zich in het Oosten achtergesteld
door "het Westen", niet alleen op radiogebied, maar in het En zo ontstaat dan de absurde situatie dat vanaf eind 1933
algemeen. De oosterlingen beschouwden de NVIR als een de 244 gelicenseerde zendamateurs (plus uiteraard een onbe
club van lieden in goeden doen, in hoofdzaak in grote ste kend aantal luisteraars) in ons land keuze hebben tussen
den, die Nederland ten oosten van de IJssel als een wat ach drie verenigingen die uiteindelijk hetzelfde doel nastreven!
tergebleven - zo niet achterlijk - gebied beschouwden.
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Ook de VUKA heeft een QSL-bureau,
net als de NVVR en de NVIR. Het
adres is Postbus 11 te Apeldoorn; als
beheerder wordt aanvankelijk H.J. van
Merrebach, PAoMV, genoemd maar
dat verandert binnen het eerste jaar al
in G.J. Meijer, PAoMU.

In 1935 doen enkele amateurs uit de
NVIR pogingen de VU KA en de NVIR
weer te verenigen. Teneinde een
vruchtbare basis voor de onderhandelingen te hebben besluit het Hoofdbestuur
van de NVIR het royement van de he
ren Brouwer, Van Braak, Bosman en
Meijer in te trekken [CIO]. De besturen
worden het eens, de VUKA zal weer de
Oostelijke afdeling van de NVIR wor
den (met inmiddels ruim 200 leden)
[Cll]. Het fusievoorstel moet ter goed
keuring aan de leden van de beide vere
nigingen worden voorgelegd. De NVIR
doet dat met een referendum. Uitslag:
178 vóór en 12 tegen. Het bestuur van
de VUKA heeft tijdens de besprekingen
bij herhaling beweerd dat haar leden
het fusievoorstel ook met grote meer
derheid zullen goedkeuren. Helaas blijkt
het VUKA-bestuur zijn leden toch min
der goed te kennen dan het denkt want
het resultaat van de schriftelijke stem
ming is 59 vóór en 73 tegen. Het fusie
voorstel is daarmee verworpen’ Het
resultaat van de stemming bij de VUKA
wordt door PAoGA schriftelijk aan de
NVIR medegedeeld [Cl2]. Het was
kennelijk de uitslag van een tweede
stemming. In [C13] is namelijk te lezen
dan aan de eerste stemming slechts 107
leden (45%) had deelgenomen. Velen
hadden daarbij zoveel opmerkingen op
het stembiljet geplaatst dat het niet dui
delijk was of ze nu vóór of tegen de
fusie waren. Daarom werd besloten tot
een tweede stemming waarbij op het
stembüjet alleen "VOOR” of 'TEGEN"
mocht worden ingevuld. Over de uitslag
van deze tweede stemming is in VUKANIEUWS niets te vinden.
Eén van de onderdelen van het fusie

Roepnaam

PAoRA
PAoRB
PAoRC
PAoRF
PAoRG
PAoRH
PAoRj
PAoRK
PAoRM
PAoRN
PAoROB
PAoRP
PAoRR

Naam en adres

PAoRU
PAoRW

A. Ruim, Dorpsstraat 47, Oosterbierum.
R. Blankevoort Jr., Molenvaart 171, Anna Paulowna.
S. van Leeuwen, Arumerstraat 19, Leeuwarden.
O. Rijpkema, Kamstrastraat 17, Franeker.
T. de Ruig, Susannapark 9, Hilversum.
H. Rens, Leeuwenhoekstraat 10, Hilversum; Z. Leeuwenhoekstraat 8.
R J. Brettschneider, Lt. Koppenlaan 5, Soesterberg.
H. Buis, Hecmraadstraat 217-219, Scheveningen.
G. W. Janssen, Aaltenscheweg C 250, Varsscveld (Gld.).
A. Hilhorst, le Jacob van Campenstraat 33, Amsterdam Z.
H. C. Ph. de Rooij, Weg op den Heuvel 9, Helmond.
M. E. A. Bemelmans, Mergelweg 105, Maastricht.
Dr. H. Rijnders, Prinsengracht 917, Amsterdam C.
G. B. Reijns, Torenstraat 87, ’s-Gravenhage.
J. H. Reidt, Buys Ballotstraat 38, Utrecht.
Nederlandsche Vereeniging voor Radio-telegrafie (NVVR) Afd. „Rotter
dam”, Weste Wagenstraat 78, Rotterdam C.
P. Wichelhaus, Kaldenkerkerweg 487, Venlo; Z. Groote Kerkstraat I.
R. P. Wirix, Poelhekkelaan 7, Eindhoven.

PAoSA
PAoSB
PAoSD
PAoSF
PAoSG
PAoSH
PAoSI
PAoSJ
PAoSL
PAoSS
PAoST
PAoSX
PAoSZ

S. H. van der Kluit, Boekholtstraat 11, Doesburg.
W. C. van Tilburg, Zandbergweg 126, Breda.
I. Cohen, Amstelkade 9 III, Amsterdam Z.
F. Faber, Middenstreek 188, Schiermonnikoog.
A. H. M. Staring, Ringbaan West 195, Tilburg.
P. Nieman, dorpsstraat 107, Zuid-Scharwoude.
S. A. Bijlsma, Oude Heesschelaan 121, Nijmegen.
J. Speckmann, 140c, Hallutn (Fr.).
1. Snoek, van Hasseltstr. 13, Kampen.
P. J. Meertens, Rosegracht 10, Terneuzen.
G. Stobbe, Burg. Mentzstraat 290, Terschelling.
N. A. Smit, Singel 57, Rhoon (Z.-H.).
A. J. Lelie, Nieuwe Haven 109, Gorinchem.

PAoRS

PAoRST
PAoRT

PAoTA
PAoTB
PAoTBE
PAoTH
PAoTI
*PAoTK
PAoTM
PAoTSK
PAoTT
PAoTX
PAoTY
PAoTZH

A. G. Tennissen, Leliestraat 42 B, Zwolle.
H. F. Tax, Wassenaarstraat 28, Breda.
J. de Vries, Spanjaardslaan 143, Leeuwarden.
Th. A. van Keulen, F 55, Hamersveld bij Amersfoort.
H. Thie, Oude Ebbingestraat 38, Groningen.
J. ten Hoopen, Warnsveldscheweg 29, Zutphen.
P. J. Schaffels, Vechtstraat 181 11, Amsterdam Z.
F. E. A. A. Koopmans, Amazonenstraat 29 huis, Amsterdam Z.
S. H. van Hulst, van Montfoortlaan 14, ’s-Gravenhage.
M. Somers, Woelwijkstraat II lil, Rotterdam N.
Ch. J. Tijdgat, Museumstraat 6a, Groningen.
A. P. Tulleners, Frans Halslaan 66, Hilversum.

PAoUB
PAoUD
PAoUN
PAoUP
PAoUT

PAoUV
PAoUW

H. M. E. Linse, Duitsche straat 95b, Rotterdam W.
C. van Draanen, Vlietlaan 23c, Rotterdam O.
D. Zaaijer, Boveneind 392a, Benschop.
J. F. Gerdes, Hoendiepstraat 42 I, Amsterdam Z.
Nederlandsche Vereeniging voor Radio-telegrafie (NVVR) afd. „Utrecht ,
Corn. Drebbelstr. 5, Utrecht; Z. Vredenburg 4.
J. G. Matzinger, Singel weg 142, Vlissingen.
F. Dimpenfeld, Admiralengracht 291, Amsterdam W.

PAoVA
PAoVB
PAoVD
PAoVH
PAoVI
PAoVK
PAoVM
PAoVR
PAoVS

J. M. van Essen, Haarlemmerdijk 132, Amsterdam C.
P. van den Berg, Keizerstraat 52-54, Gouda.
G. K. van den Pol, Jan Haringstraat 27, Haarlem.
A. van Heulen, Leeuwenstraat 15, Hilversum.
P. Visser, Davisstraat 39 III, Amsterdam W.
H. F. W. van Kerkhoven, Willem Buijtenwechstraat 201a, Rotterdam W.
Frater Martinus, Pensionaat Huize „St. Radboud”, Medemblik.
G. van Rhijn Jaczn., Lange Nieuwstraat 67, Schiedam.
A. van Strijen, Hooidrift 90 B II, Rotterdam W.

voorstel was om de contributie voor de Afb.lll.1-11 .g Vervolg Roepletterlijst, uitgegeven door de NVIR.
NVIR te splitsen in een bijdrage voor

het lidmaatschap en het abonnement op CQ-NVIR. Met het
verworpen fusievoorstel was ook dit plan van de baan. Om
het de leden toch wat gemakkelijker te maken in de moeilij
ke crisistijd besluit het bestuur van de NVIR de mogelijkheid
tot gespreide betaling van de contributie te openen: halfjaar
lijks (2 x ƒ 2,75) of driemaandelijks (2 x ƒ 1,50 en 2 x
142

ƒ 1,25).
Een paar leden van de NVIR, waaronder Ph. Huis, PAoAD,
die ook lid zijn van de VUKA, zeggen het lidmaatschap van
laatstgenoemde vereniging op met als reden "dat door toe
doen van de VUKA een fusie tusschen de NVIR en VUKA was
mislukt”.

PAoAD raakt hierover in correspon
dentie met secretaris PAoGA van de
VUKA, waarin deze zelfs dreigt bekend
te maken dat oAD met een clandestien
station heeft gewerkt’ Gedeelten uit de
brieven van PAoGA worden in CQNV1R opgenomen [C14, 15]. PAoGA
neemt daarop zijn toevlucht tot een
uitvoerig rondschrijven ("Aan de Nederlandsche Amateurs") waarin hij betoogt
dat CQ-NVIR de correspondentie met
PAoAD slechts voor een deel heeft ge
publiceerd en daarmee een valse voor
stelling van zaken heeft gegeven. We
zullen de lezer de details van deze on
verkwikkelijke kwestie verder besparen.
Intussen ontwikkelt het ledental van de
VUKA zich voorspoedig; werd begon
nen met 25 leden, eind 1934 zijn het er
40, eind 1936 ruim 200 en begin 1937
600; in 1938 wordt het duizendste lid
genoteerd. In juli 1938 heeft de VUKA
onder haar leden meer dan 200 gelicenseerde zendamateurs en boven de 650
geregistreerde luisteramateurs. "Onze
vereeniging is de grootste vereeniging van
kortegolfamateurs in Holland, heeft verre
weg hel grootste blad ... voor hel minste
geld" heet het in [Cl6].
Aangezien er in december 1938 442
gelicenseerde zendamateurs in ons land
waren was dus ruim 45% daarvan lid
van de VUKA.
Na bezetting van Nederland door Duits
land in mei 1940 loopt het ledental aan
vankelijk terug, maar dankzij een inten
sieve campagne, waarover meer in
Hoofdstuk IV, stijgt het weer: in mei
1941 bedraagt het 1200 en wanneer op
last van de bezetter eind 1941 de VU
KA (evenals der NWR en de NVIR)
wordt opgeheven heeft de VUKA ruim
1300 leden [C126].

Roepnaam

Naam en adres

PAoVT
PAoVV
PAoVW
PAoVZ

L. Foreman, St. Vitusholt 46, Winschoten.
P. Versteeg, Hovendaal 74, Rotterdam Z.
J. J. van den Wijngaard, van Noremborghstraat 26, ’s-Hertogenbosch.
J. C. Houthuis, Zwederstraat 17 B, Rotterdam Z.

PAoWB
PAoWEA
PAoWF
PAoWG
PAoWH
PAoWHS
PAoWl
PAoWIM
PAoWK
PAoWL
PAoWM
PAoWN
PAoWl >
PAoWQ
PAoWR
PAoWS
PAoWW

W. Ch. Bödeker, de Wittenkade 136 II, Amsterdam W.
A. A. Bliek, Boddenkampsingel <86, Enschede.
J. J. Walrecht, Star Numanstraat 44, Groningen.
Jhr. P. J. H. Roëll, Bergstraat 41, Amersfoort; Z. v. Limburg Stirumlaan 20.
H. W. Wilting, Groencstraat 203, Nijmegen.
G. B. Wezenaar, Brcdalaan 116, Eindhoven.
Al. Witjens, Vredenburg 4, Utrecht.
W. H. Nowee, Eschdoornstraat 88, ’s-Gravenhage.
W. Kluun, Nassaukade 310 III, Amsterdam W.
H. H. Welling, Honthorststraat 24, Huizum.
A. Watermulder Jr., Oudegoedstraat 48, Deventer.
J. W. A. v. d. Scheer, Adm. de Ruijterweg 331 II, Amsterdam W.
W. H Welgraven, Station Laag. Oosterbeek.
A. Wijkhuizen, Essenburgsingel 25a, Rotterdam C.
H. Al. Akkerman, Everh. v. Reijdstraat 30, Deventer.
W. Sloeserwij, Copernicusstraat 61 boven, Amsterdam O.
C. van den Wijngaard, Prins. Julianaweg 152, Jutphaas (postbest. Utrecht).

PAoXA
PAoXB
PAoXD
PAoXF
PAoXG
PAoXH
PAoXI
PAoXJ
PAoXK
PAoXL
PAoXM
PAoXO
PAoXP
PAoXQ
PAoXR
PAoXS
PAoXT
PAoXV
PAoXW
PAoXX
PAoXY
PAoXYZ
PAoXZ

J. A. de Ruig, Utrechtschestraatweg 9, Vreeswijk; Z. Velserstr. 76, Haarlem.
E. Al. Gits, Hovendaal 76, Rotterdam Z.
N. J. Sandbergen, Beukenlaan 89, Schiebroek.
E. Kerker, Wipperplein 20, Heemstede.
P. L. Krever, Tamarindestraat 51, ’s-Gravenhage.
P. G. L. Hegener, tijdelijk adres: KNILM, Andir Java.
C. L. J. van Lent Jr., Heemstcedsche Dreef 105, Heemstede.
A. Chr. Jansen, Julianalaan 10, Delft.
A. A. van Mansum, Hertog Govertkade 6, Delft.
J. Klingen, Bronsteeweg 12, Heemstede.
P. F. van Cleemputte, Hendrik v. Deventerstraat 101, ’s-Gravenhage.
J. A. M. Burger, Kleine Houtstraat 37, Haarlem.
A. G. Stoll, Huize „Kalheupink”, Oldenzaal
J. Sormani, Overtonstraat 16, Haarlem N.
W. N. van Vliet, Transvaalkade 90 boven, Amsterdam O.
I. C. Rijkeboer, Torricellistraat 1, Eindhoven; Z. Deckerstraat 39, Haarlem.
II. de Vries, Zijlweg 68, Haarlem.
A. F. Dalman, Trompstraat 48, Haarlem.
F. W. de Vrijer, Heussensstraat 26, Haarlem.
J. Boonstra, Dr. Cuypersplein 43, Hilversum.
W. Al. J. Wories, Fred. van Pruisenweg 28, Eindhoven.
Al. C. Alattern, Beyert 1, Naarden.
C. Swart, Zinneveltlaan 35, Santpoortstation.

PAoYB
PAoYK

Al. C. M. Graauwmans, Kerkstraat 29a, Ginneken.
Ncdcrlandsche Vereeniging voor Radio-telcgrafie
2e Oostefparkstraat 263, Amsterdam O.

PAoYQ
PAoYY
PAoZA

(NWR)

IJkburcau,

A. de Jongh, Groenteweg 119, ’s-Gravenhage.

J. S. Maul, Prins Hendrikstraat 60, Eindhoven.
Nederlandsche Vereeniging voor Internationaal Radioamateurisme (NVIR),
Aid. Eindhoven, Secretariaat: Eckartscheweg 121, Eindhoven; Z. club
gebouw a/d Oirschotschedijk.
H. A. Touw, Bredascheweg 34, Princenhage.
A. H. v. d. Werff, Gaaspstraat 49 II, Amsterdam Z.
J. C. Th. Blankert, Jan Steenlaan 23, Heemstede.
J. G. Zuiderwijk, Dr. Weitjenslaan 7, Poeldijk.
W. Keeman, Joh. Geradtsweg 36, Hilversum.
C. M. Zoetmulder, Perziklaan 14, ’s-Gravenhage.
Ir. S. Gratama, Riouwstraat 70, ’s-Gravenhage.
J. S. Kanters, Henegouwerplein 12a, Rotterdam C.
C. van der Hucht, Dennendaal 66, Rotterdam Z.; Z. Dordtschestraatweg 73.
Dr. B. A. Lubbers, Grimburgwal 10, Amsterdam C.

PAoZB
PAoZC
De VUKA is ontstaan uit de Oostelijke
PAoZF
afdeling van de NVIR. Maar het blijft
PAoZJ
PAoZK
geen regionale vereniging, er komen
PAoZM
afdelingen in het gehele land.
PAoZN
PAoZO
Ook bij de VUKA speelt het gezelligPAoZP
heidselement een rol. Zowel in de afde
PAoZZ
lingen als landelijk worden feestelijke
bijeenkomsten gehouden met toneel Afb.lll.1-11.h Vervolg Roepletterlijst, uitgegeven door de NVIR.
stukjes, conferences, muziek, etc. Dat
was overigens niet iets dat alleen de amateurradioverenigin- per jaar een feestavond werd georganiseerd met een door de
gen kenmerkte. Voor de oorlog en ook nog vele jaren daar leden uitgevoerd toneelstuk, zelfgeschreven revue of soortge
na was er minder gelegenheid tot vermaak dan thans en lijk amusement. En uiteraard een bal tot besluit.
door het ontbreken van televisie waren ook de maatstaven
minder hoog gesteld. Bij vrijwel alle verenigingen, van welke Leggen we CQ-NVIR en VUKA-NIEUWS naast elkaar dan
aard dan ook, was het gebruikelijk dat minstens één maal valt de overeenkomst op; zelfde formaat, ongeveer dezelfde
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Midwinter-ReÜIlie op 14 Januari a.s. in Hotel

Noord-Brabant te Utrecht.
PROGRAMMA.

nieuw en nog niet gepubli
ceerd systeem van televisie
ontvangst.

12.00 Opening der zaal.
13.30 Opening. tevens herdenking
van het 10-jarig bestaan
der Aldeeling CENTRUM.
13.45 Lezing van Prof. ACKINBER over: De eindtrap van
een zender en hare eigen
schappen.
13.45 Optreden van enkele leden
der gang Eindhoven in :
Amateurs en hun beroep.

14.15 PAUZE.
15.00 Geheel nieuw
van het

programma

HADESBEK-REVUEGEZELSCHAP.
15.30 Voordracht en demonstratie
door cx-PAoAX.

Onderwerp :

Een

geheel

15.45 PAUZE.

16.30 Black-Outs.
16.45 Optreden van den grooten
Illusionist MAGATA.

17.15 Sluiting. Gelegenheid tot
borrelen.
1.00 Diner.

(Wijzigingen voorbehouden).
De feestcommissie zal er voor zorgen
dal deze tijden stipt aangehouden
worden, zoodat niemand het diner
behoeft te verzuimen omdat liet „te
laat” wordt om nog tijdig weer thuis
te zijn.
Geeft U tijdig op voor het diner, dus
voor 10 Januari a.s.
Opgaven richten aan Mr. F. J. Verzijl, PAoQZ, Prins llendriklaan 86,
Utrecht.

Afb.III.1-13. Station van J. Lourens, PAoBN, in 1931

VUKA-NIEUWS veel aandacht besteed aan de tachtigmeterband en wat daarop zo aan telefonie was te horen.

KOMT ALLEN, WIJ DOEN DE REST ! 1 I!

Resumerende hadden de circa 450 Nederlandse radiozend
- en een onbekend aantal luisteramateurs - tegen het eind
van het decennium 1930 - 1940 keus uit drie verenigingen.
Afb.III.1-12. Aankondiging in CQ-NVIR van december 1939.
De oudste was de NWR en die was aan het begin van
het decennium zeker ook de grootste. Maar het ledental
rubrieken en technisch vergelijkbare inhoud. Maar er zijn liep in de jaren dertig terug tot een ons onbekend aantal
ook duidelijke verschillen waarbij de trefwoorden "zakelijk" Mogelijk bleef van de drie verenigingen de NWR qua le
bij CQ-NVIR en "gezellig" bij VUKA-N1EUWS niet misplaatst dental de grootste, voor het radiozend- en ontvangamateuzijn. Tot dat gezelligheidsaspect mogen we ook de zeer po risme had zij haar betekenis verloren, het was een vereniging
pulaire vossejachten rekenen; alle drie de verenigingen, van vakmensen - elektronici zouden wij nu zeggen - gewor
NWR, NVIR en VUKA, organiseren jachten maar de VU- den. De zend- en ontvangamateurs voelden zich meer thuis
KA besteedt er met uitvoerige aankondigingen en verslagen in de NVIR en de VUKA Daarvan was de laatste de groot
toch wel de meest aandacht aan. Op de vossejagerij zullen ste; in 1938 was zij de duizend leden gepasseerd terwijl de
we in paragraaf III.5 nog terugkomen.
NVIR daar wel naar streefde maar het getal niet heeft be
reikt, er is althans in CQ-NVIR geen melding van gemaakt.
Er is nog een verschil tussen NVIR en VUKA: lid van eerst In 1938 was van de gelicenseerde zendamateurs 77,3% lid
genoemde vereniging waren vooral amateurs die met telegra van de NVIR en 45% van de VUKA Een flink aantal moet
fie werken en geïnteresseerd waren in verbindingen over gro dus van beide verenigingen lid zijn geweest.
te afstanden in de 40, 20 en 10 meter-banden. Bij de VUKA
vond je de jongens van de babbel, zoals W. Keeman, PAoZK, Naast NWR, NVIR en VUKA zijn er reeds vanaf de jaren
het tegenover auteur uitdrukte [B58]. En inderdaad wordt in twintig plaatselijke radioclubs die geen deel uitmaken van
een overkoepelende landelijke organisatie. Vanaf 1935, wan
neer de NWR Radio-Expres als officieel verenigingsorgaan
verlaat, krijgen die plaatselijke clubs gelegenheid mededelin
gen in R.E. te plaatsen. Dat gebeurt onder het kopje
"Nieuws van de radiovereenigingen". Daarin komen we bij
voorbeeld de zeer actieve RADIO-VEREENIGING DEN
HAAG regelmatig tegen. Bekende radiomannen als Corver
en Metzelaar houden voor die vereniging vaak lezingen en
demonstraties. Andere verenigingen die in R.E. mededelin
gen doen zijn bijvoorbeeld de Utrechtse Radio Sociëteit en de
Leidsche Radio-Vereeniging. Maar er zijn veel meer van die
lokale radioclubs geweest, met name in de grote steden. Ook
op het gebied van de radiohobby was verdeeldheid in ons
land schering en inslag.
DE FEESTCOMMISSIE.

Afb.lll.1-14. Broeder Marcellinus, PI1SV.
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Als tweede onafhankelijk blad maken wij mel
ding van een tijdschrift dat voor het radio-ama
teurisme in brede zin een belangrijke rol heeft
gespeeld en dat als het oudste (d.w.z. langst
bestaande) Nederlands blad op dit gebied nog
doet: Radio Bulletin. Het blad begon als AMROH BULLETIN en was niets meer dan een
reclamefolder van de firma AMROH die in
1923 startte op de Nederlandse markt als AMerican RadiO House. Het eerste nummer is van
november 1929 en bevat gegevens over enkele
produkten van AMROH voor de (lokale) de
tailhandel Het blad verschijnt daarna nogal
onregelmatig en wordt vanaf 1932 voor ƒ 1 per
12 nummers ter beschikking gesteld van de ge
bruikers van elektronische produkten. De om
vang is 4...8 pagina’s in een groot formaat, bij
na A4. Uiteraard staan er alleen advertenties in
over de AMROH-artikelen. Maar al spoedig Afb.III.1-15. De Oostelijke afdeling van de NVIR, waaruit later de VUKA is voortgeko
begin jaren dertig - wordt er ook aan theorie
men. Links van het bord R.H. Brouwer, PAoAG; direct naast hem achter het bord
de nodige aandacht besteed. De ontwikkeling
Th.C. van Braak, PAoAG; rechts naast het bord G.J. Meijer, PAoMU; zijn buurman is
van spoelen en afstemkringen, PSA’s en zelfJ. Lourens, PAoBN.
bouw-radio-ontvangtoestellen begint een aan
vang te nemen en wordt daarom ondersteund
Wij hebben tot nu toe de tijdschriften genoemd die werden door elektronicatheoric. In 1934/35 verschijnt AMROH BUL
uitgegeven door de amateurverenigingen. Maar er zijn ook LETIN, Populair Technische Radio-publicatie zes keer per
jaar voor een abonnementsprijs van ƒ 1,50 per 12 nummers.
onafhankelijke bladen gewijd aan het radio-amateurisme.
Als eerste noemen wij QSO, waarvan het eerste nummer op De omvang varieert van 26 tot 28 pagina’s in het staand for
6 september 1933 verscheen. NVVR en NVIR vonden toen maat 23,5 x 16 cm. In 1937 verandert de naam in RADIO
nog gastvrijheid bij Radio-Expres, de VUKA bestond nog niet BULLETIN, Orgaan van De Muiderkring.
en QSO is dus het eerste tijdschrift dat uitsluitend aan het
radiozend- en ontvangamateurisme is gewijd. Het wordt uit Ongetwijfeld zijn er nog meer bladen op het gebied van de
radio geweest, waarvan het bestaan ons echter niet bekend
gegeven door De Boer te Aalten.
Het formaat is gelijk aan dat van de latere uitgaven CQ- is. Zo luidt met ingang van No.7 van 14 februari 1936 de
NVIR en VUKA-NIEUWS. Het blad verschijnt twee keer per kop van Radio-Expres: "WAARIN OPGENOMEN RADIO
maand voor een abonnementsprijs van ƒ 2,50 per half jaar. NIEUWS EN RADIO-BELANGEN". Wat dat RADIO-BEDe redactie wordt niet met name genoemd; er staat slechts LANGEN vqqt een blad is geweest weten we niet en opmer
"Met medewerking van vooraanstaande amateurs". Technisch kelijk is dat over de opname van RADIO-BELANGEN in
adviseur (later vaste medewerker) van de redactie is ing. J. RE. ook geen enkele nadere mededeling wordt gedaan!
Roorda Jr. Uit [C128] blijkt dat Roorda de initi
atiefnemer tot het verschijnen van QSO was en
J. Hagenaar de redacteur.
Het is een fraai blad met uitstekende artikelen
en bijdragen van bekende amateurs uit die da
gen. We kennen de oplaag niet maar gezien de
aantrekkelijke inhoud zal het onder amateurs
best aftrek hebben gevonden. QSO heeft het
maar twee jaar volgehouden: op 1 september
1935 gaat het te zamen met Radiotechniek en
Electro-Acoustiek op in Radio Centrum. Reden is
mogelijk geweest dat QSO zijn exclusiviteit had
verloren door het verschijnen van CQ-NVIR en
VUKA-NIEUWS, bladen die zich op hetzelfde
terrein bewogen en voor een vergelijkbare prijs
bovendien het lidmaatschap van een vereniging
en de daarmee gepaard gaande faciliteiten bo
den.
Ab.III.1-16. J. Lourens, PAoBN.

111.2.

Intrekking machtigingen en inbeslaaneming zenders
u

Hitler’s Machtübemahme in Duitsland op 30 januari 1933
vindt onder enkele Nederlandse zendamateurs helaas ook
weerklank. Een teken dat daarop wijst vormt de brief die de
Nederlandse zendamateurs van de PTT ontvangen: afb.111.21. PTT maakt bezwaar tegen de uitzending van het Horst
Wesscllied omdat dit in Duitsland na de Machtübemahme als
tweede volkslied naast het Duitslandlied verplicht is gesteld.
Wie de uitzending op zijn geweten had weten wij niet; mis
schien was het wel de toen zeer bekende amateur - hij blijve
hier anoniem - die het binnen de NSB tot naaste medewer-

kcr van Mussert bracht en na de Tweede Wereldoorlog zijn
machtiging dan ook niet heeft teruggekregen.

Dat PTT de amateurs scherp in de gaten houdt blijkt ook uit
de brief die J. Lourens, PAoBN, ontvangt: afb.III.2-2.
Ter toelichting het volgende.
In Duitsland werden voor de Machtübemahme slechts in en
kele gevallen zendmachtigingen aan particulieren uitgegeven.
Maar er waren wel veel zendamateurs actief - men beweert
wel 1500 - noodgedwongen clandestien dus. De meesten wa
ren lid van de DASD, de Deutscher Amateur Sende- und
Empfangs-Dienst, in het spraakgebruik meestal verkort tot
Deutscher Amateur Sende Dienst. Daarin waren de amateurs
geregistreerd onder hun luisternummer (DE-nummer). Maar
HOOFDBESTUUR DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN
evenals in Nederland vóór de
TELEFONIE. KORTENAERKADE 12. - TFN 116150 - GIRO 45100 - TGMADRESSEN:
uitgave van amateurzendmachtiPOSTGEN(POSTERIJEN);GENTEL(TELEGR.);PHONGEN(TELEFONIE);RADIOGEN(RADIOT&T)
gingen had de DASD ook een uiteraard geheime - registratie
BERICHT OP SCHRIJVEN VAN
van zendende amateurs en een
BETREFFENDE : amateur-radio-zendmachtiging.
BIJLAGEN --------------QSL-bureau. De nazi’s - en met
name Goebbel’s ReichspropaAAN
gandaministerium - zagen in het
radio-amateurisme een middel
den Heer T.TUsma
tot verspreiding van de nazi-ideNieuweneg 51
ologie en na de Machtüberte
nahme gaven zij aan een aan
H U I Z U M.
zienlijk aantal voor dit doel ge
schikt geachte amateurs zend
machtigingen, zonder dat zij
daarvoor examen behoefden te
Dir.T.D.
doen. Zij mochten echter uit
•S-GRAVENHAGE.
7 Maart
'93 4
NR.
-afb.6872
sluitend met telegrafie werken.
MEN GELIEVE DIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG HET ONDERWERP, DE DAGTEEKENING EN HET
NUMMER
VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN.
Vandaar dat PTT PAoBN be
rispte toen hij met een Duits
telefoniestation werkte: dat
moest clandestien zijn. Overi
1.
Het is voorgekomen, dat de houder van een amateur-radiogens dient te worden vermeld
zendmachtiging bij zijn telefonieui tzendingen nu en dan het
dat het inschakelen van de
Horst Weseellied uitzond.
zendamateurs voor het versprei
2.
Ik vestig er Uw aandacht op, dat de houders van een amaden van nazipropaganda in
teur-zendmachtiging zich dienen te onthouden van uitzendingen
Duitsland is mislukt. De "ge
van politieken aard in welken vorm ook, daaronder begrepen
schikt geachte" amateurs ge
het uitzenden van nationale liederen van andere landen dan
droegen zich lang niet allemaal
hot onze.
op de wijze die de nazi’s voor
5. Overtreding van dit verbod kan oplegging van boete of inogen stond toen zij een zend
trekking van de verleende zendmachtiging ten gevolge hebben.
machtiging ontvingen. Hoewel
de presidenten van de DASD
eveneens op hun nazi-gezindheid werden geselecteerd heb
Vanwege den Minister van Binnonlandsche Zaken,
ben zij stuk voor stuk getracht
Do Directeur-Ceneraal,
de zendamateurs te beschermen
tegen inschakeling voor politie
ke doeleinden.
Het aantal zendmachtigingen
werd gelimiteerd tot circa 550;
nieuwe amateurs die een mach
plv.
tiging wensten moesten wachten
tot er één verviel door opzegAfb.lll.2-1. PTT zond deze brief aan de Nederlandse zendamateurs.
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ging of overlijden. Een beperking die
zich tijdens de Tweede Wereldoorlog
zou wreken: terwijl de geallieerde
strijdkrachten over een ruim arsenaal
aan geoefende telegrafisten uit de
amateurwcreld beschikten kreeg de
Duitse krijgsmacht in de loop van de
oorlog hier een nijpend gebrek aan.
Vermeldenswaard is een berichtje in
de rubriek "KORTEGOLF-EXPRES"
van 28 april 1933 [C20]. Daarin lezen
wc: "Er is thans bij den Nederlandschen P. T. en T. dienst officieele beves
tiging ingekomen van de berichten dat
alle Duitsche amateurzendstations zijn
verboden, zoodat Nederlandsche ama
teurs volgens de bepalingen hunner ver
gunning ook in geen geval met Duitschers mogen werken. De Duitsche
maatregel zou een voorloopige zijn, in
afwachting van een nieuw te maken
regeling in dat land".
Traffic Manager W. Keeman, PAo
ZK, sluit daarbij aan met de medede
ling dat de besturen van de Duitse
verenigingen DASD en DFTV zijn
ontbonden en vervangen door nieuwe
in opdracht van "de vijfde afdeling van
het nieuwbakken ministerie voor propa
ganda", zoals PAoZK schrijft. Voorts
worden Joden uit de DASD gewor
pen; reden voor PAoZK om als lid
(DEI443) van de DASD te bedanken.
Het verbod om met Duitse amateurs
in verbinding te treden wordt overi
gens spoedig weer opgeheven.

l.lUUfDbB5 t Ui ix DER POSTljiUJEN, TELliUKAHliL.
TELEFONIE. KOK TENAHRKADE ix. - TFN
• GIRO 4jioo - TGMADRI1SSEN :
l’OSTGEN(l’< )STEI(IJEN);GF.NTI:J.(TI;.I.EGR.);I’I l< )NGEN( I F.LEFONIE);R AI?IOGF.N(R ADIOT&ÏJ
BERICHT OP SCHRIJVEN VAN O
tembar '34
BETREFFENDE.
'J""‘ tuur - rnd 1 o-zendmuch tlring
BIJLAGEN

AAN
den Hoor J.l.ourono

'fl 1 Ihe Imlmistrunt 33

te
O U S T E H 13 .i E K.

’S-GRAVENIIAGE, 28 fhiptember
i9) 4 NR. 24713
mijn c.pj.invp mj nr.r anitcxiru nauwkeurig iiht onderwerp, mi dagieukp.ning

-AFD.lr.TU.
en het nummiir

VAN DIT SCHRIJVEN TB VERMELDEN.

1.

in ounslultlng op mijn schrijven van 8 September Jl.nr.

10105 3 vestig Ik ar Uw uundncht op,dot U door het verzenden vuil z.j

qaIr kuurten,bustemd voor Duitsche te lofonlestatlons In etrljd heel I

pohandold mot het bepaalde bij het 6o lid van artikel 3 van de voui

waarden van do U verleende zondmnohtlglng.
2.

ik drung U hierbij op , onvurw 1 J ld de doorzending van bedocldt

kaarten te stukon en op geenorlel wijze Uw bemiddeling daartoe inuoi

te verkennen.
3.

Mocht blijken,dat U opnieuw zoudt handelen In etrljd mot de

maohtlc'lngo-voorwnnrden ,dan zal het opleggen ven boete of

Intrek-

klng van dn zendmachtiging worden overwogen.

4.

U gelieve de ontvangst van dozen brief soholftelljk to bo-

vee tIron.
Do Dlrocteur-Oeneraal,

De Mobilisatie eind augustus 1939
maakt het de redacties van de amateurbladen moeilijk; veel medewer Afb.lll.2-2. PAoBN had kennelijk met een Duits telefoniestation gewerkt en dat was clandestien,
kers zijn onder de wapenen geroepen want in Duitsland mochten amateurs uitsluitend telegrafie gebruiken.
en moeten daardoor noodgedwongen
hun activiteiten staken. Na enige tijd kunnen sommigen, Uiteraard ontbreekt het hen meestal aan deskundigheid op
hoewel onder dienst, hun taak weer opvatten. Ze zijn bereik radiogebied en wat er wordt meegenomen is per amateur
baar onder een veldpostadres, waaruit hun werkelijke ver dan ook sterk verschillend. Soms gaat het om slechts enkele
essentiële onderdelen van de zendinstallatie, in andere geval
blijfplaats niet is af te leiden.
len wordt ongeveer de gehele inhoud van de shack gevor
Maar daar blijft het niet bij; op 30 augustus 1939 ontvangen derd, inclusief onderdelen die met de zender niets te maken
alle Nederlandse zendamateurs een telegram dat hun het hebben. Ook administratief zijn er grote verschillen; bij en
kele amateurs wordt een complete lijst van de gevorderde
gebruik van de zender verbiedt, afb.IÜ.2-3.
spullen opgemaakt en een ontvangstbewijs afgegeven, bij
Op 3 september 1939 loopt het ultimatum dat Engeland na anderen niets van dat alles. In [Cl7] is te lezen hoe het toe
de Duitse inval in Polen had gesteld af en Engeland ver ging bij een aantal amateurs in Den Haag (afb.III.2-4). In
klaart daarop Duitsland de oorlog.
[Cl8] wordt verhaald wat gevorderd werd bij de PA-nullen
Hoewel ons land hierin niet meteen wordt betrokken besluit WEA, WE, WV, WO, HF, HH, MB, GW, OPC, ANI, PM,
onze Overheid de amateurzenders in beslag te nemen. Dat WW, BJV, AK, WN, LK, BN, KU, KE, W, KS, JAS, RU,
gebeurt in het weekend 12 en 13 november 1939. Met deze CK, WR, WM, BI, GA. De zender van GA was in een rek
inbeslagname worden Nederlandse militairen belast.
van 2,40 m breed, 1,22 hoog en 50 cm diep gebouwd en
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Afb.lll.2-3. Alle Nederlnadse zendamateurs ontvingen op 30 augustus 1939 dit telegram.

woog zo’n 400 tot 500 kg. Zelfs vijf militairen kregen het
ding niet in de vrachtauto. Daar moesten nog eens vijf ge
meentewerklieden bij worden ingeschakeld!

De zenders worden op verschillende lokaties in het land op
geslagen. J. Lourens, PAoBN, vertelde auteur dat Th.C. van

Afb.lll.2-4. Nederlandse militairen nemen de zender van PAoPH
mee.

146

Braak, PAoGA, toen Neder
land was bezet, de Ortskommandant te Arnhem be
zocht. Hij beschreef hem
diepbewogen wat er met zijn
vele spaarcentjes gekost heb
bende zender was gebeurd
en vroeg vriendelijk om een
pasje dat hem toestemming
gaf eens per drie maanden
de zender, die in een ge
bouwtje van een kerk te
Laag Keppel was opgeslagen, te controleren op vocht
etc. Die toestemming werd
hem gaarne verleend. In een
jaar tijds zag PAoGA kans
om de meest waardevolle
spullen als meters, kristallen
enz. weer mee naar huis te
nemen [C7]. Plezier heeft
PAoGA daar helaas niet
meer van gehad. Op 31 de
cember 1944 overleed hij in
het concentratiekamp GrossRosen.

Een aantal amateurs heeft de gevorderde apparatuur, al dan
niet compleet, na de oorlog teruggekregen. Voor ontbreken
de delen werd schadevergoeding betaald. Meer hierover in
het volgende hoofdstuk.
Op 2 december 1939 worden de zendmachtigingen ingetrok
ken, afb.IU.2-5. In de begeleidende brief wordt o.a. medege
deeld dat terugbetaling van een gedeelte van de gelden voor
de machtiging over 1939 niet zal plaats hebben. Wanneer te
gelegener tijd opnieuw machtigingen zullen worden verleend
zal rekening worden gehouden met het feit dat vanaf augus
tus tot het eind van 1939 geen gebruik van de zendinrichting
kon worden gemaakt. Dat dit moment eerst in 1946 zou aan
breken zal wel niemand hebben kunnen vermoeden.
De bandoverzichten en andere activiteitsrapporten op zend
gebied in de amateurbladen blijven nu leeg. Maar de redac
ties sporen de leden aan niet bij de pakken neer te zitten.
"Nu is er eindelijk tijd om die foutjes in ontvangers en verster
kers eens op te sporen en te verhelpen of voor het maken van
een toongenerator of kathodestraal-oscillograaf', vindt de re
dactie van CQ-NVIR. Die van VUKA-NIEUWS legt de na
druk op het handhaven van het contact tussen de leden on
derling. Zij stelt voor dat te doen via Sneeuwbal-QSO’s
[C19]; amateur A schrijft een brief aan amateur B, die voegt
er wat aan toe en zendt hem door naar amateur C. enz.
Wanneer men tegen de achtste van een maand een sneeuw
bal ontvangt die reeds op minstens vier adressen is geweest
wordt die niet naar een volgende amateur gestuurd maar
naar VUKA-NIEUWS waar er een "bandoverzicht" uit wordt
samengesteld.

MINISTERIE
HOOFDBESTUUR

VAN

ZAKEN

BINNENLANDSCHE

DER POSTERIJEN,

2 December

TELEGRAFIE

EN

TELEFONIE

. 193 .9, NR ----- _7

DE MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN,
Overwegende, dat de veiligheid van den Staat onder de tegenwoordige
omstandigheden vordert, dat de aanleg en het gebruik van radio-elec-

trische zendinrichtingen, bestemd tot het nemen van proeven, niet

blijft toegestaanj
Gelet op art. Jter van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad
no 7)»
Mede gelet op de artt. 50b en 51 lid 5 van het Radio Reglement 195O|

Gezien het advies van den Directeur-Ceneraal der Posterijen,Telegrafie
en Telefonie van 50 November 1959 nr 5754
HEEFT GOEDGEVOIFDEN j
met ingang van den datum dezer beschikking alle machtigingen voor den
aanlog en het gebruik van radio-electrisohe zendinrichtingen, bestemd

tot hot nemen van proeven, in te trekken.

’s-Gravenhage, 2 December 1959*

4

De Minister voornoemd,

Aan
de houders van een machtiging
tot aanleg en gebruik radio-eloctrische zendinrichtingen.

Afb.lll.2-5. De zendmachtigingen worden ingetrokken.

Op 30 november 1939 valt de Sovjet-Unie Finland binnen.
Allerwegen in Europa komen acties op gang om de Finnen
te helpen. In Nederland nemen de radio-amateurs het op
voor de Finse amateurorganisatie SARL; de OH - PA Steunactie. Voorzitter van het actiecomité is C.T.A. Hoogenbosch,
PAoNN: penningmeester G. van Rijn, PAoVR.
Het rondschrijven van het comité is verder ondertekend door
J. Corver, PAoAD, PAoAG, PAoASD, PAoAZ, PAoBF,
PAoBN, PAoDO, PAoEB, PAoGA, PAoOQ, PAoQJ, PAoQQ, PAoQZ, PAoZM en J.W. Groot Enzerink.
Voorgesteld wordt om bijvoorbeeld de ƒ 10, die anders voor
de zendvergunning zou moeten worden betaald, te bestem
men voor Finland.
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111.3.

Het station PAoASD

Het station PAoASD van de NVVR afd. Amsterdam gaatvan start in 1931 ten huize van W.F. Jacot, op wiens naam
de machtiging staat. Medewerkers zijn H.A. Veringa, PAoLL
en S. Gratama, PAoZN. In de rubriek "Kortegolf-Expres"
van Radio-Expres 1931 vinden we een beschrijving van het
station in een aantal afleveringen. In het eerste deel legt
Veringa het doel van het station uit: nagaan of de 80 m
band ook geschikt is voor een eventuele toekomstige om
roep. Het was toen reeds zo druk op de lange- en midden
golf dat naar frequentieruimte voor omroep buiten die ban
den werd gezocht. Zo experimenteert Philips met een zender
te Amsterdam op een golflengte van 7 meter. Veringa ziet
het meewerken aan dit soort onderzoeken door amateurs als
de voortzetting van een traditie: hebben zij ook niet de
bruikbaarheid van korte golven voor lange-afstand-radioverkeer ontdekt? Veringa merkt terecht op dat de resultaten
van amateurs op kortegolf met zendvermogens van slechts
enkele watt, gevolgd door de interessante ontvangstrapporten uit Indië, voor de Nederlandse PTT aanleiding waren om
de verbinding met de koloniën te verbeteren en uit te brei
den "om tenslotte te komen tot een mate van volkomenheid als
waarop geen land ter wereld kan bogen", aldus Veringa. Hij
doelt daarbij uiteraard op de kortegolfverbindingen, die de
onbetrouwbare verbindingen met megawattstations op VLF
vrijwel hadden verdrongen. Waren het ook niet PTTers die
in de jaren twintig bij Jacot thuis kwamen kijken hoe een
goede kortegolfontvanger moest worden gemaakt?

PAoASD meent aan het onderzoek naar de bruikbaarheid
van de 80 meter band voor omroep te kunnen bijdragen
door op regelmatige tijden in de avonduren gramofoonplaten
uit te zenden op 80 meter via een zender die aan de hoogste
technische eisen voldoet en die werkt met het maximaal toegestane vermogen van 50 watt (gelijkstroomingangsvermogen
van de eindtrap). Luisteraars worden uitgenodigd over de
ontvangst van de uitzendingen te rapporteren.
De technische beschrijving van het station PAoASD in RE.
1931 is van de hand van PAoLL en PAoZN [C21a, b, c].

van de z.g. Koenen Molen in de Binnendijksche Buitenveldertschen polder (gemeente Nieuwer Amstel)\ aldus PAoZN in de
beschrijving van het nieuwe station PAoASD in het onafhan
kelijke blad QSO [Cl29]. Het station is ondergebracht in een
voormalige directickcet (afb.III.3-1) met loden vloer tegen
vocht en zelfs voorzien van twee slaapkooien!

Afb.lll.3-1. Het houten gebouwtje waarin de zenders PAoASD
en PAoLL waren ondergebracht.

De voeding wordt betrokken van een één-fase-transformator
10 kV/220 V die is opgesteld in een naburig poldergemaal
Zoals reeds vermeld werkt PAoASD op 80 meter en het
streven is om een zo groot mogelijke modulatiediepte bij zo
goed mogelijke kwaliteit te verkrijgen. Met een uitmuntend
technicus als Gratama (toen nog student-elektrotechniek te
Delft) in het team valt het niet te verwonderen dat het ge
stelde doel volledig wordt bereikt.

De opstelling ten huize van Jacot in het centrum van Am
sterdam is echter verre van ideaal Daarom wordt een nieu
we lokatie gezocht buiten de stad en gevonden "ter plaatse

Afb.lll.3-2. Schakeling van de zendereindtrap van het station
PAoASD.

Afb.lll.3-3. Modulator van de zender PAoASD.
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pen m de Zwarte Zee, Middellandse Zee enz. Naast de
eenzijdige uitzending van grammofoonmuziek worden ook
verbindingen met amateurs gemaakt; zowel met telefonie
als telegrafie en daar zijn verbindingen op voor 80 m zeer
grote afstanden bij.
In het gebouwtje staat ook de zender van Veringa, PAoLL
(afb.III.3-4). Daarmee worden vooral proeven met ver
schillende typen richtantennes (niet draaibaar) op 20 me
ter genomen. Dat is in ons land iets nieuws en de resulta
ten zijn - mede dankzij de schitterende lokatie - buitenge
woon, o.a. in contesten. PAoZN rapporteert daarover in
CQ-NVIR.

Afb.lll-4. De zenders PAoASD en PAoLL

Op de lokatie in de polder wordt een nieuwe drietrapszender
geplaatst. De eerste trap bevat een kwartskristal op 3770
kHz, geslepen door J.Ph. Tulleners, PAoPT; de lamp is een
indirect verhitte pentode RENS 1374d van Telcfunken.
Daarop volgt een buffertrap met een Philips QC 05/15 tetrode. In de eindtrap vinden we een TC 1/75 triode van Philips,
zie afb.III.3-2. De eindtrap wordt in de anodckring gemodu
leerd door twee Philips trioden MC 1/60 in klasse-A-balans,
afb.in.3-3. Aan de modulatietransformator is bijzondere zorg
besteed, zoals wikkeling in schijven. Dankzij voeding van de
zendereindtrap via smoorspoel S en de scheidingscondensator van 6 uF wordt gelijkstroomvoormagnetisatie van de
transformator kern voorkomen. Eindtrap en modulator heb
ben een gemeenschappelijk voedingsap pa raat voor 1000 V.
Als gevolg van de voorschakelweerstand R blijft op de zen
dereindtrap 700 V over en er loopt een stroom van 70 mA;
de input bedraagt dus 49,0 W. De modulatorlampen trekken
ieder 70 mA bij 1000 V. Aan de modulatortrap gaat een
voorversterker met vier trappen vooraf. Werd op de lokatie
te Amsterdam nog een Philips koolmicrofoon gebruikt, in de
polder is die vervangen door een bandmicrofoon van Sie
mens. Verder is er uiteraard een platenspeler. Controle-instrumenten zijn er ook de nodige, waaronder een modulatiedieptemeter.
De antenne bestaat uit een straler van 2 x 40 meter (twee
halve golven in fase), gevoed met een open voedingslijn van
een kwartgolflengte lang. De antenne is opgehangen tussen
twee masten van 20 m.
Dat met zo’n schitterend station op een uitgelezen lokatie
prima resultaten worden behaald is geen wonder. De rappor
ten van luisteraars komen binnen bij honderden, niet alleen
uit Europa maar ook uit de Verenigde Staten en van sche
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111.4. Amateurs en de luchtvaart

naar Indië, waarbij soms ook een door vlieger Beekman ge
maakte film wordt vertoond. Reden voor auteur om PAoZK
Radio komt bij de Europese burgerluchtvaart in de jaren hierover in september 1991 eens te bellen. Inderdaad blijkt
twintig in gebruik. Aanvankelijk met telefonie door de vlie bij de ontvangproeven weinig te beleven te zijn geweest.
ger zelf, die als enige "op de bok" zit. Maar dat blijkt niet "Strijkers had een schoen op de seinsleutel gelegd", aldus PAo
zo’n goed systeem. Niet alleen wegens taalproblemen maar ZK De zender zond dus een onafgebroken draaggolf uit,
ook doordat tijdens de landing, wanneer de behoefte aan zonder zelfs een identificatie, zodat de ploeg in de "Tomaten
informatie vaak het grootst is, de piloot het zo druk heeft tuin" niet eens zeker was of ze het vliegtuig wel te pakken
met de oriëntatie en besturen van het vliegtuig dat hij aan hadden. Strijkers zelf vermeldt in [C22] dat met de kortegolfradiocommunicatie niet toe komt.
zender wel degelijk verbindingen zijn gemaakt en dat hij op
Radio wordt in de burgerluchtvaart pas echt een succes wan de uitreis de eerste drie dagen goed werd gehoord te Am
neer tegen het eind van de jaren twintig de radiotelegrafist sterdam, te Rotterdam en te Noordwijk. Ook op de thuisreis
zijn entree aan boord van het vliegtuig maakt.
hoorde Noordwijk-Radio de PHAGA weer. Er was afgespro
Er wordt vanaf dat moment uitsluitend met telegrafie ge ken dat dc kortegolfzender PC3 van de TH te Delft zou
werkt op een aantal golflengten rond 900 m en op de trachten met de PHAGA verbinding te maken, maar daar is
scheepsgolf 600 m.
kennelijk niets van terecht gekomen, er wordt althans noch
door Strijkers, noch elders in de literatuur iets over vermeld.
Eind 1930 doet de KLM een proef met radio aan boord van
de Fokker F9 PHAGA (18 passagiers, 2 bemanningsleden, Het gebrek aan respons van de zijde van de amateurs is voor
drie 500 pk Jupiter motoren, 175 km/h). De machine maakt de KLM kennelijk geen beletsel om hen nog eens uit te no
een vlucht naar Ned. Oost Indië met als doel gegevens te digen om mee te luisteren naar een vliegtuig dat voorzien is
verzamelen betreffende het nut van een radioinstallatie aan van een kortegolfïnstallatie. In Radio-Expres nr.29 van 21 juli
boord van postvliegtuigen, in verband met het veilig en gere 1933 staat het vliegschema van de "Snip" (PHAIS) die een
geld vliegen langs de route. Er wordt namelijk uitsluitend op vlucht naar Oost-Indië zal maken en zal zenden op 46,05 en
grondzicht gevlogen en met als enige navigatie-instrumcnten 30,7 m. De vlucht begint te Amsterdam op 20 juli 1933 en
kompas en driftmeter. Zonder zichtbare markante punten op voert via Budapest, Cairo, Baghdad, Jask, Jodhpur, Calcutta,
Bangkok, Singapore naar Bandoeng, dat op 28 juli zal wor
de grond is controle op de navigatie dan ook niet mogelijk.
Aan boord van de PHAGA zijn de stoelen voor de passa den bereikt. De thuisreis begint te Bandoeng op 9 augustus
giers verwijderd en vervangen door een kaartentafel voor de en gaat via Singapore, Bangkok, Calcutta, Karachi, Bushire,
navigatie en een radio-installatie. Naast een krachtige Lo- Rutbah, Athene naar Amsterdam, waar op 16 augustus zal
renz-langegolfzender (120 W in de antenne!) is er een Tele- worden geland. De KLM verzoekt amateurs ontvangstrapfunken-richtingzoeker geplaatst die ook boven zee of wolken porten te zenden aan "Vliegdicnst KLM., afd. Radio, Vlieg
plaatsbepaling mogelijk maakt. Tevens wil de KLM nagaan veld Schiphol". In R.E. no. 40 van 6 oktober 1930 lezen we
in hoeverre de kortegolf voor radiocommunicatie met een in de rubriek "Kortegolf-Expres: "Over de uitzendingen van de
Snip" zijn slechts 2 rapporten bij de KL.M. binnengekomen.
vliegtuig op grote afstand mogelijkheden biedt. Daartoe is de
I nrpn-z tevens voorzien van
. een
.
7*
resu^taat zeer bedroevend. Amateurs behooren elke gelePHAGA
kortegolfïnstallatie
van
boord van de PHAGA
lat" °^r
aan &enheid om nu#ig werk te verrichten aan te grijpen. Afgezien
oooro van ae FHAGA en de later door de NSF aan de van de zelfvoldoening die zulk nuttig werk geeft
- versterkt
• een
KLM geleverde vliegtuiginstallaties zijn te vinden in [C22] dergelijke activiteit de positie der amateurs. Wilt U hierover
Schrijver van dat artikel is A.O.L. Strijkers, chef van het ra eens denken? En waar blijven nu onze luisterstations? Voor
diostation Waalhaven van de KLM, die als telegrafist mee- hen is hier ook een prachtige gelegenheid".
gaat met de PHAGA (het grondstation van de KLM is pas In hetzelfde bericht is te lezen dat de "Pelikaan" (PHAIP) op
later van Waalhaven naar Schiphol verplaatst).
28 september naar Indië is vertrokken, eveneens met korte
Juist in verband met de kortegolfproeven worden radio-ama- golf aam boord. Hoewel het toestel op het moment dat dit
teurs uitgenodigd naar de signalen van de PHAGA te luiste- wordt gepubliceerd reeds te Bandoeng is aangekomen wor
ren. Daartoe publiceert Radio Expres van 14 november 1930 den amateurs niettemin uitgenodigd ontvangstrapporten aan
de KLM te zenden. RE. onderstreept dit verzoek van de
het werkrooster van de PHAGA.
De NV1R pakt de zaak goed aan. Bij een tuinder in het KLM: "Amateurs, let op, als de dagbladen het vertrek van de
Westland - een lokatie die "De Tomatentuin" wordt genoemd PHAIP uit Bandoeng aankondigen, spant u eens in en zendt
- wordt een luisterpost met een aantal ontvangers ingericht rapporten, ook als zij negatief mochten zijn, doch laat in elk
die dag en nacht zijn bemand. De tuinder verleent alle me- geval iets van u hooren".
dewerking, hij vraagt alleen om in de salontafel geen gaten Of het heeft geholpen weten we niet.
te boren als dat niet strikt noodzakelijk is ... [C23]. De be
manning van het station bestaat uit o.a. J.B.H. Smits, PAo- In ieder geval pakken amateurs de zaak grondig aan bij de
HAN; J. Snijder van Wissekerke, PAoWSM en W. Keeman, vlucht van de "Snip" naar West-Indië in december 1934.
PAoZK Het valt op dat in latere nummers van RE. met
geen woord wordt gerept over de ontvangstresultaten.
Wel houdt Strijkers voor vele afdelingen van de NWR en
lokale radioclubs lezingen "met lichtbeelden" over de reis
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Afb.lll.4-1. De Snip.

De KLM wil in "de West" een zelfstandig luchtnet opbouwen
en besluit daarvoor een machine naar dat deel van ons Ko
ninkrijk over te vliegen, teneinde tevens ervaring op te doen
voor een eventuele luchtverbinding tussen Nederland, de
Nederlandse Antillen en Suriname. De "Snip" is een dricmotorige Fokker F18 met een maximum snelheid van 250 km/h
en een kruissnelheid van 200 km/h (fig.III.4-1). Voor de
vlucht naar de West worden de Pratt en Whitncy Wasp ster
motoren van 425 pk vervangen door een uitvoering die 550
pk geeft. De F18 heeft een vliegbereik van 1000 km en dat
moet met 250% worden opgevoerd om de oversteek van de
Kaap Verdische eilanden naar Paramaribo mogelijk te ma
ken. In de kajuit, die al zoveel mogelijk is leeggehaald, wor
den zelfs de ruiten vervangen door linnen om gewicht te spa
ren alvorens men acht extra benzinetanks en een extra olie
tank aanbrengt, goed voor 3500 L benzine en 180 L olie.
Het toegestane startgewicht voor de F18 is 7850 kg; de
machine men z’n gevulde extra tanks weegt echter 10.000
kg. Maar na proefvluchten staat de Rijksluchtvaartdienst de
start niettemin toe; de sterkere motoren zullen daarbij onge
twijfeld van doorslaggevende betekenis zijn geweest.
De bemanning bestaat uit gezagvoerder Jacob Hondong,
tweede vlieger Jan van Balkom, boordwerktuigkundige Leo
Stolk en radio telegrafist Siem van der Molen. De laatste is,
zoals toen alle marconisten van de KLM, afkomstig van de
koopvaardij. De radio van de "Snip" is geleverd door de NSF
en bestaat uit een langegolfzendontvanginstallatie VR5 (ook
gebruikt door de "Uiver" tijdens de Melbourne-race in 1934)
met een zendvermogen van 15 watt, waaraan toegevoegd
een kortegolfinstallatie VR6 die 20 watt aan de antenne le
vert. Beide zenders kunnen gelijktijdig worden gesleuteld,
men sprak dan ook van een duplo-installatie (fig.III.4-2). De
roepletters van de "Snip" zijn PHAIS, in het radioverkeer
verkort tot PIS.

Tijdens de huldiging van de bemanning van de "Uiver" op 28
november 1934, waarbij een vertegenwoordiging van de
NVIR aan marconist C. ("Bill") van Bruggen een medaille
overhandigt [C24], hebben Traffic-Manager M. Smit, PAoLR en W.F. Jacot, PAoASD, een gesprek met de heren
Plesman en Aler van de KLM. De KLM heeft namelijk nog
steeds weinig ervaring met de kortegolf en stelt het daarom
zeer op prijs dat amateurs hun medewerking aan de vlucht
van de "Snip" willen verlenen.
De NVIR besluit dat de amateurs zich ditmaal van hun bes
te kant zullen laten zien. Het station PAoASD - reeds be
kend van paragraaf I1I.3 - wordt als ontvang- en zendstation
ingericht. Van de KLM is vernomen dat de "Snip" zal wer
ken op de golflengten 910, 920, 930, 600, 96, 52,7, 36 en 26,8
meter. Er worden vijf ontvangtoestellen met bijbehorende
antennes geïnstalleerd. Omdat ook zal worden getracht ver
binding met de "Snip" te maken wordt tevens een drietraps
kristalgestuurde zender voor de frequenties 7140 kHz en
7117,18 kHz gereed gemaakt en voorzien van een dipoolantenne op 18 m effectieve hoogte.
Het station in de polder bezit geen telefoonaansluiting. Om
de KLM op de hoogte te kunnen houden bevinden zich op
Nassaukade 100 te Amsterdam twee amateurs die via een
80 m-zendontvanger verbinding met PAoASD onderhouden
en de informatie vervolgens per telefoon doorgeven aan de
KLM.
De bemanning van het station bestaat uit W.F. Jacot, PAo
ASD; H.A. Veringa, PAoLL; M. Smit, PAoLR; N.A. Smit,
PAoSX (een beroepstelegrafist van de KLM, die tijdens de
start van de "Snip" op Schiphol dienst doet) en S. Gratama,
PAoZN.
Om op de toen gebruikelijke rechte ontvangers de ontvangfrequentie te bepalen was nog niet zo eenvoudig. Met name
de 26,8 m golf (11,195 MHz) was lastig te vinden. Daarom
publiceert de Traffic Manager ten behoeve van de amateurs
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een lijstje van officiële stations die het vinden van de juiste
frequentie moeten vergemakkelijken:
FTL 9965 kHz

DHA 10920 kHz
OER 11800 kHz
SUW 11910 kHz

WSL 12585 kHz
OXR 12910 kHz
WAJ 13480 kHz
PCT 14500 kHz

De kortegolf was in 1934 ook al behoorlijk dicht bezet!

De vlucht verloopt in 1934 als volgt.
15 dec.:
van Schiphol naar Alicante in Spanje, met een
tussenlanding te Marseille.
16 dec.:
van Alicante naar Casablanca (Marokko).
17 dec.:
van Casablanca naar Porto-Praia (op het Kaapverdische eiland Sêo Thiago).
19/20 dec.: van Porto-Praia naar Paramaribo (Suriname).
22 dec.:
van Paramaribo naar Cura^ao (via Laguaira,
Venezuela).
Het volgen van de vlucht is voor de amateurs een spannende
en opwindende aangelegenheid. Vooral wanneer tijdens de
3300 km lange oversteek van Porto-Praia naar Paramaribo,
waar de "Snip" ruim 15 uur over doet (kruissnelheid ca. 220
km), het vliegtuig uren lang niet wordt gehoord en het ergste
wordt gevreesd. Later blijkt dat de kortegolfapparatuur de
fect was geraakt.
Op 15 december zal volgens afspraak om 0600 GMT worden
getracht met de PHAIS verbinding te maken. Helaas komt
om circa half drie ’s nachts door het breken van een hijs
touw in de storm de zendantenne naar beneden. In stromen
de regen en stormachtige wind wordt bij het licht van een
schijnwerper de mast gestreken. Dat is een uren lange wor
steling, waarbij tenslotte nog drie mensen uit hun bed wor
den gebeld om te helpen. Even voor 6 uur GMT is een
nieuw touw aangebracht en hangt de antenne weer. De
PHAIS wordt opgeroepen doch tot een verbinding komt het
niet
Van de ontvangstresultaten is een rapport gemaakt met een
omvang van 33 pagina’s, waarin de volledige correspondentie
van de "Snip" met de diverse grond- en scheepsstations, zoals
ontvangen bij PAoASD, is vastgelegd. Het rapport wordt aan
de directie van de KLM aangeboden. Het is bewaard geble
ven, doch te omvangrijk om hier te reproduceren. Er blijkt
wel uit dat de vijf amateurs die het station bemanden uitne
mende telegrafisten waren, want ze hebben van de corres
pondentie van de "Snip" geen letter gemist.

De "Snip" heeft de volgende golflengten gebruikt: 910 m, 600
m (verkeer met schepen), 52,7 m, 36 m en 26,8 m. Opval
lend is dat het 15 watt-zendertje op 900 m tot boven Marseille onberispelijk was te volgen. Bijzonder is ook dat toen
de PHAIS boven Zuid-Frankrijk was Franse grondstations
aan de peilingen op 900 m "Douteux" (twijfelachtig) toevoeg
den en die peilingen vervolgens door Schiphol (PHA) wer
den gecorrigeerd!
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Afb.lll.4-2. Radi o-in stallatie van de Snip. Van boven
naar beneden kortegolfzender, langegolf- en kortegolfontvangers, schakelpaneel van de voedingsapparatuur,
schrijfblad, langegolfzender. De seinsleutel is onder het
schrijfblad aangebracht om ruimte te sparen. Aan de
rechterzijde van het rek de afstem- en meetapparatuur
voor de antenne. Er is zowel een vaste als een sleepantenne aanwezig. De haspel voor de laatste is zichtbaar
achter de bovenste antennestroommeter.

Een verkorte versie van het rapport is opgenomen in CQNVIR [C25] en daaruit overgenomen in Het Onsterfelijk Alfa
bet-, het boek van de vereniging van oud-telegrafisten van de
KLM [C26].
Ir. S. Gratama heeft de belevenissen van de "Snip"-volgers
nog eens verteld in Electron van 1981 [C26J.

III.5.

Vossejagen

Een tak van het radio-amateurisme die in de jaren dertig
opkomt en uiterst populair zal worden is het vossejagen. De
vos is een op een onbekende plaats opgestelde amateurzender die door de jagers met behulp van draagbare peilers,
richtingzoekers, moet worden opgespoord. De tijd die is ver
lopen tussen de start en de binnenkomst bij de vos is bepa
lend voor de uitslag: wie er het kortst over heeft gedaan is
de winnaar. Omdat in de jaren dertig meestal alle vervoer
middelen zijn toegestaan geldt voor de jager-te-voet de wer
kelijke tijd. Voor jagers per fiets, motorfiets of auto wordt
die met een zeker bedrag verhoogd. Verfijningen, zoals het
peilen van een aparte bakenzender, worden voor de oorlog
slechts sporadisch toegepast.
De jachten vinden plaats in de tachtigmeterband, hoewel
ook bij wijze van proef een aantal jachten op vijf meter
wordt georganiseerd, maar echt populair zijn die niet gewor
den. De amateur die als vos fungeert gebruikt zijn eigen
roepletters, voorafgegaan door de letter X, dus bijvoorbeeld
XPAoKP.
Vaak is de in die dagen nogal omvangrijke apparatuur van
de vos opgcsteld in een café, waar dan ook de uitslag bekend
kan worden gemaakt. Maar van deze "regel" wordt ook wel
eens afgeweken en dat zaait dan de nodige verwarring onder
de jagers.
De eerste twee vossejachten vallen op dezelfde datum: zon
dag 20 juli 1930. Ze zijn georganiseerd door de afdelingen
Den Haag en Eindhoven van de NVIR. Over de voorberei
ding en uitvoering wordt vrij uitvoerig gerapporteerd in de
rubriek "Kortegolf-Expres" van Radio-Expres [C27]. De vos
van de afdeling Den Haag gebruikt de roepletters PAoAA,
nog zonder X ervoor en is opgesteld in de duinen achter de
Katwijkse watertoren. Als zender dient een Hartley met een
RE504 lamp. De anodespanning komt van een droge batterij
van 200 V; de input bedraagt circa 4 W. De antenne is een
Marconi van 3/4 golflengte lang (dus circa 3/4 x 80 = 60 m,
eindgevoed), opgehangen tussen twee 2 m hoge mastjes. Als

tegencapaciteit fungeert een stuk installatiedraad van een
kwartgolflengte dat over de grond is uitgelegd. De zender
met toebehoren is in een koffer ondergebracht, bij openen
daarvan is alles meteen bedrijfsklaar. Afb.IIL5-l toont de
installatie. In het deksel van de koffer zien we een QSLkaart van J.Ph. Tulleners, PAoPT. Was hij de constructeur
van de zender? We weten het niet. Na opstellen van de zen
der wordt er een tent omheen geplaatst, afkomstig van de
alom tegenwoordige G.J. Eschauzier. Gedurende de jacht
wordt de zender voortdurend gesleuteld, dus enkele uren
lang! De vosbemanning is dan ook blij wanneer de eerste
jagers arriveren; de zendamateurs onder hen worden meteen
aan de sleutel gezet. Men zendt test test test de PAoAA, ge
volgd door een codewoord, dat om de tien minuten veran
dert. De jagers dienen van elke peiling nauwkeurig de tijd,
plaats, signaalsterkte en codewoord te vermelden op een
daarvoor speciaal gemaakte en op de startplaats uitgedeelde
logstaat. Kennelijk werd het vanzelfsprekend geacht dat de
jagers morse konden nemen!
De jagers verzamelen zich om 10.00 uur bij de Boschbrug te
Den Haag op circa 14 km van de zender. Iedere jager krijgt
daar een ander vertrekpunt toegewezen, onbekend aan de
andere jagers, om onderlinge storing door de superregeneratieve ontvangers te voorkomen. Ze verplaatsen zich per fiets.
Van de acht ingeschreven groepen verschijnen er zeven aan
de start. De groepen Pomes en Wirix gebruiken een 1-V-l
peilontvanger, de overige vijf een superregeneratieve raamontvanger. Dat is wel het toppunt van eenvoud. Op een
raampje van 20 x 30 cm zijn twee wikkelingen van ieder drie
windingen aangebracht. Eén daarvan fungeert als roosterkring en wordt afgestemd met een variabele condensator van

'X '

Afb.lll.5-1. Zender PAoAA die bij de eerste in Nederland georganiseerde vossejacht
werd gebruikt. De zender staat in de duinen bij de Katwijkse watertoren. In de ama
teur rechts herkennen we F. Brouwer, PAoBZ.

Afb.lll.5-2. De winnende groep van de eerste
Nederlandse vossejacht. Van links naar rechts
Jhr. R.A. Quintus, mej. ir. W. Schouten en ir. H.
Pomes.
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150 & 300 pF, de andere als terugkoppelspoeL De beide wikkelingen van het raam
zijn verbonden met de enige lamp in het
toestel, die als superregeneratieve detec
tor werkt, waardoor een enorme verster
king optreedt. Het blijkt dat de resultaten
met die simpele "superregs" niet slechter
zijn dan die met de 1-V-l peilers. Van de
zeven groepen bereiken vier de vos.
De eerste die te 11.57 binnenkomt is de
grocp-Pomes (afb.IIl.5-2). De gebroeders
Nowee komen te 14.10 uur als laatsten
binnen. De dorstige jagers worden bij de
vos met thee gelaafd door mevr. Brouwer,
echtgenote van PAoBZ.
Om 16.00 verzamelen alle deelnemers
zich volgens afspraak bij Den Nieuwen
Deyl te Wassenaar.
De vos van de afdeling Eindhoven van de
NVIR is opgesteld in een auto tussen Afb.lll.5-3. Deelnemers aan de vossejacht van de NWR op Tweede Pinksterdag, 1938.
Maarheeze en Weert, vlak bij de spoor
baan. De zender werkt met een E408 als lamp, input 6 W bij nemende dat de peilingen meestal zijn genomen op afstan
300 V. De antenne is 2 x 20 m. Ook hier wordt gesleuteld: den van 20 tot 40 km van de vos!
test de XPAoQQ. Er doen vijf groepen mee die zich per auto De groepen uit Tilburg en Breda vinden de vos niet. Ook
verplaatsen en vertrekken uit Heerlen, Venlo, Tilburg en hier wordt na afloop verzameld in een café: den Engel te
Breda. Winnaar is de groep bestaande uit de heer Begas uit Weert.
Heerlen en Rector Jansen uit Heel De drie groepen die de De vos van de afdeling Eindhoven hoort ook nog de Haagse
vos bereiken hebben de vos binnen 500 m van de werkelijke vos maar tot een verbinding komt het niet doordat PAoAA
positie gepeild. Een wel heel mooi resultaat, in aanmerking continu aan het zenden is en pas na afloop van de jacht
naar XPAoQQ uitluistert doch die
vos niet hoort. XPAoQQ luistert af
en toe wel tijdens de jacht en maakt
na een korte algemene oproep zelfs
nog even verbinding met D3PO te
Bremen die toon T8 en QSA3 geeft.

Afb.lll.5-4. Vossejacht van de VUKA op 13 juni 1936. Vos en deelnemers verenigd bij “De Zalmen',
nabij kasteel Doorwerth te Oosterbeek. Liggend voor in militair uniform HA de Reiger, PAoANI.
Achter vierkant raam de heer Kauderer, directeur van Amroh, Muiden. Boven dat raam J. Lourens,
PAoBN met echtgenote. Daarnaast de vossejachtzender XPAoBN. Boven de luidspreker (met
militaire kepi) C. Valkhof, PAoALO. Helemaal rechts met stok Th.C. van Braak, PAoGA. Links
naast hem G.J. Meijer, PAoMU. Achter PAoGA R.H. Brouwer, PAoAG. Zittend rechts G.W. Jans
sen, PAoRM en naast hem de heer van Coevorden. Middenvoor met peilontvanger met cirkelvor
mig raam W. Jacobs, PAoJW.
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Na deze eerste jachten volgen er
vele. Alle drie de verenigingen,
NWR, NVIR en VUKA, organise
ren jachten. De NWR beperkt zich
daarbij tot een jacht op de Tweede
Pinksterdag in 1937 en 1938 (afb.II1.5-3). Kennelijk houdt de NVIR
afd. Den Haag vast aan het systeem
van de eerste jacht. Er heeft althans
op 20 augustus 1938 een vossejacht
plaats waarbij uitsluitend met tele
grafie wordt gewerkt. Er worden
codewoorden geseind die door de
jagers moeten worden genoteerd,
samen met de tijd en de plaats van
de peilingen. Er dienen minstens
drie peilingen te worden genomen
en de uitslag wordt uitsluitend be
paald door de nauwkeurigheid van
de peilingen [C28J.

DERDE BLAD

DONDERDAG 20 MEI 1937

Afb.lll.5-5. Ook de Pers besteedde aandacht aan het vossejagen.

Bij de meeste vossejachten draait de vos gramofoonplaten en
wordt de uitslag bepaald door de volgorde van binnenkomst
van de jagers.
Met name de VUKA is op het gebied van vossejachten bij
zonder actief. In VUKA-Nieuws no. 5 van 1 mei 1939 is het
voorlopig vossejachtprogramma voor 1939 vermeld: 30 april
te Haarlem, 13 mei te Rotterdam (avondjacht), 14 mei te
Deventer, 29 mei VUKA-Oost, 3 juni te Zutphen, 17 juni te

Rotterdam, 25 juni te Deventer, 9 juli te Rotterdam, 17 juli
te Den Haag, 22 juli Vuka-Oost (knobbeljacht, wat dat dan
ook moge zijn), 6 augustus te Deventer, 26 augustus Oost,
27 augustus te Rotterdam, 17 september te Deventer, 23
september Oost (avondjacht). Vooral de afdelingen Oost,
Deventer en Rotterdam houden kennelijk de vossejagerij
levend.
Het aantal deelnemers aan de jachten is meestal groot, en
kele tientallen groepen is geen uitzondering: afb.HI.5-4.
Ook de pers toont nogal eens belangstelling; afb.III.5-5.

fc' •

Afb.lll.5-6. Peilgroep tijdens een VUKA-jacht in het Westland op 11 au
gustus 1936.. Links H. Bartlema, PAoNWZ. Zijn twee helpers zijn luisteramateurs; in het midden L-177 en rechts L-060, Piet de Groot.

Afb.lll.5-7. De vos XPAoWHS van de vijfmeterjacht op 20 juli 1935,
georganiseerd door de Zuidelijke Afdeling van de NVIR.
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Afb.lll.5-8. De winnaars van de vijfmeterjacht op 20 juli 1935. Van
links naar rechts de heren Molach, Verduyn en Gehrels, PAoQQ.

Zoals reeds vermeld is het gebruikelijk de vossejachten in de
80 m-band te houden. Maar ook op 5 meter wordt geëxperi
menteerd met peilontvangers. Het is niet zo verwonderlijk
dat dit het eerst gebeurt in de Zuidelijke afdeling van de
NVIR, waar te Eindhoven de experimentele afdeling is geve
stigd en ook een flinke groep actieve vijf-mcter-amateurs
woont. De eerste vossejacht op 5 meter heeft plaats op 20
juli 1935. De vos XPAoWHS is bemand door G.B. Wezenaar, PAoWHS en H.J.M. Kunnen, PAoOO. Zij hebben
zich verdekt opgesteld in een bosje, afb.111.5-7. De zender
bevat een B405 die 200 V anodespanning krijgt vanuit een
trilleromvormer die op een accu is aangesloten; de input
bedraagt 5 watt. Als antenne dient een verticale halvegolf.
Acht groepen jagers doen mee. Winnaar wordt de groep
Molach, Verduyn, Gehrels (PAoQQ), afb.HI.5-8. Zij gebrui
ken als antenne een verticale twee-clements yagi, waarmee
scherpe peilingen mogelijk blijken. De tweede binnenkomen
de groep-Bolt (PAoGH) heeft zelfs een verticale drie-elements yagi; om de antenne op te stellen zijn tuien, palen en
hamers nodig! Maar omdat PAoGH zich laat vergezellen van
drie helpers gaat het peilen toch nog vrij vlot. De derde
groep die binnenkomt gebruikt een twee-elements yagi. De
overige vijf groepen slagen er niet in de vos binnen de be
schikbare tijd van vijf (!) uur te vinden. Enige daarvan gebruikten horizontaal gepolariseerde antennes en met de ken
nis waarover we nu beschikken is het logisch dat ze daarmee
het verticaal gepolariseerde zendsignaal niet best ontvingen.
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Afb.III.5-9. Damesgroep die deelnam aan de vijfmeterjacht van
de Zuidelijke Afdeling van de NVIR op 14 september 1935. Van
links naar rechts mevr. Kerkhof (echtgenote van PAoKT), mevr.
Gehrels (echtgenote van PAoQQ) en mevr. Bolt (echtgenote van
PAoGH).

De afdeling Friesland van de Noordelijke der NVIR organi
seert zelfs een vijfmeterjacht te water, die op 18 juli 1936
plaats heeft en zeer toepasselijk "otterjacht" wordt genoemd
[30]. Otter is G. Werkema, JG^AoAPX. De jacht speelt in
het prachtige Friese watersportgebied rond Eemewoude. De
boot met de otter heeft een mooi plaatsje gevonden in de
Modderige Geeuw. De zendinstallatie wordt gevoed uit een
accu van 24 V met omvormer. De zender is een ultra-audion
met een E408N en de output wordt geschat op 15 watt; dat
lijkt achteraf rijkelijk optimistisch, mede gelet op het feit dat
roostermodulatie wordt toegepast die gepaard gaat met een
laag rendement. De antenne bestaat uit een verticale halvegolfstraler van 248 cm lang, gevoed als zeppantenne met een
kwartgolflengte-voedingslijn. Voor de modulatie is een auto
matische seingever aanwezig die een toonfrequentsignaal
produceert. Ook kunnen plaatjes worden gedraaid en een
Op 14 september 1935 heeft weer een door de Zuidelijke microfoon gebruikt. De zeven groepen jagers hebben even
afdeling van de NVIR georganiseerde jacht op vijf meter eens ieder een motorboot ter beschikking. De storing door
plaats waaraan door niet minder dan 14 groepen wordt deel de ontsteking van de bootmotoren is echter zo hevig dat de
genomen, waarvan 11 de vos bereiken. Als vierde komt een jagers voor het peilen de wal op moeten. Vier jagers weten
groep van drie dames binnen; echtgenotes van PAoQQ, de otter te verschalken, waarvan de eerste drie vrijwel tege
PAoKT en PAoGH, afb.III.5-9.
lijkertijd binnenkomen: D. Michiels; A. Ruim, PAoRA en
H.H. Hemminga, PAoHC. S. Frankena, PAoFN legt de
jacht fotografisch vast met z’n Leica kleinbeeldcamera - toen
een noviteit - en één van zijn plaatjes ziet u als afb.m.5-10.
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PAoHW en PAoJAS nemen vanuit hun huis een
kruispeiling waarbij zij het resultaat via 80 m aan
elkaar doorgeven. De peillijnen worden op een
kaart uitgezet. Met een politie-auto gaat het naar
het zo bepaalde punt en daar wordt een volgende
peiling gedaan. Daaruit blijkt vrij zeker waar de
zender zich moet bevinden: aan een landweg bui
ten de bebouwde kom van Hengelo. Met de kop
telefoon op wordt naar het betreffende pand gere
den. Bij de nadering van het verdachte pand is de
uitzending nog in volle gang, maar wanneer de
auto voor de deur stopt wordt de zender plotse
ling uitgeschakeld en ontstaat in de kamer een
zenuwachtig heen en weer geloop. In een minimum van tijd is het huis omsingeld, maar de deu
ren blijken vergrendeld. Op aandringen van de
Commissaris van Politie worden ze ontsloten. In
links naar
de kamer zitten de bewoners met enkele koffie
G. Werkedrinkers aan tafel of er niets aan de hand is. De
Commissaris herkent direct de vermoedelijke da
der maar die weet volgens zijn zeggen niets van
een uitzending af.
We citeren thans PAoJAS in CQ-NVIR. [C35]: "HW en ik
ontdekten al gauw op een tafeltje een oude grammofoon en bij
verwijderen van de draaischijf zagen we een versterkertje met
een uitgangstransfo, we wisten al wel genoeg maar de mike en
de generator (bedoeld is het zendertje) bleven zoek. Alles werd
overhoop gehaald, zelfs de vrouw des huizes, die z.g. ziek was,
werd van haar bed gelicht en de gramofoonplaten werden on
der de matras gevonden. De haard werd naar buiten gebracht
en omgekeerd in verband met de mogelijkheid dat de generator
was verbrand, maar niets werd ontdekt. De lamp, een Radio
Record lamp, werd op de hangklok gevonden, en een recher
cheur deed een ontdekking bij een hoop koemest, want hierin
waren de mike en de generator verstopt. Onze dag was goed, de
zaak was compleet. De zender was een zeldzaam prutsding en
een 2 x 300 volts 60 mA p.s.a. leverde de voeding voor modu
lator en generator, het was dus geen 50 watter".
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Afb.III.5-10. Otter XPAoAPX van de vijfmeterjacht op 18 juli 1936. Van
rechts de heren Botke, eigenaar van de boot; H.H. Welling, PAoWL en
ma, PAoAPX.

Op Hemelvaartsdag, 21 mei 1936, heeft in het ’t Gooi een
door de afdeling van de VUKA georganiseerde vossejacht
plaats waarbij de vos XPAoETS zowel op 80 m als 5 m
werkt. Uit het verslag [C31] blijkt dat alleen W. Jacobs,
PAoJW, op 5 meter heeft gepeild en de vos ook heeft ge
vonden.

Ook op 7 september 1936 is er te Amsterdam een door de
VUKA georganiseerde jacht waarbij de vos PAoJW even
eens tegelijkertijd op 80 en 5 meter in de lucht is [C32].
Voor de jagers op 5 m zijn extra prijzen beschikbaar maar
we hebben er verder in VUKA-NIEUWS niets meer over
gevonden dus was er voor de vijf meter kennelijk geen of
weinig belangstelling.

Een bijzondere vossejacht beleven H.W. Morsman, PAoHW,
en J.A. Smit, PAoJAS, beide te Hengelo (O). We kunnen
beter van een vogeljacht spreken. Eind jaren dertig is name
lijk in Twente een middengolfpiraat die zich "De Nachtegaal" Het Kantongerecht te Enschede legt de volgende straffen
noemt, zeer actief. Op zondagmorgen is hij in de lucht en er op: de eerste omroeper 6 maanden; de tweede omroeper 2
wordt door velen naar geluisterd, auteur als jongetje is er maanden en de directeur, tevens de verrader die de lokatie
één van ... De omroeper wordt steeds brutaler en verkondigt aan de politie had gemeld, 8 maanden.
soms dat hij in verbinding staat met een kortegolfzender. Dat
gaat PAoHW en PAoJAS te ver. Zij maken hun peilontvan- Daarbij dient te worden bedacht dat clandestien zenden toen
gers geschikt voor de golflengte van 395 m, waarop "De nog als een overtreding gold. Het bezit van een zender was
Nachtegaal" uitzendt. Half december 1937 beginnen zij de op zichzelf niet strafbaar en wie clandestien zond moest op
jacht en reeds de eerste zondag zijn zij de piraat dicht gena heterdaad worden betrapt.
derd, maar kunnen uiteraard niet ingrijpen. Zij melden hun Binnen een jaar na het vonnis van de Kantonrechter wordt
bevindingen echter wel aan de politie en die is blij met deze de Telegraaf- en Telefoonwet gewijzigd: clandestien zenden
hulp. Op 6 februari wordt de piraat betrapt door de RCD is voortaan een misdrijf en ook het bezit van een zender zon
tijdens een uitzending te Gelselaar bij Borculo. De zondag der vergunning wordt strafbaar.
daarop is "De Nachtegaal" weer in de lucht. Dus zetten
PAoHW en PAoJAS hun peilingen voort. Op zondagmorgen
20 februari 1938 wordt hun door de Commissaris van Politie
te Hengelo verzocht een peiling te verrichten. Eén van de
medewerkers van "De Nachtegaal" heeft de Commissaris na
melijk telefonisch gemeld van waaruit de uitzending zal
plaatsvinden, maar daaraan wordt weinig geloof gehecht.
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III.6.

Amateurs en de luchtbescherming

De luchtbeschermingsautoriteiten zijn over de prestaties van
het N.L.N. zeer tevreden. Bij de oefening in Friesland bij
voorbeeld bedroeg de tijd die na het aanbieden van een be
richt aan een W.S. nodig was voor het doorzenden aan het
B.S., het heruitzenden door het B.S. en de ontvangst door
het Hoofd van de LBD, gemiddeld slechts 1 minuut 7 secon
den!
Ook bij de derde oefening wordt deze tijd bereikt.

In de jaren dertig maakt de overheid zich ernstig zorgen over
het gevaar dat de bevolking zal lopen bij bombardementen
vanuit de lucht.
Daarom wordt een Luchtbeschermingsdienst (LBD) opgericht
die door plaatselijke Hoofden der LBD wordt gecoördineerd.
Voor het doorgeven van waarnemingen van vijandelijke
vliegtuigen naar deze Hoofden is een vlot werkend commu
nicatiesysteem nodig dat liefst onafhankelijk van de bestaan Maar uiteindclijk is het N.L.N. toch niets geworden. In 1938
de PTT-netten moet functioneren. Kennelijk zien enkelen verzendt de Inspecteur voor de bescherming van de bevol
hierin een mooie taak voor de radiozendamateurs. Wie pre king tegen luchtaanvallen namelijk een circulaire rond waar
cies het initiatief heeft genomen is achteraf niet meer na te in is te lezen: "Hoewel de vereeniging (bedoeld wordt de
gaan maar een feit is dat op 18 april 1936 de instelling plaats NVIR) zich steeds op zeer lofwaardige wijze heeft gekweten
heeft van de Commissie van Voorbereiding tot oprichting van van deze vrijwillige medewerking is, bij nadere beschouwing en
een Nationale Waarschuwingsdienst ten behoeve van de Civiele op grond van ervaringen, evenwel gebleken, dat de inschakeling
Luchtbescherming. Voorzitter is H.AL. Hamilton, burgemee van de N.V.I.R. in den landelijken waarschuwingsdienst (lucht
ster van Etten en Leur en tevens Hoofd Luchtbeschermings wachtdienst) op vele en groote bezwaren, zoowel van organisadienst; verder nemen erin zitting C.A Gehrels, PAoQQ; torischen als technisch-taklischen aard stuit. De Chef van den
N.A. Smit, PAoSX, Chef Radiopeildienst Waalhaven, Rot Generalen Staf, onder wiens leiding is getracht de wijze van
terdam en W.R.V. Weijers, PAoDO, directeur G.E.B. Etten inschakeling bij den luchtwachtdienst en het gebruik van de
c.a. [C36]. Er zal een "Nederlandsch Luchtbeschermings N.V.I.R. nader onder de oogen te zien, is dan ook tot de ge
Net" tot stand moeten komen (N.L.N., in sommige publika- volgtrekking gekomen, dat de nadeelen, verbonden aan het ge
ties geïnterpreteerd als NVIR Luchtbeschermings Net; dat is bruik van radio-amateurs, de voordeelen overtreffen".
echter onjuist, de NVIR steunt het werk van de commissie De Inspecteur doet het dus voorkomen of het N.L.N. een
wel en de meeste aan de oefeningen deelnemende amateurs initiatief van de NVIR was. Elders in de circulaire wordt Ha
zijn lid van die vereniging maar de NVIR heeft organisato milton zelfs voorzitter van de NVIR genoemd! Logisch dat
risch niets te maken met het N.L.N.).
het hoofdbestuur van de NVIR tegen de inhoud van de cir
culaire krachtig stelling neemt [C40]. Maar met de medewer
Door PAoDO en PAoSX wordt een Leidraad voor de waar- king van amateurs aan de luchtbescherming is het definitief
schuwingsstations van het N.L.N. opgesteld waarvan een gedaan.
exemplaar van de tweede druk bewaard is gebleven. Het
voorblad vermeldt naast H.AL. Hamilton als voorzitter van
de eerder genoemde commissie tevens nog een adviseur: Ka
pitein H. van Riesen, adjunct-inspecteur voor de bescher
ming van de bevolking tegen luchtaanvallen. Het N.L.N. be
staat uit waarschuwingsstations (W.S.) en een basisstation
(B.S.). De W.S. zijn voorzien van simpele telegrafiezendertjes met 2... 10 watt input die liefst ook vanuit een accu moe
ten kunnen worden gevoed. Aanbevolen wordt een tweetraps zendertje met een ECO als stuurtrap. Waarnemingen
betreffende vliegtuigen (waarbij richtingen aangegeven wor
den volgens een code om de vijand geen ongewenste infor
matie te verschaffen) worden door de W.S. met telegrafie in
de tachtigmeterband doorgegeven aan het B.S. dat deze
waarnemingen vervolgens met telefonie herhaalt, ook weer
op 80 meter. Bij de Hoofden van de Luchtbeschermings 
dienst staan ontvangers die op het B.S. zijn afgestemd.
Het N.L.N. heeft drie keer aan een "luchtbeschermingsoefening" meegedaan. De eerste keer op zaterdag 16 mei 1936 in
Zeeland en Westelijk Noord-Brabant. Het B.S. was opge
steld te Breda. In niet minder dan 16 plaatsen waren W.S.
ingericht en bovendien in een negental plaatsen ontvangsta
tions bij de plaatselijke Hoofden van de LBD [C37].
De tweede oefening had plaats op 30 oktober 1936 in Fries
land [C38].
De derde oefening bestreek het midden en oosten van ons
land en die was op 11 maart 1937 [C39].
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III.7.

Operationele aspecten

frequentiebanden worden aan zowel de hoge als de lage frequentiekant met 20 kHz versmald. Doch de bepaling dat de
Zendamateurs hebben in 1930 de beschikking over de vol draaggolf 20 kHz van de bandgrens verwijderd moet blijven
vervalt; men mag dus "op het randje” gaan zitten. Leek het
gende banden:
er bij eerste beschouwing dus op dat de amateurs minder
frequentieruimte hadden gekregen, in wezen bleef de zaak
3500.. .4000 kHz (tachtigmeterband)
7000.. .7300 kHz (veertigmeterband)
ongewijzigd. Maar omdat de modulatieprodukten ook binnen
de band moeten vallen zijn amateurs bij telefonie verplicht
14000.. . 14400 kHz (twintigmeterband)
met de draaggolf minimaal 5 kHz van de bandgrenzen ver
28000.. .30000 kHz (tienmeterband)
wijderd te blijven.
56000.. .60000 kHz (vijfmeterband).
Op 1 september 1939 wordt de vijfmeterband beperkt tot
Daarbij is de bepaling opgenomen dat de draaggolf van de 56000...57500 kHz. Er mag ook niet langer met "portables"
zender minstens 20 kHz van de grenzen van de banden ver op worden gewerkt, waardoor vossejachten op vijf meter niet
wijderd moet blijven. Uitzendingen met telefonie mogen langer zijn toegestaan [C33]. Tegelijkertijd wordt een nieuwe
geen grotere bandbreedte dan 10 kHz beslaan. Omdat in die band voor amateurgebruik vrijgegeven: 112020... 114980 kHz,
dagen uitsluitend amplitudemodulatie wordt gebruikt mag de de 2!6 meter band [C34]. Praktische gevolgen heeft één en
hoogste modulatiefrequentie dus niet meer dan 5000 Hz be ander voor de amateurs niet gehad want op 30 augustus
dragen. In 1939 wijzigt PTT de machtigingsvoorwaarden; de 1939 werd het zenden verboden, zoals in III.2 is vermeld.
TECHNISCHE DIENST DER TELEGRAFIE & TELEFONIE.
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MEN GELIEVE DIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG HET ONDERWERP, DB DAGTEEKENING EN HET NUMMER
VAN DIT SCHRIJVEN TB VERMELDEN.

1.
Hierbij deel ik U mede dat van de heeren L. de Jong
DronriJperstraat 15 en Fr. Hoekstra, Starteretraat 8 HollanderdiJ
te Leeuwarden een klacht ie ingekomen omtrent storing in de radio
ontvangst tengevolge van uitzendingen Uwerzijds.

2.
Aangezien de klaoht betrekking heeft op telefoniestorlngen, verzoek ik U aan klagers kosteloos een zeefkrlng te ver
strekken en dien aan de ontvangtoestellen te doen aanbrengen, ten
zij de toestellen bijzondere gebreken vertoonen, bijvoorbeeld doo
dat ze te weinig selectief zijn, zoodat het aanbrengen van een
zeefkrlng geen doel zou treffen.
3.
Mocht U blijken dat dit geval zich voordoet, dan zal 1
daarvan gaarne mededeeling ontvangen, teneinde deze aangelegenhel
dezerzijds verder af te wikkelen.

4.
Aangezien ook wordt geklaagd over uitzendingen van den
Heer Molenaar, Fontelnstraat 5 te Leeuwarden, zal het wellicht aa
beveling verdienen, dat U zich te voren met dezen amateur in ver
binding stelt, omtrent het aanbrengen van den zeefkrlng.
5.
Ten slotte verzoek ik U, Uw uitzendingen niet te doen
plaats vinden tijdens de belangrijke oproepuren.

-De Chef van den RadiocontrÖledienst,

Afb.111.7-1. Het probleem van laagfrequentdetectie, doordringen van het signaal van een
amateurzender in een omroepontvanger, was ook in de jaren dertig reeds bekend.

Het soort gebruik van de tachtig-, veertig- en
twintigmeterband blijft in het hier beschre
ven decennium zoals het zich eind jaren
twintig had ontwikkeld; op tachtig nationaal
verkeer en verkeer binnen Europa, waarbij
vaak telefonie wordt toegepast. De veertig-,
en vooral de twintigmeterband worden ge
bruikt voor verbindingen over lange afstan
den, waarbij telegrafie de overhand heeft.
Het uitzenden van muziek is niet verboden.
Een platenspeler behoort dan ook min of
meer tot de standaarduitrusting van een telefoniestation. Sommige amateurs beginnen
zelfs omroepstationnetje te spelen, compleet
met verzoekplaten voor luisteraars; een ont
wikkeling waartegen met name binnen de
NVIR krachtig verzet rijst. Het was overi
gens wel plezierig dat bij vossejachten platen
mochten worden gedraaid; heel wat prettiger
om naar te luisteren dan de wiebeltoontjes
waar de vossejager van vandaag op wordt
getrakteerd.

Het werken op gelijke frequentie van met
elkaar in verbinding zijnde stations was on
bekend, enerzijds door het niet nauwkeurig
kunnen meten van een zend- of ontvangfrequentie, anderzijds door het gebruik van
kristalsturing; waarbij het bezit van één kris
tal al een rijkdom betekende. Na een alge
mene oproep zocht een amateur de gehele
band af. Om aan te geven of een tegenstation lang of kort moest roepen werd soms een
zelfgemaakte Q-code gebruikt: QLH als de
band werd afgezocht van de lage naar hoge
kant; QHL, of ook QMH, voor zoeken van
af het midden van de band naar de hoge
kant. Roepen duurde heel wat langer dan
thans!
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Ook met het probleem van laagfrcquentdctectie worden amateurs reeds ge
confronteerd, afb.III.7-1.

B.E.R.U.
W.B.E.

TO RADIoTfioHfX

A.R.R.L.
W.A.C.

Nieuw in de jaren dertig is het verkennen
van de hogere frequentiebanden, met na
me de tien- en de vijfmeterband. In Ame
rika was eind jaren twintig al een aarze
lend begin gemaakt met onderzoek van de
XMITTER
RX
tien meter, zoals is te lezen in paragraaf
XTAL
SG. DET
WAr^ct1>
2 LF
11.3. Dat onderzoek viel ongeveer tijdens
een maximum van de zonnevlekkenactivi
UR SIGS WK© R
ON
MCS
QSA 5
I934-.
teit met optimale propagatie als gevolg.
AT I7.CS GMT
Het minimum werd bereikt rond 1934
QSOs
. FM8. - r Vu «CA Vo PvcaA
(afb.11.3-4). Daarna begonnen de "condi
<TU.
ÖK(3 «
PSE QSL via R.S.G.B.
ties" weer te verbeteren. Die trend weer
VY 73
or Direct to
spiegelt zich in de bandrapporten zoals die
tf.e .
NELLY CORRY
in CQ-NV1R zijn opgenomen.
' REDHOLM, WALTON - ON - THE - HILL, TADWORTH, SURREY, ENGLAND
Zeer actief op de 28 MHz-band is G.
Werkema, PAoAPX, afb.III.7-2. Maar de Afb.lll.7-2. G. Werkema, PAoAPX maakte in de tienmeterband de verbinding met Nelly
door hem overbrugde afstanden beperken Corry, waar deze QSL-kaart betrekking op heeft.
zich aanvankelijk tot maximaal circa 2000
km. In 1935 is de verbetering in de propagatie al goed merkbaar. G.A. Gehrels, PAoQQ, rapporteert Wij noemden PAoAPX als pionier van de tienmeterband,
in mei 1935 dat diverse Amerikanen verbinding hebben ge afb.IH.7-3. Reeds in 1929 luistert hij op de band en haalt als
maakt met Australië en Nieuw-Zeeland, terwijl het Belgische PAoAP (nog zonder machtiging) het WAC-certificaat; 1929
station ON4AU verbinding had met Amerika en Canada en is ook het jaar waarop Amerikanen voor het laatst worden
een luisterrapport ontving uit Australië [C41]. Op 16 juni gehoord in Europa [C43J. Werkema blijft luisteren op tien
1935 lukt het PAoQQ om met Argentinië te werken [C42].
meter, maar zijn geduld wordt zwaar op de proef gesteld
Met het verbeteren van de propagatic - het maximum van want eerst op 2 juni 1932 hoort hij voor het eerst weer een
de zonnevlekkenaktiviteit zou rond 1938 worden bereikt - station, HAF4D, en twee dagen later komt hij daarmee in
worden dergclijke lange-afstand-verbindingen frequenter en verbinding.
door steeds meer amateurs gemaakt.
PAoAPX begint nu ook van andere stations gegevens te ver
zamelen en verwerkt die in een bulletin dat in een oplaag
van ruim honderd exemplaren wordt verspreid. Later presen
teert hij de informatie in de vorm van grafieken, afb.III.7-4.
Met dit soort onderzoek levert G. Werke
ma een wezenlijke bijdrage tot de kennis
van de propagatie op de tienmeterband.
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Mei ait station behaalde G. Werkema als clandestien amateur onder de roep
letters PAoAP in 1929 het WAC (Worked All Continents) certificaat. Nadat hij was geslaagd
voor het zendexamen werden zijn roepletters PAoAPX
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In paragraaf II.3 maakten wij kort melding
van proeven die in Amerika reeds in 1926
op vijf meter plaats hadden en waarbij met
5 watt 120 mijl werd overbrugd. Ook werd
in dat jaar het Italiaanse station IER door
een luisterstation te Tripoli gehoord. Werd
dus incidenteel wel eens op de vijfmeterband geëxperimenteerd, tot een gebruik
van enige omvang kwam het niet. Dat was
ook wel begrijpelijk. Immers, de veertigmeterband was meer geschikt gebleken voor
lange-afstand-verkeer dan de tachtig meter.
Twintig bleek weer beter dan veertig terwijl
de tien meter ook veelbelovend was.
De aanvankelijke verwachting dat deze
trend zich naar de vijfmeterband zou voort
zetten kwam niet uit.
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Afb.lll.7-5. Vijfmeterbalanszender uit QST van augustus 1931; het begin
van wereldwijde activiteit op de 56 MHz-band.

De vijf meter komt echter op slag tot leven in 1931. Dan
verschijnen in QST artikelen [C44] [45] [46] van de hand van
Technical Editor James J. Lamb en Associate Editor Ross A.
Huil (Australiër Huil was in 1926 naar Amerika gekomen en
maakte vanaf december van dat jaar deel uit van de staf van
de ARRL. In 1929 keert hij terug naar Australië. Kennelijk
bleef het werk bij de ARRL hem trekken want in 1931 vin
den we hem daar opnieuw. Hij blijft verbonden aan de staf
van de ARRL tot zijn tragische dood in 1938: tijdens experi
menten met een tclevisie-ontvanger komt hij in aanraking
met 4400 volt uit een zware transformator terwijl hij een
hoofdtelefoon draagt die geaard is. Hij werd slechts 36 jaar).
De artikelen van Lamb en Huil beschrijven eenvoudige ap
paratuur voor de vijfmeterband. De zender is een balansoscillator met twee trioden. Via een open voedingslijn wordt
de antenne gevoed. Voor stationair gebruik blijkt na enige
experimenten een verticale straler van een hele golflengte
lang met voeding in het midden het meest geschikt. Lamb
past anodemodulatie toe, waarvoor van reeds aanwezige ap
paratuur gebruik wordt gemaakt. Huil ontwikkelt hieruit
voor mobiel gebruik een zendertje dat eveneens uit een balansoscillator bestaat dat via een open voedingslijn een verti
cale kwartgolfstraler aanstoot; de tweede draad van de voe
dingslijn is met de massa van de auto verbonden. De ano
demodulatie gebeurt met twee tetroden in balans die recht
streeks worden gestuurd uit een koolmicrofoon met trafo.
Afb.ni.7-5 toont het zendertje buiten de metalen doos waar
in het tijdens gebruik was ondergebracht. Op afb.III.7-6 zien
we het bijbehorende ontvangertje voor mobiel gebruik dat
Huil ontwikkelde. Het is een superregeneratieve detector
met een trap laagfrequentversterking en een aparte genera
tor voor het onderbrekingssignaal. Zo’n superregeneratieve
ontvanger was de ideale partner voor het simpele zendertje.
Immers een direct met de antenne gekoppelde oscillator op
zo’n hoge frequentie, die dan ook nog in amplitude wordt

rj ■'

;■ 4 tt tt

T#

TT

—;■

...

£
uJ

5
2

§

T
ri

5
<
o

.fiiiiii

t
h

F

n

■ : i
I

-........
TTÖ
1
L

o. *•

:

3!

5

0

s

' _L_:__ ;
il|f1 .TT-1
■v

•- J.

$

sFWÈ

5?

b

d

r;

<

■

... TTizi

- . :.!

a

; ■ i ■! r;." !

T_r TT '4
■T T' ' j
TTPT~
T
TT,
TT

.. ir”.....
4Si
ar
$
i

*

,

’p- -F.... r MT ITT 1
PT| T TTjTTT lJ'T.-';
TT 4 ' 4..,.. tJ.t.4

«1
w

3£

‘

i-. 1

—4—4—^___ 4 -t-__ ”

5
s

'7 iw:lr

Tr r

TTl'.'T

TT th
T2T.TT
1 L ’i’

12

'? i"

'■ T >

’ H H I un M H
Afb.lll.7-4. G. Werkema, PAoAPX, heeft het gedrag van de 10 m
band systematisch bestudeerd. Dit is een grafisch overzicht
van wat te horen was gedurende de maand oktober 1937.
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En dat over afstanden van verscheidene kilometers.

De publikaties in QST van 1931 slaan bij amateurs over de
hele wereld in als een bom. De paar onderdelen die nodig
zijn voor een zendertje en ontvangertje op vijf meter heeft
bijna iedere actieve amateur nog wel liggen. Spoedig komen
- vooral voor mobiel gebruik - zelfs zendontvangertjes, transceivers, in gebruik die helemaal het toppunt van eenvoud
zijn (afb.III.7-7). Meestal bevatten ze twee lampen, de eerste
werkt bij ontvangst als superregeneratieve detector met zelfonderbreking en de tweede als laagfrequentversterker voor
hoofdtelefoonontvangst. In de zendstand fungeert de eerste
lamp als zendlamp die door de tweede in de anodekring
wordt gemoduleerd. Soms wordt zelfs maar één lamp ge
bruikt die als detector of als roostergemoduleerde zendlamp
functioneert.

Afb.lll.7-6. Dit plaatje komt uit QST van juli 1931; een superregeneratieve ontvanger voor de vijfmeterband. Achteraan de detectorlamp.
Direct achter de frontplaat de laagfrequent eindlamp en de generatorlamp voor het onderbrekingssignaal (quench oscillator).

gemoduleerd, produceert een zeer onstabiel signaal dat bovendien naast amplitudemodulatie een flinke dosis frequendemodulatie bevat. De superregeneratieve ontvanger is ech
ter zeer onselectief en heeft daardoor geen moeite met het
ontvangen van een onstabiel en breed zendsignaaL Bovendien is de superreg gevoelig en bezit een zeer effectieve au
tomatische versterkingsregeling; eigenschappen die bij mobiel
gebruik uitstekend van pas komen.
Het strekt Lamb en Huil tot eer dat zij ondanks hun ent
housiasme over de bereikte resultaten met deze simpele apparatuur ook de tekortkomingen duidelijk zien en daarvan
gewag maken. Voor een eerste verkenning van de nieuwe
band is de eenvoudige apparatuur buitengewoon geschikt,
maar bij meer intensief gebruik zou die toch het veld moe
ten ruimen voor stabiele, dus gestuurde, meertrapszenders
en selectieve superheterodyne-ontvangers.

Mocht vijf meter voor lange-afstand-verbindingen dan weinig
te bieden te hebben, voor lokaal verkeer des te meer. Met
de apparatuur van afb.III.7-5 en -6 maakt Huil vanuit zijn
auto zelfs moeiteloos duplexverbindingen met het ARRL-lab!
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Ook in ons land gaat men aan de slag. Belangrijk is daarbij
dat de essentiële informatie uit de QST-artikelen in de ru
briek "Kortegolf-Expres" van Radio-Expres 1931 wordt opge
nomen [C47][48]. Immers maar weinigen kunnen zich in die
crisisjaren een abonnement op het Amerikaanse blad veroor
loven. Het eerste verslag van proeven op de nieuwe band is
van de hand van W.M.F.J. Otten, PAoHB en P.L. Krever,
PAoXG [C49]. Zij doen in november 1931 experimenten
met een zender, die bij PAoXG te Breda thuis is opgesteld
en een ontvanger in een auto. De apparatuur is conform
QST. In de richting Moerdijk wordt het signaal ontvangen
tot op 8 è 9 km van de zender. In de richting Tilburg gaat
het tot op meer dan 19 km. Doch de ontvangst varieert sterk
van plaats tot plaats.
Op 23 oktober 1932 wordt een soortgelijke proef gedaan
door een Eindhovense groep: H.J.M. Kunnen, PAoOO; G.B.
Wezenaar, PAoWHS en G.A. Gehrels, PAoQQ. Als verslag
gevers voor een "Met lens en vulpen"-verhaal zijn aanwezig
PAoHAN en PAoMAR. De zender staat 80 m hoog op een
gashouder te Eindhoven en is voorzien van een antenne met
drie reflectoren, één achter de straler en twee ter weerszij
den daarvan. Tot op 31 km afstand (bij Panningen) wordt
het signaal ontvangen. Op 28 oktober 1932, dus slechts vijf
dagen na de proef, staat het verslag ervan al in Radio-Expres
[C5OJ!
Op 19 november wordt de proef herhaald met vaste stations,
die met zenders en ontvangers zijn uitgerust. XPAoQQ staat
weer op de 80 m hoge gashouder te Eindhoven; W.R.V.
Wijers, PAoDO, 35 m hoog op de kerktoren te Etten (hij
had toestemming om de spullen daar permanent op te stellen, vandaar geen X voor de roepletters) en W.M.F.J. Otten,
XPAoHB, heeft zich 35 m hoog geïnstalleerd op het dak van
bierbrouwerij de Drie Hoefijzers te Breda. De drie stations
komen inderdaad met elkaar in verbinding, waarbij de af
stand Etten-Eindhoven (60,5 km) de optisch-zicht-afstand
met 7,5 km overtreft [C51]; een hoopgevend feit want men
meende dat die afstand ook voor radiogolven op vijf meter
de grens vormde.
Daarna lezen we vrijwel niets meer over proeven op vijf me
ter. In 1934 leeft de zaak weer op. J. Adema, PAoFB te Den
Haag, heeft uit Amerika een draagbare zendontvanger voor

L

vijf meter van het fabrikaat Harvey Laboratories
laten overkomen en beschrijft die in Radio-Expres [C51], afb.III.7-8. N. Fonderie, PAoNF,
eveneens te Den Haag, maakt het apparaatje na
met Nederlandse onderdelen en dat doet het ook
prima [C52], afb.III.7-9. Met de beide transceivers wordt een serie proeven genomen om na te
gaan tot op welke afstand zij bruikbaar zijn.
Bij één van die proeven heeft PAoNF zich ge
ïnstalleerd aan de Dieperpoel (onderdeel van de
Kagerplassen). Op de dag van de proef zullen er
ook zeilwedstrijden zijn op de Kaag, daarom
trekt PAoNF er de avond tevoren al naar toe in
z’n gehuurde roeiboot, zodat hij er zeker van is
dat het uitgezóchte plekje niet bezet zal zijn.
PAoFB zit met z’n toestel op het dak van hotel
Huis ter Duin te Noordwijk, waar directeur Tappenbeck graag medewerking verleent. De proef
verloopt uitstekend [C53] (afb.EH.7-10); met
3 watt input is 10 km overbrugd.

Langzamerhand ontwikkelt zich in en rond Den
Haag een groep actieve vijfmeteramateurs rond
om F. Brouwer, PAoBZ, als kern en over de
verrichtingen waarvan wekelijks in Radio-Expres
wordt gerapporteerd. PAoBZ is een tegenstan
der van het gebruik van hoge lokaties die alleen
bij speciale gelegenheden worden gebruikt; regel
matig verkeer vanuit de eigen shack, al lukt dat
slechts over relatief geringe afstanden, is betere
propaganda voor de band dan slechts zo af en
Afb.lll.7-7. H.A. de Reiger, PAoANI, gefotografeerd in 1991 met de vijfmeterzendertoe een bijzonder evenement waarbij vanuit ho
ontvanger die hij in 1935 maakte. De accu voor de gloeidraadvoeding en de anten
ge lokaties wordt gewerkt.
ne ontbreken op dit plaatje. De onderste foto toont het binnenwerk. Let op de
Het verkeer van de Haagse groep beperkt zich
antennekoppellus die aan de kap is bevestigd.
aanvankelijk dan ook tot Den Haag zelf, langza
merhand komen eveneens wat verder verwijder
de stations in plaatsen als Voorschoten en Delft binnen be moeite gekost. Pogingen om ook Haarlem en Amsterdam te
reik. Rotterdam lukt ook, maar dat heeft wel de nodige bereiken falen.
En dan vindt op zondag 26 au
gustus 1934 voor de eerste keer
een belangrijk evenement plaats:
Now available in tlirce models to suit everv operat-’
'Presenting THE NEW AND IMPROVED
ing condition on 56 Mc. These units offer rcliablc
het eerste 56 MHz Relay door
voicc communication over short distanccs with n
HARVEY TRANSCEIVER minimum
of expensc, size, and weight.
Nederland. Dat is een idee van
1. 6-volt model, idcol tor automobile and
G.A. Gehrels, PAoQQ, en de
plone work ...........................
$16.95
2. 2-volt model for portable use operatinC from tbe
• mallest B battcrics ...........
NVIR tekent voor de organisatie.
3. AC model for fixed usc, cmployinii our
power pack .............................
De bedoeling is dat ieder deelne
ylbooe prleet do nol itduJe tubes or poteer supply
mend station een codewoord
Eocli individually wired and teated unit measures approximatcly
5 x 6 x 3*,i inches, wciitbs
Ibs., and is boused in uo attracdoorgeeft aan het station waar
tive mclnl case finislicd in black crncklc.
The llyrd Expcdition en route to tbe Antnrctic used scveral
Harvey _ Transcoivers to mnintain rcliablc ship to shore commee wordt gewerkt. Dat station
municalion at Eastcr Ixland. A 6-volt model «sas u»ed with
Èrejl aucccss by the M. I. T. metcoroloiical plone white makinc
moet het vervolgens weer verder
56 Mc. tests. (Sce Fob. QST.) Fraok Hanks with an npproximete duplicato of the M.I.T. instnllation in bis plano contacted
geven aan een volgend station
stations in oxccss of 100 tniles.
Wc welcomc inquiries from _ Amateurs and other orianizations
conccroinf lbo navel possibilitics of tbc Transceiver. It svill
enz. Het doel is de codewoorden
i
pay you to invcstiüatc.
Writo for Information on the above units and a descriptivo
over een zo groot mogelijke af
pamphlet on the Tritct, coinpanion RK-18 ampliGer and accessorie*. Wo also have available on alumiuum chassis kit for tha
stand over te brengen.
"One tube Xtal Trnnsmitter" as dcscribcd by Goorfe Gramrncr
in Marcb QST.
Sommige stations werken vanuit
——
Harvey Radio Laboratories
de eigen shack, maar een aantal
______
_________ -Vjl
12 Boylston Street, Brooldine, Mass.
heeft hoge lokaties uitgezocht
[C55].
■

i
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A1b.lll.7-8. Advertentie uit QST van april 1934. F. Adema, PAoFB, liet zo’n transceiver uit de V.S.
overkomen en gebruikte die met succes in Den Haag en omgeving.
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Afb.lll.7-9. Geïnspireerd door de Harvey-transceiver van PAoFB
maakte N. Fonderie, PAoNF, zelf zo'n apparaatje.

Zo zit G.B. Wezenaar, XPAoWHS, 26 m hoog op de molen
te Budel; G.H. Bolt, XPAoGH, 25 m hoog op de kerktoren
van Middelbeers; W.R.V. Weijers, PAoDO, 35 m hoog op
de kerktoren te Etten; A.H.A. Rawie, XPAoJQ, 22 m hoog
op een montageloods van W. Smit te Slikkerveer; P.L. Krever, XPAoXG, 45 m hoog op het dak van hotel Huis ter
Duin te Noordwijk aan Zee. Het hoogst zit W. Metzelaar,
XPAoMM: op het topje van een 110 m hoge antennemast
van Scheveningen Radio! Bovenop de mast bevindt zich een
metalen bakje van 1,5 x 1,5 m waaraan een houten vlaggestok is bevestigd. De operators, drie man, zitten met hun
spullen in het bakje en de antennes zijn bevestigd aan de
vlaggestok. Aan de mast zijn ook zendantennes van PCH
bevestigd. Wanneer PCH in actie komt staat dan ook alles
onder hoogfrequent en dat er met de vijfmeterapparatuur
onder deze omstandigheden nog kon worden gewerkt mag
een wonder heten [C55]. De grootste afstand die vanuit de
mast wordt bereikt is 60 km naar PAoDO, waarmee verbin
ding wordt gemaakt. XPAoXG te Noordwijk hoort PAoDO
ook (afstand 78 km), maar tot een verbinding komt het niet.

Afb.111.7-10. N. Fonderie, PAoNF, bij de Kagerplassen, in verbin
ding met PAoFB op het dak van hotel Huis ter Duin te Noordwijk.

Vanuit het Westen is het relay in zuidelijke richting dus wel
geslaagd; in noordelijke richting houdt het op te Noordwijk
[C56],

Beter gaat het tijdens het volgende Relay, dat twee jaar later
plaats heeft op 29 en 30 augustus 1936. Het kaartje, afb.
III.7-11, geeft een goed overzicht van de resultaten [C57]. Er
zijn aanzienlijk meer stations actief dan tijdens het eerste
Relay. Verscheidene stations hebben weer hoge punten op
gezocht, we noemen daarvan alleen G.A Gehrels, XPAoQQ, die zich samen met F. Kerkhof, PAoKT, heeft ge
ïnstalleerd op de Wilhelminatoren te Vaals, afb.IH.7-12. Dit
station op het meest zuidelijke punt van Nederland wordt
gehoord op het meest noordelijke punt: door S. Faber, PAoSF, te Schiermonnikoog!
Daarmee is met zekerheid bevestigd wat al langer werd ver
moed: ook de vijfmeterband is onderhevig aan "condities" en
wanneer die gunstig zijn komen de radiogolven veel verder
dan "optisch zicht". In 1937 noemt PAoQQ in CQ-NVJR
temperatuurinversies als mogelijke oorzaak van dit verschijn
sel [C58]; hij baseert dat mogelijk op de nog te beschrijven
experimenten van de ARRL uit 1935.

Afb.lll.7-12. F. Kerkhof, PAoKT (links) en G.A Gehrels, PAoQQ, had
den zich voor het vijfmeter-relay in 1936 geïnstalleerd op de Wilhel
minatoren te Vaals.
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Afb.lll.7-11. Resultaten van het tweede vijfmeter-relay.
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Afb.lll.7-14. Wie een rapport instuurde over de vijfmeterproeven met de militaire Fok
ker 615 ontving ter bevestiging deze fraaie foto.

Afb.lll.7-13. Leden van de afd. Haarlem en omstreken
van de NV1R zochten het tijdens het vijfmeter-relay 1938
op de watertoren te Heemstede. Van links naar rechts
H. de Vries, PAoXT, later PAoPHR; J.A. de Ruig, PAoXA;
P.C. Vis, PAoMQ en L.J. van der Tooien, PAoNP.

Vijfmeter-relays vinden ook nog plaats in 1937, 1938 (afb.II1.7-13) en 1939. Dat laatste op 26 en 27 augustus 1939 valt
een beetje in het water doordat veel amateurs in de voormobilisatie zijn opgeroepen zodat het aantal deelnemers dra
stisch is beperkt [C64]. Drie dagen later wordt het algemeen
zendverbod opgelegd!

Amateurs verlenen ook medewerking aan onderzoeken naar
commerciële toepassing van zendontvangapparatuur op 56
MHz. Zo worden op 11 augustus en 12 september 1934
door de Haagse vijfmetergroep proeven gedaan met een telefonieverbinding tussen de motorreddingsboot Zeemanskoop
en een walstation op de seinstelling aan de buitenhaven te
Scheveningen. De boot zelf heeft normaal alleen een omroepontvanger aan boord waarmee berichten van de wal
kunnen worden ontvangen; voor het overige gebeurt de
communicatie met seinvlaggen of bij nacht met seinlampen.
Grotere reddingsboten, zoals die van Dmuiden, hebben een
middengolfzenderontvanger op 160 m aan boord maar dat is
een vrij kostbare installatie. Daarom is het interessant te
weten of met de eenvoudige en dus goedkope vijfmeterapparatuur een betrouwbare verbinding met de wal kan worden
onderhouden. De eerste vaarproef wordt wegens zeer slecht
weer spoedig afgebroken. Dat is beter op 12 september. De
verbinding blijft in stand tot bij de pier op ongeveer 2 km
afstand.

Men verwacht dat met een sterkere zender aan boord de
resultaten wel beter zullen zijn. Wie zou toen hebben ver
moed dat het tot het eind van de jaren vijftig jaren zou du
ren voordat met de marifonie een betrouwbare verbinding
met schepen op VHF haar intrede zou doen?
Ook vanuit vliegtuigen worden proeven op vijf meter ge
daan. J.Ph. van Gelderen, PAoVG, bezit een eigen sportvliegtuig en gaat daarmee vanaf het vliegveld Twente in 1934
tweemaal de lucht in met een vijfmeterzendertje aan boord.
De eerste keer hanteert VG zelf de microfoon; bij de tweede
vlucht zit de maker van het zendertje, H.W. van Veen, PAoNB, als passagier in de voorste open cockpit en tracht boven
het enorme lawaai van de 130 pk-motor uit te schreeuwen.
Dat lukt niet erg, de enkele stations die het vliegtuig ontvan
gen hebben PAoNB’s stem niet gehoord door het motorla
waai Bij de eerste vlucht is G.J. Meijer, PAoMU te Apel
doorn, de enige die PAoVG’s stem kan verstaan. Al met al is
de proef geen groot succes, ook al doordat de 6 volt accu,
die via een omvormer de zender van anodespanning voorziet,
de gevraagde 5 A niet lang genoeg kan leveren [C54][C61].

Ook de militaire luchtvaart ziet mogelijkheden in radiotelefo
nie op VHF voor vliegtuigen. De Radiodienst van de Luchtvaartafdeling te Soesterberg construeert dan ook 5 m-zendontvangers voor gebruik in vliegtuigen. Proefvluchten wijzen
uit dat hiermee radiotelefonieverkeer tussen Soesterberg en
een vliegtuig tot op 140 km afstand mogelijk is. Teneinde
nog wat meer inzicht in de mogelijkheden te verkrijgen wor
den amateurs ingeschakeld. Op 11, 14 en 16 juli 1936 maakt
de militaire Fokker 615 (afb.III.7-14) vluchten boven Neder
land waarbij op vijf meter verbinding met Soesterberg wordt
onderhouden. De chef van de Radiodienst, ir. L.F. Liera,
nodigt via Radio-Expres amateurs uit om over de ontvangst
van het vliegtuig te rapporteren [C62].
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Afb.lll.7-15. P. Neve, PAoPN, maakte op 17 augustus 1939 een
verbinding op vijf meter met het Engelse station G2AO en was
daarmee de eerste Nederlandse amateur die de Noordzee op
die band overbrugde.

Afb.III.7-16. G.W.J. v.d. Water, PAoHR, werkte in september 1932 vanaf het
strand bij Zandvoort met zijn draagbare zenderontvanger. De voeding
kwam uit een 4 V Exide accu en een anodebatterij van 120 V.

Bijzonderheden betreffende de vlucht worden bekend ge
maakt via de vliegveldzender te Soesterberg op 365,8 m. Bij
de vlucht op 16 juli zal het vliegtuig ook verbinding met
amateurs trachten te maken. De vlieger roept daartoe bij
het naderen van een grote stad amateurs aldaar op. Een
verbinding lukt echter alleen aan G.H. Bolt, PAoGH, te
Eindhoven en G.F.J. Arends, PAoDZ te Deventer die
slechts 1,5 watt input gebruikt. Veel amateurs hebben de
F615 over een groot deel van Nederland wel kunnen volgen

Berichten over vijfmetersignalen die over zeer grote afstan
den worden gehoord duiken vanaf 1935 steeds vaker op. Op
22 juni 1935 hebben de Amerikaanse stations W1CBJ en
W8CYE verbinding over een afstand van 900 mijl [C65]!
Een op zes meter werkende relaiszender voor televisie, ge
plaatst op de Broeken te Duitsland, wordt te New York
goed ontvangen, zowel beeld als geluid [C66J. De zendfre
quenties zijn weliswaar wat lager dan de 56 MHz-band, maar
de afstand maar liefst 5500 km!

[C63J.
Ross A. Huil - hoe vaak kwamen wij hem al niet tegen pakt het onderzoek van de propagatie op vijf meter grondig
en wetenschappelijk aan. In QST van juni 1935 doet hij ver
slag van zijn experimenten. De waarnemingen zijn gedaan
over een traject tussen West Hartford, waar het laboratori
um van de ARRL is gevestigd, en Boston. Medewerking
wordt verleend door het meteorologisch observatorium te
Blue Hill en enkele andere soortgelijke instituten. De af
stand tussen West Hartford en Boston is zo groot is dat zelfs
bij enige buiging van de radiogolven met de aarde mee, zoals
meestal aanwezig als gevolg van het afnemen van de lucht
druk met de hoogte, een verbinding niet mogelijk lijkt te zijn.
Toch blijken signalen vanuit West Hartford te Boston, en
ook in omgekeerde richting, vrij vaak te worden ontvangen.
Nauwkeurige bestudering van de meteorologische gegevens
op de tijden dat verbinding mogelijk is, brengt Huil tot de
conclusie dat temperatuurinversie hiervan de oorzaak moet
zijn. Daaronder wordt verstaan dat zich een warme luchtlaag
boven een koude laag bevindt, dus het omgekeerde van de
normale situatie. Op welke hoogte de inversie optreedt blijkt
van minder belang. Huil levert hiermee als amateur een be
langrijke bijdrage tot de kennis van de propagatie op VHF
en zijn bevindingen ondervinden in wetenschappelijke krin
gen dan ook grote waardering.

Afb.III.7-17. Transportabele zenderontvanger van L Lindeman,
PAoMAR.
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Afb.lll.7-18. J.WA Oosterbaan, PAoJMW, was eigenaar van dit indrukwekken
de station, gefotografeerd in 1935.

Voor een first zorgt P. Neve, PAoPN (afb.ni.7-15), op 17
augustus 1939, wanneer hij een verbinding op vijf meter
maakt met G2AO te Eastboume, Sussex in Engeland en
daarmee als eerste Nederlandse amateur de Noordzee op
VHF overbrugt. Dat dit mogelijk moest zijn was reeds in
1938 gebleken toen PAoDO in Engeland werd gehoord,
maar tot een tweezijdige verbinding was het toen niet geko
men [C67J.
Zoals reeds vermeld, komt op 1 september 1939 ook de 216
meter-band voor amateurs beschikbaar, doch daaraan heb-

ben zij niets omdat intussen een zendverbod van
kracht is. Hoewel deze band, en de daaropvolgende
114 meter-band, in de jaren dertig in ons land niet
waren vrijgegeven voor amateurgebruik worden in
bladen als Radio-Expres en CQ-NVJR wel af en toe
zenders en ontvangers voor deze banden beschreven
en er worden door amateurs proeven op genomen,
waarover meer in de paragrafen 8 en 9 van dit hoofd
stuk. De PTT verleent hiervoor incidenteel toestem
ming. De Nederlandse publikaties zijn veelal geba
seerd op artikelen in QST. In Amerika waren alle
frequenties boven 110 MHz vrij voor gebruik door
amateurs; de ARRL adviseerde echter uitsluitend die
frequentiebanden te gebruiken welke harmonisch la
gen ten opzichte van de vijfmeterband, in de V.S. 56
...60 MHz. De aanbeveling van de ARRL hield dus
voorkeur in voor de banden 112... 120 MHz, 224...240
MHz en 448...480 MHz en op die banden zijn de ont
werpen voor VHF- en UHF-apparatuur, zoals die
zijn te vinden in QST en The Radio Amateur’s
Handbook van ARRL uit de jaren dertig, dan ook
gebaseerd.

Na dit uitstapje in het VHF- en UHF-gebied keren we terug
naar de kortegolfbanden.
Naast het vossejagen wordt in de jaren dertig ook het wer
ken met draagbare zendontvangers als activiteit in de buiten
lucht populair. Deze zendontvangers worden meestal porta
bles genoemd en het zijn technisch gezien simpele toestellen.
De zender bevat meestal slechts één lamp die als hartleyoscillator is geschakeld. Om een betere frequentiestabiliteit
te verkrijgen is soms de mogelijkheid aanwezig om op kristalsturing over te gaart Meestal is alleen telegrafie mogelijk,
maar er zijn ook portables waar
mee kan worden getelefoneerd. De
ontvanger is vrijwel zonder uitzon
dering van het type teruggekoppel
de detector, gevolgd door een trap
laagfrequentversterking (O-V-l);
voldoende voor een hoofdtelefoon.
Op afb.in.7-16 zien we G.W.J. v.d.
Water, PAoHR, op het strand te
Zandvoort zoals hij daar werkte
met zijn portable in september
1932. Voor transport ging de porta
ble in een lederen tas op de rug en
de 120 V anodebatterij op de baga
gedrager van de fiets. Een vriend
had de accu voor de gloeistroom op
de bagagedrager, verpakt in een
kistje met houtwol. Een 40 m lange
draad werd met vishengels dwars
over het strand uitgespannen naar
het huisje van de reddingsbrigade.
De input bedroeg circa 2 watt.

Afb.lll.7-19a. Twee in 1937 gemaakte plaatjes van het station van H.B. Gortz, PAoGN. Hij was dag
en nacht te horen.
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Eveneens in 1932 maken J.B.H. Smits, PAoHAN en L. Lin
deman, PAoMAR, een fietstocht van 350 km door Neder
land waarbij zij de portable van afb.UI.7-17 op de bagagedra
ger meenemen [C68]. Dat het apparaat het daarbij nogal
zwaar te verduren had blijkt na een tocht waarbij niet alleen
de lampen los in het toestel liggen maar ook de scinsleutel
in onderdelen is uiteengevallen; zelfs de houtschroeven
waarmee de sleutel is bevestigd liggen los in het apparaat!
Het kastje bevat een ééntrapszender en een 0-V-1 ontvan
ger. Door de roostercondensator van de hartley te vervangen
door een kwartskristal ("Tulleners-schakeling") kan ook kristalgestuurd worden gewerkt, waardoor de antenne minder
invloed op de frequentie heeft. Het deksel dient in openge
klapte stand als werkblad en daarop is de seinslcutel vastge
schroefd. Bij sluiten van het deksel verdwijnt de sleutel in de
ruimte onder het toestel en daarin kunnen ook de hoofdtele
foon en het aansluitsnoer worden opgeborgen. Dat snoer
verbindt tijdens gebruik de portable met de batterijkist. Het
toestel is beschreven in [C69] en [C70].
De Radio Society of Great Britain organiseert jaarlijks een
zogenoemde Fieldday waarop door stations in het vrije veld
wordt gewerkt. Ook verscheidene afdelingen van de NVTR
trekken op de dag van zo’n Fieldday met draagbare appara
tuur erop uit en daarbij worden met vermogens van 1...2 W
input verbindingen over geheel Europa gemaakt.
Dat met klein vermogen heel wat kan worden bereikt onder
vindt ook W.M. van Oorschot, PAoBM: op 12 maart 1936
maakt hij verbinding met het Belgische station ON4RJ dat
een ontvangsterkte van r9 rapporteert (vergelijkbaar met S9
van nu). PAoBM gebruikt als zendertje een B406 met kristal
in Tulleners-schakeling. Input 30 V bij 1,4 mA, dus 42 milliwatt!

Afb.lll.7-19b. Ze Afb. Ill.7-19a.

Een belangrijke gebeurtenis in de jaren dertig is de uitzen
ding van grofrastertelevisie door F. Kerkhof, PAoKT en G.J.
Mulder, PAoJF. Daarover kunt u lezen in hoofdstuk XI,
geschreven door H. de Waard, PAoZX.
Tot slot van deze beschouwing over operationele aspecten
van het amateurisme tussen 1930 en 1940 maken we melding
van het feit dat op 1 januari 1939 het morsealfabet wordt
gewijzigd; het aparte teken voor "ch" (vier strepen) komt te
vervallen waardoor bijvoorbeeld ons kuststation Scheveningen Radio, PCH, zijn zo karakteristieke roepletters verliest.
Ook veranderen de punt en de komma in tekens zoals we
die thans kennen.
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Zendtechniek en antennes

De zendamateur die in het begin van de jarcn dertig een
station wil opzetten heeft het niet gemakkelijk; als gevolg
van de economische crisis is het voor velen al een probleem
hun gezin behoorlijk te onderhouden en voor de hobby
schiet er dan ook niet veel over. Daar komt nog bij dat
radio-onderdelen naar de maatstaven van thans erg duur
zijn. Logisch dat het merendeel van de amateurs met een zo
eenvoudig mogelijke zender werkt. Dat is dan een ééntrapszendertje, direct met de antenne gekoppeld. Als schema is de
harlleyschakeling populair, hoewel ook varianten als colpitts
en T.P.T.G. (Tuned Plate Tuned Grid) wel worden gebruikt.
In paragraaf IL8 zijn deze schakelingen behandeld en we
zullen er hier daarom niet verder op ingaan.
Het is moeilijk om met zo’n ééntrapszender een stabiel sig
naal met goede toon te maken. Vooral ook omdat de anten
ne mede de frequentie bepaalt. Het is daarom zaak een an
tenne te gebruiken die niet te veel slingert in de wind en
bovendien los is gekoppeld met de zender. Er mag beslist
niet op maximaal uitgangsvermogen worden ingesteld want
dan is de toon slecht. Pas bij veel lossere koppeling - en dus
aanzienlijk gereduceerd uitgangsvermogen - kan een accep
tabel signaal worden verkregen. Dat veel amateurs toch de
verleiding niet kunnen weerstaan om zoveel mogelijk energie
in de antenne te stoppen is begrijpelijk maar komt de toon
en dus de reputatie van het ééntrapszendertje niet ten goe
de.
Voor het verkrijgen van een goed resultaat is het noodzake
lijk zelf het signaal van de zender te beluisteren en daarvoor
is een geheel afgeschermd afluisterontvangertje met één
________
__
lamp, de monitorbox,
onontbeerlijk.
uitzonderingover
hundeze onderwerpen vinden nagenoeg
•' °-----7'
Publikaties
zonder
American Relay League ARRL, en ze zijn te^de“ Ï^QST.
We herhalen wat we hierover reeds eerder schreven: maar
weinigen kunnen zich een abonnement op QST veroorloven.
Gelukkig neemt Radio-Expres de belangrijkste publikaties uit
QST over en zo profiteren ook Nederlandse amateurs via dit
populaire weekblad van wat er in Amerika is uitgedokterd.
Maar er verschijnen ook oorspronkelijke Nederlandse publi
katies voor de zendamateur. De Experimentele Afdeling van
de NVIR doet in 1930 het Examenboekje verschijnen; het
wordt aangekondigd als het "Nederlandse handboek dat de
vergelijking met dat van de ARRL glansrijk kan doorstaan*'.
Het komt uit in gestencilde vorm en in een oplaag van 500
exemplaren; prijs ƒ 1,90; niet-leden van de NVIR betalen
ƒ 2,50. Latere edities worden gedrukt; auteur beschikt over
een exemplaar van de vierde druk die uitkwam in 1939, de
titel was toen Radiotechniek voor den korte-golf amateur.
In 1934 verschijnt een uiterst nuttig boekje: Amateurzenders,
geschreven door J. Hagenaar en J. Roorda Jr. [C71]. De
inhoud omvat meer dan de titel suggereert; behalve zenders
en modulatiesystemen komen ook grondbegrippen uit de
elektrotechniek, meetinstrumenten en -methoden, ontvangers, praktijk van het verbindingen maken (operating practivan de zendmachtiging
ce) en <de wettelijke
_
'bepalingen
.
’
~ aan
bod. Het is een bijzonder goed verzorgd en duidelijk werkje
waaraan we in het navolgende een aantal schakelschema’s

172

zullen ontlenen.
Hoe de ééntrapszender moet worden afgeregeld wordt in
Amateurzenders duidelijk uit de doeken gedaan. Mechanische
trillingen van de zender bederven ook de toon; daarom
wordt het toestel vaak op een plank tegen de wand ge
plaatst, zodat trillingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door de
seinsleutel, de zender niet kunnen bereiken. H.F. Tax, PAoTB, hangt zijn tienmeterzender in een beddelaken aan de
waslijn op zolder!
Bij sleutel-op" is het voedingsapparaat voor de anodespanning onbelast en loopt de uitgangsspanning op. Bij indruk
ken van de sleutel daalt die weer en de als gevolg hiervan
optredende verandering van de zendfrequentie wordt hoor
baar als ' tjoep". De remedie is ervoor te zorgen dat het voe
dingsapparaat ook bij "sleutel-op" belast blijft. Dat kan met
een belastingsweerstand, naar het Amerikaans meestal bleeder genoemd, maar dat is niet afdoende want de belastingvariaties worden wel kleiner, maar verdwijnen niet. Heel mooi
is het gebruik van een "ballastlamp": een extra triode die bij
zenden zoveel negatieve roosterspanning ontvangt dat er
geen anodestroom loopt. Bij "sleutel-op" vermindert het ne
gatief zodanig dat de ballastlamp een anodestroom trekt die
gelijk is aan die van de zendlamp. De belasting van het voe
dingsapparaat blijft dus gelijk en tjoep is vermeden.
Omdat echte zendlampen duur zijn worden in de zenders
vaak ontvanglampen gebruikt. Het zendvermogen blijft daar
mee noodgedwongen beperkt (hoewel sommigen er geen
bezwaar in zien het arme lampje zodanig zwaar te belasten
dat de anode roodgloeiend wordt!) en het is bij dat kleinere
vermogen ook mogelijk de voedingsspanning te stabiliseren
met een aantal in serie geschakelde neonlampen. Hierover
publiceert de Experimentele Afdeling van de NVIR reeds in
1930 (C72], gevolgd door een reeks artikelen over hetzelfde
P^sen neonlampen toe met twee spiraalvormigc elektroden, zogenoemde "nachtlampen", die niet
voor gebruik als stabilisator zijn bedoeld. Lorenz brengt ech
ter al in 1930 een echte glimlampstabilisator, het type TRIO,
in de handel. Die heeft vijf coaxiale elektroden en kan tegelijkertijd gestabiliseerde spanningen leveren van 70, 140, 210
en 280 volt, waarbij door de buis maximaal 100 mA mag lo
pen.

Wie het kan betalen maakt een tweetrapszender, waarbij de
met de antenne gekoppelde eindtrap niet zelf genereert
maar wordt gestuurd door een goed afgeschermde aparte
oscillator. Naar het Engels wordt zo’n zender een MOPA
genoemd (van Master Oscillator - Power Amplifier). Een MO
PA is heel wat stabieler dan een ééntrapszender en omdat
de koppeling van de eindtrap met de antenne nu kan wor
den ingesteld op maximale energie-overdracht is het rende
ment van de eindtrap ook beter. Dat is vooral van belang
omdat de machtigingsvoorwaarden maximaal 50 watt input
(produkt van anodegelijkspanning en anodegelijkstroom) van
de zendereindtrap toelaten. Hoeveel daarvan in de antenne
terecht komt is afhankelijk van het rendement van de eindtrap. Afb.III.8-1 toont het schema van een MOPA Omzelfoscilleren van de eindtrap te voorkomen is die geneutrodyniseerd via condensatortje Cn.
Neutrodyniseren is niet nodig wanneer in de eindtrap een
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Afb.lll.8-2. Tweetrapszender met een schermroosterlamp in de eindtrap.

Afb.lll.8-1. Tweetrapszender, MOPA genoemd.

trap nog een trap te schakelen. Bij voorkeur wordt die als
frequentievermcnigvuldiger gebruikt waardoor de oscillator
op de helft of een derde van de zendfrequentie kan werken
en de kans op terugwerking aanzienlijk wordt gereduceerd.
Bij een zender voor de 7 MHz-band - en nog sterker voor de
hogere frequentiebanden - is frequentievermenigvuldiging
bovendien noodzakelijk omdat een stabiele oscillator voor
die frequenties vrijwel niet meer is te maken. Hagenaar en
Roorda geven de schakeling van afb.III.8-4
als voorbeeld voor een drietrapszender met
trioden. Hoewel V2 als frequentievermenigvuldiger werkt is toch neutrodynisatie aan
gebracht; dit is niet noodzakelijk, zelfs onge
bruikelijk, maar Hagenaar en Roorda beve
len het niettemin aan omdat zonder die
voorziening toch nog enige terugwerking
kan optreden.
Met de drietrapszender en frequentieverdubbeling in de tussentrap kan op 80 en 40
m worden gewerkt waarbij de stuurtrap op
resp. 160 en 80 m oscilleert. Voor werken
op 20 bevelen Hagenaar en Roorda een
viertrapszender aan, afb.III.8-5. V2 en V3
werken als frequentieverdubbelaar. Voor
Afb.lll.8-3. Bij de NSF gemaakt zendertje volgens de schakeling van afb.lll.8-2.
zenden op 10 m kan een extra vermenigvuldigtrap - waardoor een vijftrapszender zou
iswaar veel beter is dan die van de ééntrapszender, maar ontstaan - worden vermeden door V2 als frequentieverdrietoch zal de afstemming van de anodekring van de eindtrap voudiger te laten werken, waarbij de stuurtrap op circa 28
en van de antenne de frequentie van de stuurtrap enigszins MHz/6 = 4,7 MHz werkt.
beïnvloeden. Ongunstig is ook dat de eindtrap voor een goed Uiteraard kunnen ook in zo’n zender de trappen met voor
rendement in roosterstroom moet worden gestuurd en daar deel van schermroosterlampen worden voorzien, maar dat
door energie aan de stuurtrap onttrekt. Deze bezwaren wor maakt de zaak wel duurder.
den grotendeels opgeheven door tussen oscillator en eindOm van frequentieband te kunnen wisselen wor
den de spoelen in alle trappen uitwisselbaar ge
maakt. Omschakelbare zenders komen in de ja<7
Ml—tren dertig in ons land niet of nauwelijks voor.
-FO-

schermroosterlamp wordt gebruikt; Hagenaar en Roorda
spreken van een S-tetrode. Afb.III.8-2 toont een MOPA met
een S-tetrodc en afb.III.8-3 laat zien hoe die is uitgevoerd;
het gaat hier om een proefeendertje, gemaakt bij de Nederlandsche Seintoestellenfabriek (NSF) te Hilversum.
Ondanks neutrodynisatie of gebruik van een schermroosterlamp treedt bij een tweetrapszender toch altijd nog enige
terugwerking op de stuurtrap op waardoor de stabiliteit wcl-
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Afb.lll.8-4. Zender met drie trappen.

Het probleem van terugwerking vanuit de twee
de trap op de stuurtrap wordt vrijwel afdoende
opgelost door de introductie van de Electron
Coupled Oscillator, ofte wel ECO. Dat is een
vinding van J.B. Dow, die haar beschrijft in de
professionele Proceedings I.R.E. van december
1931 [C73] en vervolgens in QST van januari
1932 [C74]. In afb.IU.8-6 is de schakeling van
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Afb.lll.8-5. Zender met vier trappen.

een ECO met een indirect verhitte lamp getekend (bij een
direct verhitte lamp zijn extra maatregelen nodig omdat de
gloeidraad daarbij onder hoogfrequente spanning staat). In
de ECO wordt een schermroosterlamp, tetrode, gebruikt
waarvan kathode, stuurrooster en schennrooster te zamen
met Ll en Cl een hartley-oscillator vormen waarbij het
schennrooster via C2 aan aarde is gelegd en dus geen hoog
frequente spanning voert. Het uitgangssignaal wordt afgeno
men van de anodekring en die wordt uitsluitend aangestoten
via de elektronenstroom door de lamp, vandaar Electron
Coupled. Bij een goede schermroosterlamp is de capacitieve
koppeling van de anode met het stuurrooster namelijk ver
waarloosbaar. Daardoor is de terugwerking vanuit de anode
kring op de oscillatorkring zeer gering. Dow vond bovendien
dat wanneer de verhouding tussen de gelijkspanningen op
schennrooster en anode juist wordt gekozen de invloed van
de voedingsspanning op de frequentie vrijwel kan worden
gecompenseerd doordat toeneming van de anodespanning de
opgewekte frequentie verhoogt en toeneming van de
schermroosterspanning de frequentie verlaagt.
In plaats van als hartley, kan het oscillatordeel van de ECO
ook als colpitts worden geschakeld, maar dat is minder ge
bruikelijk.
Tetroden voor hoogfrequentversterking worden na een aan
tal jaren niet meer gemaakt en vervangen door pentoden.
Die kunnen in een ECO worden gebruikt mits het rem- of
keerrooster apart naar buiten is gevoerd zodat het met aarde
of met het schennrooster kan worden verbonden. Pentöden
met inwendig met de kathode doorverbonden remrooster zijn
voor een ECO eigenlijk ongeschikt, hoewel zij - bij gebrek
aan beter - daar soms toch voor worden gebruikt.

Afb.lll.8-6. Schakeling van de Electron Coupled Oscillator.
ofte wel ECO.

De ECO vindt ruime toepassing, zowel in zenders, ontvan
gers als frequentiemeters.
Een voorbeeld van een stabiel tweetrapszendertje met een
ECO geeft afb.III.8-7, in 1936 gepubliceerd door R.F.M.
Leonhard, PAoPK [C75]. Met verwisselbare spoelen kan het
op 80, 40 en 20 m werken.
De anodekring van een ECO kan ook op de dubbele fre
quentie worden afgestemd. De terugwerking op het oscilla
tordeel is dan nog geringer en bovendien spaart het een
aparte frequentieverdubbelaar uit. Wordt een flinke lamp
gebruikt dan kan op de dubbele frequentie zoveel energie
worden afgenomen dat de schakeling als zender kan worden
gebruikt. Een dergelijke ééntrapszender is wel het eenvou
digst denkbare type met variabele frequentie en goede toon
en stabiliteit. De Duitse DASD (Deutscher Amateur Sende-
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+ 4-

Xtai^

SL1

* 1

XU£V

RC

Tc,

R.

TRIODE

PENTODE

♦ 5G

fH.V.

WW
jr
. . ce

TL
c. «

IS1

Xta/ f~~

i"Fc
1
LJ

La

T

r-dIT-S-

Tc

| ÉRFC
q

o

/

TC'%

C4

5ooo
TT

Srfc
Ci

W^X

R.
PUSH-PULL
PENTODE

TRI-TET

♦ $G +HV.

4

♦ $G

Afb.III.8-10. Verschillende typen kristaloscillatoren, zoals te vinden in
het ARRL Handbook van 1936.
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?
und Empfangs-Dienst) ontwikkelt in de jaren dertig een aan
tal Standardgerate, zenders, ontvangers en meetapparatuur,
die allemaal in kastjes van hetzelfde formaat zijn onderge
bracht. Daaronder is een Einstufiger ECO-Sender, Standardgerdt Nr.10 uit 1937, waarvan afb.III.8-8 het schema toont
[C76]. Ook dit toestel werkt als frequentieverdubbelende
ECO en kan met verwisselbare spoelen zenden in de 80, 40,
20 en 10 meter band. W.F. Oorschot, PAoWFO, heeft in
1987 zo’n zendertje nog eens gemaakt met een VT501 als
buis. Toon en frequentiestabiliteit waren zo goed dat geen
van zijn tegenstations bemerkte dat hij een ééntrapszendertje
gebruikte [C76].
Wie in de jaren dertig het uiterste aan fre
quentiestabiliteit wenst past kwartskristalsturing toe. Het kristal is meestal niet inge
klemd; het ligt op een cirkelvormig plaatje
dat iets groter is dan het kristal zelf. De topelektrode is kleiner dan het kristal en licht
er los op; vaak wordt daar een dubbeltje
voor gebruikt. Soms is de bovenste elektrode
ook vast aangebracht op enige afstand van
het kristal, zodat een luchtspleet ontstaat,
afb.lll.8-9. In Amerika waren kristalhouders
te koop waarbij door draaien van de boven
ste elektrode de luchtspleet kon worden ver
groot of verkleind, waardoor de frequentie
enigszins kon worden gewijzigd.

Afb.m.8-10 toont schakelingen van kristaloscillatoren. Afgezien van de tritet, die
straks aan de beurt komt, herkennen we in
de schakelingen de TPTG, waarin de roosterkring is vervangen door het kristaL
Kwartskristallen voor een bepaalde frequen
tie zijn in het begin van de jaren dertig al te
koop, maar flink prijzig. Uiteraard proberen
amateurs ze zelf te maken; in hoofdstuk II
vermeldden we reeds dat J.Ph. Tulleners Jr.,

o-

“ JCsp
AFB.III.8-11. Hartley met kristal in Tullenersschakeling.

PAoPT, zich spoedig tot een expert op dat gebied ontwikkel
de; maar er waren er meer. Als uitgangsmateriaal worden
soms brilleglazen van kwartsglas gebruikt, die op rommel
markten wel eens te vinden zijn. Om uit te vinden of een
glas inderdaad van kwarts is wordt geprobeerd er normaal
glas mee te krassen; lukt dat dan is het kwarts!

De kristallen hebben naar huidige maatstaven forse afmetin
gen. Dat is maar goed ook want bij de oscillatorschakelingen
waarin ze worden gebruikt loopt een flinke
stroom door het kristal, tot tientallen mA
toe. Soms trilt het kristal zo heftig dat het
uit de houder springt en meters ver de ka
mer in vliegt! Ter beveiliging wordt soms
een gloeilampje in serie met het kristal ge
schakeld; daaraan is tevens de kristalstroom
Boven AAHZKHT.
te zien.
Dooi?/r<eoe
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Afb.lll.8-9. Houder met luchtspleet
voor een kwartskristal.

Die zelfgeslepen kristallen zijn niet altijd zo
actief dat ze in de schakelingen van afb.
UI.8-10 willen genereren. PAoPT vindt een
simpele methode om ze toch aan het werk
te krijgen: afb.in.8-11. Het schema staat
bekend als "Tulleners-schakeling".
Hierbij is in een ééntrapszendertje volgens
het hartley-schema de roostercondensator
vervangen door het kristaL De terugkoppe
ling wordt met de aftakking VC op de spoel
zo ingesteld dat wanneer de afgestemde
kring niet op de kristalfrequentie is afge
stemd net geen genereren mogelijk is. Bij
juiste afstemming krijgt het rooster via de
lage impedantie van het kristal op zijn serieresonantiefrequentie zoveel sturing dat oscil
leren optreedt.
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Afb.lll.8-14. Schakelschema van het zendertje van PAoXL

Afb.lll.8-12. Broeder J. Klingen, PAoXL. In de
oorlog door de Duitsers gefusilleerd.

Evenals bij de ECO kan ook een kristaloscillator tegelijker
tijd als frequentievermenigvuldiger worden gebruikt. Een
populaire schakeling uit de jaren dertig is de "tritet", waarvan
het schema in afb.III.8-10 is aangeduid. Kathode, rooster en
(geaard) schermrooster werken samen met het kristal en de
kring L2-C3 als oscillator; L3-C1 wordt op de gewenste har
monische afgestemd. L2-C3 resoneert op een hogere fre
quentie dan die van het kristal. Zou die kring op de kristalfrequentie zijn afgestemd dan is de stroom door het kristal
zo groot dat het kan breken.

In Amerika worden vanaf 1935 radio lampen met metalen
omhulling, de zogenoemde "stalen lampen", gemaakt. Een
belangrijke gebeurtenis is de introductie in 1936 door RCA

JLFAoXL
Q=?=

Afb.lll.8-13. Kristalgestuurd zendertje met modulator van J.
Klingen, PAoXL
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van de "stalen" beam power lamp 6L6. Ontworpen voor ge
bruik in laagfrequentverstcrkers voor groot uitgangsvermogen, blijkt de 6L6 ook geschikt voor gebruik in zenders, hoe
wel de metalen omhulling voor deze toepassing toch wel wat
problemen geeft. Die vervallen wanneer ook een uitvoering
met glazen ballon, de 6L6G, op de markt komt. Nog in het
zelfde jaar 1936 verschijnt bij RCA een van de 6L6 afgeleid
type, speciaal ontworpen voor gebruik in zenders: de be
roemde 807 die tot lang na de Tweede Wereldoorlog grote
populariteit zal blijven genieten, niet alleen voor gebruik in
professionele- en amateurzenders, maar ook in allerlei ande
re toepassingen, zoals audioversterkers, servoversterkers en
radar.
Met de 6L6 kunnen aantrekkelijke ééntraps kristalgestuurde
zendertjes worden gemaakt. Een voorbeeld daarvan is het
door J. Klingen, PAoXL (afb.III.8-12), gemaakte zendertje
waarvan afb.III.8-13 een plaatje en afb.IH.8-14 het schakel
schema toont. Samen met de modulator is het toestelletje
ondergebracht op een chassis van 11 x 23 cm. Met passende
kristallen kan er op 80, 40 en 20 m mee worden gewerkt
[C77].
Afb.IH.8-15 toont een zender met een 807 in de eindtrap,
gemaakt door H.A Veringa, PAoLL en duidelijk gebaseerd
op een ontwerp in QST van december 1936; aÜeen ontbre
ken daarin de drie meters; er werd een extern instrument bij
gebruikt dat via een stop en klinken de rooster- en anodestroom van de 807 kon meten [C78]. De eerste trap bevat
een lamp 89 die met een 80 m-kristal output geeft op 80, 40
of 20 m. Op die banden werkt de 807 als versterker. Door de
807 te laten verdubbelen kan er ook nog mee op tien meter
worden gewerkt, al gaat dat beter met een 40 meter-kristal
en de 807 als verdubbelaar. De verwisselbare rooster- en
anodekringspoelen en de tankspoelen van de 807 voor 40, 20
en 10 meter liggen in afb.III.8-15 links naast de zender.
Een dergelijke tweetrapszender met kristalsturing werd een
COPA (Crystal Oscillator - Power Amplifier) genoemd.
Met een kristal is een uitstekende frequentiestabiliteit be
reikbaar maar de frequentie kan uiteraard alleen worden
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Afb.lll.8-16. Stuurtrap waarin het signaal van een variabele oscillator
wordt gemengd met dat van een kristaloscillator waardoor een signaal
in de veertigmeterband met grote frequentiestabiliteit wordt opgewekt.
In 1938 beschreven door dr. J.W.A. Oosterbaan, PAoJMW.

van de kristalfrequentie op 7400 kHz en het somprodukt 2 x
3700 kHz + (200...400 kHz) = 7600...7800 kHz.
De E.A. meent dat door de selectiviteit van de trappen die
volgen op de stuurtrap deze signalen wel voldoende zullen
worden verzwakt; een conclusie waar wij wel een vraagteken
bij menen te moeten plaatsen.
We schreven: een voor die tijd zeer vooruitstrevende oplos
sing. Want de meng-VFO wordt pas op enigszins ruime
schaal toegepast in de jaren zestig, wanneer éénzijbandtransceivers voor de amateur op de markt verschijnen die
door een meng-VFO op een aantal kortegolfamateurbanden
kunnen werken.
Afb.III.8-15. H.A. Veringa, PAoLL, is de maker van dit fraaie zendertje
voor vier banden. Het is een tweetrapszender met kristalsturing, ofte
wel COPA.

veranderd door verwisselen van het kristal, afgezien van een
kleine verstemming die bij sommige kristalhouders mogelijk
was door het veranderen van de luchtspleet. De vrijlopende
oscillator biedt vrije frequentiekeuze, maar het frequenticverloop door stijgen van de temperatuur tijdens gebruik en
door variaties in de voedingsspanningen is moeilijk te voor
komen. Een interessante en voor die tijd wel zeer vooruit
strevende oplossing, welke de voordelen van het kristal en
van de vrijlopende oscillator combineert, wordt in 1938 be
schreven door J.W.A. Oosterbaan, PAoJMW [C79]. Hij pu
bliceert zijn schakeling ook in QST van juli 1938. PAoJMW
maakt wat we nu een "meng-VFO" zouden noemen, zie afb.
III.8-16. De eerste lamp 59 werkt als tritet-kristaloscillator.
Het kristal oscilleert op 3700 kHz. Links in de afschermdoos
bevindt zich een variabele oscillator, afstembaar van 200 tot
400 kHz. Het uitgangssignaal daarvan wordt toegevoerd aan
het remrooster van de eerste 59 die dus ook nog als menglamp fungeert. In de anodekring ontstaat onder andere het
mengprodukt 2 x 3700 kHz - (200...400 kHz) = 7200...7000
kHz. Daarop is de kring met L4 afgestemd.
Doordat de variabele oscillator op zo’n lage frequentie werkt
is het verkrijgen van een goede stabiliteit geen probleem.
Hei uitgangssignaal in de 7 MHz-band heeft dan ook vrijwel
kristalstabiliteit. De Experimentele Afdeling van de NVIR
wijst in een naschrift bij het artikel van PAoJMW terecht op
het feit dat naast het gewenste ook ongewenste signalen aan
de uitgang verschijnen, bijvoorbeeld de tweede harmonische

Voordat we overgaan naar zenders voor de vijfmeterband
willen we nog iets vermelden over de antennes die in de jaren dertig op de banden 10...80 m werden gebruikt. In
hoofdstuk II las u dat bij de eerste verkenningen van de kor
tegolf antennes met een tegencapaciteit werden gebruikt die
rechtstreeks op de zender waren aangesloten. Zowel straler
als tegencapaciteit waren vaak als draadkooien uitgevoerd
om de capaciteit op te voeren. Dat was van belang omdat de
antenne tevens als frequentiebepalende kring fungeerde. Dat
systeem komen we in de amateurliteratuur na 1930 niet
meer tegen. Vrijwel algemeen zijn amateurs dan overgegaan
op het gebruik van horizontale, enkelvoudige draadantennes
die via een open voedingslijn worden gevoed. Gebeurt dat
voeden aan een uiteinde van de straler dan spreekt men - en
dat is nog steeds zo - van een zeppelinantenne of kortweg
zepp. Is de voedingslijn op het midden van de straler aange
sloten dan wordt dat een hertzantenne genoemd; een bena
ming die we thans niet vaak meer tegenkomen. De zeppantenne wordt een halve golflengte lang gemaakt voor de laag
ste frequentieband die wordt gebruikt. Vaak is de zepp dus
circa 40 m lang. Op de hogere banden is de lengte van de
straler dan een veelvoud van een halve golflengte. In het
voedingspunt treedt op alle banden een stroomminimum op
en dat moet ook om voeding via een open lijn mogelijk te
maken. Zo wordt het in de jaren dertig dan ook reeds ge
daan. Maar ook bij de hertzantenne zorgt men ervoor dat
die op de laagste frequentieband - en dus automatisch ook
op de hogere, harmonisch liggende banden - in resonantie is.
Dat is bij voeding in het midden niet noodzakelijk, maar aan
dat besef ontbrak het kennelijk nog. Ook werd de voedings
lijn altijd een kwartgolflengte of veelvoud daarvan lang ge177
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Afb.111.8-18. Vijfmeterzender met inductief gekoppelde ano
de- en roosterkring.

waren opgehangen dan nu veelal het geval is. Dan kon ook
want velen bewoonden een ééngezinshuis met meestal een
tHV.
-A.-H V. tC
+A
behoorlijke achtertuin. Bovendien vielen lange en hoge
draadantennes nauwelijks op. Immers iedere omroepluisteAfb.III.8-17. Zendertje voor 56 MHz-band, waarvan
raar - en dat waren er al heel wat - had een draadantenne
afb.lll.7-5 een plaatje toont. Het schema komt uit
buiten. Soms opgehangen tussen twee schoorstenen, maar
QST van augustus 1931.
ook wel tussen masten op een plat dak of gespannen naar
een flinke "antennepaal" achter in de tuin. Draadantennes
maakt. Samen met de resonerende antenne zorgt dit ervoor waren een algemeen en geaccepteerd verschijnsel Daarom
dat aan de zenderzijde van de voedingslijn altijd öf een ondervonden zendamateurs in vroeger jaren weinig tegen
stroommaximum ("stroomvoeding") öf een stroomminimum werking bij het plaatsen van een flink lange en hoge anten
("spanningsvoeding") ontstaat. Met andere woorden de in- ne.
gangsimpedantie van de voedingslijn is reëel ("ohms") en
heeft of een relatief lage waarde (bij stroomvoeding) of een Tot besluit van deze beschouwing over zendtechniek in de
relatief hoge waarde (bij spanningsvoeding). Dat maakt de jaren dertig staan we stil bij zenders voor de vijfmeterband.
koppeling met de zender eenvoudig. De antennespoel wordt Zoals in paragraaf III. 7 beschreven begint de zegetocht van
in het geval van stroomvoeding via twee scriecondensatoren de vijf meter in Amerika en via publikaties van James J.
met de voedingslijn verbonden. Dat is te zien in de afbeeldin Lamb en Ross A Huil in QST van 1931 slaat het enthou
gen m.8-1,- 2, -4 en -5. Bij spanningsvoeding staat één varia siasme ook over naar Europa. Het schema van het zendertje
bele condensator parallel aan de spoel. Later in de dertiger voor mobiel gebruik dat Huil beschreef in [C46] is maatge
jaren wordt ook wel een aparte antenne-afstemeenheid toe vend voor de techniek van toen: afb.III.8-17. Twee trioden
gepast die door een kort stukje voedingslijn met een koppel- VI en V2 in balans. Spoel L4 resoneert ongeveer met de
lus aan beide uiteinden met de tankkring van de zender is roostercapaciteiten van de buizen, maar wordt niet apart
verbonden. Na de introductie in 1934 van het pi-filter door afgestemd (Not Tuned, NT). De zendfrequentie wordt beArthur A. Collins, W9CXX, (toen dan ook collinsfilter ge- paald door de afgestemde anodekring LI-Cl (Tuned, T). Het
noemd) wordt dit in QST ook aanbevolen voor het aan- geheel werd een TNT genoemd. Met de parallelgeschakelde
passen van een aan het uiteinde direct gevoede stralen
buizen V3 en V4 wordt het zendertje anodegemoduleerd
Ook bij een open voedingslijn kan het pi-filter worden ge- volgens het systeem van Heising.
bruikt; het is dan dubbel uitgevoerd. De ingangen worden Een nog eenvoudiger balanszendertje dat heel populair werd
met symmetrisch ten opzichte van aarde gelegen aftakkingen zien in afb.III.8-18; de frequentie wordt bepaald door LI en
van de tankspoel verbonden. Wij hebben echter niet de in Cl. LI is een enkele winding van koperbuis. Door de buis is
druk dat het collinsfilter in ons land veel toepassing vond. een geïsoleerde draad getrokken die als roosterspoel fun
Het gebruik van het pi-filter in een zendereindtrap, waarbij geert. In het midden van de spoel - het "koude" punt - is een
dit zowel voor de afstemming als de aanpassing aan de voe- gaatje in de buis gemaakt en daardoor loopt de verbinding
dingslijn dient, zou pas in de jaren vijftig ingang vinden.
naar de lekweerstand Rl. Door de zeer vaste koppeling tus
sen anode- en roosterkring (unity coupling genoemd in QST)
Hoewel draaibare of vaste richtantennes uit QST zeker be- oscilleert de schakeling zeer gemakkelijk.
kend zijn, worden ze in ons land op de kortegolfbanden nau
welijks toegepast. Want met eenvoudige draadantennes gaat Maar ook zenders met één lamp werden veel gebruikt. Zelfs
het bij lange-afstand-verkeer ook uitstekend. Daarbij valt te met de 6L6 beam power tetrode kon op vijf meter worden
bedenken dat het op de amateurbanden veel minder druk gewerkt. Afb.IIL8-19 toont een zender met een 6L6, zoals
was dan thans. Bovendien hebben wij de indruk dat draadan- gebruikt door J.Ph. Tulleners Jr., PAoPT [C80]. De afctemtennes vroeger in het algemeen gunstiger - hoger en vrijer - ming gebeurt met de plaatjes 1, 2 en 3.
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Afb.III.8-21. Schema van de vijfmeterzender PAoAA voor groot vermogen.
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Afb.III.8-20. Dit is een “buizenzender" voor de 56 MHz-band.
Zo genoemd naar de van buis gemaakte lecherkring.

Om voor auteur onduidelijke reden werd zo’n zender een
"Verkadc’s zender" genoemd.
Om een betere frcquentiestabiliteit te verkrijgen moet een
kring met hogere kwaliteit Q worden gebruikt. Zo’n kring is
bijvoorbeeld een lecherlijn. Vooral F. Brouwer, PAoBZ, pro
pageert dat systeem en met name door de Haagse vijfmetergroep wordt het veel toegepast. Afb.III.8-20 geeft de schake
ling van de zender van PAoBZ [C81]. Omdat de lecherlijn
uit koperbuis is gemaakt stond zo’n zender bekend als "bui
zenzender". De eerste keer dat auteur deze benaming las
vond hij haar nogal raadselachtig; elke zender uit die jaren
werkte toch met een buis? Totdat hij het schema zag en zich
realiseerde dat de radiobuis toen nog radiolamp werd ge
noemd. De buizen in afb.III.8-20 zijn circa 113 cm lang, dus
iets minder dan een kwartgolflengte. Voor het aanpassen
van de antenne werd een tweede lecherlijn toegepast met
aan het vrije einde een verschuifbare kortsluitbrug. Door de
voedingslijn over de lecherlijn te verschuiven kan het punt
van maximale energic-overdracht worden gevonden.
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Afb.III.8-19. Een zender voor de 56 MHz-band volgens
deze opzet werd een "Verkade's-zender** genoemd.

De lecherlijn werd ook vaak gebruikt als golfmeter op VHF.
Vermeldenswaard is dat Frederick A. Kotster in 1934 een
soort coaxiale kring voor 56 MHz-oscilla toren introduceert
die een zeer hoge kringkwaliteit Q bezit; afhankelijk van de
diameter bedraagt die Q 1500...3000 [C82]. Met zo’n kring is
een relatief zeer stabiele ééntrapszender te maken. Van ge
bruik door Nederlandse amateurs is ons niets bekend maar
de "Kolsterkring" werd wel door de Nederlandsche Seintoestellenfabriek toegepast in draagbare UHF-zenderontvangers
voor militair gebruik (ontworpen door Jhr.ir. J.L.W.C. von
Weiler, die tevens geldt als de vader van de radar in Neder
land) en in de eerste mobilofoons. De ontvanger is in deze
toestellen van het superregeneratieve type.

Later in de jaren dertig komen ook kristalgestuurde zenders
op vijf meter in gebruik. De opzet is gelijk aan die voor de
kortegolfbanden: een kristaltrap, gevolgd door een reeks fre
quent ievermenigvuldigers naar 56 MHz. Het is overigens
bepaald geen simpele zaak om op 56 MHz een eindtrap te
maken die geen last heeft van zelfgenereren en een behoor
lijk vermogen kan afgeven. Dat is goed gelukt bij de NV1Rverenigingszender PAoAA, opgesteld ten huize van voorzit
ter P.C. Vis, PAoMQ, te Heemstede. PTT had toestemming
verleend om PAoAA op vijf meter met 250 watt input te
bedrijven en daarvoor werd de zender volgens afb.III.8-21
gebruikt. Dankzij een kristal op 20 m zijn daarin slechts twee
verdubbelaars nodig om vijf meter te bereiken [C83J.
Directe kristaIsturing op VHF wordt in de huidige tijd wel
toegepast waarbij het kwartskristal in een boventoon trilt.
Die mogelijkheid was vóór der Tweede Wereldoorlog nog
niet ontdekt. Toch werden ook toen wel proeven met directe
kristaIsturing op VHF genomen; daarbij was het kristal ech
ter niet van kwarts maar van toermalijn, een materiaal dat
net als kwarts in de natuur wordt gevonden. Een kristal van
toermalijn is voor een bepaalde frequentie dikker dan een
kwartskristal voor die frequentie. Kristallen voor zeer hoge
frequenties zijn daardoor van toermalijn gemakkelijker te
maken. Een eerste publikatie hierover van de hand van Harald Strauber is te vinden in Physikalisches Zeitschrift van
december 1931. Dankzij samenwerking tussen DASD, RSGB
en ARRL verschijnt het in vertaling in QST van april 1932
[Cl 19]. Strauber werkte aan de universiteit te Jena en hij
nam de proeven met toermalijnkristallen in samenwerking
met de firma Carl Zeiss te Jena. Daarbij werden kristaloscillatoren tot 1,2 m golflengte (250 MHz) gemaakt!
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Afb.lll.8-23. Modulator met twee lampen 6L6 in balans, in 1937 ge
maakt door Jac. Wigman.

vergunning voor het werken op de 112 en 224 MHz banden
(216 en VA m). Bij de aanvraag moeten datum, tijd en aard
der proeven worden vermeld [C124].
We noemden reeds de experimenten van PAoZK op 2 me
ter. In CQ-NVIR van 1935 en 1936 was reeds een serie arti
kelen verschenen onder de titel "Practische tests beneden
1 Meter", geschreven door P. Beek, PAoBP [C121]. Hij wek
te zogenoemde BarA7iau5^n-Kurz-trillingen op met een triode
waarvan het stuurrooster positief en de anode negatief ten
opzichte van de gloeidraad is.
Afb.lll.8-22. Zenders voor de 1W en de 2V4 m-band, in 1935
beschreven door J. Adema, PAoFB.

Daartoe geïnspireerd door berichten in QST worden in 1935
proeven genomen op de 2‘/2- en P/4 meter-band door o.a. J.
Adema, PAoFB, N. Fonderie, PAoNF en P.C. Vis, PAoMQ.
PAoFB rapporteert hierover in Radio-Expres van 1935
[C122]. Afb.III.8-22 geeft een indruk van de daarbij gebruik
te ééntrapszenders.
Ook de Experimentele Afdeeling van de NV1R laat zich niet
onbetuigd: in CQ-NVIR van 1935 beschrijft zij zend- en ontvangapparatuur voor de 112 MHz-band [C125].

Ook de Nederlandse kristalsturing-expert J.Ph. Tulleners Jr,
PAoPT, slijpt kristallen van toermalijn, waarover hij in CQNVIR van 1935 rapporteert [C120]. Een plaatje van 1 mm
dik bleek op 42,735 m (7020 kHz) te oscilleren. De fre
quentie is omgekeerd evenredig met de dikte. Het kristal
voor 250 MHz dat bij Carl Zeiss werd gemaakt moet dus wel
griezelig dun zijn geweest.
Toermalijnkristallen waren erg duur en amateurs zullen ze Als antennes op vijf meter werden meestal verticale halvedus niet veel hebben gebruikt. Maar we hebben er toch een golfstralers gebruikt met voeding aan de onderzijde via open
voorbeeld van gevonden. In 1937 neemt W. Keeman, PAo- lijn (zeppelinvoeding). Sommige amateurs gebruiken ook wel
ZK, te Eindhoven proeven op 2 m golflengte waarbij de zen hun antenne voor de kortegolfbanden op vijf meter. De re
der vast is opgesteld en hij zelf met een draagbare, superre- sultaten zijn daarmee nogal wisselvallig. Dat zo’n op vijf me
generatieve ontvanger rondwandelt. Het zendertje bevat een ter vele golflengten lange draad een sterk lichteffect in de
Philips’ eikeltriode type 4671, die bij 250 V anodespanning lengterichting heeft werd kennelijk nog niet beseft.
een vermogen van 2,5 W opneemt, een forse overbelasting Schreven wij eerder dat richtantennes op de kortegolfbanden
van dat arme pitje. Het van Carl Zeiss afkomstige toerma- in ons land niet of nauwelijks werden gebruikt, op vijf meter
lijnkristal is op de plaats van de roostercondensator aange was dat anders. Met name in de Zuidelijke Afdeling van de
bracht ("Tullenersschakeling") [C123].
NVIR worden verticale antennes met daarachter een reflec
tor toegepast. Niet alleen bij peilontvangers voor vijf meter,
Zoals in paragraaf III.7 vermeld was de vijfmeterband de zoals beschreven in paragraaf III.5, maar ook in vaste opstel
hoogste ffequentieband die voor amateurgebruik beschik ling. Van de Haagse groep doet J. Adema, PAoFB, proeven
baar was. Weliswaar werd in 1939 ook de ZYi meter-band met een verticaal gepolariseerde richtantenne op het dak.
vrijgegeven maar toen was het zendverbod reeds van kracht.
Niettemin treffen we in de jaren dertig publikaties aan van Tot besluit van het onderwerp "zendtechniek" nog iets over
amateurs aan die proeven nemen op frequenties boven 56 modulatiemethoden. Wie in het decennium 1930... 1940 met
MHz. Op verzoek verleent de Radiocontroledienst namelijk telefonie werkt past amplitudemodulatie toe. Daarbij werd
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van de zendereindtrap moet die 100 W voor de modulator er
ook nog eens extra bij te leveren (meestal stonden zender
eindtrap en modulator op dezelfde voeding). Geen wonder
dat allerlei vormen van roostermodulatie, ondanks het on
gunstige rendement van de zendereindtrap, toch veel werden
gebruikt.
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Afb.III.8-24. Koolmicrofoon volgens het systeem van Reisz, gemaakt
door G.J. Eschauzier. Het bij deze microfoons gebruikelijke marme
ren blok is vervangen door mahonie- of beukenhout.

Een belangrijke vooruitgang brengt de laagfrequentvermogensversterker in klasse B. Ten eerste ligt het rendement van
zo’n klasse B-balansversterker in de buurt van 66%; maar
bovendien trekken de lampen in rust vrijwel geen anodestroom zodat de anodedissipatie veel geringer is dan bij klas
se A waardoor relatief kleine trioden toch een flink vermo
gen kunnen leveren.
De klasse B versterker wordt bij de Nederlandse amateurs
geïntroduceerd door F. Kerkhof, PAoKT, die er in de eerste
jaargang van CQ-NVIR (1934) een lange serie artikelen aan
wijdt waarin de klasse B-vcrsterker zeer grondig wordt be
handeld en waarbij een flinke dosis theorie en wiskunde ook
niet wordt geschuwd. De serie gaat door in 1935 en bereikt
14 afleveringen.
Het maken van modulatoren voor een flink vermogen wordt
ook gemakkelijker met de komst van de beam power tetrode
6L6 van RCA (afb.UI.8-23) en eindpentoden van Philips als
de EL5 en EL6.
Daarvan voorziene krachtversterkers, onveranderlijk voor
zien van een mengschakeling voor microfoon en platenspeler
en daardoor ook geschikt voor geluidsversterking in zalen of
de open lucht, waren populaire toestellen om zelf te maken.

onderscheid gemaakt tussen high power modulatie en low
power modulatie. Bij de eerste heeft de modulatie plaats in
de anodekring van de eindtrap, bij de laatste gebeurt dat in
het stuurrooster van de eindtrap; na het verschijnen van
pentodezendbuizen met uitgevoerd remrooster ook wel in
dat rooster. High power modulatie vereist een modulator die
een laagfrequentvermogen levert dat de helft bedraagt van Als microfoon werd aanvankelijk meestal een koolkapsel
het gelijkstroomvermogen dat aan de zendereindtrap wordt gebruikt zoals toegepast in de PTT-telefoontoestellen. Een
toegevoerd. Bij het maximaal toegestane zendvermogen van veel betere kwaliteit is mogelijk met de marmerblokmicro50 W dus 25 W laagfrequentvermogen. Maar het voordeel is foon van Eugen Reisz. Dat is ook een koolmicrofoon, waar
dat de zendereindtrap in klasse C staat ingesteld en daardoor bij de koolkorrels zich bevinden in een ondiepe kamer die is
uitgespaard in het voorvlak van een blok
een hoog rendement heeft. Van de 50 W
marmer. Aan beide zijden van de kamer is
input komt zo’n 70%, dus 35 W, in de an
een elektrode aangebracht, meestal van
tenne. Bij roostermodulatie bedraagt het
kool, maar ook wel van verguld koper (bij
rendement van de zendereindtrap circa
voorbeeld in een microfoon van Philips).
33% en het aan de antenne toegevoerde
De koolkamer is aan de voorzijde afgeslo
vermogen is dan ook niet meer dan onge
ten door een dun membraan van rubber of
veer 16 W. Omdat de input van de zender
mica. De microfoon wordt verend opgehan
eindtrap door de machtigingsvoorwaarden is
gen in een metalen ring. Omroepzenders
begrensd op 50 W is het binnen de voor
werkten reeds in de jaren twintig met reiszwaarden maximaal bereikbare antennever&
microfoons en ze blijven dat doen tot ver in
mogen met high power modulatie twee keer
de
jaren dertig. Een nadeel is dat de micro
zo groot als met low power modulatie.
® &
&
foon wat ruist, maar bij een goed type is
Om 25 W laagfrequentvermogen te maken
dat veel minder dan bij het gewone kool
viel in het begin overigens niet mee. Er
kapsel. Echte reisz-marmerblok-microfoons
waren aanvankelijk alleen trioden beschik
waren voor de amateur te duur. Totdat
baar en de enige instelling die men kende
iemand ontdekt dat het niet zo moeilijk is
was klasse A. Een triode in klasse A geeft
er zelf één van redelijke kwaliteit te maken.
maximaal 25% van het toegevoerde gelijk
stroomvermogen af aan laagfrequentvennoIn plaats van het blok marmer wordt dan
4
gen. Om 25 W te maken moet dus 100 W
een blok hout gebruikt. Vanaf 1935 komen
' J-.'l
we dan ook in VUKA-Niews, Radio-Expres
aan de modulatorlamp worden toegevoerd
(afb.HI.8-24) en CQ-NVIR beschrijvingen
en de anodedissipatie van die lamp dient
Afb.lll.8-25. Bandmicrofoon met
ook minstens 100 W te zijn.
van zulke zelfgemaakte microfoons tegen
Een zeer kostbare zaak want de voeding aanpassingstransformator, in 1935 [C84][C85][C86].
beschreven door W.G. Storm.
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den in de ontvanger gecombi
neerd zodat diversity ontstaat.
Bovendien wordt een loodssignaal op 5000 Hz in de lage zij
band meegestuurd. De ontvan
gers zijn superheterodynes met
een eerste middenfrequentie van
470 kHz. Vervolgens wordt het
signaal met een tweede oscülator
osciiiw
op 450 kHz naar 10 kHz omge
Afb.III.8-26. Blokschema van een éénzijbandzender voor de Amerikaanse 75 m-amateurband, in 1933 zet waar demodulatie van de
telefonie- en telegrafiekanalen
ontworpen door Robert Moore,W6DEI.
plaats heeft. Het 5000 Hz loodssignaal wordt omgezet naar 4000
Niet lang daarna maakt een kwalitatief nog veel betere mi Hz en toegevoerd aan een frequentiediscriminator. Bij afwij
crofoon opgang: de bandmicrofoon. Daarin is een gegolfd king van de nominale frequentie ontstaat een regelsignaaL
bandje van aluminiumfolie opgehangen tussen de poolschoe- Dit regelt via een reactantielamp de frequentie van de twee
nen van een permanente magneet. Geluidstrillingen in de de oscillator op 460 kHz bij maar bovendien ook de eerste
lucht bewegen het bandje waarin een spanning wordt ge oscillator. Dat gebeurt met een elektromotortje dat onder
ïnduceerd die evenredig is met de snelheid van de luchtbewe invloed van de regelspanning een variabel condensatortje
ging. De bandmicrofoon wordt dan ook wel "snelheidsmicro- draait dat parallel aan de oscillatorkring staat. Een voordeel
foon" genoemd. De spanninkjes uit de microfoon zijn uiterst daarvan is dat bij wegvallen van het signaal door bijvoorbeeld
gering en er is dan ook een grote versterking nodig om een fading de frequentie-instelling behouden blijft.
niveau te bereiken dat vergelijkbaar is met dat van een kool- De zenders kunnen ook worden gebruikt om muziek naar
microfoon. Eén van de problemen bij de bandmicrofoon is N.O.I. over te brengen. In dat geval wordt één zijband ge
om bij die grote versterking brom te vermijden. Ook de bruikt met een audiobandbreedte van 100...6000 Hz. De te
bandmicrofoon blijkt een dankbaar object om zelf te maken legrafiekanalen en het loodssignaal op 5000 Hz vervallen. In
en beschrijvingen daarvan komen we tegen in Radio-Expres plaats van het loodssignaal wordt de draaggolf niet geheel
[C87] (afb.m.8-25), VUKA-Nieuws [C88] en CQ-NVIR [C89]. onderdrukt en aan de ontvangzijde voor frequentieb ij regeling
Ongeveer terzelfder tijd maakt ook de kristalmicrofoon zijn gebruikt. Koomans geeft een gedetailleerde beschrijving van
entree en die wordt zeer populair. Aan pogingen zo’n micro het systeem in de Amerikaanse Proceedings of the Institute of
foon zelf te maken heeft het ook niet ontbroken maar de Electrical Engineers [C91].
kans op succes was heel wat geringer dan bij de reisz- of
bandmicrofoon.
EZB trok ook de aandacht van Amerikaanse amateurs. Robert M. Moore, W6DEI, publiceert in het Amerikaanse tijd
Reeds in de jaren dertig worden door amateurs nieuwe mo- schrift R9 van 1933 een EZB-zender volgens afb.III.8-26
dulatiesystemen geprobeerd die pas vele jaren na de Tweede [92]. Maar ook de ARRL gaat zich ermee bezig houden. Op
Wereldoorlog algemeen ingang zouden vinden. Een eerste een vergadering van de Board of Directors van de ARRL op
voorbeeld daarvan is amplitudemodulatie met variabele 12 mei 1933 dient Bernard J. Fuld, W2BEG, director van de
draaggolf; de amplitude van de draaggolf wordt daarbij auto Hudson Division, de volgende motie in: "That the technical
matisch aangepast aan de sterkte van het modulerende sig staff of QST is instructed to investigate the feasibility, and, if
naal In de jaren vijftig zou het onder amateurs een zekere feasible, is instructed to undertake the development at reasonapopulariteit verwerven als controlled carrier modulatie. Maar ble prices, of apparatus and methods of single-sideband and
W. Vuyk, PAoWV, doet er in 1937 al proeven mee [C90].
carrierless phone transmission". De motie wordt unaniem aan
Het tweede voorbeeld is éénzijbandmodulatie (EZB). We genomen. Hieraan gevolggevend zendt K.B. Warner, W1EH,
mogen er best een beetje trots op zijn dat Nederland het zowel secretaris van de ARRL als hoofdredacteur en Busi
eerste land is dat EZB toepast op professionele kortegolfte- ness Manager van QST, een memorandum aan technisch
lefonieverbindingen. Dat gebeurt op de verbinding met het redacteur James Lamb. Lamb en zijn medewerkers gaan aan
voormalige Nederlands Oost Indië. Het team van PTT dat de slag en dit resulteert in een rapport van 12 pagina’s dat
dit presteerde stond onder leiding van dr.ir. N. Koomans. In hij op 25 september 1933 aan Warner aanbiedt. Het rapport
1933 komt een eenzijdige proefverbinding tot stand en in is nooit gepubliceerd in QST. Dat gebeurt wel met een her
1934 worden tweezijdige verbindingen operationeel Het ziene versie in de jaargang 1935 [C93]. Dat de ARRL besluit
EZB-signaal wordt opgewekt op 10 kHz en bereikt via tus om EZB als middel om de onderlinge storing in de telefoniesenstappen op 100 kHz en 500 kHz de zendfrequentie. In de banden te reduceren verder te laten rusten berust kennelijk
eindtrap staan vier watergekoelde 20 kW-zendlampen in pa op de overweging dat de techniek te gecompliceerd is voor
rallel-balans.
de gemiddelde amateur van 1933-34. Volgens [C127] is in
Elke zijband bevat een telefoniekanaal (300 ...2750 Hz) en 1934 waarschijnlijk toch een aantal Amerikaanse zendama
een telegrafiekanaal Dat laatste werkt met tonen van 3400 teurs met EZB in de lucht geweest.
en 3700 Hz. De telegrafiesignalen in de beide zijbanden wor9OC JOCO
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III.9.

Ontvangtechniek

In 1930 waren ontvangers voor de omroepbanden langegolf
en middengolf - de laatste toen kortegolf genoemd - vrijwel
zonder uitzondering van het rechte type, ook wel cascadeontvanger genoemd. Maar al spoedig kwam de superheterodync-ontvanger op. Het omslagpunt lag in 1932. Toen had
meer dan de helft van de toestelfabrikanten naast rechte
ontvangers ook een super op het programma. De reden was
dat de Engelsman Hayes een oplossing had gevonden voor
het gelijkloopprobleem tussen de oscillatorkring en de op de
signaalfrequentie afgestemde kringen. Voor die tijd was ook
wel met supers geëxperimenteerd maar daarbij moesten de
signaalkringen en de oscillatorkring afzonderlijk worden be
diend. Nadat bij de rechtuitontvanger éénknopsafstemming
was ingevoerd zou de super uiteraard alleen door de omroepluisteraar worden geaccepteerd wanneer ook die van
slechts één afstemknop was voorzien. De oplossing van Hay
es voor het gelijkloopprobleem bij de super bestond uit een
condensator parallel op de condensatorsectie van de oscilla
torkring {trimmer) en één in serie daarmee (padder).
In 1932 werd ook automatische versterkingsregeling (a.v.r.)
ingevoerd; de benaming was toen "automatische sterkteregeling", "automatische fadingcompensatie" of - zoals door Corver gepropageerd - "automatische sluieringscompensatie".

Bij de eerste proeven met supers gebruikte men als menglamp een triode, tetrode of pentode, lampen die niet speciaal
voor dat doel waren gemaakt en in de menglampfunctie dan
ook nogal wat bezwaren opleverden. In de jaren dertig wor
den echte menglampen geconstrueerd: de hexode met vier,
de heptode of pentagrid met vijf en de octode met zes roos
ters. De buis werkt meestal tegelijk als oscillator en menglamp; doch soms wordt een aparte triode als oscillator toege
past. Bij een hexode blijkt dat zelfs noodzakelijk, want als
gecombineerde menglamp-oscillator is de hexode een misluk
king. Later komen menglampen op de markt waarbij een
triode als oscillator te zamen met een heptode of hexode in
één ballon is ondergebracht. Een helder overzicht van de
voor- en nadelen van de diverse typen menglampen is te vin
den in [C94].
De middenfrequentie van de omroepsuperheterodyne ligt
aanvankelijk laag, zo tussen 100 en 130 kHz, en om voldoen
de spiegeldemping te verkrijgen zijn twee afgestemde kringen
op de signaalfrequentie noodzakelijk; meestal gecombineerd
tot een bandfilter, maar ook wel gescheiden door een lamp,
die dan als hoogfrequentversterker dienst doet. De lage mid
denfrequentie maakt grote versterking mogelijk en boven
dien kan de vorm van de doorlaatband goed worden be
heerst. De koppeling tussen de kringen wordt bij duurdere
supers wel variabel gemaakt zodat de bandbreedte kan wor
den aangepast aan de ontvangsituatie: breed voor goede
weergave van hoge tonen bij sterke zenders; smal voor zwak
kere zenders waarbij selectiviteit belangrijker is.
Uit een oogpunt van kostenbesparing verschijnen echter
reeds spoedig superheterodynes met een middenfrequentie
rond 450 kHz, zoals thans nog gebruikelijk. De spiegel ligt
daarbij verder weg en er wordt dan ook nog maar één afge
stemde kring op de signaalfrequentie aangebracht. Bepaald

geen vooruitgang: de spiegeldemping is toch een stuk minder
dan bij twee signaalkringen en lage m.f., en regelbare middenfrequentbandbreedte is niet goed realiseerbaar. Philips
handhaaft voor haar omroepsuperheterodynes uit de top
klasse tot aan de Tweede Wereldoorlog dan ook het systeem
van lage m.f., gecombineerd met twee signaalkringen.
Door de automatische versterkingsregeling is het moeilijk om
op het gehoor zuiver af te stemmen, de a.v.r. nivelleert im
mers sterkteverschillen. Daarom worden afstemindicatoren
ingevoerd. Eerst in de vorm van een metertje dat de anodestroom van een geregelde lamp aangeeft; vervolgens een
speciaal neonglimlampje waarvan de lichtkolom langer of
korter wordt onder invloed van de a.v.r.; tenslotte het "toveroog", ook wel "magisch oog" of "katoog" genoemd, een katodestraalbuisje dat een groengekleurd klaverblaadje toont
waarvan de blaadjes bij juiste afstemming zo breed mogelijk
zijn.
Tenslotte verschijnen supers die naast de normale afstem
knop drukknoppen bezitten waarmee een aantal stations di
rect kan worden gekozen.
Al deze verfijningen brengen de omroepsuper in de jaren
dertig op een niveau dat na de Tweede Wereldoorlog nim
mer meer is bereikt; mede doordat als gevolg van de invoe
ring van frequentiemodulatie de omroep op midden- en lan
gegolf wat op het tweede plan is geraakt.
Als voorbeeld noemen we van Philips het type 898a (afb.IH.91) uit 1936 met een h.f.-trap, een m.f. van 126 kHz, tussen
6 en 18 kHz variabele bandbreedte, laagfrequenttegenkoppeling, "stille afstemming", toveroog, en "monoknop", waarmee
door verschillende bewegingen afstemming, volume, band
breedte en toonregeling worden bediend.
De vooroorlogse supers hebben vrijwel algemeen ook een
kortegolfband van circa 16 tot 50 meter ("ultrakortegolf'
heette dat), iets wat met de rechte ontvanger door gebrek
aan selectiviteit niet goed realiseerbaar was. Wel verschijnen
er "voorzetapparaten" voor de ultrakortegolf die tussen an
tenne en omroepontvanger worden geplaatst, we zouden het
nu convertors noemen. De omroepontvanger wordt daarbij
op een vaste frequentie afgestemd en vormt zo midden- en
laagfrequentdeel van de aldus gevormde superheterodyneontvanger.

Overigens maakt Philips met de superheterodyne een late
start: eerst in 1934 verschijnt het eerste model voor de omroepluisteraar, type 522A. Het toestel ziet er net zo uit als
de rechtuitontvanger 736A en de prijs is ook identiek. Op
merkelijk is dat er niet eens mee werd geadverteerd in Radio-Expres\ Dat gebeurt wel met de daaropvolgende model
len. Het woord "super" wordt in de advertenties echter niet
gebruikt; Philips spreekt van "Octodyne", naar de octode die
als menglamp wordt gebruikt. Reden is dat Philips zich door
de concurrentie wel gedwongen voelt om ook met een super
te komen maar daar eigenlijk geen zin in heeft. De firma
maakt namelijk superieure cascade-ontvangers voor omroep
die onder de benaming "Super Inductie" op de markt worden
gebracht. Dat "super" slaat volgens Philips op de superieure
kwaliteit van de spoelen in de afstemkringen.
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Zet U tol luisteren. Uw eerste gevoelen is er een van ongeloof. . .
Kon het zijn, dat een afstand van duizenden mijlen gaapt
tusschen U en het concerleerend meesler-ensemble? Kan het
zijn, dat muziek zóó rein, zóó ongeschonden door den aether
komt? De luisteraar zit stil neer bij het wonderlijke muziek
instrument, dat Philips' ,,Fuga" gedoopt werd En hij moet zich
tot de werkelijkheid terugroepen, om niet uil te barsten in
daverend handgeklap, als de laatste klonken versterven en
hij waant, den dirigent te zien buigen . . .
Laat Uw handelaar U dit toestel thuis op proef geven I
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Afb.lll.9-1. Advertentie uit Radio-Expres van 16 oktober 1936.

Maar de echte bedoeling ervan zal wel geweest zijn daarmee
het koperspubliek te misleiden. Immers de concurrentie was
al enkele jaren met superheterodynes op de markt en het
woord "super" zal door potentiële kopers wel als een soort
kwaliteitswaarmerk zijn beschouwd.
De "Super Inductie" ontvangers bezitten inderdaad afstemkringen van zeer hoge kwaliteit, dankzij spoelen van litzedraad op spoelvormen van glas die zijn geplaatst in ruime
koperen afschermbussen.
Zaken die in de super gebruikelijk zijn, zoals automatische
versterkingsregeling, diodedetectie en zelfs "stille afstem
ming", waarbij het toestel geen geluid geeft zolang de juiste
afstemming op een station nog niet is bereikt, worden ook in
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de "Super Inductie" serie toegepast.
Afb. 111.9-2 is een advertentie uit
Radio-Expres van 1934. U ziet daar
in toestellen met twee tot vier afge
stemde kringen. Bij drie kringen zijn
er twee tot een bandfilter gecombi
neerd. Bij vier kringen zijn het twee
bandfilters of een bandfilter en twee
enkelvoudige kringen, gescheiden
door een lamp.
Prachtige toestellen zijn het. De superheterodyne mag dan een wat
betere selectiviteit mogelijk maken,
de "Super Inductie" toestellen geven
een aanzienlijk rustiger ontvangst,
mede door het volledig ontbreken
van fluitjes; een kwaal waar de su
per, vooral die met een enkelvoudi
ge signaalkring, nooit vrij van is.
De goedkoopste omroepontvangers
waren van het rechte type met één
kring, gevolgd door een teruggekop
pelde detector en één of twee laagfrequenttrappen. Zulke ontvangers
zijn vanaf maart 1934 in Nederland
verboden omdat ze bij genereren via
de antenne stralen.
In Engeland en Duitsland gold zo’n
bepaling kennelijk niet want daar
blijven ontvangers van het type 0-V1 en O-V-2 door hun lage prijs po
pulair. In Duitsland brengen alle
toestelfabrikanten Volksempfanger
met een teruggekoppelde detector,
direct gevolgd door een pentodeeindlamp, in allerlei varianten voor
een lage prijs op de markt, daartoe
gedwongen door Goebbel’s Reichspropagandaministerium, dat de radio-omroep als belangrijk medium
ziet om de nazi-ideologie te verbrei
den.

Een opmerkelijke ontwikkeling voor
omroepontvangst, die echter niet is
aangeslagen, is de Single Span superheterodyne, geïntroduceerd door de Engelsman Cocking
in 1934. De Single Span heeft een middenfrequentie boven
de hoogste ontvangfrequentie in de middengolf, bijvoorbeeld
1600 kHz. De variabele oscillator werkt in de frequentieband
1750... 3100 kHz. Daarmee kan het gehele omroepgolvengebied van 150 tot 1500 kHz in één keer worden bestreken,
zonder "kort-lang"-schakelaar; vandaar de naam Single Span.
De ontvangeringang is noodgedwongen breedbandig; wel be
vindt zich daar een laagdoorlatend filter met een afsnijfrequentie vlak boven 1600 kHz dat zorgt voor de onderdruk
king van signalen op spiegelfrequenties (die liggen in de
band (1750 kHz...3100 kHz) + 1600 kHz = 3350...4700 kHz)
en mengprodukten met harmonischen van de oscillator.
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Afb.lll.9-2. Advertentie uit Radio-Expres van 14 september 1934.
Ook wanneer bij omroepontvangers lampen met
indirect verhitte kathode
Door de breedbandige ingang krijgt de menglamp alle aan voor wisselstroomvoeding gebruikelijk zijn geworden blijven
wezige signalen tussen nul en 1600 kHz tegelijk aangeboden amateurs de direct verhitte lamp trouw. Want met accuvoeen overbelasting, kruis- en intermodulatie zijn dan ook nau ding voor de gloeidraden en een anodebatterij is de ontvan
welijks te voorkomen. De Single Span super heeft het toen ger geheel vrij van het lichtnet en daardoor zeer rustig.
dan ook niet gehaald. "Toen", want in de jaren zestig komen Heel populair is de 0-V-1 met verwisselbare spoelen op
we het principe opnieuw tegen; niet voor omroep maar in lamphulzen of - voor wie het kan betalen - op echte spoel-
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Afb.III.9-4. Schema van de ontvanger van PAoXF.

dat door het ontbreken van selectiviteit aan de ingang de
h.f.-lamp zoveel signalen tegelijk krijgt aangeboden dat over
belasting met de daarmee verbonden onaangename ver
schijnselen, zoals kruis- en intermodulatie, optreedt. Noodge
dwongen verschijnt dus ook een afgestemde kring aan de
ingang van de ontvanger.
Meestal wordt die met een aparte knop afgestemd. Geen
groot bezwaar, want de afstemming is als gevolg van
demping door de antenne en het ontbreken van terugkoppe
ling op die kring vrij breed. Wie het mooier wil doen voorziet
antenne- en detectorkring ieder van een variabele
condensator met knop waarmee de kringen binnen de ge
wenste frequentieband worden gebracht, naar het Engels
dan ook bandsem’ng-condensatoren genoemd. Voor de
hoofdafstemming binnen de band worden parallel aan de
ban^^m’ng-condensatoren kleinere, variabele condensatortjes
Afb.lll.9-3. O-V-1 ontvanger van E. Kerker, PAoXF. In het linker vak de
geplaatst die mechanisch zijn gekoppeld en aangedreven
detector. Achter de afstemcondensator het verwisselbare spoeltje,
door een fijnregelknop met vertraging.
gewikkeld op een lamphuls. Op de zijwand de variabele antenneconBeschrijvingen van zulke 1-V-l ontvangers voor amateurgedensator. In het rechter vak de laagfrequenttrap.
bruik zijn te kust en te keur te vinden in de vooroorlogse
literatuur. Als voorbeeld kiezen we een toestel, ontworpen
vormen van bijvoorbeeld Eddystone of Hammarlund. Als door D. Dekker en beschreven in Radio-Expres 1931 [C95].
voorbeeld diene de ontvanger van E. Kerker, PAoXF, be Afb.IH.9-5 toont het, te zamen met accu, plaatspanningsapschreven in het boek Amateurzenders [C71]. Afb.111.9-3 toont paraat en luidspreker.
de ontvanger van buiten en van binnen en afb.I11.9-4 het schakelschema. Let op de degelijke
afscherming, het lamphulsspoeltje en de afstem
knop van Utility met vertraging 1 : 70.
Zoals reeds in paragraaf 11.9 werd uiteengezet is
een bezwaar van de O-V-1 ontvanger dat de an
tenne de afstemming van de detectorkring be
ïnvloedt, waardoor die moeilijk van een frequentieschaal kan worden voorzien; bovendien is op
i
frequenties, waarop de antenne resoneert, gene
<
reren niet of slecht mogelijk doordat de antenne
energie aan de detectorkring onttrekt. Aan deze
Bi
bezwaren kan worden ontkomen door tussen
antenne en detectorkring een schermroosterlamp te schakelen. Na de introductie van dit
lamptype wordt dit door de ARRL dan ook ge
propageerd. Teneinde een extra afstemkring te
voorkomen is daarbij de antenne direct gekop
peld met het rooster van de h-f.-lamp, met al Afb.lll.9-5. 1-V-1 kortegolfontvanger, in 1931 beschreven door D. Dekker. Naast de
leen een weerstand of smoorspoel naar aarde. ontvanger de accu voor de gloeistroom en daarnaast het voedingsapparaat voor de
Dat systeem wordt echter spoedig verlaten om- anodespanning die wordt gestabiliseerd door een aantal in serie geschakelde neon

l

JW

lampen.
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Afb.lll.9-6. Schema van de 1-V-1 ontvanger van D. Dekker.

Ook hier weer die mooie Utility-fijnregelknoppen op de afstemcondensatoren van antenne- en detectorkring. De anodespanning wordt gestabiliseerd met neonlampen ("nacht
lampen", waarvan de voorschakelweerstand in de voet is ver
wijderd). Zonder die stabilisatie was de ontvanger als gevolg
van netspanningsvariaties bijna niet "op het randje" te hou
den. Afb.III.9-6 toont het schakelschema en afb.III.9-7 een
schets van de opstelling van de onderdelen. De drie trappen
zijn ieder een in een eigen afgeschermd compartiment on
dergebracht. Bovendien is de h.f.-lamp in een gesloten meta
len buis geplaatst; door een pijpje in de zijwand wordt de
anode-aansluiting in het detectorcompartiment gebracht. Cl
en C2 hebben een maximumcapaciteit van 50 pF; door die
vrij kleine waarde zijn negen paar lamphulsspoeltjes nodig
om het gebied van beneden 17 m tot 125 m zonder onder
brekingen te bestrijken.
In Radio-Expres van 1932 beschrijft D. Dekker, inmiddels
PAoPDA, te zamen met W. Keeman, PAoZK, een wisselstroomuitvoering van dezelfde ontvanger, die ondanks hun
aanvankelijk enigszins pessimistische verwachtingen uitste
kend blijkt te voldoen [C96]. In de schakeling zijn een paar
wijzigingen aangebracht, zie afb.HI.9-8. De auteurs baseren
zich daarbij op het schema van de SW3, een cascade-ontvanger die door de Amerikaanse firma National met groot suc
ces op de markt wordt gebracht. Dekker en Keeman publiceren hun ontvanger ook in QST van oktober 1932, waarbij
zij het accent leggen op de anodespanningsstabilisatie met
neonlampen, een methode waarover in QST voor deze toe
passing nog niet eerder was geschreven!

Afb.lll.9-7. Opstelling van de onderdelen binnen de afschermdoos van
de ontvanger van D. Dekker.

De onvermoeibare F. Brouwer, PAoBZ, ziet kans een
drielamps-cascade-ontvanger voor de kortegolf te zamen met
de wisselstroomvoeding en een luidspreker onder te brengen
in een kubus met 20 cm ribbe! Afb.III.9-9 geeft een indruk
van deze Kortegolf-ontvanger "Compact" [C97].

Wanneer ook amateurs superheterodyne-ontvangers gaan
gebruiken ontstaat een strijd tussen voor- en tegenstanders
van dit type, waarbij de tegenstanders uiteraard het rechte
type prefereren. Als nadeel van de super gold dat hij zo on
rustig was: veel ruis en last van lokale storingen door elek
tromotoren etc. Een oorzaak daarvan is dat de eerste menglampen sterk ruisen. Weliswaar is bij de wat betere supers
vóór de menglamp een h.f.-versterktrap geschakeld, maar de
daarbij noodzakelijke twee signaalkringen zijn bedoeld om de
spiegeldemping - de veraf-selectiviteit - te verbeteren. De
kringkwaliteit komt er daarbij niet zo erg op aan en daaraan
is dan ook minder zorg besteed dan bij de cascade-ontvanger. Gevolg is dat de menglampruis toch blijft overheersen.
Een tweede oorzaak is dat bij de super vrijwel altijd automa
tische versterkingsregeling wordt toegepast terwijl ook de
totale versterking meestal groter is dan bij de cascade-ontvanger. Met het gevolg dat tijdens zoeken naar een station
de versterking tot het maximum oploopt waardoor ook
zwakke achtergrondstoring sterk uit de luidspreker komt,
Koomans zei het reeds: automatische versterkingsregeling verplaatst de sterkievariaties van het signaal naar de achtergrond1
.

Afb.lll.9-8. In 1932 beschreven D. Dekker, inmiddels PAoPDA, en W. Keeman, PAoZK, een wisselstroomversie van de 1-V-1 kortegolfontvanger.
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Afb.lll.9-10. Telegrafie-ontvanger volgens het systeem van directe conver
sie, in 1936 beschreven door H. Roëll. Parallel aan de primaire wikkeling
van de laagfrequenttransformator staat een condensator die niet is gete
kend. Achter de trafo komt nog een laagfrequenttrap.

Afb.lll.9-9. Kortegolfontvanger "Compact", ontworpen door F.
Brouwer, PAoBZ, en beschreven in 1937. Deze 1-V-1 met inge
bouwde netvoeding is ondergebracht in een kubus met een
ribbe van slechts 20 cm.

Een poging om de cascade-ontvanger te verbeteren doet A.
Hilhorst, PAoRN. In een serie van vier artikelen in CQNVIR van 1937 [C98] beschrijft hij The Blue Straight, een
ontvanger volgens de opzet 2-V-2 met verwisselbare spoelen
voor 80, 40 en 20 m. De ontvanger bezit dus drie op de signaalfrequentie afgestemde kringen, waarvan de tweede en
derde mechanisch zijn gekoppeld en van een fijnregelknop
voorzien. PAoRN beschrijft verschillende varianten van zijn
Blue Straight, de eerste bedoeld voor hen die vrijwel uitslui
tend in telefonie zijn geïnteresseerd; de overige voor telegrafiegebruikers met telefonie als bijzaak.
Bij één van die varianten bestaat de mogelijkheid de detector
niet te laten genereren en toch telegrafie (A1A) te ontvan
gen. Daartoe is een goed afgeschermde zwevingsoscillator
aangebracht die een signaal op het remrooster van de detectorlamp injecteert. De frequentie van de zwevingsoscillator,
of een harmonische daarvan, wordt zodanig ingesteld dat
met het ontvangen signaal een hoorbare verschiltoon op
treedt. Een voordeel daarvan is dat de detector zo gunstig
mogelijk kan worden ingesteld voor de sterkte van het ont
vangen signaal terwijl ook geen gevaar bestaat van meetrek
ken (synchroniseren op het ontvangen signaal) van de zwe
vingsoscillator, een verschijnsel waaraan de zelfgenererende
detectorlamp wel lijdt. Het systeem doet denken aan de met
hode van "ontvangst met zwevingstoestel" uit de jaren twin
tigEen telegrafie-ontvanger volgens een nieuw principe wordt
door Jhr. H.C.C. Roëll in 1936 beschreven in VUKA-Nieuws
[C99]. Het idee was niet van Roëll zelf afkomstig; hij had er
ergens over gelezen onder het motto "Nieuwe wegen zonder
grote kosten". Afb.IH.9-10 geeft de schakeling. We zouden
het een rechtuitontvanger kunnen noemen maar ook een
superheterodyne met een middenfrequentie van nul hertz.
Het oscillatordeel van de menglamp 2A7 oscilleert op een
frequentie die 1000 Hz hoger of lager is dan het te ontvan
gen telegrafiesignaaL In de anodekring ontstaat een toon van
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1000 Hz en dat signaal wordt via een laagfrequenttransfor
mator doorgegeven aan een niet getekende lamp type 56 die
het verder versterkt. Ook is niet aangegeven dat de primaire
van de l.f.-transformator met een parallelcondensator is afge
stemd op 1000 Hz.
We herkennen hierin een type ontvanger dat eerst in QST
van november 1968 door W7ZOL en W7WKR opnieuw
wordt geïntroduceerd als ontvanger met directe conversie, een
systeem dat pas vanaf die publikatie populair zou worden.
De opzet volgens afb.m.9-10 heeft wel enkele bezwaren; zo
is de menglamp microfonisch en trekken antenne- en oscillatorkring elkaar mee. Maar dat laatste bezwaar is listig geca
moufleerd door de condensatoren Cl en C2 mechanisch te
koppelen, zodat éénknopsafstemming ontstaat. Het bezwaar
dat er geen telefonie mee kan worden ontvangen zal inder
tijd ook een belemmering voor meer algemene toepassing
zijn geweest. Maar met de overgang van amplitudemodulatie
naar éénzijbandmodulatie verdwijnt die hinderpaal; EZB is
uitstekend te ontvangen met een directe-conversie-ontvanger.
De eerste keer dat we in de Nederlandse amateurbladen een
beschrijving van een zelfgemaakte superheterodyne-ontvanger voor de korte golven aantreffen is in 1935 [C100].
Dipt Ing. S.V. Kaplan, ex-D4CM - 4WMC (vanaf 1937 PAoCM) construeert een super waarvan afb.III.9-11 het schakel
schema toont. Met vier verwisselbare spoelen voor antenne
en oscillatorkring wordt het frequentiegebied 3,13...33,3 MHz
bestreken. De middenfrequentie bedraagt 475 kHz en er is
maar één op de signaalfrequentie afgestemde kring, die met
LI. Signalen op de spiegelfrequentie, welke 2 x 475 kHz =
950 kHz van het gewenste signaal zijn verwijderd, worden
door die enkele kring veel te weinig onderdrukt. Kaplan
heeft daarom in serie met de antenne een sperkring L3-C43
opgenomen die met een aparte knop op de spiegelfrequentie
kan worden afgestemd wanneer last van een spiegel wordt
ondervonden. De menglamp is een octode AKI; die ruist
minder dan daaraan voorafgaande typen en bovendien kan
automatische versterkingsregeling op de octode worden toe
gepast zonder dat daarbij de oscillatorfrequentie te sterk
wordt beïnvloed.
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Bij de super van
Gemsback waren
door dipl.ing. S.V. Kaplan en beschreven in Cl, C2 en C3 me
chanisch gekoppeld
voor éénknopsafstemming. De oscillatorkring was - om goede gelijkloop te
verkrijgen - dan ook voorzien van trimmers en padders, op
genomen in de verwisselbare spoelen L5 plus L6.
Van Everdingen raadt dit met klem af; de spiegelonderdrukking blijft bij een middenfrequentie van 465 kHz ook met
twee signaalkringen een wat kwetsbare zaak en daarom is
optimale afstemming van de signaalkringen van cruciaal be
lang. Dat optimum is bij koppeling van de afstemcondensatoren niet altijd gewaarborgd. Van Everdingen adviseert dan
ook terecht om hooguit Cl en C2 te zamen af te stemmen,
maar de oscillatorafstemming met C3 in ieder geval apart te
houden. Zelf stemt hij alle drie de kringen apart af. Afb.III.9-13 toont de super. Onderaan zien we een metertje dat
de signaalsterkte indiceert. In het schema is het niet
aangegeven; het is opgenomen in de anodekring van de eer
ste lamp.

Afb.lll.9-11. Superheterodyne-ontvanger voor korte golven, ontworpen
1935.

De E452T is de zwevingsoscillator (Beat Frequency Oscillator,
BFO) voor ontvangst van telegrafie. De lamp E446 onderaan
zorgt voor versterkte regelspanning voor de automatische
regeling; het metertje in de anodekring werkt als S-meter.
Kaplan besteedt in het omvangrijke artikel veel aandacht
aan de berekening van de afgestemde kringen voor goede
gelijkloop tussen antenne- en oscillatorkring. Ook de middenfrcquenttransformatoren maakte Kaplan zelf.
Later in hetzelfde jaar 1935 publiceert J.A.G. van Everdin
gen (vanaf 1936 PAoEE) "Een goedkoope super voor zelf
bouw met Amerikaanschc lampen" [C101]. Het is een ont
werp uit The Superheterodyne Book van de Amerikaan
Gernsback, afb.III.9-12. Dat de Amerikaanse lampen hier
goedkoop waren bewijst het feit dat de complete super, ech
ter zonder voeding en luidspreker, aan Van Everdingen on
geveer ƒ 30 kostte.
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De goedkoopste
omroepsuper van
Philips, het type
519U, zonder luid
spreker en met al
leen lange- en mid
dengolf, kostte in
1935 ƒ 97,50. Voor
alleen al de zes Phi
lips lampen in de
super van Kaplan
(zonder de gelijkrichter) komen we
op ƒ 58,50, waarvan
ƒ 10,50 voor de
AKI! Wij hanteer
den voor deze prijs
berekening de cata
logus van AURORA
KONTAKT van ok
tober 1935.
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Afb.lll.9-12. Superheterodyne-ontvanger met Amerikaanse lampen, in 1935 beschreven door J.A.G. van Everdingen.
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In Amerika wordt de superheterodyne reeds in 1932 op rui
me schaal gebruikt door amateurs. Dat is ongetwijfeld een
gevolg van de publikaties van de hand van James L. Lamb,
Technical Editor van QST. In QST van juni 1932 schrijft hij
een zeer uitgebreid en verhelderend artikel onder de titel
"What’s Wrong With Our C.W. Receivers?'. De mythe dat de
rechtuit-ontvanger voor telegrafie (A1A) beter zou zijn dan
de superheterodyne helpt hij uit de wereld door aan te tonen
dat in dat geval met een verkeerd geconstrueerde en gehan
teerde super is gewerkt. Bij telegrafie-ontvangst met een
rechte ontvanger moet de detector genereren, in QST noemt
men zo’n ontvanger een autodyne receiver. De ontvanger
wordt zodanig afgestemd dat de detector niet exact op de
frequentie van het ontvangen station oscilleert ("zwevingsnul" of zero beat) want dan is er niets te horen. Wenst de
telegrafist te luisteren naar een toon van bijvoorbeeld 1000
Hz dan stemt hij de ontvanger 1000 Hz hoger of lager af dan
de frequentie van het tegenstation. Er zijn dus altijd twee
afstemmingen waarbij de toon 1000 Hz is. Het lijkt daardoor
of er in een amateurband twee maal zoveel telegrafiestations
zijn als in werkelijkheid. Is de ontvanger zodanig afgestemd
dat een signaal op een 1000 Hz hogere frequentie wordt
ontvangen dan horen we dus een toon van 1000 Hz. Ver
schijnt er nu een ander station dat 1000 Hz lager werkt dan
de frequentie van de genererende detector dan geeft dat ook
een toon van 1000 Hz. Hoewel de twee stations een frequentieverschil van 2 kHz hebben zijn ze door de ontvanger
niet te scheiden!

Hetzelfde gebeurde aanvankelijk in de superheterodyne.
Daarin is voor het verkrijgen van een zwevingstoon een zwevingsoscillator ofte wel BFO met de ("tweede") detector ge
koppeld. Die placht men precies op de middenfrequentie te
laten oscilleren. Het effect is dan hetzelfde als bij de recht
uit-ontvanger. James Lamb illustreert dat met afb.III.9-14.
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Afb.lll.9-14. Door Offset Tuning wordt de audiospiegel verzwakt,
waarmee Single-SignaJ ontvangst mogelijk wordt.

Bij A zien we de frequentiekarakteristiek van de m.f.-verster
ker. Bij usual geeft heterodyne de frequentie van de BFO
aan, Signal is het gewenste signaal dat met heterodyne een
verschiltoon van 1000 Hz oplevert, Image (QRM) is een on
gewenst, storend signaal dat ook een 1000 Hz-toon geeft; we
zouden dat de "audiospiegel" kunnen noemen. Bij B is aan
de ontvanger een laagfrequentbandfilter voor 1000 Hz toegevoegd; de resulterende selectiviteit (dubbel gearceerd) is groter, maar het probleem van de audiospiegel blijft.
Lamb lanceert nu een baanbrekend idee dat hij off-set tuning
noemt en waarvan het principe bij A als OFF SET is aange
geven. Hij stemt de BFO niet af op de middenfrequentie
maar op de flank van de doorlaatkromme. Nu is het gewen
ste signaal sterker dan de audiospiegel. Hoe steiler de flank
hoe groter het verschil in sterkte (afb.9-14C). Dankzij te off
set tuning wordt een telegrafiestation dan slechts aan één
kant van zero beat ontvangen en Lamb spreekt dan ook van
een Single Signal Super, ofte wel S.S. Super. Het zou een
begrip in de amateurwereld worden. Met de S.S. Super ontvangen we een telegrafiestation niet langer twee keer en
krijgt een station aan de "andere kant van zero beat” met
langer kans om te storen.
Om de gewenste smalle middenfrequent-doorlaatkromnie
met steile flanken te verkrijgen introduceert Lamb in een
tweede uitvoerig artikel het middenfrequentkristalfilter
[C102]. Afb.III.9-15 laat de schakeling van het filter zien; het
wordt geplaatst tussen de menglamp en de eerste middenfre-

I F. AMP.

58 Or 78
To LF Amp.

I FT

«I

lil?
^5
OiL

L'S
I

I

ro

To I F. Amp.

1_ «•
Rj

tjjE

RFCt

~r

Of

«=»

C,
—- Tb Second

Srfc.
Setcctivity
Contra! i

LcJL

au

«z

II

________________________________________ -B___________ *8_______________________

;■

—

óidc
Hump

ó7</e

Hump

SERIES

Afb.III.9-15. Eén van de eerste uitvoeringen van het middenfrequentkristalfilter. In het bovenste schema is het kristal uitgeschakeld. In het
middelste werkt het kristal als inkepingsfilter en in het onderste geeft
het een smalle, scherp gepiekte doorlaat. Met condensator C4 kan de
breedte van de doorlaat worden ingesteld. C15 is de phasing conden
sator waarmee naast de scherpe piek een diep minimum kan worden
gelegd om het Single Signa! effect te verkrijgen.

quentversterker. Met een hier niet getekende schakelaar
kunnen drie schakelingen worden gemaakt. Bij OFF is het
kristal buiten werking. Bij PARALLEL is het kristal parallel
aan de kring L8-C4 geschakeld; het geeft een inkeping,
notch, midden in de doorlaatband en de doorlaat wordt ook
iets smaller. Bij telefonie kan dat wel handig zijn. Verreweg
het meest bruikbaar bij telegrafie is de stand SERIES. Er
ontstaat een zeer smalle doorlaat met steile flanken, zoals
afb.III.9-16 toont. De CRYSTAL HUMP boven en onder in
de doorlaat is het gevolg van parasitaire resonanties van het
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Afb.lll.9-17. Zonder een duur kristalfilter kan Single Signa! selectiviteit
worden verkregen door op een middenfrequentversterkertrap terug
koppeling toe te passen. Daardoor ontstaat een scherp gepiekte
doorlaatkromme.

kristal waar men toen nog niet op verdacht was (in oscillatorschakelingen, waarin kristallen al langer werden toege
past, vielen die parasitaire resonanties niet op). Ze worden
onderdrukt door de selectiviteit van de overige m.f.-kringen,
eventueel nog ondersteund door een laagdoorlatend audiofilter.
Met C4 wordt de bandbreedte ingesteld. Met de phasing con
densator C15 kan de doorlaat asymmetrisch worden gemaakt
waarbij vlak naast de piek in de doorlaat een diepe inkeping
ontstaat. Door slim instellen valt daar de audiospiegel in
waardoor het Single Signal effect zeer geprononceerd wordt,
Het kristalfilter is een mooie maar dure oplossing. Lamb
komt dan ook in 1933 met een goedkopere methode [C104]:
terugkoppeling over de eerste middenfrequentversterker,
afb.m.9-17. Ook hiermee is goede Single-Signal ontvangst
mogelijk, maar de vermindering van de achtergrondruis, die
de messcherpe doorlaat van het kristal als extra voordeel
meebrengt, blijft achterwege.
De S.S.-Super vindt in Nederland weinig weerklank, we tref
fen er in de amateurbladen aanvankelijk niets over aan. Een
oorzaak zou kunnen zijn dat het aantal amateurs in Neder
land en omringende landen geringer is dan in de V.S., waar
door aan zeer grote selectiviteit minder behoefte is. Pas in
1938, dus zes jaar na de introductie door Lamb, vinden we
een beschrijving van een S.S.-Super in CQ-NVIR door D.
Zaaijer, PAoUN [C105], afb.III.9-18. Hij past terugkoppeling
op de m.f.-trap toe. We zien verder zowel een toveroog 6E5
als een S-meter! De drie spoelen voor elke amateurband zijn
in verwisselbare spoelbakken gemonteerd; PAoUN liet zich
daarbij kennelijk inspireren door de ontvanger type HRO
van de Amerikaanse firma National, afb.UI.9-19.
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Afb. 111.9-16. Hier is het kristalfilter ingesteld op maximale Single
Signal selectiviteit, zoals nuttig bij telegrafie-ontvangst.

Storingen in de kortegolfontvangst door allerlei elektrische
apparaten en door de ontsteking van auto’s (dat laatste met
name op 10 m) zijn altijd een probleem geweest. In de jaren
dertig worden dan ook storingsonderdrukkers ontwikkeld die
er meestal op berusten dat signalen welke boven een bepaal
de drempelwaarde uitkomen in de detector of het laagfrequentdeel van een super worden geblokkeerd.
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Afb.lll.9-18. Single Signa! super van D. Zaaijer, PAoUN, gepubliceerd in 1938. De Single Signa! selectiviteit wordt verkregen door
terugkoppeling op de 6D6 middenfrequentlamp, regelbaar met R13. Opmerkelijk is dat de lamp ook in de automatische versterkingsregeling is opgenomen waardoor die regeling tevens de terugkoppeling beïnvloedt. Waarschijnlijk werd de terugkoppeling dan ook
alleen bij telegrafie gebruikt, waarbij de a.v.r. werd uitgeschakeld.

Sommige schakelingen werken beter dan andere maar erg
effectief zijn ze nooit Totdat James J. Lamb in 1936 met
een storingsonderdrukking volgens een geheel nieuw princi
pe komt [C106]. De Silencer maakt deel uit van de middenfrequentversterker van een superheterodyne, afb.III.9-20. Als
tweede m.f.-versterkerlamp wordt een 6L7 heptode gebruikt.
Op m.f.-trafo T3 volgt een balansdetector met een 6H6. Het
signaal uit T2 wordt tevens toegevoerd aan een 6J7 die via
T4 ook een balansdetector stuurt. De 6J7 krijgt via R24 een
zodanige negatieve roosterspanning dat de lamp is afgekne
pen en dat ook blijft voor het normale signaal Storingsim-

pulsen die een met R24 in te stellen waarde overschrijden
doen de 6J7 geleiden en de 6H6 NOISE RECT. ontwikkelt
daarop een negatieve spanning die aan het derde rooster van
de 6L7 wordt toegevoerd en de lamp dichtdrukt. Op de
plaats van de stoorimpuls komt dus een "gat" in het signaal
dat meestal niet eens opvalt. Een zeer effectief systeem dat
echter nauwelijks navolging vindt.

NOISE AMP

NOISE RECT.
6H6

c,£

f>b/fe Thretkold Adj.
Ru

£c„
SILENCER
2no I F.
I

Amp T

2no DET.

Ci

—fa

c’f
AVC
'oar .
F

TO R F -*--------

,<✓ i.r.cATMooes

”5

’ï TJi
—WAV

CflX

R>

C,’Fi
Ru ï

X 6H6

-«.4 (1*0

F» R>

xx

Ri> .
MM*

Ch
SW,

6* V.C)

4=cu
TO C W
OSC.

-2SOV

A1b.lll.9-19. De beroemde HRO-ontvanger van National, geïntrodu
ceerd in december 1935. Hij kostte $ 167,70.
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Afb.lll.9-20. De in 1936 door James J. Lamb geïntroduceerde nok
se silencer, een systeem dat pas enige tientallen jaren later alge
meen ingang zou vinden onder de benaming noise blanker.
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Afb.III.9-21. Super Gainer met twee combinatielampen uit het Jones Handbook van 1937.
plaatsvindt waardoor
bij veranderen van
Zoals wc al bij meer vindingen uit de jaren dertig signaleer- ontvangfrequentie niet behoeft te worden bijgeregeld.
den wordt het idee van de Noise Silencer van Lamb pas vele Bovendien wordt de (nabij)selectiviteit van de ontvanger be
jaren later, zo rond de jaren zeventig, opnieuw opgepakt en paald door het bandfilter op de middenfrequentie en nog ex
als Noise Blanker toegevoegd aan zenderontvangers voor de tra opgevoerd door de terugkoppeling. Net als bij elke super
is de bandbreedte van de ontvanger dan ook onafhankelijk
amateur.
van de frequentie waarop wordt geluisterd; dit in tegenstelAls bezwaar tegen de superheterodyne werd vaak de hoge
kostprijs aangevoerd. In een super zaten inderdaad meestal
heel wat meer onderdelen, en dan vooral dure lampen, ver
geleken met de cascade-ontvanger. Dat bezwaar geldt niet
voor een superheterodyne volgens een heel eenvoudige op
zet die wordt geïntroduceerd door Frank C. Jones in zijn
Jones Radio Handbook onder de benaming Super Gainer.
Afb.III.9-21 geeft de schakeling van de JONES IMPROVED
2 TUBE SUPER GAINER. Die komt uit de 1937 editie van
het Handbook, een vroegere versie stond kennelijk in een
oudere, ons niet beschikbare uitgave. Zoals altijd met appa
raten uit Amerikaanse publikaties is het toestelletje uiterst
smakelijk verpakt in een kastje van zwarte hamerslaglak:
afb.III.9-22. Als menglamp wordt een pentode-triode-combi
natie 6F7 gebruikt, waarbij via de gemeenschappelijke
kathode de injectie van het oscillatorsignaal tot stand komt.
Op de ingangskring wordt terugkoppeling toegepast om de
spiegeldemping te verbeteren. Door de dempingsreductie
wordt een signaal op de spiegelfrequentie maar heel weinig,
dat op de gewenste frequentie echter sterk opgeslingerd,
waardoor de verhouding tussen gewenst en ongewenst sig
naal groter wordt. De terugkoppeling wordt geregeld met de
■“i
potmeter van 50.000 ohm en mag nooit zo hoog worden op
gevoerd dat de menglamp gaat genereren. Op de mengtrap
volgt één middenfrequentbandfilter, afgestemd op 465 kHz. Afb.lll.9-22. Binnenwerk van de Super Gainer met twee combinatie-
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Afb. 111.9-25. Schakelschema van de zenderontvanger voor vijf meter van de
Amerikaanse fabrikant Harvey, waarvan afb.III.7-8 een advertentie met foto laat
zien.
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Afb.III.9-23. Vossejachtontvanger voor 80 m, zoals beschreven
in AMROH-bulletin. Dicht bij de vos kon het raam worden
vervangen door de linksonder getekende spoel.

ling met de cascade-ontvanger waar de bandbreedte in pro
centen van de ontvangfrequentie misschien wel min of meer
constant is maar in absolute waarde - dus in kHz - toeneemt
met de frequentie.
De super gainer is door zijn eenvoud een aantrekkelijk type
ontvanger dat vergeleken met een cascade-ontvanger met
hetzelfde aantal componenten betere resultaten kan geven.
Maar de bezwaren van de beperkte spiegelonderdrukking en
fluitjes op harmonischen van de genererende detector kent
de cascade-ontvanger niet. In de Tweede Wereldoorlog
wordt het super gainer principe wel toegepast in kofferzenderontvangers die in Engeland voor geheime agenten worden
gefabriceerd.
P.L. Krever, PAoXG en C.M. Zoetmulder, PAoZM, maken
in 1937 zo’n Jones Super Gainer die zij als "Een tweelamps
kortegolf Super" publiceren in CQ-NVIR [C107]. Hoewel zij
ten aanzien van de resultaten niet optimistisch waren viel dat
alleszins mee. "De gevoeligheid van het toestelletje is zeer be
hoorlijk en de selectiviteit is zeer zeker beter dan van een nor
male 1-V-l, terwijl de prijs uiterst laag is. De resultaten/kostprijs verhouding is dus zeer gunstig, schrijven PAoXG en
PAoZM.
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Tot besluit van deze beschouwing over kortegolfontvangers
nog een peilontvanger, zoals gebruikt bij vossejachten. Die
waren er in allerlei uitvoeringen, doch allemaal van het rech
te type, waarbij de terugkoppeling op de detector vaak zo
sterk kon worden gemaakt dat "overgenereren" optrad en
een superregeneratieve ontvanger met zeer grote versterking
ontstond. Afb.III.9-23 toont een ontwerp van zo’n "peildoos",
beschreven in Amroh Bulletin en overgenomen door VUKANieuws van 1936 [C108]. Om "antenne-effect" te voorkomen
is het midden van het raam geaard. Dicht bij de vos is het
signaal zo sterk dat met het raam geen goede peilingen meer
mogclijk zijn. Door het raam te vervangen door de linkson
der getekende spoel kan wel weer goed worden gepeild. Met
een draadantenne aan het spoeltje kan het toestel ook als
gewone ontvanger thuis worden gebruikt.
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Afb.III.9-24. Superregeneratieve ontvanger voor de 56 MHzband met aparte onderbrekingsoscillator, zoals beschreven
door Ross A. Huil in 1931. Afb.lll.7-6 toont er een plaatje van.
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Afb.III.9-26. T.C.G. van Baerle, PAoFY, beschreef
in 1936 deze zenderontvanger voor vijf meter met
slechts één lamp.

Hoe werd er op de vijfmeterband ontvangen? In para
graaf III.7 las u hoe de activiteit op die band in 1931
op gang kwam dankzij artikelen in QST van James L. Afb. III.9-27. F. Brouwer. PAoBZ, is de maker van deze fraaie niet-straiende
Lamb en Ross A. Huil [C44][45][46]. Vooral de proe ontvanger voor de 56 MHz-band. Op de foto van het binnenwerk links de
ven waarbij met uiterst simpele apparatuur een duplex- voeding en de luidspreker, in het midden de liggend gemonteerde hoogfreverbinding werd onderhouden tussen een auto en het quentlamp, rechtsboven de lamp van de onderbrekingsoscillator en rechts
laboratorium van de ARRL spraken enorm aan en onder de detectorlamp.
ontketenden zowel in de V.S. als elders in de amateurwereld groot enthousiasme. Afb.III.7-6 toont het inwendige toegepast omdat het een lamp en enige onderdelen uit
van de door Ross Huil gebruikte superregeneratieve vijfme- spaart. Ook de in de jaren dertig zo populaire vijfmeterterontvanger en afb.III.9-24 het schakelschema. De bovenste transceivers met twee lampen zijn van dit type. Op afb.III.7-8
triode type 37 is de detector die in genereren wordt gehou zag u een Amerikaanse vijfmetertransceiver, fabrikaat Harden. Dat genereren wordt periodiek onderbroken doordat op vey, zoals die door J. Adema, PAoFB, werd gebruikt.
de anodespanning een sterke laagfrequente wisselspanning - Afb. 111.9-25 geeft het schema van dit toestelletje. Bij ontvan
het ondcrbrekingssignaal, quenching signal - is gesuperpo- gen fungeert de triode type 30 als zelfonderbrekende superneerd waardoor de spanning op de anode varieert tussen een regeneratieve detector en de pentode 33 als laagfrequentverhoge en een lage, of zelfs negatieve waarde. Het onderbre- sterker. In de zendstand werkt de 30 als zendlamp. Dat zij
kingssignaal wordt opgewekt met de onderste 37, die in een nu continu oscilleert komt doordat de roosterlekweerstand
oscillatorschakeling is opgenomen waarvan de frequentie wordt verlaagd tot circa 10 kOhm. Daar T2 ook een microwordt bepaald door L4 en C4. Hoe groter de verhouding foonwikkeling heeft werkt de 33 in de zendstand als modula
tussen de frequentie van het ontvangen signaal en van het tor, waarbij de primaire wikkeling van Tl als modulatieondcrbrekingssignaal, hoe groter de versterking. Het is dus smoorspoel dient (heisingmodulatie). Een lekweerstand R1
gunstig om de frequentie van het ondcrbrekingssignaal laag van 100 kOhm, zoals hier bij ontvangst wordt gebruikt, is
te maken. Maar in ieder geval moet die wel boven het hoor voor een superreg nogal laag.
bare gebied liggen omdat het signaal ook sterk in de laagfre- Voor een goede superregeneratieve werking van de detector
quentversterker met de triode 38 doordringt.
is meestal een lekweerstand van enkele mego hm nodig, die
Een dergelijke ontvanger met een aparte oscillator voor het soms in plaats van aan aarde aan de anodespanning wordt
ondcrbrekingssignaal geeft de grootste gevoeligheid en is het gelegd.
gemakkelijkst in te stellen. Het is echter ook mogelijk om de Om de detector zo gevoelig mogelijk te kunnen instellen is
detectorlamp zo sterk terug te koppelen dat die periodiek een variabele lekweerstand handig. Daarvoor bestonden re
dichtslaat, waardoor hetzelfde effect wordt bereikt als met gelbare weerstanden, bijvoorbeeld van de Amerikaanse fa
een aparte oscillator voor het ondcrbrekingssignaal. Men briek Pilot, waarin koolpoeder meer of minder wordt samen
noemt een dergelijke superregeneratieve ontvanger Self- geperst, waardoor de waarde instelbaar is tussen een paar
Quenched. Vooral in draagbare apparatuur wordt dit vaak honderd ohm en enkele megohm.
195
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Afb.lll.9-28. Schakelschema van de niet-stralende vijfmeterontvanger van PAoBZ.

In afb.in.7-7 zag u de vijfmetertransceiver die H.A. de Rei
ger, PAoANI, in 1935 zelf had gemaakt. De schakeling is
identiek met die van de Harvey transceiver, welk apparaat
kennelijk model had gestaan. PAoANI gebruikte ook een
type 30 als detector-zendlamp. Hij bezat echter geen 33 pentode en nam daarvoor in de plaats een C453. Voor T2 ge
bruikte PAoANI een l.f.-trafo waarop een aparte wikkeling
voor de microfoon was bijgelegd. Voor die trafo ging hij op
de fiets van zijn woonplaats Coevorden naar een rommel
markt in Groningen, een afstand van 76 km. Daar kocht hij
voor een kwartje (de helft van zijn wekelijkse zakgeld!) een
laagfrequenttrafo, merk Pilot. Thuisgekomen bleek de trafo
helaas geheel ingegoten in pek. Dus werd de tocht naar
Groningen nogmaals ondernomen voor een trafo die wèl
kon worden gesloopt voor het aanbrengen van de microfoonwikkeling van 200 windingen 0,15 mm emailledraad.
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Afb.lll.9-29. Voorzetapparaat, convertor zouden we nu zeggen, voor
de 56 MHz-band, in 1939 beschreven door Jhr. H.C.C. Roëll.
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Dat een vijfmetertransceiver zelfs met één lamp is te realise
ren bewees T.C.G. van Baerle, PAoFY [109], zie afb.III.9-26.
Opmerkelijk is dat Ross Huil, die in 1931 samen met James
Lamb de grote promotor was van de vijfmeterband, in zijn
publikaties in QST blijk geeft de werking van de superregeneratieve ontvanger niet te doorgronden. Hij stond daarin
niet alleen. Pas een jaar later, in Radio-Expres van 1932
[Cl 14], treffen we voor het eerst een juiste verklaring aan
hoe de enorme versterking in de supcrregeneratief werkende
detector - in de orde van miljoenvoudig! - tot stand komt.
Het artikel in R.E. is gebaseerd op een niet nader omschre
ven publikatie van Wolfgang Egerland in Funk. Een heldere
uiteenzetting over de superregeneratieve ontvanger is ook te
vinden in de beschrijving van de eerste Philipsmobilofoon in
Philips Technisch Tijdschrift van 1940 [Cl 15]; PAoSE heeft
hiervan gebruik gemaakt voor een tweetal publikaties [Cl 16,
117].

Een ernstig bezwaar van de superregeneratieve ontvanger is
de sterke straling via de antenne waardoor de ontvangst bij
andere amateurs, soms kilometers verwijderd, wordt ver
vormd of geheel "weggezogen". Ook wordt de ontvangst op
langegolf in de directe omgeving wel eens gestoord door harmonischen van het onderbrekingssignaal. Die harmonischen
zijn bovendien gemoduleerd met de ruis van de superreg of
door het ontvangen vijfmetersignaal. Zo kunnen omroepluisteraars in de buurt "meegenieten" van de vijf meter.
Aan deze problemen werd een einde gemaakt door tussen
de antenne en de superregeneratieve detector een h.f.-trap
te schakelen. Het voorkomen van straling was daarvan de
enige functie; versterken deden de daarvoor gebruikte h.f.tetroden of -pentoden niet of nauwelijks. Vooral in en rond
Den Haag was veel vijfmeteractiviteit en men had daar dan
ook danig last van stralende ontvangers. Het is dan ook niet
te verwonderen dat J. Corver, die in Den Haag woonde, als
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Afb.lll.9-30. Superautodyne-ontvanger voor de 56 MHz-band met weerstandgekoppelde middenfrequentversterker, in 1938 beschreven door W.A.
KJoos, PAoKL.

eerste een Nederlands ontwerp voor zo’n superreg met h.f.trap publiceert in Radio-Expres van 1935 [Cl 10]. Hierdoor
geïnspireerd komt F. Brouwer, PAoBZ, in R.E. 1936 ook
met zo’n toestel, dat relatief goedkoop is door het gebruik
van Amerikaanse lampen (6D6 h.f., 6C6 detector, 6C6 onderbrekingsgenerator, 43 eindlamp, 25215 gelijkrichter) en
directe netvoeding zonder transformator, waarbij de gloeidraden van de lampen in serie met 200 ohm rechtstreeks op het
Haagse 125 V-net zijn aangesloten.
Maar PAoBZ laat het daar niet bij. In VUKA-Nieuws van
1938 beschrijft hij nog eens zo’n niet-stralcnde ontvanger,
waarvan afb.III.9-27 een paar plaatjes laat zien en afb.III.928 het schema. De AF7 is als h.f.-lamp heel geschikt omdat
de anode aan de top is uitgevoerd, waardoor een goede
scheiding van de roosterkring mogelijk is, daarbij geholpen
door de rigoureuze afscherming die PAoBZ toepast.
Een enkeling experimenteert met superheterodyne-ontvangst
op vijf meter, maar daarvan wreekt zich de grotere selectivi
teit l.o.v. van die van de superreg. De gebruikelijke ééntrapszenders hebben zoveel last van frequentiemodulatie dat het
signaal veel te breed is voor de super.
Reeds in 1934 beschrijft J. Corver een super voor 56 MHz
[Cl 13]. Hij gebruikt daarbij een oude middenfrequentver
sterker uit de jaren twintig met drie General Radio bandfilters met ijzerkern, die op ongeveer 30 kHz zijn afgestemd.
Als menglamp en in de oscillator past Corver een A415 toe.
Wanneer het toestel gereed is wordt aan F. Adema, PAoFB,
gevraagd zijn zender eens in de lucht te brengen. Corver
rapporteert: "Hetgeen verwacht was, werd ook inderdaad
waargenomen. Het geluid, dat wij in de koptelefoon hoorden,
had misschien in 1890 Hertz in verrukking kunnen brengen,
want er was waar te nemen of er gesproken werd of dat er mu
ziek op den zender werd gemoduleerd. Maar meer ook niet.
Met een razend tempo zwiepte de draaggolf heen en weer, zoo
dot op de m.f versterker alleen iets terecht kwam, wanneer de
frequentie van de draaggolf even de juiste waarde passeerde.
De ontvangst was dan ook niet hard; echter bleek, dat op een
normalen superregeneratieven ontvanger muziek en spraak vol
komen helder en op luidspreker-sterkie doorkwam".

Afb.lll.9-31. PAoKL maakte van zijn superautodyne voor vijf meter
iets moois.

Selectieve ontvangers, zoals de superheterodyne, komen pas
tot hun recht wanneer ook op vijf meter kristalgestuurde
zenders in gebruik komen. Met name Jhr. P.J.H. Roëll,
PAoWG, is een warm voorstander van zulke apparatuur en
in CQ-NVIR pleit hij regelmatig voor het gebruik daarvan.
Immers is dan ook telegrafie (A1A) mogelijk en dat, samen
met de gevoeliger super, opent de weg naar regelmatige ver
bindingen over grote afstand. De superregeneratieve ontvan
ger lijkt namelijk wel zeer gevoelig - de sterke ruis die bij
afwezigheid van een signaal optreedt is de enorm versterkte
ruis uit de afgestemde kring - maar door de grote band
breedte van die ruis - gevolg van de geringe selectiviteit - is
de energie ervan aanzienlijk en is toch nog een vrij sterk
signaal nodig om boven de ruisenergie uit te komen. In microvolt gerekend is de gevoeligheid van de superreg daardoor
niet indrukwekkend.
Stabiele vijfmetersignalen, zoals afkomstig van kristalgestuur
de zenders, konden ook op eenvoudige en goedkope wijze
worden ontvangen door vóór een op de middengolf afge
stemde omroepontvanger (dat mocht best een verouderde
cascade-ontvanger zijn) een voorzetapparaat te schakelen;
we zouden het nu een "convertor" noemen. Een methode
die al eerder werd toegepast toen de ultrakortegolfomroep
197

(we zouden nu ;zeggen
_
"kortegolfomroep") opgang
maakte en veel omrocpontvangers daarvoor nog niet
waren ingericht. Zo’n voorzetapparaat voor vijf meter
wordt in CQ-NVIR van 1939 beschreven door Jhr.
H.C.C. Roëll, R208 (naar wij menen een broer van
Jhr. P.J.H. Roëll, PAoWG) [Cl 18]. In afb.III.9-29 ziet
u dat hij een Amerikaanse menglamp 6K8 gebruikt
met het oscillatorgedceltc in "ultra-audion"-schakeling,
maar in een naschrift geeft PAoWG aan dat een Phi
lips EK2 of EK3 ook zeer bruikbaar is.

Een stabiel signaal op 56 MHz is ook goed te ontvan Afb.lll.9-32. Superregeneratieve ontvanger voor 2'Z> en 1’A meter, in 1935
gen op een 1-V-l met normaal genererende detector.
beschreven door J. Adema, PAoFB.
Uiteraard moet de ontvanger zelf dan ook zeer stabiel
zijn. Een dergelijke ontvanger was vooral goed te ma
ken met de zogenoemde "eikellampjes" die speciaal waren op. Immers valt de frequcntickarakteristiek aan de lage zijde
ontwikkeld voor VHF en UHF en in 1934 door RCA wer af doordat de relatief kleine roostercondensatoren van 100
den geïntroduceerd met als eerste de triode type 955. Ver pF, te zamen met de lekweerstandcn van 100 kohm, hoogschillende amateurs maken hiermee ontvangers waarin door doorlatende filters vormen. Bij hoge frequenties valt de ver
het verwisselen van spoelen zowel de vijfmeterband als de sterking af als gevolg van de ingangscapaciteit van de lampen
kortegolfbanden kunnen worden ontvangen. Dat maakt een en de bedradingscapaciteit. De lamp 2A6 zorgt voor diodedeaparte vijfmeterontvanger overbodig.
tectic en laagfrequentversterking en de 2A5 is de eindlamp.
Aan het diodeplaatje wordt ook nog een signaal voor auto
Een bijzondere ontvanger voor vijf meter beschrijft W.A. matische versterkingsregeling ontleend. De beide m.f.-lamKloos, PAoKL, in CQ-NVIR van juli 1938 onder de titel pen zijn in de regeling opgenomen.
"Een super-autodyne voor 5 meter’’, een ontwerp dat hij Door de grote bandbreedte van deze superautodyne kunnen
heeft ontleend aan het blad Radio News. In het Jones Radio ook gemoduleerde ééntrapszcnders er goed mee worden ont
Handbook 1937 van Frank Jones komt een soortgelijk appa vangen. In tegenstelling tot de superreg ruist de ontvanger
raat, echter iets vereenvoudigd, ook voor en in Haagse vijf- vrijwel niet terwijl de gevoeligheid kennelijk iets beter was.
meterkringen, waar dit type ontvanger nogal populair werd, Maar de gevoeligheid voor ontstekingsstoringen van auto’s is
sprak men dan ook van een "Jones Super". De afbeeldingen ook veel groter. Tot de bijzondere eigenschappen van de
IÏI.9-30 en 31 tonen het schakelschema en een paar foto’s superregeneratieve ontvanger behoren namelijk naast de
van het door PAoKL gemaakte toestel Het werd een "su enorme versterking in één trap ook een zeer effectieve auto
perautodyne" genoemd omdat de eerste lamp type 57 zowel matische versterkingsregeling en onderdrukking van impuls
oscillator als menglamp is (in bijvoorbeeld een octode is dat storingen.
ook het geval, echter zijn daarin de functies van oscillator en
menglamp over verschillende elektroden van de lamp ver In paragraaf III.8 maakten wij melding van experimenten die
deeld zodat men daarbij toch van "superheterodyne" door een groep amateurs, o.a. PAoFB, PAoNF en PAoMQ,
spreekt).
werden genomen op de 114- en 1!4 meter-band [C122].
Bij een super behoort een middenfrequentversterker en Daarbij werden ontvangers gebruikt waarvan afb.III.9-32 die
daarnaar zoeken we in afb.III.9-30 vergeefs, althans we zien van PAoFB toont en afb.III.9-33 het schema. De zelfonder
geen middenfrequenttransformatoren. De middenfrequent- brekende, superregeneratieve detector werkt met een eikelversterking wordt verzorgd door de twee lampen 58. Die zijn lampje type RCA 955 (Philips 4671).
weerstandgekoppeld. Hierbij treedt toch enige selectiviteit
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Afb.III.9-33. De ontvanger van afb.lll.9-32 werkte met een zelfonderbrekende superregeneratieve detector.
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Hoofdstuk IV
De jaren veertig

IV.1

De verenigingen en hun tijdschriften

Op 30 augustus 1939 was aan de Nederlandse zendamateurs
een algemeen zendverbod opgelegd; op 12 en 13 november
werden de zendinstallaties in beslag genomen en op 2 de
cember de machtigingen ingetrokken. Daarmee ontviel de
basis aan het radiozendamateurisme (afb.IV.1-1).
Een nog grotere slag volgt op 10 mei 1940 met de Duitse
inval in ons land; het begin van de bezetting die vijfjaren zal
duren. Opvallend is dat van een voor ons land zo’n ingrijpen
de gebeurtenis in de amateurbladen zo weinig is terug te
vinden. CQ-NVIR verschijnt met een gecombineerd mei-juninummer. Het hoofdartikel maakt melding van het sneuvelen
van Wim Worics, PAoXY.
Van VUKA-Nieuws is het meinummer nog vóór de Duitse
inval verschenen; het wordt gevolgd door een gecombineerd
juni-juli-nummer. Het opent met een kort hoofdartikel van
secretaris R.H. Brouwer, PAoAG. Een "In Memoriam" ge
denkt luisteramateur M. Smit, L-734: hij viel bij de ver
dediging van ons land.
Het maandblad Radio-Spectrum van de NWR komt in mei
en juni 1940 normaal uit; er wordt met geen woord gerept
over de bijzondere toestand waarin ons land terecht is geko
men. Leden van de NWR ontvingen Radio-Spectrum maan
delijks als een bijlage van het veertiendaagse tijdschrift
Radio-Expres; nummer 10 van R.E. 1940 verschijnt 14 dagen
te laat en in slechts de helft van de normale omvang; een
gevolg van het Duitse bombardement op Rotterdam, waar
redactie en administratie van het blad zijn gevestigd. Op de
eerste pagina van dit nummer meteen al een mededeling van
de bezetter: het is verboden om te luisteren naar andere dan
Nederlandse en Duitse omroepzenders!
In de dagbladen verschijnt op 25 juni 1940 een verordening
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Een geschiedenis zonder woorden.

Afb.IV.1-1. Nadat de zenders in beslag waren genomen...

betreffende de draadloze berichtgeving die bij amateurs nog
al wat vragen oproept. De redactie van VUKA-Nieuws geeft
in het augustusnummer dan ook een toelichting. Zij schrijft
o.a.: "Onder de verordening vallen dus zenders en ontvangtoe
stellen, welke speciaal voor de ontvangst van telefonie en tele
grafie zijn ingericht, zooals die tot nu toe bij de amateurs in
gebruik waren. Men mag dus zijn BCL-doos, ook al kan men
hierop ultrakortegolf ontvangen, behouden". De redactie voegt
hier nog het één en ander aan toe dat onder meer betrek
king heeft op het houden van vergaderingen: die moeten
uiterlijk zeven dagen tevoren worden aangemeld bij de be
voegde procureur-generaal, fungerend directeur van politie.
Ook CQ-NVIR van juli 1940 gaat in op de verordening van
25 juni. Waarom moeten amateur-kortegolfontvangers worden ingeleverd, terwijl omroepontvangers, waarop vaak de
zelfde frequentiebanden kunnen worden beluisterd, mogen
worden behouden? C.L. van Lent Jr, PAoXI te Heemstede
wint hieromtrent nadere inlichtingen in. Hij ontvangt een
schriftelijke verklaring die hij met Duitse toestemming in
CQ-NVIR van juli 1940 publiceert:

Bescheinigung!
Der C.J. van Lent Jr. aus Heemstede erschien heute bei der
Dienststelle Feldpost Nr. L. 02417. Luftgaupost Münster und
erkundigte sich auf Grund einer Zeitungsnotiz über die Abgabe
von Amateur-Sende- und Empfangsgerat.
Eine Rückfrage beim Nako in Den Haag ergab, dass sich diese
Abgabe auf Sendegerat einschliesslich aller Beschreibungen und
Anleitungen beschranki.
Van Lent wurde entsprechend unterrichtet.
(get.) Morgenstern
Hauptmann und Kompanie-Chef

De redactie voegt er een vertaling in het Nederlands aan
toe.

Een onderwerp dat de gemoederen zeer bezig houdt is wat
er gaat gebeuren met de inbeslaggenomen zenders. Het
Hoofdbestuur van de NVIR tracht uit te vinden onder welke
instantie de gevorderde zenders nu eigenlijk ressorteren zo
dat de zendamateurs weten tot wie zij zich voor een eventu
ele schadevergoeding moeten richten. Uit CQ-NVIR van de
cember 1940 blijkt dat dit een zaak is van het Afwikkelings
bureau van het Departement van Defensie. Het bureau ver
zendt op 10 december 1940 een mededeling aan belangheb
benden. De inhoud van dit nogal ingewikkelde document
komt erop neer dat van schadevergoeding voor verloren gegane apparatuur pas sprake kan zijn wanneer de zenders of wat daarvan nog over is - zijn teruggevenen. De bedoelde
mededeling veroorzaakt nogal wat ongerustheid onder
amateurs. Het Hoofdbestuur van de NVIR richt zich naar
aanleiding van de mededeling van het Afwikkelingsbureau
per circulaire in januari 1941 tot alle Nederlandse
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zendamateurs. Daarin wordt bekend gemaakt dat de NVIR
een speciale commissie heeft ingcsteld die zich zal bezighou
den met de zaak van de gevorderde zenders. In de commissie
hebben zitting mr. A-M.E.Th. Engers, PAoYM; L.J. van der
Tooien, PAoNP; mr. F.J. Verzijl, PAoQZ en W.N. van Vliet,
PAoXR. "Zoals U uit het bovenstaande ziet", aldus de circu
laire, "hebben wij ons dus verzekerd van de medewerking van
twee juristen onder onze leden, zelf PA’s, wier zenders gevor
derd werden; de één is publiek-rechtelijk, de ander civielrechte 
lijk". Voorts lezen we dat het Hoofdbestuur van de NVIR de
correspondentie met instanties als het Afwikkelingsbureau
en de Schade-enquête-commissie te Rotterdam (welke com
missie diende te worden benaderd indien de gevorderde ap
paratuur door het oorlogsgeweld was beschadigd) namens
alle ex-PA’s heeft gevoerd en dat ook zal blijven doen.
Dit schiet het bestuur van de VUKA in het verkeerde keel
gat. In VUKA-Nieuws no.2 van 1941 trekt voorzitter R.H.
Brouwer, PAoAG, onder de kop "Aan alle zendamateurs in
Nederland" fel van leer tegen de NVIR. In het artikel publi
ceert PAoAG een brief die de VUKA reeds op 16 december
1939 heeft gericht tot de NVIR en de NVVR en waarin
werd voorgesteld in onderlinge samenwerking de vraag te
onderzoeken of er niets ten bate van de zendende amateurs
kon worden gedaan. Op de brief van 16 december kwam
volgens PAoAG op 3 (!) december 1939 antwoord van de
NVIR, welk antwoord PAoAG ook in zijn geheel citeert:
"Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 16 dezer, deelen wij u
mede, dat het door U bedoelde onderwerp reeds geruimen tijd
onze aandacht heeft. Wij hebben dan ook op meerdere plaat
sen op de bres gestaan voor de belangen van de Ned. zendende
amateurs, omdat wij gemeend hebben, dat onze vereeniging, als
vertegenwoordigster van het overgroote deel van de genoemde
amateurs, hiermede vooral niet te lang mocht wachten. Aange
zien door deze stappen t.z.t.vanzelfsprekend eveneens de belan
gen van die amateurs worden gediend, die momenteel nog niet
in onze vereeniging zijn opgenomen, komt het ons niet minder
vruchtbaar voor - in dit stadium van onze werkzaamheden over deze aangelegenheid nader met u van gedachten te wisse
len". De brief was ondertekend door J.J. Frederikse, vice-voorzitter van de NVIR en de waarnemend secretaris W.N.
van Vliet, PAoXR.
De laatste zin is overigens in VUKA-NIEUWS onjuist over
genomen. Het woordje "minder" kwam in de brief van de
NVIR niet voor.
PAoAG verzet zich voorts tegen de inhoud van de door de
NVIR aan alle ex-PA’s gezonden circulaire: "Met een actie,
welke uitgaat van één der vereenigingen kan het bestuur van de
VUKA zich NIET verenigen. De kansen voor de amateurs lig
gen hier in samenwerken van alle vereenigingen, NWR, NVIR
en VUKA. Het bestuur van VUKA moet dan ook met klem elke
deelname aan een actie, welke niet van ALLE Nederlandsche
amateurs uitgaat, sterk ontraden". Aldus PAoAG in VUKANieuws.

Het laatste dat we over de gevorderde zenders in de amateurbladen vonden is een bericht in VUKA-Nieuws no.8 van
1941 waarin staat dat het Afwikkelingsbureau op 26 juli 1941
aan de meeste Nederlandse zendamateurs een brief heeft
verzonden waarin hun wordt verzocht een gespecificeerde
opgave te doen van de handelswaarde van de in november
1939 inbeslaggenomen ("gevorderde" staat er) apparatuur en
toebehoren. Wie een dergelijke opgave al had gedaan ont
ving dit verzoek niet. De brief stelt voorts dat uit het verzoek
niet mag worden afgeleid dat door het Hoofd van het Afwik
kelingsbureau van het Departement van Defensie ten aan
zien van het toekennen van een schadeloosstelling een ander
standpunt is ingenomen dan werd uiteengezet in de medede
ling van 10 december 1940.
Hoe het na de oorlog met de gevorderde zenders is afgelo
pen leest u later in dit hoofdstuk in paragraaf IV.4.

Met het zendverbod was de basis aan de amateurradio ont
vallen. Over zendtechniek wordt in de bladen niet meer ge
publiceerd en ook de bandoverzichten zijn verdwenen. Des
ondanks trachten de verenigingen de band met de leden te
behouden. Met name de VUKA maakt zich daarvoor sterk.
In paragraaf III.2 noemden wij al de "sneeuwbal QSO’s" die
na het zendverbod van 1939 het contact tussen de leden
moesten helpen handhaven. In VUKA-Nieuws van 1940 start
een serie onder de titel "Wie krijgt de pluim op zijn hoed?".
Daarin verschijnen foto’s van leden van de VUKA en de
lezers worden uitgenodigd om uit te vinden wie de afgebeelde amateurs zijn. Om het een beetje gemakkelijker te maken
is bij elke foto iets vermeld over de activiteiten van de be
treffende amateur.
Ook begint een actie voor het winnen van leden en/of finan
ciële steun voor de VUKA. Wie minimaal ƒ 1,= stort of
twee nieuwe leden aanbrengt krijgt een "steunpilaartje" in
rood; bij ƒ 0,50 of één nieuw lid in oranje. In elk nummer
van VUKA-Nieuws worden de namen van de ontvangers van
een steunpilaartje opgesomd in de "Eere-lijst". Het zal met
name aan deze actie te danken zijn geweest dat het aanvan
kelijk ledenverlies na het opleggen van het zendverbod en
door de bezetting tenslotte in een ledenaanwas overgaat.
Kameraadschap en onderlinge hulp is van het begin af een
belangrijke drijfveer binnen de VUKA geweest. In een bij
drage onder de titel "Oorlogsslachtoffers en VUKA" in VU
KA-Nieuws van juni-juli 1940 betoogt A.S.M. van Schendel,
PA1JF, dat de Vukagemeenschapsplicht vereist dat amateurs
die door het oorlogsgeweld hun radiospullen hebben verlo
ren dienen te worden geholpen. "Van nu af aan zij onze leu
ze: elk getroffen Vukalid weer een goed functioneerend omroeptoestel', schrijft PA1JF. VUKA-secretaris PAoGA schaart
zich achter Van Schendel en nodigt getroffen amateurs uit
een lijst van de radiospullen die ze zijn kwijtgeraakt aan hem
te sturen. Amateurs die wat te missen hebben dienen dat
ook te doen. Na 10 augustus 1940 zal het binnengekomen
materiaal worden verdeeld. Of de actie succes heeft gehad
Zelfs de misère van de bezetting kan NVIR en VUKA ken weten we niet: we hebben er niets meer over gevonden.
nelijk niet nader tot elkaar brengen! We zullen er nög een
staaltje van tegenkomen.
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Aan de vossejachten is met het zendverbod eveneens een
eind gekomen. Ook dit waren evenementen die contacten
tussen leden tot stand brachten of verstevigden, een aspect
dat binnen de VUKA net zo belangrijk of misschien nog wel
belangrijker werd gevonden dan het sportieve element van
de jacht. Ook hier vindt de VUKA iets op: de surrogaat-vossejacht. De jagers vertrekken met tussenpozen van het start
punt en moeten de vos opsporen aan de hand van schrif
telijke opdrachten; we zouden het nu een opdrachtenrit noe
men.
Het sociale element speelde bij de NVIR en NWR duide
lijk een minder belangrijke rol en dat blijkt ook uit de vere
nigingsbladen CQ-NVIR en Radio-Spectrum, die zich in de
bezettingstijd beperken tot technische informatie. Daarin en dat geldt evenzeer voor VUKA-Nieuws - is een duidelijke
accentverschuiving waar te nemen naar andere zaken dan de
verboden zenderij. Over ontvangers mag nog wel worden
gepubliceerd en dat gebeurt dan ook volop. Vooral voorzetapparaten voor de ontvangst van de kortegolf (toen vaak
nog ultrakortegolf genoemd) op een omroepontvanger die
daarvoor zelf niet is ingcricht, krijgen veel aandacht. Onge
twijfeld zal de wens om de BBC en Radio Oranje ook op de
kortegolf te kunnen ontvangen daarbij een rol hebben ge
speeld. De Duitsers storen namelijk die uitzendingen hevig
zodat op middengolf vaak geen bruikbare ontvangst mogelijk
is. Op de kortegolf wordt op zoveel frequenties tegelijk uit
gezonden dat daar meestal wel één bij is die goede ontvangst
geeft. Op het luisteren naar deze verboden zenders staan
overigens forse straffen: een gevangenisstraf van ten hoogste
twee jaar en een geldboete van ten hoogste 100.000 gulden!
In bijzonder ernstige gevallen kan de gevangenisstraf tot tien
jaar en de boete tot onbeperkte hoogte oplopen. De Neder
landse bevolking heeft zich hierdoor niet laten weerhouden
om massaal naar de BBC en Radio Oranje te luisteren.
Naast ontvangtechniek wordt in de amateurbladen veel aan
dacht besteed aan het ontwerpen van transformatoren, aan
meetapparatuur en aan laagfrequentversterkers. En als nieu
we techniek aan het zelf opnemen van gramofoonplaten.
Ook windgeneratoren (^'Winchargers" zei men toen vaak,
naar een Amerikaans fabrikaat van die dingen) krijgen zowel
in VUKA-Nieuws als CQ-NVIR de nodige aandacht. Het
steeds nijpender wordende gebrek aan onderdelen komt tot
uiting in ontwerpen van apparatuur met voor die tijd verou
derde componenten zoals radiolampen uit de jaren twintig
en begin dertig. En ook in de toenemende omvang van de
rubriek met niet-commerciële advertenties: "Koopjes" in VU
KA-Nieuws en "HAM-ADS" in CQ-NVIR.
De bezetter laat de amateurverenigingen niet ongemoeid.
Op 26 april vindt een bespreking plaats met bestuursleden
van de NVIR en VUKA ten Departemente van Volksvoor
lichting en Kunsten te Den Haag.
Voor de NVIR zijn aanwezig J.J. Frederikse, PAoFP en L.J.
van der Tooien, PAoNP. Voor het bestuur van de VUKA
Th. C. van Braak, PAoGA en R.H. Brouwer, PAoAG. Voor
het Departement treedt als woordvoerder op ir. J.J.W. Hoogendoom, PAoJH, die vaste medewerker is van VUKANieuws en in dat blad veel publiceert. Hij stelt dat het nood
zakelijk wordt geacht in Nederland tot meer eenheid op ra-

diogebied te komen. De circa 17 verenigingen (daarbij waren
kennelijk allerlei plaatselijke radioclubs meegerekend) zullen
op den duur tot één grote vereniging (Radioverbond) moe
ten worden samengebracht. Binnen deze vereniging zullen
verschillende groepen kunnen ontstaan, namelijk zendama
teurs, kortegolfluisteramateurs, omroep(BCL)luisteraars, etc.
Om te beginnen zullen echter eerst de twee grootste vereni
gingen, de NVIR en de VUKA, het met elkaar eens moeten
worden; waarna de overige verenigingen geleidelijk zullen
worden toegevoegd.
De naam NVIR wordt niet in overeenstemming met de tijd
geacht in verband met de "I" van "Internationaal”. Hoogendoorn maakt zelfs een vergelijking met Internationaal Joden
dom’ Tegen de naam VUKA heeft men geen bezwaar, ter
wijl deze als grootste vereniging wordt aangemerkt met 1200
leden (NVIR 850 leden). Maar de naam van de nieuwe vere
niging wordt als het minst belangrijk aangemerkt; ”What is in
a name", meent Hoogendoom. De grote vereniging zal onder
dLecte auspiciën van het Departement werken. Er worden
door Hoogendoom enige aantrekkelijke nieuwe mogelijkhe
den in het vooruitzicht gesteld zoals een gewijzigde vorm
voor de exameneisen, een groter zendvermogen, goedkopere
zendlampen van Philips, inschakelen van de omroep voor
propaganda voor de grote vereniging.

De besturen van NVIR en VUKA moeten vóór 1 juni 1941
aan het Departement doen weten hoe het is gegaan met de
besprekingen tussen NVIR en VUKA en er zullen definitie
ve voorstellen naar voren dienen te worden gebracht.
En zo vindt er op 17 mei 1941 in Café-Restaurant "Witjens"
aan het Vreeburgplein te Utrecht een vergadering plaats
tussen de besturen van de beide verenigingen. Het NVIRbestuur is bijna voltallig aanwezig met AM.E.Th. Engers,
PAoYM; J.J. Frederikse, PAoFP; Jhr. P.J.H. Roëll, PAoWG; J. Stufkens, PAoJK: L.J. van der Tooien, PAoNP; G.J.
van der Tooren, PAoJT en W.N. van Vliet, PAoXR. Het
bestuur van de VUKA is met slechts drie man vertegen
woordigd, te weten Th. C. van Braak, PAoGA; R.H. Brou
wer, PAoAG en G.J. Meijer, PAoMU. De heren beweren
echter vol mandaat te hebben.
De VU KA-mannen trekken uit de vaststelling dat het De
partement bezwaar heeft tegen de naam NVIR en niet te
gen VUKA en het feit dat de VUKA de grootste vereniging
is de gevolgtrekking dat de NVIR dan maar moet opgaan in
de VUKA Daar gaat het NVIR-bestuur uiteraard niet mee
akkoord. Er wordt uitgebreid gekibbeld over de kwestie en
tenslotte stelt de NVIR-delegatie dat de NVIR bereid is in
een nieuwe grote vereniging op te gaan mits deze dan ook
een nieuwe naam krijgt. De delegatie vraagt of het VUKAbestuur ook bereid is in een dergelijke vereniging met een
nieuwe naam op te gaan. En dan stelt de VUKA-delegatie
niet het mandaat te hebben daarover te beslissen. Met name
PAoJT maakt zich hierover zeer kwaad en hij stelt dat het
op deze manier geen zin heeft de besprekingen voort te zet
ten. De VUKA-delegatie belooft op een volgende vergade
ring zo voltallig mogelijk te zijn, bijvoorbeeld met minstens 6
è 7 leden.
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Of een volgende vergadering heeft plaatsgevonden is ons
niet bekend. En of de besturen van de beide verenigingen
tot een gezamenlijk besluit zijn gekomen weten wij dus even
min maar dat is ook niet van belang want al spoedig komt de
aap uit de mouw: de verenigingen NWR, NVIR en VUKA
worden door de bezetter eenvoudig opgeheven en Hoogen
doom komt met een plan voor een nieuwe vereniging op
nationaal-socialistische grondslag. Dat die opheffing in de
lucht hing zal Hoogendoom bij de eerste bespreking op 26
april 1941 waarschijnlijk wel hebben geweten maar daar
zweeg hij over, zoals geheel paste in de Duitse tactiek om
voor de Nederlandse bevolking onaangename maatregelen in
kleine porties toe te dienen.
Met de voorbereiding tot het opheffen van verenigingen is
reeds in 1940 een begin gemaakt. Op 20 september ver
schijnt een verordening van Reichskommissar Seyss-Inquart
waarbij aan alle verenigingen en stichtingen met een nietcommcrcieel doel de plicht wordt opgelegd zich schriftelijk te
melden bij één van de vijf procureurs-generaal bij de ge
rechtshoven; daarbij moet men ook het aanwezig vermogen
opgeven. Seyss-Inquart bereidt in 1941 een verordening voor
die de bedoeling heeft met gebruikmaking van de door de
verenigingen en stichtingen ingevulde formulieren het gehele
Nederlandse verenigingswezen "gelijk te schakelen". Het gaat
daarbij om zo’n 90.000 verenigingen en stichtingen. Daar
voor wordt een omvangrijk administratief apparaat opgezet
onder leiding van een zekere H.W. Müller-Lehning. Voor
zijn bureau te Den Haag trekt hij een staf aan van circa
honderd medewerkers, voor 99% NSB’ers. Daarbij nog niet
gerekend de "gemachtigden" en liquidateurs die hij in groten
getale benoemt [Dl].
De "gemachtigde" voor de NWR, NVIR en VUKA is ... ir.
JJ.W. Hoogendoom’ De tijdschriften van de NWR, NVIR
en VUKA worden getroffen door een verschijningsverbod
dat kennelijk komt als een donderslag bij heldere hemel; er
is in de laatst verschenen nummers namelijk niets over te
vinden. Integendeel, er worden zelfs nog allerlei plannen
voor de toekomst in ontvouwd. Het eerst wordt CQ-NVIR
getroffen; het laatste nummer is dat van augustus 1941. De
NVIR werkte voor verenigingszaken vaak met circulaires;
mogelijk zijn de leden op die manier geïnformeerd.
Van Radio-Spectrum, het blad van de NWR, is november
1941 het laatste nummer. Het langst heeft VUKA-Nieuws
het volgehouden; het laatste nummer is dat van december
1941. Is het een gewaagde veronderstelling dat het feit dat
Hoogendoom zelf VUKA-lid is daarbij een rol heeft ge
speeld? In dat laatste nummer van VUKA-Nieuws is iets te
vinden dat op het naderend onheil wijst. In het colofon van
de voorafgaande nummers wordt als één van de vaste mede
werkers genoemd "JJ.W. Hoogendoom, PAoJH, Rotter
dam". In het laatste nummer is dat ook zo maar op de eerste
regel van het colofon lezen we thans: "Gemachtigde voor de
VUKA: Ir. JJ.W. Hoogendoom, Schieweg 15IA, Rotterdam"'.
Maar ook hier geen enkele verdere aanwijzing dat dit het
laatste nummer is.
De correspondentie die is gevoerd tussen Hoogendoom en
W.N. van Vliet, PAoXR, secretaris van de NVIR, is ons be
kend. PAoXR verzond namelijk regelmatig "Bestuursmede
delingen" aan zijn medebestuursleden, officials en afdelings202

secretarissen en daarin nam hij de teksten van de ontvangen
en verzonden brieven integraal op. Ook geeft de secretaris
zijn eigen opvattingen over één en ander erin weer maar hij
doet dat wel voorzichtig en in bedekte termen want de me
dedelingen werden in een vrij groot aantal verspreid en het
risico dat een "foute" figuur ze in handen kreeg, met het
daaruit voortvloeiende persoonlijke gevaar voor PAoXR,
was niet denkbeeldig. De "Bestuursmededelingen" zijn be
waard gebleven.
Omtrent de opheffing en latere liquidatie is heel wat gecor
respondeerd: zowel Hoogendoom als Van Vliet verzonden
aan elkaar in de periode 24 november 1941 tot 5 juni 1942
twintig brieven.
De inhoud van de eerste brief van Hoogendoom geven wij
hierbij weer.
Rotterdam, 24 November 1941
Aan het Bestuur van de Nederlandsche Vereeniging voor Inter
nationaal Radioamateurisme, Postbox 150, ’s-Gravenhage.

Hierbij deel ik u mede dat ik met ingang van 12 November j.l.
benoemd ben tot gemachtigde van Uw vereeniging, een en an
der volgens het besluit van den Commissaris voor Niet Com
merciële Vereenigingen en Stichtingen.
Ik ben hierdoor bevoegd tot alle handelingen, genoemd in artikei 1 lid 2 der Verordening no 41/1941 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied.
Van het Verordeningsblad, waarin deze Verordening voorkomt
doe ik U bijgaand een exemplaar toekomen.
Voorts zend ik U hierbij als bijlage verdere instructies.
Ik verzoek U mij de ontvangst van dit schrijven per omgaande
te willen bevestigen.
De Gemachtigde,
(w.g.) J.J. W. Hoogendoom.
De instructies luidden als volgt:

INSTRUCTIE I
Aan het Bestuur der N. V.I.R.
1 U gelieve een persoon van Uw Bestuur aan te wijzen, met
wien ik alle correspondentie kan voeren. (Volledige naam,
adres).
2. Alle onderafdeelingen moeten opgeheven worden.
3. Geen uitgaaf mag meer worden gedaan zonder mijn schrif
telijke toestemming.
4. Ten spoedigste moet mij gezonden worden een opgave van
betalingen welke nog gedaan moeten worden, alsmede een
overzicht van de verplichtingen van de Vereeniging.
5. Voorts moet U mij een opgave doen van de eigendommen
der Vereenigingen zenden.
6. De aanwezige kasgelden moeten ten spoedigste op mijn giro
rekening no. 339450 gestort worden.
7. De onderafdeelingen moeten ten spoedigste hun financieele
verplichtingen t.o.v. de hoofdvereniging voldoen. In ieder
geval voor 1 januari 1942.
8. Geen vergaderingen en bijeenkomsten van leden mogen
meer gehouden worden.

9. Jooden mogen geen lid der Vereeniging zijn. De Joodsche
leden dienen met 1 januari 1942 van de ledenlijst afgevoerd
te worden. Onder jooden wordt verstaan; Zij, die een of
meer grootouders hebben, welke naar ras jood waren.
Het Bestuur van de Vereeniging is in zijn geheel ten opzichte
van mij verantwoordelijk voor de juiste en spoedige naleving
van het bovenstaande, waarbij verwezen wordt naar artikel
9 van de Verordening 41/1941 van den Rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche gebied.

De consternatie die deze brief bij bestuur en officials van de
verenigingen veroorzaakt laat zich gemakkelijk voorstellen.
Het is logisch dat de besturen Hoogendoorn bij de uitvoe
ring van zijn taak zoveel mogelijk gaan dwarsbomen en op
sleeptouw houden als binnen hun mogelijkheden ligt zonder
daarbij in persoonlijke moeilijkheden te geraken. Zo vraagt
de secretaris van de NVIR, W.N. van Vliet, PAoXR, in zijn
ontvangstbevestiging aan Hoogendoorn wat hij bedoelt met
"vereenigingen" in punt 5 van Instructie I; terwijl het hem
uiteraard duidelijk was dat hiermee de afdelingen van de ver
eniging werden bedoeld. Voorts merkt hij op dat Joden op
grond van de Verordening 199/41 verplicht zijn hun lidmaat
schap van verenigingen zonder economisch doel op te zeg
gen. Volgens deze verordening wordt als jood diegene be
schouwd die op grond van het bepaalde in art.4 van de Ver
ordening 189/40 Jood is of als Jood wordt aangemerkt. Ver
ordening 199/41 heeft dus betrekking op personen die min
stens twee grootouders hebben die naar ras Jood waren, dus
één grootouder meer dan in punt 9 van Instructie I is ver
meld. "Hierop is controle van de zijde van het N.V.I.R.-bestuur
niet mogelijk, zelfs niet, indien U dat bestuur opdraagt, van elk
lid der N.V.I.R. een verklaring omtrent zijn afstamming te vor
deren" schrijft PAoXR aan Hoogendoorn en hij vervolgt met
"Zij die als lid bedanken, zullen natuurlijk worden afgevoerd,
maar eenige verantwoordelijkheid op dit punt kan het N. V.I.R.bestuur, zoals U na lezing van het bovenstaande licht zult in
zien, niet op zich nemen".
Ook merkt hij op: "Nadat de aanwezige kasgelden op (post?)girorekening No. 339450 te Uwen name zullen zijn gestort, kan
door den penningmeester der N.V.I.R. daarover niet meer wor
den beschikt. Gaarne zie ik derhalve nog Uw bevestiging tege
moet, dat porto-kosten. e.d., welke voor de N.V.I.R. worden
gemaakt, kunnen worden gedeclareerd en door U zullen wor
den voldaan."
Dit soort stekeligheden doen thans wellicht kinderachtig aan.
Maar in de omstandigheden van 1941 waren ze begrijpelijk
en de enige, zij het zwakke, manier om zich tegen de door
de bezetter opgedrongen maatregelen te verzetten. Maar het
mag allemaal niet baten: aan de opheffing van de verenigin
gen valt niet te ontkomen. Grote moeite heeft de secretaris
om de afdelingen te bewegen opgave te doen van goederen
of waarden van de N.V.I.R. die zij onder zich hebben en dat
geldt in nog sterkere mate voor de afdracht van de kasgelden. Uit een andere bron dan de "Bestuursmededelingen"
weten wij dat afdelingen nog heel wat geld hebben achter
overgedrukt of besteed aan bijvoorbeeld taxiritten. Ook
wordt nog een flink aantal examenboeken gedrukt.

M H„
Hiermede berichten wij U, dat de N.V.IR. bij beschikking
van den Commissaris voor niet-commercieele Vereenigingen
en Stichtingen per 22 April j.1. ontbonden is.

Tot Liquidateur der Vereeniging is benoemd de Heer
J. J. W. Hoogendoorn, Schieweg 151a, Rotterdam.
De Liquidateur maakt bekend, dat allen, die nog eigendommen
van de N.V.I R. in hun bezit hebben, deze onverwijld moeten
opzenden naar het adres Prinsessegracht 21, Den Haag.

Gaarne maken wij van deze gelegenheid gebruik U dank
Ie zeggen voor alle steun en medewerking, die wij in de
atgeloopen jaren van U mochten ondervinden.
HET EX-BESTUUR N. V. I. R.

Afb.IV.1-2. Deze mededeling ontvingen de leden van de NVIR in
1942.

Op 12 januari 1942 bieden de bestuursleden van de NVIR
hun ontslag aan onder mededeling dat secretaris W.N. van
Vliet bereid is de lopende zaken af te wikkelen. Per circulai
re lichten zij de leden in. Maar daar kan de "gemachtigde"
zich niet mee verenigen; het oordeel wanneer zulks dient te
geschieden ligt bij hem! "Ik draag dan ook het geheele bestuur
met nadruk op in functie te blijven, tot dat ik het oogenblik
gekomen acht mede te deelen, dat zij af kunnen treden", aldus
Hoogendoorn. Hij voegt er nog aan toe dat het zou ook
juister zijn geweest indien hij was geraadpleegd over de in
houd van de circulaire!
De rest van de briefwisseling zullen we u grotendeels bespa
ren, zij laat een triest beeld achter.
Tenslotte deelt de Commissaris voor niet-commercieele Ver
eenigingen en Stichtingen mede dat de NVIR met ingang
van 22 april 1942 is ontbonden; Hoogendoorn is benoemd
tot liquidateur. Alle eigendommen van de vereniging moeten
worden gezonden naar het Nederlandsch Radioverbond, Javastraat 12, ’s-Gravenhage. Alle kasbescheiden, alsmede een
inventarislijst dienen te worden opgezonden aan het Depar
tement van Volksvoorlichting en Kunsten, Prinsessegracht
21, ’s-Gravenhage, ter attentie van Hoogendoorn. De liqui
dateur schrijft vervolgens dat in de pers mededeling zal wor
den gedaan van de liquidatie van de NVIR zodat de vereni
ging zelf hieromtrent geen stappen behoeft te ondernemen.
Twee dagen later herroept hij dit: er komt geen mededeling
in de pers en Hoogendoorn verzoekt de NVIR een circulaire
voor de leden op te stellen waarvan de druk- en verzendkos
ten door hem zullen worden betaald. PAoXR stelt samen
met PAoNP een concept-circulaire op waarin de inhoud van
de brief van de Commissaris voor niet-commercieele Veree
nigingen en Stichtingen is opgenomen. Maar het concept
kan de goedkeuring van de liquidateur niet wegdragen terwijl
ook de kosten hem rijkelijk hoog voorkomen. Hij stelt voor
een eenvoudige briefkaart te laten drukken en geeft ook de
tekst daarvan aan. En zo is het gegaan; afb. IV. 1-2 toont de
briefkaart zoals de leden van de NVIR die ontvangen,
Daarmee valt het doek voor de NVIR en ook voor de
NWR en de VUKA die gelijktijdig worden ontbonden.
Merkwaardig is dat Radio Expres alleen de ontbinding van de
NVIR meldt.
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Tijdens de afwikkeling van de opheffing en liquidatie van de
verenigingen had Hoogendoom nög een taak aan de bestu
ren opgelegd. Reeds in de bespreking van 26 april 1941 is er
sprake van een grote vereniging die zowel zendamateurs als
kortegolf- en omroepluisteraars zal omvatten. Met een brief
van 12 december 1941 stuurt Hoogendoom aan de besturen
van NWR, NVIR en VUKA de statuten van de op te rich
ten "Nederlandsche Radio Amateur Verecniging" (NRAV),
vergezeld van een "Memorandum voor het aspirant-lid der
NRAV" en een brochure met titel "Waarom radioamateurisme". De besturen wordt verzocht voor 15 januari 1942 hier
op commentaar te leveren.
Art.1 van de statuten luidt als volgt: "De Nederlandsche Radio-Amateur Vereeniging (NRAV) heeft ten doel het kortegolfzenden en ontvangen door amateurs, alsmede de weten
schappelijke onderzoekingen van de kortegolf te bevorderen. Zij
streeft onder uitsluiting van alle politieke, industriële en maat
schappelijke doelen uitsluitend wetenschappelijke en sportieve
doelstellingen in nationaal-socialistische zin na. Zij heeft haar
zetel in ’s-Gravenhage en moet in het vereenigingsregister wor
den opgenomen".
Hoewel de NRAV dus volgens art.1 niet-politiek is blijkt uit
de uitdrukking "nationaal-socialistische zin" wel uit welke
hoek de wind waait.
Art.2 is ook fraai: "De NRAV vormt de Nederlandsche groep
van Internationale Amateur-Radio-Unie (LARU). De voorzitter
van de NRAV is president van de Nederlandsche groep der
IARU".
Het eerste lid van art. 6 stelt: "Lid van de NRAV kan een
ieder zijn, die ouder dan 18 jaar is, Ariër is naar ras en in het
kader van een landelijke groep het kortegolfwezen wenscht te
bevorderen".
In de brochure "Waarom radioamateurisme" is nog te lezen
dat de leeftijdsgrens van 18 jaar kan worden verlaagd tot 14
jaar op voorspraak van de Nationale Jeugdstorm'.
Na het afleggen van een examen (radiotheorie, praktijk van
het radio-amateurisme, zoals Q- en Z(?)afkortingen, kennis
van de organisatie van de NRAV, telegrafie met 12 woorden
per minuut) kan het NRAV-lid een NO-nummer (Nederlandsch Ontvanger) krijgen, mits hij beschikt over een ont
vanger voor golflengten van 10... 100 m en een geijkte frequentiemeter.
Elk lid moet zich binnen zes maanden na toetreding voor het
NO-examen melden! De bedoeling van één en ander is dui
delijk: men wenst via de NRAV radiotelegrafisten op te leiden voor militaire doeleinden.
De NRAV zal verder hulp bieden bij het verkrijgen van een
zendmachtiging, dan is hij "Nederlandsch Zender" (N). Ver
der zijn nog onderscheidingen te verkrijgen als "Nederlandsch-Ontvangmeester" (NOM) en "Nederlandsch Zendmeester" (NZM). Er is verder sprake van "standaardschake
lingen" die het vermoeden sterken dat de opzet van de
NRAV is afgeleid van de DASD, waar ook met Standardgerate en Meister wordt gewerkt. Ook is er alleen sprake van
telegrafie, telefonie wordt nergens genoemd, en ook dat is in
overeenstemming met de situatie in Duitsland.
De brochure "Waarom radioamateurisme" staat bol van de
formuleringen die zo kenmerkend zijn voor de nationaal-socialistische ideologie, zoals "Betrouwbaarheid, arbeidsvreugde,
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plichtbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel zijn de eigen
schappen, die de N.RA.V. van zijn leden moet eischen. Boven
alles staat de geest van ware kameraadschap, ware Ham-Spirit
die zij te allen tijde tegenover alle vrienden van de kortegolf in
binnen- en buitenland moeten bewijzen voor het behoud van
het Nederlandsch aanzien in de wereld. De vervulling van de
geeischte plichten zal elk lid de bevrediging schenken aan een
groote en voor ons vaderland buitengewoon belangrijke opgave
mede te werken".
De besturen, die noodgedwongen moeten meewerken aan de
opheffing van de verenigingen die zij met zoveel liefde en
zorg hebben opgebouwd en vele jaren bestuurd, staan niet te
springen om het door Hoogendoom gevraagde commentaar
te leveren. Maar PAoJH laat niet los; één van de redenen
waarom hij het ontslag van het NVIR-bestuur niet wil aan
vaarden is dat het nog geen commentaar op de concept-statuten van de NRAV-in-oprichting heeft geleverd! Hij blijft in
zijn brieven aandringen en PAoXR antwoordt in eerste in
stantie van mening te zijn geweest zijn dat PAoJH na het
aftreden van de het NVIR-bestuur wel geen prijs meer zou
stellen op kritiek van die zijde. Maar zo komt hij er niet van
af. Tenslotte schrijft PAoXR op 10 februari 1942 een brief
met enig commentaar. Een mooie opmerking is die over
art.2: "Waar de 'T' van N.V.I.R een steen des aanstoots bleek
te zijn, aan internationaal jodendom herinnerde, is het niet
duidelijk, waarom de "I" van IA.R.U. niet dezelfde herinnering
oproept".
PAoXR merkt in zijn begeleidende brief verder op dat het
onredelijk is objectieve kritiek te verwachten van bestuursle
den en leden van de NVIR, een vereniging die noodgedwon
gen ter ziele gaat en waarvan sommigen leden bij de oprich
ting van de Nederlandse sectie van de IARU aanwezig zijn
geweest; kritiek wordt verlangd op de statuten van een vere
niging waarvoor de NVIR noodgedwongen plaats moet ma
ken.
Hoogendoom heeft ook nog gevraagd of het NVIR-bestuur
bereid is in zijn geheel of gedeeltelijk in de nieuwe NRAV
een bestuursfunctie te aanvaarden en daarin loyaal samen te
werken met bestuursleden, welke vroeger lid waren van een
andere radio-amateurvereniging. "Ik deel U hierbij te Uwer
oriëntatie mede, dat de Heer van Braak van een dergelijke
functie is uitgesloten", voegt Hoogendoom aan zijn verzoek
toe.
PAoXR antwoordt slim dat de aanvaarding van bestuursfuncties in de NRAV niet mogelijk is, aangezien het bestuur
volgens art.4 van de statuten eenhoofdig is (art.4 van de ontwerp-statuten begint met "Het bestuur bestaat uit den voorzit
ter. Hij wordt door den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Volksvoorlichting en Kunsten benoemd en ontslagen").
Waarom zou de secretaris van de VUKA Th.C. van Braak,
PAoGA, zijn uitgesloten van een bestuursfunctie binnen de
NRAV?, vraagt PAoXR zich in een "Bestuursmededeling"
af. "Zouden de Gemachtigde en hij ruzie hebben gehad? Of
zou het den Gemachtigde duidelijk zijn geworden, dat "de Heer
van Braak" niet zo bijster gezien is onder de radio-amateurs
(PAoXR doelde daarbij kennelijk op amateurs binnen de
NVIR), of zou onze aversie tegen genoemde Heer hier in het
geding gebracht worden?'.

Het blad Radio-Expres was
niet aan een vereniging ge
bonden (leden van de
NWR ontvingen RadioSpectrum als bijlage van
R.E.) en het werd dan ook
niet getroffen door een ver
schijningsverbod. Het blijft
aanvankelijk twee maal per
maand uitkomen; vanaf
no.13 van 3 juli 1942 wordt
dat één keer per maand.
Vanaf 1 januari 1943 weer
tweewekelijks, doch op het
halve formaat en op slech
ter papier. De omvang
neemt steeds verder af en
het laatste nummer, no.10
van 15 oktober 1943, telt
nog maar zeven pagina’s,
waarvan l1/» met adverten
ties. Ook hier geen enkele
aanduiding dat het blad niet
meer zal verschijnen.
Radio-Expres besteedde al
tijd al veel aandacht aan
omroepontvangers. Dat
Afb.IV.1-3. Drie ontvangers waarmee in de oorlog naar de BBC en Radio Oranje werd geluisterd. Links een
blijft zo tijdens de bezetting.
kristalontvanger, verstopt in een boek; in het midden een door W.J.L Dalmijn, PAoDD, gemaakt superheteWel verschuift het accent
rodyne-ontvangertje met twee combinatiebuizen; rechts een ontvangertje met één buis. De ontvangertjes
naar gebruik van oude en
links en rechts maken deel uit van de verzameling van C. Moerman, PAoVYL (Stichting WS19).
verouderde componenten.
Logisch, want in de winkels
Uit een andere bron weten wij dat PAoGA, een voor 100% is op radiogebied steeds minder en op het laatst vrijwel niets
goede Nederlander, van plan was PAoJH "in zijn hemd te meer te krijgen. Met name de kristalontvanger wordt nieuw
laten staan"; dat is kennelijk gebeurd. Is het ooit tot de op leven ingeblazen. Dat type heeft een belangrijke rol gespeeld
richting van de NRAV gekomen? Het lijkt ons niet waar bij het beluisteren van de BBC en Radio Oranje. Vooral na
schijnlijk; we hebben er in ieder geval nergens meer over 13 mei 1943, toen op last van de bezetter alle radiotoestellen
moesten worden ingeleverd. Een kristalontvangertje is klein,
gelezen of gehoord.
kan dus gemakkelijk worden verstopt en heeft geen voeding
Hoe is het met Hoogendoom afgelopen? Wij kwamen zijn nodig: belangrijk omdat in de laatste fase van de oorlog de
naam nog één keer tegen, in Electron van 1947 [D21]. Hij elektriciteitsvoorziening bij particulieren is afgesloten. Vooral
was toen geïnterneerd in een kamp in Zuid-Holland. Hij kon Droitwich op 1500 m komt met name in het westen van ons
en mocht zich daar kennelijk met radio bezig houden en land goed door op een kristalontvanger. Die zender is zo
zelfs het kamp verlaten om - vergezeld van een gewapende sterk dat de pogingen tot storen door de Duitsers minder
bewaker - in een naburige radiowinkel inkopen te doen. succes hebben dan op midden- en kortegolf. Maar naast
Daar liet hij zich er verontwaardigd over uit dat de PTT zon kristalontvangers zijn er ook heel wat slim gecamoufleerde
der zijn toestemming zijn roepletters PAoJH aan een andere ontvangertjes met buizen gemaakt; sommige gevoed met bat
amateur had uitgegeven. "Maar zodra ik weer vrij ben zal ik terijen (auteur maakte voor zijn vader een uit een paar zakmijn licentie wis en zeker weer terug krijgen en dan zal je mij lantaambatterijtjes gevoede 0-V-1 met twee dubbelroosterhoren", aldus de ex-Gemachtigde. De technicus van de radio- lampen A441 en verwisselbare lamphulsspoeltjes voor de
zaak had een zendmachtiging. Hoogendoom klaagde erover kortegolf), andere voor voeding door een fietsdynamo (afb.dat de radio-ontvangst in het kamp (hij bezat zelf een O-V-2 IV. 1-3). Redacteur Corver tracht politiek zoveel mogelijk
ontvanger) werd gestoord door de uitzendingen van de ama buiten R.E. te houden. Maar in no.10 van 21 mei 1943 lukt
teur die dicht bij het kamp woonde. Hij had zelfs de brutali hem dat niet: op de eerste pagina staat een oproep aan de
teit om hem te vragen in ieder geval gedurende de avond lezers zich te melden voor de Waffen-SS of het Vrijwilliger
slegioen Nederland; een oproep die overigens reeds talloze
uren zo weinig mogelijk te zenden!
malen in de kranten had gestaan.
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Na de oorlog komt R.E. op 31 augustus 1945 weer uil. On
der de kop "Een zwarte bladzijde" legt Corver omstandig uit
dat de redactie van R.E. wel vaker "allerlei propagandarommel" ontving die eenvoudig terzijde werd gelegd. Tot twee
maal toe kreeg R.E. vóót 1943 een verschijningsverbod maar
het was telkens weer gelukt het verbod ingetrokken te krij
gen, met als enig merkbaar gevolg naar buiten dat een num
mer wat laat verscheen. In april 1943 kwam het formele be
vel om de oproep voor de Waffen-SS in het eerstvolgend
nummer op de eerste pagina te plaatsen. Corver deed dat
niet maar werd na een paar dagen woedend opgebeld dat er
nog geen bewijsnummers waren gezonden. Een laatste po
ging om in een gesprek het onheil af te weren had geen suc
ces. "Weigeren beteekende op z’n minst opheffing van het blad
en liquidatie van het kantoor, d.w.z. kantoorinrichting, adres
materiaal, archief papiervoorraad enz. alles weg. Dit zou niet
alleen een materieel verlies zijn, maar erger nog, een groote
handicap om na den oorlog weer te kunnen beginnen", aldus
Corver in 1945. Hij vervolgt: "Verschillende lezers, die wij
naar hun oordeel hierover konden vragen, zeiden ons ook di
rect, dat zij liever Radio Expres zouden behouden, met des
noods af en toe een moffenstukje er in, dan heelemaal geen
Radio Expres". Erg lang hebben de lezers dat genoegen ove
rigens niet gehad, want in oktober 1943 krijgt het blad geen
papier meer, zoals reeds vermeld.

Radio-Expres houdt na de oorlog op te bestaan met no. 24
van 17 december 1948. Corver gaat als "Journalistiek Redac
teur" over naar het blad Tijdschrift voor Radiotechniek, een
uitgave van Kluwer onder redactie van Rens & Rens. In een
deel van het Tijdschrift voor Radiotechniek zal het karakter
en de traditie van Radio-Expres worden voortgezet. Redactie
lid ir. J.L. Leistra van R.E. blijft ook zijn medewerking verle
nen. Daarmee komt een einde aan een blad dat als geen
ander in ons land de ontwikkeling van de radiotechniek en
aanverwante wetenschappen op de voet heeft gevolgd.

Ook Radio Bulletin ondervindt de gevolgen van papier
schaarste tijdens de bezetting. In 1942 moet de omvang wor
den teruggebracht van 36 tot 16 pagina’s. In 1943 wordt het
formaat drastisch teruggebracht tot 145 x 115 mm staand
formaat; het kon zo in de binnenzak’ De papierschaarste
blijft toenemen en in september 1944 is het afgelopen met
RB door het stoppen van de papiertoewijzing. Overigens was
ook RB niet ontkomen aan het plaatsen van de oproep voor
de Waffen-SS\ Pas in oktober 1945 komt het blad weer uit,
aanvankelijk nog in het zakformaat, vanaf januari 1946 weer
in het oude formaat en in volle glorie. Thans (1994) bestaat
Radio Bulletin nog steeds en het is daarmee het oudste nog
steeds verschijnende radioblad dat in 1991 zijn zestigjarige
bestaan vierde.
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IV.2

Radiozendamateurs in de Illegaliteit

Deze paragraaf gaat over radiozendamateurs die actief wa
ren in het Verzet tijdens de Duitse bezetting; de meesten
van hen als telegrafist of als technicus op een radiostation
van de Illegaliteit. Maar ook op andere gebieden zijn ama
teurs als verzetswerker actief geweest. Een sprekend voor
beeld daarvan vormt de vóór de oorlog zeer bekende ama
teur C.A. Gehrels, PAoQQ. U heeft hem in hoofdstuk III de
nodige keren ontmoet. In 1942 begon hij bij Philips in het
geheim met het bouwen van een zender die direct na de be
vrijding van het Zuiden in 1944 in de lucht kwam als "Herrij
zend Nederland". Ook stichtte hij de "Organisatie Gehrels",
die de belangen behartigde van de gezinnen van hen die
overzee voor onze vrijheid vochten als militair of als koop
vaarder (PAoQQ was zelf marconist geweest).
Voor dat doel wist hij in de oorlogsjaren een bedrag van
meer dan ƒ 80.000,= bijeen te brengen. Wegens deze activi
teit werd hij in juni 1943 door de SD gepakt. Na van con
centratiekamp naar concentratiekamp te zijn getranspor
teerd stierf hij in maart 1945 in het kamp Dora (in de Harz)
aan dysenterie [D2J.

Een relaas over zendamateurs in de Illegaliteit kan niet an
ders dan onvolledig zijn. Immers de veiligheid - het Engelse
woord security dekt het begrip nog beter - vereiste dat verzetswerkers niet meer wisten dan voor de uitoefening van
hun taak vereist was; bovendien werd alleen het hoogst
noodzakelijke schriftelijk vastgelegd.
Na de bevrijding trachtten de meesten de ellende van de
oorlog zo snel mogelijk te vergeten en werd dus ook vrijwel
niets opgeschreven. Dat is wel gebeurd voor de zogenoemde
"Binnenlandse Radiodienst" van de Ordedienst (OD). Over
de verzetsorganisatie OD en ook over de Binnenlandse Ra
diodienst is het nodige te vinden bij dr. L. de Jong [Dl; deel
5, tweede helft, pag.796 e.v. en deel 7, tweede helft, pag.
1069 e.v.]. De OD was op militaire leest geschoeid en dat
verklaart wellicht waarom daar de geschiedschrijving aan
dacht heeft gekregen. De Chef-Staf van de OD, jhr. P.J. Six,
richtte op 25 mei 1945, dus kort na de bevrijding, een brief
tot de gewestelijke commandanten van de Radiodienst met
het verzoek hem een rapport over de activiteiten van hun
radiostation te doen toekomen. De inhoud van de brief ken
nen wij niet. Afschriften van een drietal antwoorden zijn
echter in ons bezit [D3][D4][D5] en daarin wordt gerefe
reerd aan de brief van 25 mei. De rapporten zijn identiek
van vorm en die zal in de brief van Six dus wel zijn voorge
schreven.
Aan de hand van de rapporten van de gewestelijke comman
danten heeft ir. W.J.L. Dalmijn, PAoDD, een tweetal versla
gen samengesteld, waarop wij nog terugkomen [D6][D7|.
Een samenvatting van deze verslagen is te vinden in [D8|.
Wij vinden het rapport [D6] zo belangrijk dat wij het inte
graal (met uitzondering van een tweetal bijlagen) als appen
dix aan deze paragraaf hebben toegevoegd. Samen met de
bijlagen omvat [D6] in de oorspronkelijke vorm 52 pagina’s.
[D7] is met 4 pagina’s heel wat beknopter en bevat geen
bijlagen. Geen van beide verslagen draagt een datum, al is
het zeker dat ze kort na de bevrijding zijn opgesteld, evenals

de verslagen [D3][D4][D5]. [D15] dateert van 1985, maar
het erin opgenomen relaas van de belevenissen van station
Gil is door J. Verhagen kort na de oorlog opgesteld. De
herinneringen lagen toen dus nog vers in het geheugen en
men mag aannemen dat de feiten waarheidsgetrouw zijn
weergegeven. Ook vele jaren na de oorlog is over verzetszaken geschreven, maar waar dit aan de hand van herinnerin
gen gebeurde is het onvermijdelijk dat de tijd ze heeft ge
kleurd waardoor onbewust vertekening van de feiten heeft
plaatsgevonden. Doch ook Dalmijn heeft bij zijn verslagge
ving met problemen te kampen gehad, zoals nog zal blijken.
Zoals in dc appendix is te lezen was de Binnenlandse Radio
dienst van de OD opgezet om verbindingen binnen Neder
land te verzorgen. Na het ineenstorten van het Duitse rijk
werd een chaos verwacht. Het zou immers wel enige tijd du
ren voordat een nieuwe Nederlandse wettige regering de
touwtjes weer in handen kon nemen. De Ordedienst zag het
als zijn taak tijdens dat gezagsvacuüm de orde te handhaven.
Aangezien niet mocht worden verwacht dat de telefoon- en
telegraafverbindingen van PTT nog zouden functioneren was
een eigen radionet noodzakelijk en daarin zou de Binnen
landse Radiodienst moeten voorzien.

De Radiodienst wordt in 1942 opgerichl door Jan Thijssen,
schuilnaam "Karei", ook wel "Lange Karei". Hij is Chef van
de Radiodienst (CRD), heeft de algemene leiding en is ver
antwoordelijk voor het technische gedeelte: voorzien in ap
paratuur en inrichten van de zendposten. A.S.M. van Schen
del, PA1JF, schuilnaam "Ton" (afb.IV.2-1), is zijn naaste me
dewerker met de titel Chef-Marconist (CmC). Hij heeft tot
taak personeel te werven voor de dienst, het regelen van het
proefverkeer, samenstellen van dc benodigde voorschriften
etc. Na de oorlog schrijft hij een verslag over zijn belevenis
sen [D9] dat hij opdraagt aan Six.
Er wordt een eenvoudige zelf-geéxciteerde zender ontwor
pen met twee buizen PE06/40 in balans die afstembaar is
tussen 95 en 105 meter. De zenders schijnen bij Philips
(NSF?) te zijn gebouwd en zijn gecamoufleerd als een toen
bekend diathermie-apparaat van het fabrikaat LUXOR. Het
toestel is ondergebracht in een houten kistje met in het dek
sel de gebruiksaanwijzing voor de "bestraling". "Niet te lang
op één plaats gebruiken, dat is gevaarlijk’", is één van de
adviezen, zoals eveneens vermeld bij het bestaande LUXORapparaat. De ontvangers zijn van het type 1-V-l met drie
buizen EF6 en ingericht voor ontvangst op hoofdtelefoon.
Het toestelletje is bescheiden van afmetingen: 20 cm breed,
14 cm hoog en 10 cm diep. Het kan net als de zender wor
den afgestemd van 95 tot 105 meter. J. Lourens, PAoBN,
heeft een exemplaar van de ontvanger gemaakt en het bo
vendien zo ingericht dat er ook mee op 30, 40 en 49 m kan
worden geluisterd voor het ontvangen van de BBC. Het toe
stel werkt zo goed dat PAoBN er op verzoek van "Karei"
nog 33 stuks bij maakt ten behoeve van de Binnenlandse
Radiodienst. Naast de beschreven zender en ontvanger is
ook wel andere, reeds beschikbare of speciaal voor het doel
gemaakte apparatuur gebruikt.
"Karei" zorgt voor het transport van componenten en appa
ratuur. Op zijn persoonsbewijs staat dat hij controleur is van

Afb.IV.2-1. Twee mannen van de PTT. Links A.S.M. van
Schendel, PA1JF, na de oorlog Chef van de Bijzondere
Radiodienst; rechts G. Emmerik, Chef van de Radiocontroledienst. De foto is na de Tweede Wereldoorlog genomen.

de radiocentrales en het is in Duitse ogen dus niet verdacht
wanneer hij met radiospullen op stap is.
"Ton" werkt bij de Radiocontroledienst van PTT en hij kan
op grond van zijn functie dus ook gemakkelijk veel reizen,
zoals voor het werven van het personeel nodig is, zonder
daarbij argwaan te wekken. Daarbij helpt het dat hij bij zijn
werkgever drie maanden lang als "ziek" staat geregistreerd.
"Ton" zoekt de medewerkers voor de Radiodienst van het
begin af onder de radiozendamateurs, waarvan hij een groot
aantal persoonlijk kent. Daarbij krijgt hij ook steun van
Th.C. van Braak, PAoGA, die van de politieke gezindheid
van nogal wat amateurs goed op de hoogte is. Het kost veel
moeite om het radionet op poten te zetten. Maar na maan
den voorbereiding kan aan de Chef-Staf worden medege
deeld dat er radioposten zijn te Amsterdam, Haarlem, den
Haag, Rotterdam, Utrecht, Middelburg, Breda, ’s-Hertogenbosch, Venlo - met als nevenstation Maastricht -, Arnhem,
Apeldoorn, Enschede, Zwolle (Hasselt), Leeuwarden en
Groningen. Er hebben proefuitzendingen plaats die 'Ton" te
Den Haag op zijn HRO-ontvanger beluistert om de golfleng
te vast te stellen (goed gecalibreerde golfmeters waren
schaars). J. Lourens, PAoBN, vertelt in [D4] dat Ton" hem
7 minuten na het eerste sein opbelde en meldde dat "het sa
laris waarop wij aangenomen waren 3060 bedroeg en dat ver
dere verzoeken "goed" waren". Sommige posten komen goed
door en worden overal gehoord, anderen zijn minder goed of
zelfs onhoorbaar. Dan worden ze opnieuw bezocht, meestal
door "Karei", de zender wordt opnieuw ingesteld, de antenne
veranderd etc.

Het coderen en decoderen ("vercijferen" en "ontcijferen" is
een betere, maar niet zo gangbare uitdrukking) van de be
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richten gebeurt door de codcdienst van de OD, die geen deel
uitmaakt van de radiodienst, maar er uiteraard wel nauw bij
is betrokken. Van Schendel maakt de ingebruikneming van
de Radiodienst van de OD niet meer mee, want de SD ar
resteert hem op 4 september 1943 te Amsterdam.
Kon na "Dolle Dinsdag" (5 september 1944) wordt de Bin
nenlandse Radiodienst in bedrijf gesteld. De geallieerde troe
pen rukken snel op; het gerucht gaat dat ze al in Breda zijn
en de bevrijding lijkt nabij; een kwestie van hooguit enkele
weken.

WJ.L Dalmijn, PAoDD, afb.IV.2-2, is eerst code-officier
van de groep te Arnhem, doch wordt in september overge
plaatst naar het "Leidend Station" te Amsterdam. Zijn na de
oorlog opgestelde verslagen betreffen de periode september
1944 tot mei 1945. Er is dus een "gat" in de verslaggeving
tussen 4 september 1943, de arrestatie van Van Schendel en
dus ook van het einde van zijn verslag inzake de Radio
dienst, en september 1944. Tijdens deze niet-gedocumenteerde periode is de Radiodienst er kennelijk op achteruit ge
gaan. Want Dalmijn schrijft (zie de appendix) dat na februari
1944 geen enkele proefuitzending meer is gelukt, terwijl in
1942 en 1943 wel geslaagde proefverbindingen waren ge
maakt.
Dalmijn legt het in zijn in de appendix weergegeven rapport
heel duidelijk uit, niettemin willen wij het nog eens bena
drukken: de Binnenlandse Radiodienst zou pas worden geac
tiveerd na de capitulatie en hooguit enkele weken behoeven
te functioneren. Dat de dienst van september 1944 tot in
mei 1945 zal functioneren, terwijl de Duitse peildienst nog
volop actief is, heeft niemand voorzien. Hoewel aan security
aandacht is besteed zijn de operators op dit gebied niet ge
schoold. Dit in tegenstelling tot de in Engeland opgeleide
geheime agenten en hun telegrafisten die boven Nederland
per parachute worden "gedropt". De regels voor security wor
den door de Binnenlandse Radiodienst dan ook onvoldoende
in acht genomen; er wordt te lang gebruik gemaakt van de
zelfde lokatie en ook te langdurig - soms uren - geseind. Dat
laatste komt mede doordat de Radiodienst veel te lange be
richten krijgt aangeboden. Dat er onveilig wordt gewerkt
beseffen de leiders van de dienst wel degelijk, zie het
rapport-Dalmijn, maar wanneer de dienst eenmaal draait is
er eenvoudig geen keus meer; men moet doorgaan met de
beperkte middelen en mogelijkheden waarover wordt be
schikt.
Het moest dus wel mis lopen. De eerste radioposten waren
reeds overvallen toen de Radiodienst nog niet was geacti
veerd. Van de overvallen die na Dolle Dinsdag plaatsvinden
is die op de post bij Breda reeds in november 1944 nauw
keurig en in bloemrijke bewoordingen beschreven door de
voor de oorlog bekende sportjournalist Joris van den Bergh;
hij was in de buurt van Breda ondergedoken [D10]. De radiopost is ingericht in het huis van boswachter Neefs op de
"Vloeiweide", diep in de Rijsbergse bossen. Behalve het
gezin-Neefs van 10 personen plus een logé, de negentienjari
ge Frie Renard die kwam helpen bij het oogsten, bevinden
zich in de boswachterswoning en een bijbehorende schuur
nog eens 17 mannen die te maken hebben met het radiosta-
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Afb.IV.2-2. Ir. W.J.L. Dalmijn, PAoDD, 1912- 1972.

tion. In de vroege morgen van 4 oktober 1944 wordt de post
overvallen door een Sonderkommando van 200 man, waaron
der Nederlandse SS’ers. De bemanning van de post verdedigt
zich heldhaftig en doodt een aantal overvallers; hoeveel is
niet bekend maar het zijn er minstens acht. Maar de over
macht is te groot. Vijf mannen van de post worden gedood,
waaronder Hendrik Touw, PAoZB, en de zeventienjarige
Emile, zoon van Neefs. De Duitsers steken de schuur en de
woning in brand. In de kelder onder de woning bevinden zich
o.a. de vrouw van Neefs en een aantal van zijn kinderen. Zij
dreigen levend te verbranden maar de Duitsers steken er
geen hand naar uit. Pas een groep gewaarschuwde politie
mannen tracht hen te redden. Een aantal van de aanwezigen
in de kelder wordt zwaar gewond door een raampje naar
buiten getrokken, waaronder de vierjarige Comelis Neefs.
Hij bezwijkt echter weinige uren later aan zijn verwondin
gen. Voor mevrouw Neefs en haar zestienjarige dochter
Rietje komt de reddingsploeg te laat; zij zijn reeds bezweken.
Acht mannen van de radiopost en Frie Renard worden door
een militaire rechtbank ter dood veroordeeld en reeds de dag
na de overval, 6 oktober 1944, naar de Ginnekense heide
vervoerd om te worden geëxecuteerd. Wij citeren Joris van
den Bergh in [D10]: "Op de hei stond een executie peloton van
9 man, en in een wijden boog daar omheen nog Feldgendarmerie opgesteld. De gevangenen spraken geen woord. Zij waren
bleek, doch zij gingen met vasten voet. Vrees noch ontsteltenis
waren bij hen merkbaar. Tengevolge van zijn zware verwondin
gen kon Nelissen niet loopen en hij werd door Joop Bakker en
Henk Hofman uit de auto geholpen en naar de plaats gedragen
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waar de anderen reeds stonden opgesteld, ’n Oberluitenant trad
naar voren en las, in het Duitsch, het vonnis voor, "Zum Tode!".
Met heldere stem vroeg Janus van den Heuvel toen of hij nog
een kort woord van afscheid aan zijn vrouw mocht schrijven.
Dit verzoek werd geweigerd. Daar stonden de ter dood veroor
deelden naast elkaar. Eerst Jan Nelissen, toen Renard en ver
volgens Janus van den Heuvel, Jo Bakker, Henk Hofman, Henricus Brautigam, Ko van den Boogaard, Johannes de Vries
(PAoVL) en Frans de Visser. Het vuurpeleton nam het geweer
in den aanslag. "Die jongen daar is onschuldig", riep Frans de
Visser toen met een krachtige, bijna bevelende slem, "hij heeft
er niets mee te maken!" En toen herhaalden alle anderen even
krachtig en even overtuigend: "die jongen daar is onschuldig."
Even aarzelde de ober-luitenant. Toen liet hij de geweren zak
ken en beval Frie Renard uit het gelid te treden. Renard moest
naast hem komen staan, met zijn gezicht naar de ter dood ver
oordeelden. ’n Kort bevel. Toen rezen de geweren weer. De acht
gevonnisten, de acht prachtige kerels, hieven de armen omhoog.
En toen donderde daar over de hei: "Leve de Koningin!" En
vroom lieten zij toen volgen; "God wees met ons!"
Toen brandde het vuurpeleton los. Acht kerels lagen roerloos in
de hel Neen! niet acht! zeven! Eén stond er nog recht op, fier
en tartend. Bleek....maar ontroerend grootsch in zijn onver
schrokken keizerlijke houding. Het was "de machinist", het was
"oome Piet", het was Henricus Brautigam! Met stalen blik keek
hij naar het vuurpeleton dat de geweren had laten zakken. Hij
stond daar recht en sterk, de armen geheven, de kloeke borst
vrij: 'n stille doch duidelijke bede: hier!....tref mij hier!....in mijn
groote vaderlandsche hart. De ober-luitenant, even ontdaan, liet
toen een kort commando hooren. De negen geweren werden nu
allen op die eene sterke figuur gericht. Het salvo daverde. En
nu lag Brautigam naast zijn kameraden. In gebukte houding
gingen nu eenige soldaten langs de rij der gevallenen. En acht
keer knalde een revolverschot".
Helaas blijft het niet bij de post op de Vlociweidc. Wij cite
ren PAoDD in [D8]: "Nadat in de eerste vijf maanden de ge
westelijke stations Venlo, Breda (de post op de Vloeiweide),
Zutphen, Apeldoorn en het districtsstation Oost Zeeuws Vlaan
deren waren geëlimineerd gingen in een bestek van 3 weken
(januari/februari 1945) catastrofaal de 8 stations LSI, LS2,
LS2A van het AHK en der gewestelijke stations Uithuizermeeden, Hoogeveen, Lekkum, Zwolle en Den Haag verloren. De
gevolgen waren verschrikkelijk; de dienstdoende telegrafisten
werden ter plaatse met of voor ogen van aanwezige familie
geëxecuteerd, later na langere gevangenschap gefusilleerd of
door een speling van plaatselijke omstandigheden naar Duitse
concentratiekampen gevoerd om later om te komen of bevrijd
te worden. Slechts in enkele gevallen kwam men kort na de
overval vrij."
Hoeveel mensen al met al het leven hebben verloren is niet
geheel duidelijk; Dalmijn komt in bijlage I (personeelslast)
van [D6] op 19 gevallenen uit een totaal van 112 man, waar
van 87 actief in bezet gebied. Maar de personeelslijst bevat
alleen de namen van de radiocommandanten, de telegrafis
ten en de technici Er waren echter veel meer personen bij
de zaak betrokken: codeofficieren, verbindingsofficieren (on
derhielden het contact tussen de gewestelijke commandant

van de OD en de radiocommandant), koeriers en personen
die hun woning beschikbaar hadden gesteld voor het inrich
ten van stations. Een handgeschreven notitie van Dalmijn op
het exemplaar van bijlage I [D6] in ons bezit zegt dat volgens
Six 51 personen zijn gevallen. Dalmijn schrijft in [D7]: 7n
totaal hebben wij door de overvallen 38 man aan personeel
verloren". Volgens dr. L. de Jong hebben de overvallen op de
OD-zenders aan bijna zestig illegale werkers het leven gekost
[Dl, deel 10b, eerste helft, pag. 581].
Sommige telegrafisten van de Radiodienst kruipen door het
oog van de naald. D. Remmerde, PAoIW, is aan het zenden
op de post RD 4 te Zwolle, die in een ziekenhuis is onderge
bracht, wanneer het station door een grote groep Duitsers
wordt overvallen. PAoIW kan nog net "QRT" ("ik stop met
zenden") seinen. Hoewel gewond, weet hij echter te ontko
men. Deze afschuwelijke ervaring weerhoudt hem er niet
van om elders zijn verzetsactiviteiten voort te zetten. In 1952
is hem, samen met onder anderen A.S.M. van Schendel,
PA1JF, en J.H. op den Velde, PAoOZ (postuum), als één
van de weinige burgers uit het Verzet de onderscheiding
"Bronzen Leeuw" toegekend, na de Militaire Willemsorde de
belangrijkste Nederlandse militaire dapperheidsonderscheiding [D35]I
Een andere amateur die aan het noodlot weet te ontkomen
is mr. AM.E.Th. Engers, PAoYM, die de eerste voorzitter
van de VERON zal worden. Over hem lezen we in [D20]:
"Zeer in het kort zij hierover vermeld dat hij reeds in 1940 be
gon bij het L.O.F. (Legioen Oud-Frontstrijders). In 1942 werd
deze organisatie te A 'dam geheel opgerold, maar hij glipte er
doorheen en meldde zich bij de radioafdeeling van de O.D..
Eind 1942 werd zijn afdeeling opgepiki, hij ontkwam echter
weer en had reeds vrij spoedig opnieuw contact. Hij bouwde
daarna de noodige zenders en ontvangers voor de O.D., K.P.
enz. waarbij de getallen van niet minder dan 11 zenders en 43
ontvangers werden bereikt. In 1943 kwam hij in contact met
het Corps Regerings Berichten Dienst en werd direct na de ca
pitulatie hierbij lid van de Staf, landelijk chef van de radioafd.
en commandant van Amsterdam.
In Februari 1945 kreeg de S.D. den gladden vogel bij de zenderij toch te pakken en na eenige dagen op de bekende wijze door
hen onderhanden te zijn genomen, werd het door den S.D.
maar beter geacht, tot liquidatie over te gaan. Twee S.D.-ers
zouden deze "lichte" operatie aan den buitenkant van Amster
dam wel even uitvoeren, doch hadden hierbij niet gerekend op
zijn bokskunst. Op het kritieke moment wist hij de beide SDers buiten gevecht te stellen en te ontvluchten. Officieel stond
hij in het vervolg als gefusilleerd te boek, maar het leven van
onzen voorzitter was gered."

Zeeland is het enige gewest met districtszenders [D3][D11].
Eilanden, gescheiden door brede zee-armen, maken radiover
bindingen noodzakelijk. Het openbare telefoonnet is niet te
vertrouwen en eigen geheime lijnen zijn moeilijk te realise
ren. Het gewestelijk station G15 bevindt zich te Middelburg
op de zolder van het Belastingkantoor. De bemanning daar
maakt spannende ogenblikken door wanneer een Duitse
peilwagen voor de deur stopt. Het seinen wordt gestopt tot
dat de wagen weer verder rijdt... Voor de districtstations is er
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Afb.IV.2-4. De zender van het station G12 te Haarlem (B.V. Int. Photo
Service Theo Kam pa, Bloemendaal).
Atb.IV.2-3. Kunstschilder en Verzetsman Jan Kraakman (B.V. Int. Pho
to Service Theo Kam pa, Bloemendaal).

een eigen leidend station te Grijpskerke op Walcheren. Het
is ingericht in een kelder onder een smidse. Telegrafist is P.J.
Meertens, PAoSS. Ook hier stopt eens een peilwagen voor
de deur. De dochter des huizes, die dat ziet, draait eenvoudig
de zekering voor de kelder los waarop de zender uitvalt en
de peilwagen verdwijnt. Ook is het spannend wanneer de
bemanning boven zich Duitsers hoort die het pand bezoe
ken. Maar het blijkt te gaan om de smidse die door hen
wordt gevorderd. Nadat Walcheren als gevolg van het bom
bardement door de geallieerden op de zeedijken in oktober
1944 grotendeels onder water is komen te staan wordt het
station van Grijpskerke naar Middelburg verplaatst.
De districtstations bevinden zich op Zuid-Beveland te Goes,
op Noord-Beveland te Wissekerke, op West-Zeeuws-Vlaanderen eerst te Breskens, later te Schoondijke. Het districtstation Oost-Vlaandcren wordt, na eerst op een ons onbekende
plaats te zijn gesitueerd, verplaatst naar een boerderij bij
Zaamslag. Op zoek naar illegale werkers en zonder te weten
dat zich er een zender bevindt, onderzoeken de Duitsers de
hofstede. De zender wordt intussen door illegaal werkster
Francien de Zeeuw (schuilnaam "Poppedijntje"), samen met
de dochter des huizes, onbemerkt afgevoerd in een wasmand
onder de was. Daaraan is het te danken dat allen de overval
overleven, waaronder telegrafist H.M. Borst, PAoLZ.
Er zijn in Gewest 15 van de Binnenlandse Radiodienst dus
geen slachtoffers gevallen. Dat is ongetwijfeld mede het ge
volg van het feit dat het - in vergelijking met de stations be
noorden de grote rivieren - relatief kort heeft gewerkt. Op 6
november 1944 wordt Middelburg bevrijd en in december
sluit het Zeeuwse radionet. Uit bijlage 5 en de (niet in de
appendix opgenomen) bijlage 6 van het rapport-Dalmijn
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[D6] blijkt dat het station te Middelburg tot begin februari
1945 nog telegrammen heeft ontvangen van Gewest 18
(Eindhoven), maar beide stations lagen toen in bevrijd ge
bied.
De grote man, waar het in het Zeeuwse radionet om draait,
is P. Neve, PAoPN. Hij maakt alle zenders en ontvangers
zelf, met uitzondering van het leidend station voor de districtszenders, waar de zender een LUXOR "diathermie-apparaat" is. Technische en andere bijzonderheden over het ra
dionet van Gewest 15 zijn te vinden in [DU].

Een station dat tot de bevrijding in dienst blijft is dat van
Gewest 12 te Haarlem [D5][D12][D13]. Nadat vanuit een
aantal andere lokaties is gewerkt wordt in oktober 1944 een
ideaal onderkomen gevonden ten huize van kunstschilder en
verzetsstrijder Jan Kraakman (afb.IV.2-3 en -4), Bakenessergracht 33 te Haarlem. Het pand is een oude Rooms-Katholieke schuilkerk, gewijd in 1590, waaromheen later het huis
is gebouwd. Het is een doolhof van gangen, ingangen en
uitgangen, hoewel het aan de voorzijde een normaal huis
lijkt [D5]. Het ligt niet ver van de door de Duitsers bezette
Koudehorn-kazeme (thans Hoofdbureau van Politie) en kan
daardoor clandestien op de voor deze kazerne bedoelde
stroomvoorziening worden aangesloten, waardoor vrijwel al
tijd netvoeding mogelijk is. Er wordt een verborgen zendruimte en een schuilplaats ingericht. Eens komt een Duitse
peilgroep bij Kraakman aan de deur kwam en vraagt waar
de zender is. De schilder verwijst hen naar de Koudehornkazeme waar, naar hij zegt, een zender staat. Hij moet mee
om de weg te wijzen en wanneer de verbaasde Duitsers in de
kazerne beamen dat er inderdaad een zender aanwezig is
mag Kraakman weer naar huis! In april 1945 wordt een
Duits marinestation van Umuiden naar Haarlem verplaatst
De marinemensen schelden door de lucht op de storing door
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Afb.IV.2-6. J.J. Zandbergen (voor) en J. Verhagen in actie bij het radiostation G11.

Afb.IV.2-5. De bekende Engelse auteur Pat Hawker,
G3VA, gefotografeerd te Brussel rond 1944. In 1945
was hij chef-telegrafist van het radiostation G18 van
Bureau Inlichtingen te Eindhoven.

de zender in de Koudehorn. Maar het is G12 die de storing
veroorzaakt! In maart 1945 heeft een huiszoeking plaats
door de Grüne Polizei die komt zoeken naar gestolen goede
ren van de Wehrmacht. Terwijl de Duitsers reeds in het pand
zijn weet Kraakman de bemanning van het station nog tijdig
te waarschuwen. Er is geen tijd meer voor het redden van de
apparatuur; ondercommandant De Bruyn blijft met een
stengun in de zendkamer; de overigen ritten bijtijds in de
schuilkelder, ook gewapend (ze hebben de beschikking over
vier stenguns en twee kleine automatische pistolen).
Kraakman weet de aandacht van de Duitsers echter be
kwaam af te leiden van de deur waarachter zich de zendkamcr bevindt en ook de schuilkelder wordt niet ontdekt. De
Duitsers hebben trouwens meer belangstelling voor de adres
sen van de vrouwen die model hebben gestaan voor een aan
tal naaktschilderijen in het atelier van Kraakman... Het stati
on G12 is al met al ongeschonden door de oorlog gekomen.
Een station dat ook tot het einde van de oorlog in de lucht
blijft is dat van Gewest 11 (Noord-Holland). Dit station heeft
van alle stations verreweg de meeste berichten met G18
(Eindhoven) gewisseld [D14]. Bij G18 was kennelijk gebrek
aan goede telegrafisten. Dat is de reden dat vanaf 1 januari
1945 tot het einde van de oorlog in mei een Engelsman
chef-telegrafist is van G18: de drie-en-twintigjarige Pat Haw
ker, tevens zendamateur G3VA; later een zeer bekend pu
blicist en auteur van de rubriek "Technical Topics" in het
blad Radio Communication van de RSGB (afb.IV.2-5). Het
Bureau Inlichtingen (B.I.) wil kennelijk niet laten merken
dat de Binnenlandse Radiodienst buitenlandse hulp heeft
want wanneer Koningin Wilhelmina een bezoek zal brengen
aan het Van Abbe-museum te Eindhoven, waar de B.I. en

ook het station G18 is gevestigd, wordt Hawker door zijn
Nederlandse collega’s vriendelijk doch dringend verzocht die
morgen maar vrijaf te nemen!
Hawker is zeer onder de indruk van de prestaties van de
telegrafist van - naar hij meent - het station te Amsterdam.
Maar de telegrammen worden vanuit Amsterdam via het
geheime telefoonnet doorgegeven naar Alkmaar en daar
uitgezonden via station Gil. De telegrafist van Gil geeft
feilloos en met grote snelheid het ene telegram na het ande
re door. Hawker stelt eens vast eens dat zijn seinsnelheid,
gemiddeld over een aantal telegrammen, 27 vijflettergroepen
per minuut bedraagt! Hij moet dan ook alle zeilen bijzetten
om hem te kunnen volgen. Dankzij een oproep in Electron
lukt het auteur in 1987 om de bewuste telegrafist voor Pat
Hawker te identificeren: Jack Verhagen (1910 - 1968). Jack
was voor de oorlog marconist op de roemruchte zeesleepboot "Zwarte Zee". De telegrafist van een zeesleepboot
speelt een cruciale rol bij het afsluiten van bergingscontracten met schepen-in-nood en het zijn dan ook alleen de
allerbcsten in het vak die daarvoor worden geaccepteerd.
Ook Jan Zandbergen, na de oorlog PAoZY, is telegrafist
van Gil en daarnaast technicus van het station. Jack en Jan
vormen een eminent team (afb.IV.2-6) dat zeer bekwaam
opereert en de regels van de security zorgvuldig in acht
neemt. Zij zenden vanuit verschillende plaatsen en werken
vaak met accuvoeding. De Duitsers hebben namelijk de ge
woonte om in de laatste fase van het opsporen van een zen
der de netspanning van huizenblokken uit te schakelen om
zo te bepalen waar de zender zich bevindt. Gil heeft de be
schikking over twee ontvangers (1-V-l, 3 x EF6), een kortegolfsuper, twee "LUXOR"-zenders, een door Zandbergen
zelf gemaakte zender met buizen 6V6 en 6L6 en tenslotte
een Engelse B2 kofferzenderontvanger, die waarschijnlijk
door een misverstand (deze sets werden gebruikt door vanuit
Engeland geparachuteerde Nederlandse geheime agenten)
bij Zandbergen thuis wordt afgeleverd. Een handig apparaat
om vanuit tijdelijke lokaties te gebruiken. Zandbergen vindt
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Alb.IV.2-7. Apparatuur van radiostation G11. Links de Luxor-zender, die door J.J. Zandbergen
was veranderd in een tweetrapszender. Rechts de 1-V-1 ontvanger met drie buizen EF6. Links
voor de omvormer voor de anodespanning.

die ééntraps LUXOR-zender met 2 x PE06/40 maar niks en
hij verandert één van de toestellen dan ook in een ECO-PA,
met gebruik van dezelfde buizen. Pat Hawker herinnert zich
dat de toon van die zender inderdaad veel beter was dan de
wiebelige signalen van andere stations waar LUXOR’s in de
oorspronkelijke opzet werden gebruikt. Afb.IV.2-7 toont de
gemodificeerde LUXOR, een ontvanger en de roterende
omvormer. Afb.IV.2-8 laat de B2-set zien die door Zandber
gen na de oorlog zorgvuldig is bewaard. Meer bijzonderhe
den over de belevenissen van station Gil zijn te vinden in
[D15][D16], waarbij [D16] ook het principe van het in de
Binnenlandse Radiodienst gebruikte vercijfersysteem met
dubbele transpositie beschrijft De telegrammen die de stati
ons van de dienst krijgen aangeboden zijn reeds vercijferd
door de codedienst van de OD en de inhoud ervan is dus
aan de telegrafisten niet bekend. En zij kunnen dus ook niet
nagaan of hun zo gevaarlijke werk enig nut afwerpt. Jan
Zandbergen en Jack Verhagen zien wel een keer direct re
sultaat van hun werk. Zij volgen per fiets de Duitse peilwagens en vinden de boerderij met gecamoufleerde peilantennes te Dirkshorn (ten noorden van Alkmaar) van waaruit die
wagens opereren. Op 30 december 1944 gaat een gecodeerd
telegram met positie en functie van de boerderij de lucht in,
waarin ook is vermeld dat de post een gevaar voor Gil bete
kent. En ziedaar: op 6 januari 1945 verschijnt de RAF en
bombardeert de boerderij plat. Hetzelfde gebeurt later met
het peilstation in kasteel Marquette bij Heemskerk; daarbij
worden ook enige radiowagens stukgeschoten.
De Binnenlandse Radiodienst van de OD heeft heel wat te
legrammen overgebracht. Bijlage 4 van de appendix geeft
een indruk van de het verkeer dat is verwerkt door de stati
ons van het AHK te Amsterdam en van B.I. te Eindhoven.
Dalmijn vermeldt in [D6] dat totaal 124.666 codegroepen
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zijn behandeld; ze zouden een boek
van 445 bladzijden vullen! In bijlage 6
van de appendix ("Hoeveelheid ra
dioberichten, verwerkt door de ver
schillende radiostations") is met de
pen nogal wat doorgestreept en/of
gewijzigd. Kennelijk zijn sommige ge
tallen na het verschijnen van het rap
port onjuist gebleken. Vermoedelijk
heeft Dalmijn de correcties verwerkt
in [D7] want daarin wordt het totaal
verwerkte verkeer aangegeven als
104.000 codegroepen, goed voor een
boek van 372 bladzijden. Van de code
groepen komt voor rekening van het
AHK 28,6%, Eindhoven 49,1% en de
rest 22,3%. Dr. de Jong citeert in [Dl,
deel 10B, eerste helft, pag.581] letter
lijk tekst uit [D6] en hij vermeldt ook
dat de omvang van het verkeer te zamen een boek van circa 450 pagina’s
zou vullen.
Over de verrichtingen van de Binnen
landse Radiodienst van de OD zijn we
al met al redelijk geïnformeerd.

Ook de meer links georiënteerde Raad van Verzet (RW)
beschikte volgens dr. de Jong en andere bronnen over een
radiodienst.
Die was ook opgezet door Jan Thijssen, nadat hij met de
Ordedienst - die hij veel te passief vond - had gebroken. De
derde grote Verzetsorganisatie, de Landelijke Knokploegen
(LKP), had volgens dr. de Jong eveneens een eigen radio-
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Afb.IV.2-3. Engelse kofferzenderontvanger type B2, die ook bij G11
werd gebruikt.

dienst. Waren in de radiodiensten van de RW en de LKP
ook zendamateurs actief? Het lijkt niet onwaarschijnlijk,
maar we weten het niet: de ons beschikbare bronnen geven
er geen uitsluitsel over.
Hetzelfde probleem doet zich voor ten aanzien van de Bui
tenlandse Radiodienst, verbindingen van de Illegaliteit met
Engeland. Tot de Buitenlandse Radiodienst rekenen we niet
de verbindingen die werden gemaakt door Nederlandse ge
heime agenten en hun marconisten die in Engeland voor dit
werk waren opgeleid en per parachute in het bezette gebied
werden "gedropt". De namen van deze mannen en vrouwen
zijn voldoende bekend uit het werk van dr. de Jong [Dl] en
uit aan dit onderwerp gewijde boeken, zoals [D17] en [D18];
er zijn, voorzover wij konden nagaan, geen radiozendama
teurs bij.
Reeds in de eerste tijd van de bezetting gaan allerlei groepe
ringen proberen per radio in verbinding met Engeland te
komen. Van Engelse zijde gaat men hierop nooit in omdat
er geen enkele zekerheid bestaat dat de zender te vertrou
wen is. Typerend is het relaas van een Haarlemse groep
HBS’crs en HTS’ers die zich "Vrij Nederland" noemt. Zij
willen begin 1941 een inlichtingendienst voor Engeland orga
niseren, naast krantjes drukken en rondbrengen plus, als dat
zo te pas komt, wat sabotage plegen. Het radiowerk zal wor
den gedaan door E. Kaleveld, de latere PAoXE, die wel
zendexamen heeft gedaan, maar omdat hij nog geen 18 jaar
is, geen zendmachtiging heeft gekregen. De gebruikte zender
is een simpele ECO met een buis type 59, de ontvanger een
1-V-l. De frequentie wordt gemeten met een oude General
Radio golfmeter. Hcrhaaldelijk worden Engelse kuststations
aangeroepen maar zonder succes. Drie verraders, Nederland
se zogenoemde V-Manner, die voor de Duitse Abwehr wer
ken, dringen in de Haarlemse groep door en beloven contact
met Engeland te zullen arrangeren, waarbij zij als agents pro
vocateurs de groep laten spioneren bij, onder meer, het mili
taire vliegveld Schiphol. Wanneer de groep echter merkt dat
de "helpers" vuige verraders zijn, die reeds meerdere slacht
offers op hun geweten hebben, wordt een contact te Breda
en een Leidse groep ingeschakeld. Het gevolg is dat op 14
oktober 1941 in Haarlem een aanslag op deze verraders
wordt gepleegd, waaraan helaas twee van de drie, zij het met
verwondingen, ontkomen. Men had ook maar één pistool!
De derde V-Mann betaalt zijn verraad met het leven. De
leden van "Vrij Nederland" begrijpen, na het mislukken van
de aanslag, dat dit ook hun arrestatie zal betekenen. Een
verweer wordt afgesproken: de gearresteerden zouden juist
de verraders willen aangeven bij de SD omdat zij de V-Manner hebben gezien als verraders aan de Duitse zaak. De 'Vrij
Nederland" groep wordt inderdaad eind oktober opgerold.
Het bovenstaande verhaal, door ieder verteld en volgehou
den, leidt er toe dat na twee tot zes maanden "Amstelveense
Weg" en "Weteringschans", de beide Amsterdamse gevange
nissen, en de "Paraplu" in Haarlem, iedereen door de SD
wordt vrijgelaten met de belofte verder te speuren naar ver
raders van het Groot Duitse Rijk. En als ze ooit iets horen
van een aanslag in Haarlem in oktober 1941 moeten ze dat
direct komen melden... [Dl9] behandelt dit geval uitvoerig.
Zo eindigt toch nog zonder slachtoffers onder de verzets-

Afb.IV.2-9. Apparatuur van het station G6 te Apeldoorn. We herkennen
de Luxor-zender en de ontvanger. De man aan de sleutel is ons he
laas onbekend.

mannen één van de vele vroege pogingen om vanuit bezet
Nederland contact per radio met de vrije wereld te krijgen.
Wij vermelden nog dat E. Kaleveld, de latere PAoXE dus en
mede-auteur van dit boek, later één van de telegrafisten van
het station van het radiostation van Gewest 12 te Haarlem is
geweest.

Van een aantal gelicenseerde radioamateurs die waren gerecruteerd voor de Binnenlandse Radiodienst weten wij dat ze
ook aan de Buitenlandse Radiodienst hebben meegewerkt.
Hierover rapporteert namelijk A.S.M. van Schendel, PA1JF,
in zijn rapport [D9].
In Noord-Groningen is de Verzetsgroep "Zwaantje" onder
leiding van dr. Oosterhuis uit Delfzijl actief. Oosterhuis bezit
naast zijn huisartsenpraktijk een paar kustvaarders die op
Zweden varen en via deze "Zweedse weg" worden spionagerapporten en andere documenten naar Engeland verzonden;
ze doen er ongeveer 10 dagen over. Langs dezelfde weg ont
vangt de groep "Zwaantje" vanuit Engeland een zeer com
pacte zenderontvanger, compleet met vier kristallen: twee in
de buurt van 47 meter voor overdag en de andere in de
buurt van 85 meter voor ’s nachts. Verder is er een werk
plan (overzicht van de te gebruiken tijden, frequenties en
roepletters) bij en een vercijfercode. Het geheel draagt de
codenaam "De Soto" (een voor de oorlog bekend Ameri
kaans automerk). Welk type zendontvanger het is geweest
weten wij niet, vermoedelijk echter een Paraset. In het blad
Alle Hens van de Koninklijke Marine, nummer 5, mei 1993,
komt namelijk een artikel voor met als titel "Militairen in het
verzet". Daarbij is een foto van een telegrafist in het Alge
meen Hoofdkwartier van de OD (waarbij enige twijfel past
of uit het AHK zelf inderdaad is gezonden, dat zou toch wel
zeer riskant zijn geweest). Op de tafel voor de telegrafist zijn
twee Parasets te zien, zodat deze toestellen kennelijk voor
gebruik door de OD zijn "gedropt". De groep "Zwaantje"
beschikt niet over een telegrafist en schakelt daarvoor een
leraar aan de Zeevaartschool te Delfzijl in: H. Koning, met
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de schuilnaam "Prins”. "Prins" tracht vanuit zijn huis te Delf
zijl met Engeland in verbinding te komen. Dagen en nachten
lang is hij bezig - levensgevaarlijk! - maar het lukt niet. Ten
einde raad schakelt hij de verbindingsofficier van de OD in.
Dal is D. Rustema, PAoDR ("Joop"); die waarschuwt Ch.J.
Tijdgat, PAoTY ("Fred") en via hem wordt Van Schendel
erbij gehaald. "Prins" meent dat het vermogen van het zen
dertje te gering is. Daarom keert Van Schendel na enige
dagen terug naar Delfzijl met een hem door Jan Thijssen ter
beschikking gesteld zendertje met een 6L6. Het apparaatje is
zo compact dat het past in de zijzak van een colbertjasje.
Het kan met stekerpennen op een voedingsap pa raat worden
gestoken. Dat apparaat is veel groter dan de zender maar
het bezit ervan niet verboden. Met een goede kortegolfontvanger erbij slaagt de verbinding met Engeland bij de eerste
poging, de ontvangst in Engeland is "keihard". Later blijkt
dat bet falen van de pogingen van "Prins" niet lag aan de
zender maar aan de ontvanger. De zenderontvanger is sa
men met het voedingsapparaat niet groter dan een sigaren
kistje, het past gemakkelijk in een aktentas. "Door den uiterst
gecompliceerden bouw" schrijft Van Schendel in [D9], "bezat
de ontvanger een vrij kleine afstemschaal, terwijl het bereik vrij
groot was, namelijk van ongeveer 25 tot bijna 100 Meter. De
7afstemming was daarom zeer moeilijk en critisch en vereischte
groote vaardigheid. Wij hebben, door het aanbrengen van eenige bandspreiding en het gebruik maken van een lange staaf
voor het afstemmen, waardoor dit veel "fijner" werd, van derge
lijke ontvangers veel genoegen gehad, vooral, toen de meeste
ontvangtoestellen, als gevolg van het inleveringsbevel, moesten
worden opgeborgen." (Deze beschrijving van de zendontvanger past bij de Paraset, met uitzondering van het frequentiegebied, dat liep namelijk van 3 tot 7,6 MHz, terwijl Van
Schendel 25 m, dus 12 MHz, als hoogste frequentie opgeeft.
Mogelijk heeft zijn geheugen hem op dit punt in de steek
gelaten).
Nu de verbinding met Engeland tot stand is gekomen gaat
"Prins" ook berichten van de Chef-Staf van de OD, bestemd
voor de Nederlandse regering te Londen, verzenden. Van
Schendel, die het werkplan van de "De Soto" kent, wil dat
liever zelf doen, zodat "Prins" geen kennis krijgt van de in
houd van de OD-telegrammen, maar "Prins" wil de vercijfercode niet afstaan. Doch aan "Joop" (PAoDR), die bij grote
drukte "Prins" wel eens helpt bij het vercijferen, lukt het om
de code en het bijbehorende geheime getal te bemachtigen
en dan kan Van Schendel zelfstandig aan de slag. Hij ont
vangt daarvoor uil Engeland een eigen werkplan.
Van Schendel richt over geheel Nederland een groot aantal
zendposlen in, waarbij hij deels gebruik maakt van de adres
sen van zendamateurs die al voor de (toen nog niet geacti
veerde) Binnenlandse Radiodienst waren gerecruteerd. Is ter
plaatse een omroepontvanger aanwezig dan wordt die ge
schikt gemaakt voor de ontvangst van telegrafie. Hoe dat
gebeurt vermeldt [D9] niet; de middenfrequentversterker zal
wel in genereren zijn gebracht. Als zender gebruikt Van
Schendel vermoedelijk het apparaatje met de 6L6. Op 13
mei 1943 moeten alle omroepontvangers worden ingeleverd.
Van de medewerkers op de zendposten doet niemand dal.
Maar de omroepdoos is dan wel zo goed verstopt dat die
niet even tevoorschijn kan worden gehaald als Van Schendel

onverwacht komt opdagen voor een uitzending. Hij neemt
dan dus altijd een Engelse zenderontvanger mee. Via de
Zweedse weg zijn twee volledige apparaten gezonden, "Eton
III" en "Eton IV" met daarbij de mededeling dat die uitslui
tend voor de OD bestemd zijn. Dr. de Jong vermeldt de zen
ders "Eton III" en "Eton IV" ook [Dl, deel 6, eerste helft,
pag.144]. Merkwaardig is dat hij in het laatste deel (13) van
zijn werk op pag.111 corrigeert dat "Eton III" en "Eton FV"
geen zenders waren maar werkplannen. We signaleren nog
een discrepantie: Volgens de Jong was de eerste zender die
de groep "Zwaantje" voor eigen gebruik ontving de "Wolse
ley". Daarmee kreeg Konmg geen verbinding. Wij citeren dr.
de Jong: "Van Schendel bouwde de "Wolseley" volledig om het hielp niet: Londen zweeg. Intussen arriveerde de tweede
zender, de "De Soto". En waarlijk, "de eerste uitzending naar
Engeland", aldus later Van Schendel, "slaagde volkomen...Wij
kwamen in Engeland keihard door". Dat klopt dus niet met
wat Van Schendel in [D9] weergeeft. Verderop schrijft De
Jong dat Van Schendel zich de "Wolseley" had toegeëigend
voor zijn verbindingen met Engeland. Volgens Van Schendel
zelf in [D9] was de "Wolseley" inderdaad via de Zweedse weg
verzonden en voor hem bestemd maar hij had het toestel
nooit ontvangen, "Prins" wilde het niet afstaan.
Hoe het ook zij, Van Schendel reist met een Engelse kofferzenderontvanger door het gehele land, zodat hij van elk
zendadres slechts eens in de vijf of zes weken gebruik be
hoeft te maken. Met de veelvuldige controles in treinen en
bussen is het transport van de zender een riskante onderne
ming. Vaak heeft zijn vrouw of de echtgenote van één van
de medewerkers het toestel onder haar berusting omdat
vrouwen minder gevaar lopen. Soms gaat het bijna fout. Van
Schendel: "Bij mijn vrienden in den Ham bij Amersfoort zou
ik een uitzending verzorgen. Ik was deze maal alleen. Ik had
een tweetal spoed telegrammen, die beslist weg moesten. Het
ging hopeloos slecht. Zoolang ik bezig was, stonden een zoon
en een knecht op den uitkijk om bij gevaar zoo mogelijk nog te
kunnen waarschuwen. Na anderhalf uur onafgebroken tobben,
kon ik eindelijk de boel afbreken. Toen op de fiets terug naar
Amersfoort, doch een eind vóór Amersfoort werd ik aangehou
den door 2 politiemenschen in burger, die mijn bagage wenschten te onderzoeken. Je denkt onmiddellijk, ze hebben een grove
peiling gedaan en zetten nu de wegen af Uiterlijk heel kalm
haalde ik mijn legitimatiepapieren van de PTT tevoorschijn en
zei "ik heb mijn meetapparaten van de PTT in mijn koffer, heb
in den Ham bij de radiocentrale metingen moeten verrichten"
en deed gelijkertijd mijn koffer open. In orde mijnheer, gaat
Uw gang". Ze hadden mijn hart kunnen hooren bonzen. Mis
schien was het slechts controle op het vervoeren van levensmid
delen, doch in zo’n geval spreekt je slechte geweten".
Met het inlevergebod van omroeptoestellen op 13 mei 1943
is ook het bezit van een antenne verboden. Op de zendpos
ten moet dus een tijdelijke antenne worden gemaakt. Bij
PAoDR te Middelstum gaat dat heel gemakkelijk: "Joop"
poot eenvoudig een bamboestok met een willekeurig eind
draad eraan in zijn tuin en dat gaat prima. Bij boerderijen is
het ook niet moeilijk; daar wordt de bliksemafleider van de
aarde losgemaakt en zo ontstaat een prima antenne en aar
de.
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Bij zowel "Eton III" als "Eton IV" zijn vier kristallen aanwe
zig zodat niet bij elke uitzending dezelfde frequentie behoeft
te worden gebruikt. Wanneer veel telegrammen moeten wor
den verzonden wordt ook wel halverwege de uitzending van
frequentie gewisseld. In de praktijk blijkt de propagatie in de
40 m band zeer wisselvallig te zijn. Achteraf niet zo verwon
derlijk want in de betreffende periode, 1943, valt een zonnevlekkcnminimum. Later komt Van Schendel met Engeland
overeen dat voor hem bestemde telegrammen om 7 uur ’s
morgens op de nachtfrequentie (dus circa 85 m) "blind", zon
der requ, worden uitgezonden. Hij kan ze dan thuis op zijn
HRO-ontvanger zonder risico opnemen. Wanneer hij later,
soms pas na enige dagen, weer een zcndverbinding met En
geland heeft, bevestigt hij de ontvangst van de "blind" gezon
den berichten.
Eind juni of begin juli 1943 wordt "Prins" gearresteerd en
twee dagen later ook dr. Oosterhuis, twee kapiteins van de
kustvaart en een medewerker van het cargadoorskantoor.
Enige weken later treft "Joop", D. Rustema, PAoDR te Middelstum, dit lot ook. Wanneer de SD ook Van Schendel be
gint te zoeken verhuist deze met al zijn spullen naar het
adres Vondelstraat 75 te Amsterdam waar hij gastvrijheid
geniet bij een gepensioneerde hoofdzuster van het Wilhelmina Gasthuis. Maar ook hier weet de SD hem te vinden. Op
zaterdagmorgen 4 september 1943 doet de SD een inval.
Twee Nederlandse (!) rechercheurs komen met getrokken
revolver de kamer van Van Schendel binnen en arresteren
hem. Alles wordt gevonden; zender, kristallen, ontvanger,
correspondentie met de Chef-Staf van de OD en een aantal
gecodeerde telegrammen. Eerst gaat het naar het hoofd
kwartier van de SD aan de Euterpestraat en daarna in ra
zend tempo naar het Binnenhof te Den Haag. Onmiddellijk
begint daar het eerste verhoor dat 36 uur duurt. Daarbij
wordt hij ook geconfronteerd met Ch.J. Tijdgat, PAoTY. De
Groningse groep is namelijk ook opgepakt. Na afloop wordt
hij in de gevangenis te Scheveningen (het "Oranje-Hotel")
geworpen. Vele malen worden de verhoren herhaald, waarbij
Van Schendel consequent dezelfde leugens vertelt en er
daardoor in slaagt anderen te sparen. Hij geeft daarvan in
[D9] een gedetailleerd en boeiend beeld. Na zeven weken
wordt Van Schendel overgebracht naar het als gevangenis
ingerichte Grootseminarie Haaren (zuidoost van ’s-Hertogenbosch).
Ook de Groningse groep is opgepakt; wij vermeldden het
reeds terloops. Dat zijn H.J. Beenen, PAoBE; R. Bolhuis,
PAoBG, Ch.J. Tijdgat, PAoTY, en de heer Veldstra uit Joure; vanuit zijn boerderij heeft Van Schendel vaak uitgezon
den.
PAoBE schreef aan auteur dat hij samen met PAoTY per
auto naar Scheveningen werd gebracht. Ze mochten niet
met elkaar spreken. Maar door elkaar in morse op de pols
te tikken konden ze toch afspreken wat ze bij verhoor wel
en wat niet zouden zeggen. Ook zij kwamen tenslotte in
Haaren terecht. Ook daar bleek het nut van het kennen van
morse. We citeren Van Schendel in [D9]: "Al was het in
Haaren absoluut onmogelijk iets van je buren te zien - elke cel
werd namelijk op onze afdeeling apart gelucht - toch hebben
wij van Kerstmis (1943) tot aan mijn vertrek in juni (1944)

contact gehad met een groot aantal "medebewoners". We ont
dekten plotseling dat de waterleiding af en toe een geluid
maakte, alsof er met morse geseind werd. Direct nam ik proe
ven, eerst lieten we de straal loopen en onderbraken we deze bij
de kraan met onze vinger, doch dit gaf geen behoorlijke resul
taten. We ontdekten het plotseling. Wanneer je de kraan opende
in het rythme van de morseteekens, dan kon je op eenigen af
stand het geseinde gewoon op het gehoor nemen. Charles Tijd
gat, die twee cellen van ons af zat, had het geval ook in de
gaten en al spoedig hadden we een pracht van een draadlooze
verbinding. Het aantal stations breidde zich snel uit. Onze
vriend naast ons kwam in de "lucht", evenals onze overbuur
man. Ook lange afstandsverbindingen werden gemaakt, zoo
met Gehrels uit Eindhoven, die op de le verdieping was onder
gebracht en daar een behoorlijk aantal cellen van ons verwij
derd was. Urenlang hebben we aan de kraan doorgebracht,
nieuwsberichten kwamen door, of werden door ons verzonden.
Zoo kwam ik op een bepaalden dag ook in contact via de
kraan met onze O.D.-vrienden "Hein" en "Joop", die in Amster
dam op heeterdaad waren betrapt. lederen avond werd je cel
grondig door SS en Groene Politie onderzocht, nauwkeurig
werden de muren afgetast, of er soms gaatjes gemaakt waren,
om contact te krijgen met je buren, doch die "kraanfanfare"
hebben ze nooit ontdekt."
In Haaren zaten ook de slachtoffers van het Englandspiel, en
daar waren uiteraard ook veel telegrafisten onder die aan
het morseverkeer konden meedoen. Zo bereikte ook het
bericht van de invasie Haaren. "Alle mogelijke veronderstellin
gen werden geuit", schrijft van Schendel, "hooge militairen,
mannen van den Engelschen geheimen dienst en nog onervaren
jongens, allen gaven hun meening de één nog hoopvoller dan
den ander". En dat allemaal via de waterleiding! De hoop is
voor Van Schendel en zijn maten overigens snel vervlogen:
de volgende dag worden zij op transport gesteld naar de
Kriegswehrmachtgefangnis te Utrecht. De badmeester, de eni
ge Nederlander en een prachtkerel volgens Van Schendel,
zei "voor de meeste luitjes geldt hier het bekende: "wie hier bin
nenkomt, laat alle hoop varen"."
Op 28 juni 1944 is de rechtszitting: PAoBE heeft vernomen
dat dit het laatste redelijke proces is geweest. Behalve Van
Schendel, Tijdgat, Beenen, Bolhuis en Veldstra staan nog
meer verzetsmannen terecht, waaronder Graafhuis, Radiocommandant-Zuid van de Binnenlandse Radiodienst. De uit
spraak is: Van Schendel en Tijdgat de doodstraf, Beenen 15
jaar, Graafhuis en Bolhuis elk 12 jaar en Veldstra 10 jaar
tuchthuis. Van Utrecht gaan de veroordeelden naar Anrath
in Duitsland, waar ze 3 weken verblijven. Omdat de geal
lieerden zo snel optrekken worden ze naar Lüttringhausen
gebracht: een tuchthuis voor lang gestraften. Daar ontmoe
ten ze ook A.F. van Aggelen, PAoXN, die er al veel langer
zit. Tenslotte worden ze door de Amerikanen bevrijd. De
doodvonnissen zijn dus niet voltrokken.
Maar er waren meer zendamateurs bij de Buitenlandse Radi
odienst betrokken. Zo noemt [D9] J.P. Meertens (PAoMO)
uit Zwolle, die samen met Y.L. Feitsma, de latere PAoJA,
reeds eind 1941 in verband met een uitzending naar Enge
land zijn gearresteerd. Meertens is in oktober 1943 in het
concentratiekamp Neuengamme overleden, Feitsma heeft de
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oorlog overleefd. Ook noemt [D9] C.L.J. van Lent, PAoXI
uit Heemstede, die zich met zijn groep heeft ingezet voor
een verbinding met Engeland, ter dood wordt veroordeeld,
gratie verkrijgt, tot levenslang wordt veroordeeld en tenslotte
in het tuchthuis Lüttringhausen bij Remscheid door totale
verzwakking het leven verliest ([D2] spreekt van veroorde
ling tot tien jaar tuchthuis). Ook J. Klingen, PAoXL, wordt
te Heemstede gepakt, ter dood veroordeeld en op 24 januari
1942 gefusilleerd [Dl, deel 5, tweede helft, pag.840, met een
correctie in deel 13, pag.lO7][D2].
Ph.J. Huis, PAoAD, is ook actief in de Illegaliteit; hij helpt
ondergedoken Joden en ver’eent af en toe assistentie aan
een "pilotenlijn", een organisatie die boven bezet gebied af
geschoten piloten helpt om terug te keren naar Engeland.
Als Philipsman krijgt hij van zijn chef, ir. G. van Beusekom,
commandant van station RD18, af en toe opdracht een doos
met zendbuizen ergens buiten de poort onder een boom te
zetten. Die vinden vervolgens hun weg naar zenders voor de
Binnen- of Buitenlandse Radiodienst. Toevallig loopt PAo
AD eens een oude kennis, D. de Groot, PAoDG, tegen het
lijf. Het blijkt dat PAoDG in de Buitenlandse Radiodienst
zit; hij zendt vanuit de nog steeds bestaande windmolen te
Beesd. Doch de informatie over de Buitenlandse Radiodienst
blijft fragmentarisch.

Bijlage 1 van de appendix [D6] vermeldt de radiocommandanten, telegrafisten en technici per Gewest van de OD, zo
als die aan Dalmijn bekend waren. Daar zijn ook zendama
teurs onder, maar hun roepletters zijn niet vermeld. Wij heb
ben getracht die te achterhalen. Daarbij hadden wij wederom
veel gemak van het onderzoek dat H.A.A. Grimbergen,
PAoLQ, heeft gedaan naar de houders van de roepletters
die voor de oorlog zijn uitgegeven. Het resultaat is wat (de
in dit boek niet overgenomen) bijlage 1 van de appendix be
treft helaas onvolledig; soms geeft die alleen een achter
naam, zonder voorletters, en dat gegeven is te weinig om
conclusies te kunnen trekken.
Maar er blijven meer vragen. In [D2] wordt D. Abbenes ver
meld als verzetsman die na arrestatie op 18 januari 1945
naar het concentratiekamp Neuengamme wordt gebracht en
daar op 10 april 1945 overlijdt. De tekst in [D2] spreekt van
"een der meest actieve illegale strijders uü de amateurswereld".
Hij was marconist eerste klasse bij de KNSM. [D2] vermeldt
echter geen roepletters. Uit de vooroorlogse roepnamenlijs
ten blijkt dat aan D. Abbenes de roepletters PAoQN zijn
toegewezen. De houder van deze machtiging is echter pas in
1990 overleden. Hier moet dus sprake zijn van een naamge
noot van de verzetsman.

In 1946 is een aantal amateurs door de VERON postuum
tot erelid benoemd. In de door de vereniging uitgegeven
roepnamenlijsten zijn hun namen en roepletters vermeld.
Onder hen is W.M.J. Wories, PAoXY; hij sneuvelde als militair tijdens de meidagen van 1945.
Aan de hand van de ons beschikbare informatie komen we
tot de volgende lijst van gelicenseerde zendamateurs die tij
dens de Tweede Wereld Oorlog in de Illegaliteit actief zijn
geweest. Hun wederwaardigheden zijn zeer verschillend;

sommigen zijn de oorlog zonder kleerscheuren doorgeko
men; anderen werden door de Duitsers opgepakt.
Wat daarna gebeurde was verschillend. Allen werden kort of
langdurig verhoord, waarbij marteling niet ongebruikelijk
was. Sommigen werden daarna onmiddellijk, of na een kort
schijnproces, gefusilleerd. Anderen belandden in de gevange
nis en ondergingen vervolgens - zoals bij Van Schendel en
zijn vrienden - een min of meer normale procesgang voor
een rechtbank; zij werden - afhankelijk van de uitspraak gefusilleerd of naar concentratiekampen gezonden, een oor
deel dat slechts weinigen hebben overleefd.
Maar hoe het hen ook is vergaan, allen zullen zich bewust
zijn geweest van het risico dat het werk in de Illegaliteit voor
henzelf en hun familieleden met zich meebracht en dat heeft
hen er toch niet van wcerhouden eraan deel te nemen.
De lijst is in alfabetische volgorde van de roepletters.
PAoAD Ph. J. Huis
PAoALO C. Valkhof
PAoAPX G. Werkema (werkzaam op station RD 1 dat op
9 februari 1945 is overvallen. Na vrijlating niet
meer gewerkt)
PAoBE H. J. Becnen (4 september 1943 gearresteerd; zie
boven)
PAoBG R. Bolhuis (4 september 1943 gearresteerd; zie
boven)
PAoBN J. Lourens
PAoBU M.J. Burgerhof
PAoDD W.J.L. Dalmijn
PAoDG D. de Groot
PAoDR D. S. Rustema (in juli 1943 gearresteerd, veroor
deeld tot levenslang, door de Amerikanen in 1945
bevrijd in het kamp Lüttringhausen of Hameln)
PAoEK E. Kapteyn (in 1941 omgekomen).
PAoGA Th. C. van Braak (op ons onbekende datum gear
resteerd; op 31 december 1944 in het concentra
tiekamp Gross Rosen overleden)
PAoGE G. H. Pieterson
PAoGI
J. van Gent
PAoGR J. Neuteboom (op 25 april 1941 gearresteerd; in
juni 1943 gefusilleerd)
PAoHB W.M.F.J. Otten (op 25 maart 1941 gearresteerd,
een half jaar later in een ziekenhuis opgenomen
dat hij met Kerstmis 1945 heeft verlaten)
PAoIR
D.A. van der Poel
PAoIW D. Remmerde (werkzaam op station RD 4 dat op
8 februari 1945 werd overvallen. PAoIW werd
gewond doch wist te ontkomen. Zie ook boven)
PAoJAV J.A. Vredeveld (eind augustus 1944 gearresteerd
en gefusilleerd)
PAoJHK J.H. Ketting
A.H.A. Rawie
PAoJQ
PAoKK L. de Groot (in 1941 omgekomen)
PAoKR H. Kranenburg
PAoLF F. A. Kraat
PAoLZ H.M. Borst (Werkzaam op districtstation OostVlaanderen van RD 15 dat op 17 september 1944
werd overvallen. Na arrestatie weer vrijgelaten.
Zie ook boven).
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PAoMB

G.A. Meerhof (Werkzaam op station RD 6 dat
op 10 januari 1945 werd overvallen. PAoMB is op
2 maart 1945 gefusilleerd)
PAoMO J. P. Meertens (eind 1941 gearresteerd; in oktober
1943 in Neuengamme overleden)
PAoMR K. Vermaat (in 1941 omgekomen)
PAoMU G. J. Meijer
PAoMV H. J. van Merrebach
PAoMW D. Neuteboom
PAoMY P.J. ten Haaft (Werkzaam op station RD 6 dat
op 10 januari 1945 werd overvallen. Gearresteerd
en op 26 april 1945 bevrijd)
PAoND N.L.H. Dijkhuizen (in 1941 omgekomen)
PAoNP
L. J. van der Tooien
PAoNWB G.J. van Dam
PAoOB F. P.J. Schoonens (werkzaam op het Vloeiweidestation bij Breda maar was wegens ziekte afwezig
op de dag van de overval. Zie [D10])
PAoPC J. van der Hul (Gearresteerd op 6 februari bij
overval op station RD 2. In concentratiekamp be
vrijd door de geallieerden)
PAoPN
P. Neve (zie boven)
PAoOZ J.H. op den Velde (is opgesloten geweest te Haaren, waar Van Schendel via de waterleiding tele
grafisch contact met hem had. Hoe hij is omgeko
men is ons niet bekend)
PAoQB C.L.F. van den Maagdenberg
PAoQQ C.A. Gehrels (in maart 1945 omgekomen in het
concentratiekamp Dora\ zie boven)
PAoRS G. B. Reijns (werkzaam op het station RD 13 dat
op 18 februari 1945 werd overvallen. Half maart
1945 gefusilleerd)
P.J. Meertens (werkzaam op het leidend station
PAoSS
voor de districtstations van Gewest 15. Zie boven)
PAoTA A.G. Theunissen (werkzaam op station RD 19
dat op 26 september 1944 werd overvallen. Na
arrestatie via Duitsland naar Assen overgebracht
en aldaar bevrijd door de geallieerden)
PAoTY Ch.J. Tijdgat (werkzaam in de Binnenlandse en
de Buitenlandse Radiodienst; in september 1943
opgepakt en ter dood veroordeeld. Door de Ame
rikanen bevrijd in het tuchthuis Lüttringhausen.
Zie boven)
PAoVL J. de Vries (werkzaam op station RD 16, de post
op de Vloeiweide, die op 3 oktober 1944 werd
overvallen. PAoVL is op 4 oktober 1944 gefusil
leerd. Zie boven)
PAoVM Frater Martinus
PAoWO W.H. Welgraven
PAoXI
C.L.L. van Lent (midden 1941 gearresteerd en tot
10 jaar tuchthuis veroordeeld. In tuchthuis Lütt
ringhausen bij Remscheid op 13 juni 1942 overle
den)
PAoXK A.A. van Mansum (werkzaam op station RD 13,
dat op 18 februari 1945 werd overvallen. PAoXK
is half maart 1945 gefusilleerd)
PAoXL J. Klingen, Broeder Jozef (midden 1941 gearres
teerd en ter dood veroordeeld. PAoXL is 24 janu
ari 1942 gefusilleerd)

PAoXN
PAoYM

PAoZB

A.F. van Aggelen (ons is alleen bekend dat hij in
Lüttringhausen terecht is gekomen en daar door
de Amerikanen is bevrijd, zie boven)
A.M.E.Th. Engers (in februari 1945 gearresteerd;
zou worden gefusilleerd maar wist te ontkomen.
Zie boven)
H.A. Touw (werkzaam op station RD 16 dat op 3
oktober werd overvallen. PAoZB kwam daarbij
om het leven. Zie boven)

Wanneer achter een naam geen bijzonderheden zijn vermeld
wil dat niet zeggen dat de betreffende amateur niet is gear
resteerd; er is ons daarover echter niets bekend.
Ook zijn er radioamateurs in de Illegaliteit actief geweest die
pas na de oorlog een zendmachtiging hebben behaald, zoals
E. Kaleveld, PAoXE, van het station G12; J. Zandbergen,
PAoZY, van het station Gil; J.M. de Regt, PAoRZL, werk
zaam op het districtstation Noord-Beveland van het Gewest
RD 15; F.M. Gerrits, N7GQC, werkzaam op het station G5.
Omdat zij niet behoren tot degenen die bij het uitbreken van
de oorlog een zendmachtiging bezaten hebben wij hun na
men niet in de lijst opgenomen.
Volledigheidshalve vermelden wij nog dat op het station G18
te Eindhoven na de bevrijding van het Zuiden ook een aan
tal gelicenseerde amateurs heeft gewerkt. Hoewel zij dus een
bijdrage aan de Binnenlandse Radiodienst hebben geleverd
deden zij dat zonder het risico door de Duitsers te worden
opgepakt. Daarom hebben wij hun roepletters en namen
niet in de lijst opgenomen.

We stellen nogmaals met nadruk dat de gegevens waarover
wij beschikken onvolledig zijn, wellicht zelfs zeer onvolledig,
zodat de door ons opgestelde lijst van gelicenseerde radio
zendamateurs die in de Illegaliteit actief zijn geweest, incom
pleet is. Desalniettemin bevat de lijst de roepletters van 55
amateurs, waarvan er 19 in de oorlog zijn omgekomen. Toen
Nederland in 1940 door Duitsland werd bezet waren er circa
455 gelicenseerde radiozendamateurs. Uitgaande van het ge
geven dat de lijst onvolledig is mogen we dus stellen dat van
hen 12% of meer in de Illegaliteit actief is geweest. Een ge
tal dat met ere mag worden genoemd en dat zelfs zeer hoog
ligt in vergelijking met het percentage van de totale Neder
landse bevolking dat in Illegaliteit werkzaam is geweest. Dr.
L. de Jong heeft daarvan een ruwe schatting gemaakt. Voor
de periode tot september 1944 komt hij tot vijf-en-twintigduizend illegale werkers, een getal dat slechts als een orde van
grootte mag worden beschouwd [Dl, deel 7, tweede helft,
pag. 1012, met een aanvulling in deel 13 op pag. 126]. Het
gaat over hen die bij een verzetsorganisatie waren aangeslo
ten en is exclusief individuele plegers van sabotage, onder
duikers etc. Nederland had in de oorlog circa 9 miljoen in
woners. Wanneer we nu eens grofweg aannemen dat hiervan
de helft te jong of te oud was voor verzetswerk dan resteren
4,5 miljoen. De 25.000 verzetswerkers vormen daarvan dus
(25.000/4.500.000) x 100% = 0,56%. Het percentage kan na
september 1944 nog wel wat zijn gestegen maar 12% van de
radiozendamateurs blijft daartegen zeer gunstig afsteken.
In de oorlog is ook radiopionier-van-het-eerste-uur Rudolf
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Appendix bij paragraaf IV.2
De tekst van deze appendix is de letterlijke weergave van
een rapport dat na de Tweede Wereldoorlog is opgesteld
door ir. W.J.L. Dalmijn, PAoDD. Daar waar zulks voor een
goed begrip wenselijk leek hebben wij korte verduidelijkin
gen toegevoegd. Die zijn cursief gedrukt en tussen vierkante
haken geplaatst.
VERSLAG INZAKE DEN BINNENLANDSCHEN RA
DIODIENST VAN DEN OD OVER HET TIJDVAK SEP
TEMBER 1944 TOT MEI 1945

' 1

■

*41
'•
Afb.IV.2-10. Monument ter nagedachtenis van Rudolf Tappenbeck.
Het staat aan het einde van de Zuid-Boulevard te Noordwijk aan Zee.

Tappenbeck omgekomen. (...) Mei 1944 werd Rudolf Tappen
beek door de Duitsche politie gevangen genomen: in zijn huis
werden bij een huiszoeking helaas voor hem zeer bezwarende
documenten gevonden. Het ernstigste daarvan was een vlug
schrift dat zijn steeds naar waarheid zoekende geest had ont
worpen en waarin scherp omlijnd, punt voor punt en onweer
legbaar, was vastgelegd hoe de Duitschers, onder hun bedrieg
lijke benaming van in Nederland "Kultur" te brengen, de geeste
lijk en maatschappelijk goed geordende en hoogstaande samen
leving in al haar onderdeden vernietigden en misvormden. Dit
vlugschrift was bedoeld om onder de Duitsche soldaten ver
spreid te worden. Te hopen is het, dat dit product van zijn fijne
en philosophische geest samen met zijn verdere opstellen nog
eens wordt teruggevonden. Ternauwernood aan de dood door
de kogel ontsnapt, vond deze voortreffelijke Nederlander, na
een gevangenschap in Scheveningen, Vught en Saxenhausen,
door de verschrikkelijke ontberingen in December 1944 in het
concentratiekamp Neuengamme den dood (...). Aldus de cir
culaire van een Noordwijks comité dat ijverde voor een ge
denkteken ter nagedachtenis van Rudolf Tappenbeck. Dat is
er ook gekomen en het staat aan het einde van de Zuidboulevard te Noordwijk aan Zee (afb.IV.2-10). Ook heeft de
gemeente Noordwijk een straat naar hem vernoemd.
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Samenvatting
In dit verslag worden besproken de organisatie, handelingen en resulta
ten van den Binnenlandschen Radiodienst, die werd opgebouwd in Ne
derland met Nederlandsch personeel en materieel zonder eenige geal
lieerde steun.
De andere taken van den Verbindingsdienst worden niet aan een nadere
beschouwing onderworpen en slechts genoemd, indien zij op directe wijze
hebben bijgedragen aan het functioneren van den Radiodienst.
Getracht is deze beschrijving zoo objectief mogelijk te houden; met dit
doel voor oogen werd al hel cijfermateriaal, waarop de hand kon worden
gelegd in de bijlage verwerkt, teneinde een op getallen gebaseerde indruk
te kunnen geven.
Doelbewust worden de persoonlijke prestaties geheel buiten beschouwing
gelaten, aangezien zij spoedig aanleiding geven lot subjectiviteit; mijns
inziens is dit standpunt te motiveeren bij een verbindingsdienst, waar de
resultaten niet zoo zeer afhankelijk zijn van één persoon als van een
groep van personen.
Het cijfermateriaal maakt de onderlinge vergelijking van de resultaten
door de geweslelijke stations verkregen, mogelijk, doch met nadruk moet
er op worden gewezen, dat onder zeer uiteenlopende omstandigheden
deze resultaten werden verkregen, zoodat het cijfermateriaal met als
maatstaf mag worden gebruikt bij de waardering van de inspanning en
het risico, welke hel personeel zich getroost heeft.

Inleiding
De oprichting van den Binnenlandschen Radiodienst van den OD vond
volgens de mij verstrekte inlichtingen plaats in 1942; naar hel schijnt was
de scheiding tusschen den Binnenlandschen en den Buitenlandschen
radiodienst [de radioverbindingen vanuit bezet Nederland met Engeland] in
het begin niet zoo ver doorgevoerd als in latere jaren het geval was.
De opzet van den Binnenlandschen Radiodienst was oorspronkelijk het
voorzien in radioverbindingen tusschen hel Algemeen Hoofdkwartier van
den OD en de Gewestelijke commandanten van den OD en evenzoo
tusschen Gewestelijke Commandanten van den OD en Districtscomman
danten, teneinde op het oogenblik van het terugtrekken van de Duitsche
bezettende macht niet geheel afhankelijk te zijn van de telefoon- en tele
graafdienst van P.T.T., waarvan was aan te nemen, dat zij juist op dat
oogenblik niet naar behooren zou kunnen functionneeren.
Aan deze doelstelling is zooveel mogelijk de hand gehouden en zij heeft
niet nagelaten een ongunstigen invloed uit te oefenen bij hel daadwerke
lijk in bedrijf komen van het radionet in September 1944, door de lechnische beperkingen in de apparatuur, hierop wordt nog nader ingegaan.
In de jaren 1942 en 1943 werd het benoodigde personeel voor den radio
dienst "geworven" en in sommige gevallen geoefend; voorts werd de be
noodigde apparatuur gebouwd met onderdeden en radiobuizen, die voor
een zeer belangrijk deel afkomstig waren van de N.V. Philips Gloeilam
penfabrieken.
De wisseling van leidende figuren in den Radiodienst heeft grooten in
vloed gehad op de organisatie van den dienst, doch vooral op de appara
tuur, zo zijn er verschillende typen zenders gebouwd, die later weer ver
vangen werden door de min of meer universele zelf-geëxcileerde zender,
uitgerust met 2 buizen van het type PE 06/40.
De factoren voor de opbouw van een binnenlandschen radiodienst waren
belangrijk minder gunstig dan die voor de buitenlandschen radiodienst.

Immers bij een Buitenlandschen Radiodienst werd gebruik gemaakt van:
1) De jarenlange ervaringen van de Intelligence Service op dit gebied.
2) De op militaire leest geschoeide speciale opleiding van "agenten en
operators".
3) De onkwetsbare centrale organisatie [in Engeland].
4) De speciale apparatuur met de juiste golflengten en het juiste vermo
gen, dat voor de verbinding met Engeland slechts eenige watts be
hoefde te bedragen.
5. De gunstige omstandigheid, dat radiografische onderlinge contacten
tusschen gedropte [per parachute boven bezet gebied afgeworpen] "ope
rators" onnodig zijn.
6) Een aparte code en roepnamenstelsel voor iedere "operator".
7) De mogelijkheid op korte termijn nieuw materiaal te verstrekken
[vanuit Engeland en per parachute afgeworpen]. Hiertegenover staan
natuurlijk de nadeelen, welke zijn verbonden aan het "droppen" van
personen, hetwelk evenwel normaal slechts éénmaal geschiedt.
Typerend voor den opzet van den Binnenlandschen Radiodienst waren:
1) Een leidend station voor Nederland, belast met de leiding van de
berichtenwisseling en uitgerust met 4 zenders en 4 ontvangers. Elk
van deze zenders en ontvangers moest dienen voor de berichtenwisse
ling met alle gewesten, ingedeeld bij een gewestengroep.
2) Vier gewestengroepen, West, Noord, Oost, Zuid, waarbij de gewesten
waren ingedeeld volgens de geografische ligging.
3) Ieder gewest was ingedeeld in districten, welke in directe radiografi
sche verbinding moesten staan met het radiostation van het betreffen
de gewest.
4) Iedere gewestengroep had voor de er toe behoorende gewesten en
alle eronder ressorteerende districten één frequentieband van 100
kpps [kilohertz] (Groep West 3200 - 3300 kpps, Groep Noord 3300 3400 kpps, Groep Oost 3400 - 3500 kpps en Groep Zuid 3500 - 3600
kpps).
5) Het functionneeren van het radionet zou slechts gedurende korten
tijd geschieden.
6) Het peilgevaar zou betrekkelijk gering zijn door den korten duur en
door de te verwachten desorganisatie van de Duitsche troepen.
7) Alle stations beschikten over een gemeenschappelijk codesysteem
voor het overbrengen van berichten en hadden alle de beschikking
over het sleutel boek.
8) Ieder station had slechts de beschikking over de roepnamen van de
stations, waarmede het moest corresponderen, d.w_z. voor een gewestelijk station de roepletters van het eigen station, het leidend station
en de districtstations en niet die van andere gewestelijke stations.

Na deze algemeene inleiding zal nu besproken worden het functionnee
ren van het binnenlandsche radionet gedurende het laatste gedeelte van
de bezettingstijd.
Voor de hand ligt een chronologische indeeling in vier tijdvakken, n.1.:
Tijdvak 1: Opbouw van de radioverbindingen.
Tijdvak 2: Consolidatie van de radioverbindingen en coördinatie met
andere diensten.
Tijdvak 3: Strijd met de "Funkmess" afdeelingen van de Duitsche bezet
tende macht.
Tijdvak 4: De vervulling van de OD taak na de bevrijding.

Tijdvak 1: September 1944 - November 1944: Opbouw
van de radioverbindingen
Het oprukken van de Geallieerde troepen over Nederlands grondgebied
ging direct gepaard met een vergroote activiteit van de verzetsgroepen,
zoodat begin September ook de Binnenlandsche Radiodienst van den
OD daadwerkelijk in bedrijf kwam. Het was nuttig op dit tijdstip de ba
lans op te maken teneinde na te gaan, wat zou kunnen worden bereikt
met de reeds bestaande organisatie en welke verbeteringen alsnog zou
den kunnen worden aangebrachl.
De volgende punten waren van groot belang:
1. Na februari 1944 waren verscheidene proefuitzendingen gehouden
over geheel Nederland; deze proefuitzendingen waren zonder uitzon
dering alle mislukt, niet slechts landelijk, doch geheel, aangezien
geen 2 stations verbinding hadden gehad.

Het was niet bekend in welke gewesten een ontvangapparaat aanwe
zig was.
3. Enkele gewesten beschikten niet over een zendapparaat (Zwolle).
4. Noodinstallaties, welke bij het uitvallen van de stroomvoorziening
zouden moeten worden gebruikt om de zenders in bedrijf te houden
met behulp van accumulatoren, waren slechts in eenige gewesten
(niet met name bekend) aanwezig.
5. Het was niet bekend of er eenige districten waren voorzien van zenden/of ontvanginstallaties.
6. De keuze van de golflengten was gebaseerd op amateurervaringen;
het was vrij zeker, dat dit niet de meest gunstige golven waren.
7. Door het ontbreken van meetapparatuur, in het bijzonder golfmeters, zou het practisch onmogelijk zijn in geval van falen op de geko
zen golflengte, de apparatuur in de gewesten om te bouwen voor
andere golflengten.
8. De frequentieband van iedere gewestengroep was zeer klein, n.1. 100
kpps, zoodat het niet mogelijk zou zijn de golflengte belangrijk te
wijzigen bij storingen of na vijandelijke peiling.
9. De districtstations zouden op dezelfde frequentie moeten werken als
de gewestelijke stations; hier ware het voor de hand liggend geweest,
golven kleiner dan 10 meter toe te passen in verband met de kleine
re afstanden en het verminderde peilgevaar.
10. Het vermogen van de zenders, zijnde 50 è 200 Watt was voldoende
groot te achten.
11. Het leidende station No.1 te Blaricum had nog geen rechtstreekse
(geheime) telefoonverbinding met het AHK [Algemeen Hoofdkwartier
van de OD]. Deze verbinding was radiotelegraflsch, hetgeen de peilkansen, hoeveelheid personeel en werk zeer vergrootte, doordat nu
ieder telegram 2x moest worden verzonden en ontvangen. Het aantal
ontvangtoestellen was voldoende (5) het aantal zenders (2) niet.
12. Het leidend station No.2 te Amsterdam had wel een rechtstreekse
(geheime) telefoonverbinding met het AHK. Er was evenwel slechts
één ontvangtoestel aanwezig (in plaats van 4) en één zender (in
plaats van 5).
13. De geografische indeeling van de gewestengroepen was een gevaar,
aangezien het ingeval van overval van een station niet moeilijk zou
zijn door peiling op de (na de overval) gemeenschappelijke golfleng
te andere gewestelijke stations in de nabijheid op te sporen.
14. Redelijkerwijze waren onnauwkeurigheden te verwachten bij het codeeren en decodeeren van de berichten, alsmede bij het vaststellen
van de oproepseinen [roepletters], aangezien na de eerste mondelinge
instructie van hiervoor aangewezen (en niet geselecteerde) codeofficieren door den Hoofdcodeofficier de verdere instructie geheel
schriftelijk was geweest. Deze onnauwkeurigheden in de op zichzelf
staande codedienst zouden vanzelfsprekend een ongunstigen invloed
hebben op het radioverkeer.
15. Alle radioberichtenwisseling zou geschieden met dezelfde code, die
eenmaal per dag wisselde.
2.

Bij de beschouwing van deze sombere doch nuchtere balans dient niet uit
het oog te worden verloren, dat juist de uitstekende geheimhouding wel
ke bij den opbouw van den Radiodienst werd betracht, en naderhand de
langdurige uitoefening van den dienst heeft mogelijk gemaakt, voor een
belangrijk deel aanleiding is geweest tot het ontstaan van de geschetste
toestand. Deze geheimhouding immers liet niet toe dat alle gegevens
schriftelijk werden vastgelegd en dat vele personen betrokken werden bij
de organisatie van het radionet en de bouw van de apparatuur, op deze
wijze zijn vele gegevens bij de arrestatie van de leiders verloren gegaan
(zonder daarbij in handen van den vijand te vallen!).
Zoals uit de bovenstaande gegevens moge blijken, waren er voldoende
redenen aanwezig tot twijfel aan het goede functionneeren van den radio
dienst, en tegen het gedurende geruimen tijd in bedrijf houden zouden
zeer zeker ernstige bedenkingen kunnen worden aangevoerd.
Toen de radiodienst in bedrijf werd gebracht, was evenwel de algemeene
indruk, dat de bevrijding zeer nabij was en behoefde een korte duur van
de werkzaamheden niet in twijfel te worden getrokken. De eerste
krachtsinspanning moest derhalve gericht zijn op het in bedrijf brengen
van een zoo groot mogelijk aantal radioverbindingen.
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De radiotelegraafverbindingen tusschen Amsterdam, Blaricum, Hilver
sum, Haarlem en Alkmaar kwamen zeer vlot tot stand, doch die met de
andere gewesten lieten op zich wachten. De radiotelegraGsien van de
leidende stations 1 en 2 waren dag en nacht in de weer om de verbinding
met de andere gewesten lol stand te brengen. Inmiddels werd er hard
gewerkt om de technische outillage van het leidend station 2 uit te brei
den met ontvangapparaluur. Tegelijkertijd werd getracht één groot lei
dend station op te bouwen in Amsterdam, dat zou moeten beslaan uit
een centrale afdeeling, waarin alle ontvangapparaluur, seinsleutel en
telegrafisten zouden worden ondergebracht, benevens een viertal zendsta
tions op afstand te bedienen vanuit de centrale afdeeling met behulp van
relais, die reeds waren verkregen van de plaatselijke telefoondienst en
lijnen van hel illegale OD-lelefoonnet. De opbouw van dit groole leiden
de station is mislukt, doordat geen nieuwe opstellingsplaatsen voor zen
ders konden worden verkregen. Van de 10 opgegeven adressen bleken bij
navraag de bewoners niet bereid hel risico te lopen.
De behoefte aan radioverbindingen, speciaal met hel Zuiden en Oosten
des lands werd steeds grooter, doch niet dan nadat door een koerier
bepaalde oproepseinen waren afgesproken tusschen het leidend station 1
en het station 18 (Eindhoven) en niet voor hel einde van September
1944 kwam de gewenschle verbinding met het Zuiden tot stand.
Reeds was de geheimhouding van oproepseinen prijsgegeven, om te
trachten door hel bekendmaken van alle oproepseinen aan alle geweste
lijke stations (legen de oorspronkelijke bepalingen van den radiodienst)
de onderlinge verbindingen tusschen naburige geweslelijke stations tot
stand te brengen om zoodoende berichten te doen doorgeven via meer
dere stations in geval de rechtstreekse verbinding bleef falen.
Door de gestadige uitbreiding van hel OD-lelefoonnel waren Haarlem,
Alkmaar, Hilversum en Blaricum telefonisch bereikbaar geworden, zoodal hel niet noodzakelijk was de radioverbindingen met de gewesten 9,
11 en 12 te handhaven en bovendien was hel leidend station 1 nu goed
bereikbaar. De radioverbindingen met de gewesten 9, 11 en 12 werden
dan ook behoudens proefuitzendingen verbroken. Rechtstreekse verbin
dingen tusschen de gewesten 9, 11, 12 eenerzijds en 18 anderzijds waren
destijds niet noodzakelijk en pasten ook niet in de oorspronkelijke orga
nisatie, waar geen direct verkeer tusschen gewesten onderling was toege
laten.
Het uitblijven van de verbinding met hel Zuiden is toe te schrijven aan
een aantal factoren, die een ongunstige invloed hebben uitgeoefend, t.w.:
1. Gebruik van verkeerde oproepseinen.
2. De gebruikte frequenlieband was zeer druk bezet door sterke geal
lieerde en Duitsche zenders, zoodat de storingen zeer aanzienlijk
waren.
3. In hel Zuiden hadden de gewesten 15, 16, 17 en 18 een eigen nel
gevormd, hetgeen vanzelfsprekend veel lijd en aandacht vorderde.
4. Men werkte zoo onopvallend mogelijk dus met kleine antennes met
de daaraan verbonden geringe signaalsterkte.

2. Het voorstel een geregeld morgenappel te houden door gewest 18
voor alle radiostations van den Radiodienst OD op een vast tijdstip, n.L
9 uur ’s morgens.
In deze gevallen werd vanzelfsprekend comgeerend opgetreden door het
AHK-OD.

Tijdvak 2: November 1944 - Februari 1945. Consolidatie
van de radioverbindingen en coördinatie met andere
diensten

Het aantal radiostations, dal in bedrijf kwam werd steeds grooter; in de
praktijk bleek de frequentie van omstreeks 3000 kpps het meest geschikt
te zijn voor de berichlenwisseling, zoodat de meeste stations op deze
frequentie werkten. Hierdoor werd natuurlijk het risico vergroot, doch er
tegenover stond, dal de berichten op deze frequentie gemakkelijker, dus
met minder oproepen en herhalingen over te brengen waren, waardoor
dus de totale zendtijd zoo klein mogelijk was. Behalve de radiostations in
de gewesten 1 [Leeuwarden], 2 [Groningen], 3 [Assen], 4 [Zwolle], 6
[Apeldoorn], 9 [Hilversum en 13 [Den Haag], die in verbinding waren
gekomen met gewest 18 [Eindhoven], waren de stations 9, 11 [Alkmaar]
en 12 [Haarlem] wederom in bedrijf gesteld voor de directe verbinding
van deze gewesten met gewest 18. In het Zuiden bestond er voorts radio
telegrafische verbinding tusschen de stations 15 [Middelburg], 17
togenbosch] en 18 op een frequentie van 3500 kpps, terwijl in gewest 15
[Middelburg] een intensief radioverkeer werd onderhouden met de dis
tricten. Dit was het enige gewest, waarin in dien tijd sprake was van ra
dioverkeer met districten en het was ook wel het gewest, waarin de be
hoefte aan zulk verkeer hel grootst was door de geografische gesteldheid
[de Zeeuwse eilanden]. In een latere periode is er ook eenig districtverkeer geweest in gewest 11 [Alkmaar], doch daar waren de telefonische
mogelijkheden groter.
Door de uitgebreidheid van hel OD-telefoonnel was het mogelijk de
radioberichtendienst van het AHK-OD en de gewesten 9, 11, 12 en 13
eenerzijds en het gewest 18 anderzijds te coördineren. Het AHK beschik
te in dien tijd over de leidende stations LS 1, LS 2 en LS 2A, die verge
leken met de gewestelijke stations een onevenredig groot aantal tele
grammen hadden te verwerken. Het lag dus voor de hand de belasting
van de stations meer gelijk te maken, te meer, waar de uitbreiding van
het aantal leidende stations (werkend voor het AHK) niet mogelijk was,
doordat geen nieuwe opstellingsplaatsen voor stations konden worden
verkregen. Hel meest logische was, de codeafdeeling van het AHK-OD
te belasten met de verdeeling van de berichten, aangezien deze alle de
code afdeeling moesten passeeren en bovendien alle aanvragen en verbe
teringen daar binnenkwamen. Voorts werd op hel AHK-OD een berichtenofficier aangesteld, die tot laak had alle berichten te behandelen en te
registreeren, die door koeriers, telefoon of radio (binnenlanddienst en
buitenlanddienst) werden verwerkt voor het AHK. Ook deze functie was
logisch, aangezien de codeafdeeling en het AHK om veiligheidsredenen
gescheiden waren ondergebracht.
Inmiddels werd tevens overgegaan op een nieuw codesysteem, waarbij
Een belangrijke wijziging in de algemeene situatie trad in, toen het gewesteLijk station 18 te Eindhoven in opdracht van het Bureau Inlichtin ieder gewest beschikte over een eigen sleutel, zoodat niet langer behoef
gen (B.I.) de leiding van de Binnenlandsche Radiodienst opeischte [Eind de te worden gevreesd, dat een overval op één der stations de correspon
hoven lag in het inmiddels bevrijde Zuiden]. Dit werd beantwoord met een
dentie van alle andere station aan den vijand bekend zou maken.
compromis voorstel van het AHK-OD, inhoudende de handhaving van de
In bijlage 2 is aangegeven over welke radioverbindingen de binnenlandleiding door het AHK-OD met daarnaast directe radiotelegrafische ver
bindingen tusscben gewest 18 en de andere gewesten. Dit voorstel werd
sche radiodienst beschikte.
niet aanvaard door het Hoofd B.I., zoodat de leiding van het radiover
Hieronder volgen nog eenige bijzonderheden over de gewestelijke stati
keer in handen kwam van gewest 18 en het AHK-OD genoegen moest
nemen met de leiding van de technische outillage van de stations en het
ons.
lot stand brengen van afspraken tusschen station 18 enerzijds en de an
dere gewestelijke stations anderzijds. Dit was een logische verdeeling van
Verbinding met
Station
Frequentie
AHK en G18-B.I.
de werkzaamheden, gezien de fusie van de verzetsgroepen onder de alge RD 1 [Leeuwarden] 3000 kpps
AHK en G18-B.I.
RD 2 [Groningen] 3000 kpps
meene leiding van Z.K.H. Prins Bernhard, die in het Zuiden des lands
RD 3 pissen]
AHK en G18-B.I.
vertoefde en gezien de mogelijkheden van hel AHK-OD, om de gewesten
3000 kpps
AHK en G18-B.I.
RD 4 [Zwolle]
boven de rivieren telefonisch of per koerier te bereiken. Na de overname
3000 kpps
RD 5 [Zurphen]
van de leiding van het radioverkeer door gewest 18 werd het met de
4000 kpps
G18-B.I.
RD 6 [Apeldoorn] 3750 kpps
veiligheid aanvankelijk niet te nauw genomen, getuige:
G18-B.I.
Niet in bedrijf, vernield t.g.v. gevechtshandelingen
1. Het verzenden van berichten van 300 groepen door gewest 18 onder RD 7 [Arnhem]
RD 7A [Nijmegen] Gewesten en G18-B.I. Station opgericht door G18
ongunstige omstandigheden, waardoor de leidende stations eenige uren
Niet in bedrijf
RD 8 [Gewest Utrecht en Betuwe]
achtereen in bedrijf waren voor het na vragen van gemiste deelen van de
RD 9 [Hilversum] 2700 kpps
G18-B.I.
tekst.
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L

[Amsterdam] Nooit opgericht, doordat AHK zelf in Asd was
[Alkmaar]
3000 kpps
G18-B.I.
G18-B.I.
[Haarlem]
3000 kpps
G18-B.I.
[Den Haag] 3000 kpps
[Gewest Zuid-Holland]
Niet in bedrijf
[Middelburg] 3500 kpps
Districten en G18-B.I.
[Breda]
Overvallen door vijand
[Den Bosch] 3500 kpps
G18-B.I.
[Eindhoven] 3000 en
AHK en gewest
3500 kpps
RD 19 [Venlol]
Overvallen door vijand
LS 1 [Blaricum]
3300 kpps
LS 2 [Amsterdam] 3000 kpps
LS 2A [Amsterdam] 3000 kpps

RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Districtstations waren [Zzi Zeeland]:
RD 15A
3500-3600 kpps
RD 15B
3500-3600 kpps
RD 15C
3500-3600 kpps
RD 15E
Overvallen door vijand
Hieruit blijkt dat er 21 stations in bedrijf waren in het 2e tijdvak; voorts
dat slechts de stations RD 8 en RD 14 zonder geldige redenen niet in
bedrijf zijn gekomen. Van deze stations werkten er 11 op een frequentie
van 3000 kpps, dat is dus iets meer dan de helft van het totale aantal. In
bijlage 3 is schematisch weergegeven, welke weg een uit te zenden be
richt had te doorloopen. Hieraan moet nog worden toegevoegd dat zoo
wel de Hoofdcodeofficier als de berich tenofficier op het AHK admini
stratie hielden van de radioberichten. Aan het einde van iedere dag vond
een telefonisch onderhoud plaats tusschen deze officieren waardoor de
berichtenofficier te weten kwam, welke berichten waren uitgegaan, de
tijd, waarop zulks was geschied en het dienstnummer. Steeds was door
het telefonisch overbrengen van de berichten naar de zendstations de
codeafdeehng op de hoogte van de vorderingen en moeilijkheden, zoodat
hiermede bij de berichtenverdeeling rekening kon worden gehouden.
Door de uitgebreidheid van het OD-telefoonnet was hel mogelijk de
koeriersdiensten voor een belangrijk gedeelte te doen vervallen, daar de
geheimhouding van de telefoongesprekken zeer goed was, zoodat ook de
meest geheime berichten per telefoon werden doorgegeven. Hierdoor
kon het risico niet alleen voor de koeriers, doch eveneens voor de radio
stations, die nu minder "aanloop" hadden, worden verminderd.
Hoewel het risico van de stations groot was door hel feil, dat 11 stations
op nagenoeg dezelfde golflengte werkten, werd niet overgegaan op ande
re golflengten, uit vrees dat de technische moeilijkheden door het ont
breken van meetapparatuur hel verloren gaan van verbindingen ten ge
volge zou hebben. Gewest 18 kwam met hel voorstel om gedurende hel
overbrengen van een bericht meerdere malen van golflengte te wisselen;
hoe gaarne men ook op het AHK bereid was lol meer ingewikkelde cor
respondentie systemen over te gaan, welke lot doel hadden de opsporing
van stations te bemoeilijken, het was technisch niet op te lossen in Am
sterdam, waar niet de beschikking was over een laboratorium om dit
serieus te beproeven, alvorens er in de practijk mede voor den dag te
komen. Het was immers duidelijk, dat men hiervoor speciale apparatuur
moest vervaardigen, uitgerust met kwarts kristallen en een éénknops- in
het uiterste geval tweeknops-omschakeling van het apparaat om van één
frequentie over te gaan op een andere; het was totaal uitgesloten te ach
ten, deze manipulaties met succes uit te voeren met behulp van zelf-geexciteerde zenders, waarmede algemeen gewerkt werd. Dus werd Eindho
ven verzocht de apparatuur met kwartskristallen voor het AHK gereed te
maken, of althans aan het AHK kristallen te leveren. Het probleem bleek
inderdaad niet eenvoudig te zijn, want eerst einde Maart kwam er een
zender aan (die in December aan gevraagd was) met 5 golflengtestanden.
Deze zender was niet voorzien van gebruiksaanwijzing, golflengteaanduiding of kwartskristallen; veel werd goedgemaakt door het geschilderde
vermanende opschrift ,rDe vijand luistert mee". Achteraf bleek dit pessi
misme ongemotiveerd te zijn, aangezien het geheel, ondanks serieuze
beproeving op verschillende opstellingsplaalsen niet in staat bleek zelfs
afstanden van 2 km te overbruggen.
In dit tijdvak was het reeds moeilijk geworden apparatuur in bedrijf te

houden, aangezien de reserve aan onderdeden en radiobuizen, speciaal
die van hel type PE 06/40 zeer klein was geworden, doordat bij den op
zet van den radiodienst geen rekening is gehouden met een bedrijf, lan
ger dan eenige weken. Voordat de nieuwe zender voor het wisselen van
golflengte nog was aangevraagd, was reeds een dringend beroep gedaan
op Eindhoven tot het verstrekken van radiobuizen en ander materiaal;
inderdaad werd bericht ontvangen, dat op een goede dag radiomateriaal
zou zijn aangekomen te Sliedrecht. Hoewel daartoe herhaalde malen
uitgenodigd bleek gewest 14 niet in staat genoemd materiaal naar Am
sterdam over te brengen. Een tweede moeilijkheid, welke hoofdbrekens
kostte, was de electriciteitsvoorziening van de zenders door het stopzet
ten van der stroomvoorziening door de electriciteitsbedrijven. Hoewel
hierin in bepaalde gevallen zeer veel steun werd ontvangen van enkele
electriciteitsbedrijven door clandestiene stroomlevering, die zeer moeilijk
was door het uitschakelen van geheele wijken, bleek het toch noodzake
lijk het bedrijf voort te zetten met accumulatoren en roteerende omvor
mers. Hierin moest in enkele gevallen plotseling voorzien worden, aange
zien bepaalde stations niet met deze noodinstallaties waren uitgerust.
Voor een zendinstallatie van 200 Watt beteekent dit bij een rendement
van de omvormer van 50% het onttrekken van een stroom van 70 A aan
een 6 V accu; d.w.z. dat een behoorlijk groote accu in ruim een uur leeg
was. Waar het opladen van accumulatoren ook niet eenvoudig was door
het stopzetten van de stroomlevering, kan men zich indenken, dat er heel
wat gezwoegd is om de accumulatoren opgeladen te krijgen met windmo
lens, benzinemotortjes en trapmachines, veelal aan het andere einde van
de stad opgesteld.

Tijdvak 3: Februari 1945 - Mei 1945: Strijd met de
"Funkmess"afdeelingen van de Duitsche bezettende
macht
Het was te verwachten, dat de vrij intensieve radioberichtenwisseling niet
onopgemerkt zou blijven verloopen. Wel waren door de Duitsers overval
len gepleegd op eenige stations, zoals Venlo (begin September), Breda
(October), Zutphen (29 December) en Apeldoorn (10 Januari). Slechts
de overval te Breda was onmiddellijk bekend geworden op het AHK-OD
door een bericht uit Eindhoven; de overvallen op de andere, hierboven
genoemde stations werden eerst veel later, in 2 gevallen zelfs eerst na de
algeheele bevrijding bekend. Voor zoover kon worden nagegaan waren
deze overvallen nog niet met elkaar in verband te brengen.
De systematische opsporing door de S.D. [Sicherheitsdienst] vond op
groote schaal plaats in het derde tijdvak; op het AHK-OD was reeds te
voren bekend, dat de peiidienst van de Duitsche bezettende macht was
uitgebreid en de radiostations waren dan ook uitdrukkelijk gewaarschuwd
voor komende acties. De eerste overval in deze periode vond plaats na
een peiling op het station LS 2 te Amsterdam op 30 Januari 1945. De
onmiddellijke reactie van het AHK was de telefonische en radiografische
bekendmaking (via RD 18) van den overval aan alle radiostations van
het binnenlandsche radionet, benevens een verbod uit te zenden op de
frequentie van 3000 kpps. De tweede stap was het aanvragen van nieuwe
apparatuur volgens gespecificeerde opgaven te Londen zoowel als te
Eindhoven. Niettemin werden achtereenvolgens nog de stations LS 2A
(waarvan het personeel reeds was gearresteerd bij de overval op LS 2), 2,
3, 4, 1, LS 1 en 13 overvallen. De gegevens van deze overvallen volgen
nog hieronder.
Station

Datum van Overval

L 2
LS 2A
2
3
4
1
LS 1
13

30 Januari 1945
Begin Februari
6 Februari
8 Februari
8 Februari
9 Februari
10 Februari
18 Februari

O ps tellings p laa ts
Amsterdam - gepeild
Amsterdam - niet gepeild
Uithuizermeeden - gepeild
Hoogeveen - niet gepeild
Zwolle - gepeild
Lekkum - niet gepeild
Blaricum - niet gepeild
Den Haag - gepeild

De overvallen op de stations 2, 3, 1 en LS 1 hebben een merkwaardigen
samenhang in data en omstandigheden, zoodat hier een nader onderzoek
werd ingesteld, waarvan de resultaten nog moeten worden afgewacht,
alvorens hierover mededeelingen te kunnen doen [de uitkomst van het
nader onderzoek is ons niet bekend].
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Tengevolge van deze acties waren nu slechts 3 stations overgebleven
boven de rivieren, waarmede vanzelfsprekend zeer zuinig moest worden
omgesprongen. De uitzendingen op de 3000 kpps waren reeds verboden;
nu was het dus zaak de apparatuur geschikt te maken voor nieuwe fre
quenties. Naast het geschikt maken van oude resteerende apparatuur was
hel natuurlijk van groot belang nieuwe apparatuur te verkrijgen; eenerzijds werd getracht deze uit bevrijd dan wel geallieerd gebied te verkrij
gen, anderzijds werd nieuwe apparatuur gebouwd. De bouw van deze
nieuwe apparatuur, bestemd voor opstelling in Amsterdam ging met
groote moeilijkheden gepaard, aangezien het weinige reservemateriaal in
Duitsche handen was gevallen. Bovendien was het nog steeds niet gelukt
een nieuwe opstellingsplaats te verkrijgen voor een zendstation. Toen de
nieuwe apparatuur gereed was, werd zij opgesteld in een der gebouwen
van hel Gemeente Electriciteits Bedrijf te Amsterdam, doch kon hier
niet in gebruik worden genomen, aangezien dit gebouw een zeer vitaal
punt was van bet ondergrondsche telefoonnet.
Inmiddels was hel personeel van station 11 [Alkmaar] er in geslaagd de
oude apparatuur geschikt te maken voor meerdere golflengten en was
hel verkeer met Eindhoven herval, waarbij snel werd gewerkt en veelvul
dig op andere frequenties werd overgegaan. Later volgden de stations 9
[Hilversum] en 12 [Haarlem].
De opslellingsplaais in Amsterdam was nog steeds een probleem, zoodat
de inmiddels per geallieerd vliegtuig (einde Maart) aangevoerde appara
tuur werd opgesteld in een station van den Buitenlandschen Radiodienst,
hoezeer dit ook indruisle tegen de veiligheid. Deze "gedropte" apparatuur
bleek, zoals reeds werd opgemerkt, geheel ongeschikt te zijn; ondanks de
vele pogingen en de herhaalde afspraken met hel station 18, bleek het
niet mogelijk te zijn de verbinding met station 18 tot stand te brengen.
De in het G.E.B. te Amsterdam opgestelde zender was inmiddels gereed
gemaakt voor de bediening van uit het bureau van den Hoofd-codeofficier, dat zich op 2¥z È 3 km afstand bevond. De zender werd over een
telefoonleiding van het OD-lelefoonnet met behulp van relais ingescha
keld; het ontvangtoestel en de seinsleutel benevens de schakelaar om de
zender in en uit te schakelen bevonden zich in het bureau van den
Hoofdcodeofficier. Een inval in dit bureau als gevolg van peiling was dus
niet te vreezen. De bezwaren tegen het in gebruik nemen van deze zen
der (vitaal punt van de telefoondienst) namen af, naarmate de bevrijding
naderde. De eerste proefuitzending met gewest 12 slaagde onmiddellijk
evenals de eerste proefverbinding met gewest 18.
Gedurende het derde tijdvak waren een aantal berichten, die normaal via
den Binnenlandschen Radiodienst zouden zijn verwerkt, behandeld door
den Buitenlandschen Radiodienst en via Londen doorgegeven naar ge
west 18. Vanzelfsprekend heeft dit een extra belasting en extra risico
tengevolge gehad voor de stations van den Buitenlandschen Radiodienst.

Tijdvak 4: Na de algeheele bevrijding: De vervulling van
de OD-taak na de bevrijding
Op het tijdstip van de bevrijding waren boven de rivieren de stations 9,
LS, 11, 12 en 13 in bedrijf en kon in samenwerking met het station 18 de
OD-laak worden voortgezet. Ondanks alle verzoeken werd het station 18
door B.I. [Bureau Inlichtingen] op 15 Mei gesloten, waardoor alle verbin
dingen met het Zuiden des lands waren verbroken.
Inmiddels was reeds enig materiaal verzameld, afkomstig van de Kriegsmarine, waarmede nieuwe stations konden worden opgebouwd. Na het
verkrijgen van een opdracht van Z.K.H. Prins Bemhard voor het herstel
van radioverbindingen, transport en de noodige papieren, bleek het mo
gelijk, op 25 Mei de Grebbelinie te passeeren met als doel Breda. De
verbinding Breda-Amsterdam kwam denzelfden dag tot stand bij de eer
ste proefuitzending. Het verkrijgen van benzine voor den opbouw van het
radionet vorderde veel tijd; ten slotte bleek het M.G. [Militair Gezag] te
Breda bereid gevonden deze te verstrekken.
Het eerstvolgende gewest, dat wederom de beschikking kreeg over een
radiostation was Groningen (2 Juni 1945); maatregelen waren inmiddels
getroffen, dat de stations te Den Bosch, Eindhoven en Arnhem op 14
Juni in bedrijf zouden zijn, zoodat op dit tijdstip het volgende radionet in
bedrijf zou zijn: Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Alkmaar, Hilversum,
Groningen, Arnhem, Den Bosch, Breda, Eindhoven.
De eerste week van Juni kwam er evenwel een kink in de kabel, doordat
de uitzendingen van het OD-net werden verboden door Captain Hooper,
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zoogenaamd uil naam van 21 Army Group. Deze Captain Hooper was
aangesteld als commandant van hel radionet van den B.N.S. [Binnenland
se Nederlandse Strijdkrachten] dat op dat oogenblik beschikte over radio
verbindingen tusschen stations te Apeldoorn, Eindhoven, Londen. Het
verbod van radiouitzendingen werd niet opgelegd aan het korps Berich
ten Dienst en den Technischen Verbindingsdienst van de Politie, die
door hun uitgesproken burgerlijk karakter kennelijk geen concurrenten
waren van den Radiodienst B.N.S. Door toedoen van Captain Hooper
werd voorts getracht, zonder de betrokken commandanten BS [Binnen
landse Strijdkrachten] hierin te kennen, hel personeel van de Radiodienst
OD te bewegen voor hel Radionet B.N.S. te gaan werken, terwijl voorts
op listige wijze de stations Breda en Groningen inclusief materiaal
werden "overgenomen" zonder voorkennis van de betrokken BS-commandanlen. Een rapport, uitgebracht over den Radiodienst B.N.S., waarin de
ongewone handelwijze en de geringe resultaten van dezen Radiodienst
(in de eerste 3 weken van Juni werd gemiddeld door ieder station 1 tele
gram per dag verwerkt) bracht geen verandering in de situatie. Hel was
duidelijk, dat het radionet van de OD als geheel moest verdwijnen en het
heeft er den schijn van, dat dit in zijn geheel werd opgeofferd aan den
persoonlijken wensch van Captain Hooper, ook na de capitulatie van
Duitsland in Nederland te verblijven door middel van een of andere
militaire functie.

Resultaten
Hoewel het personeel zeer goed op de hoogte was van de tekortkomin
gen in de apparatuur van den Binnenlandschen Radiodienst bij langdurig
bedrijf, heeft het niet geaarzeld met de in wezen gevaarlijke apparatuur
onafgebroken den dienst gaande te houden. Een indruk van de hoeveel
heid werk, die verricht werd, moge blijken uit de bijlagen 4, 5 en 6. In
totaal werden behandeld 124666 codegroepen. Ter illustratie moge die
nen, dal een regel druks uit een roman overeenkomt met 8 codegroepen
en een bladzijde met 35 regels, dus 280 codegroepen. De hoeveelheid
codegroepen komt dus overeen met een roman van 124666/280 = 445
bladzijden.
Hoe duur deze berichten betaald zijn, moge blijken uit de bijlage 1, de
personeelslijsl, waarin de gevallenen zijn aangegeven (18 overleden van
111 = 16,2%). In deze personeelslast zijn slechts opgenomen comman
dant, radiotelegrafisten en technici en niet de codeofficieren, verbin
dingsofficieren, koeriers en personen, die hun woning beschikbaar heb
ben gesteld voor het inrichten van stations.

Bijlagen
1:

2:
3:

4:
5:
6:

Personeel
radiostations [deze zeer omvangrijke lijst hebben wij niet
1
overgenomen; de namen en roepletters van de zendamateurs zijn verwerki in paragraaf /K2].
Kaartje (radioverbindingen)
Gang van zaken verzonden en ontvangen berichten van AHK en van
Eindhoven.
Verzonden en ontvangen radioberichten Eindhoven/AHK.
Grafisch overzicht van perioden berichtenwisseling van de Geweste
lijke Radiostations.
Hoeveelheid radioberichten, verwerkt door de verschillende radiosta
tions [deze zeer omvangrijke bijlage is niet overgenomen].

De res. Ie Lt der Genie
Ir. WJ.L Dalmijn
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1944 - mei 1945.
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IV.3.

De oprichting van de VERON

In september 1944 wordt het Zuiden van ons land bevrijd.
Het Duitse juk mag dan afgeworpen zijn, de levensomstan
digheden zijn nog allesbehalve rooskleurig. Er is gebrek aan
alles: voedsel, kleding, brandstof. Toch begint het radiobloed
bij de amateurs weer te kriebelen. Van zendmachtigingen is
uiteraard nog geen sprake, maar er is genoeg te doen, voor
zover de schaarste aan materiaal dat toelaat: maken van ont
vangers, laagfrequentversterkcrs die later als modulator kun
nen worden gebruikt, meetapparatuur. Ook het verenigings
leven komt weer op gang. Over één ding zijn allen het eens:
de oude situatie van drie, elkaar soms beconcurrerende vere
nigingen NVVR, NVTR en VU KA, mag niet meer terugke
ren; er zal één grote, sterke vereniging moeten komen.
Het bestuur van de afdeling Eindhoven van de NVIR neemt
contact op met de plaatselijke besturen van NVVR en VUKA en ook zij vinden dat het tijdstip voor samenvoeging ge
komen is. Op 11 november 1944 wordt in café Paaymans,
Wilhelminaplein 5 te Eindhoven, een bijeenkomst belegd van
de nieuwe vereniging in oprichting, waarvoor in de convoca
tie de naam "Nederlandsche Radio Amateurs Liga" (NRAL)
wordt gesuggereerd. Ook wordt voorgesteld een contactor
gaan in eenvoudige, gestencilde uitvoering uit te brengen.
In de bijeenkomst kiezen de aanwezigen als naam van de
vereniging-in-oprichting "Nederlandsche Vereeniging voor
Radio-Amateurisme" (NVRA). Het voorlopig bestuur van de
afdeling Eindhoven van de NVRA bestaat uit Ph.J. Huis,
PAoAD (voorz.); K. Bijl, L206 (secr.); J. Hendrich, PAoQJ
(penningm.); J. Schaap, PAoHH; A. van Heulen, PAoVH;
P.J. van de Berk, PAoIN; F.M. Rigtering en G.F.J. Arends,
PAoDZ. Het contactorgaan krijgt de naam HAM-CONTACT, afb.IV.3-1. Het staat onder redactie van A. van Heu
len, PAoVH en J. Schaap, PAoHH; vanaf nr.3 uitgebreid
met C.F.J. Arends, PAoDZ. Er verschijnen in totaal negen
nummers van, het laatste als aug./sept. 1945. De inhoud
geeft wat het technische gedeelte betreft een beeld van de
problemen waar men mee te kampen heeft. Als gevolg van
de schaarste aan steenkool kunnen de centrales slechts zeer
beperkt elektriciteit leveren. Particulieren ontvangen een
rantsoen van slechts enige kilowatturen met daarbij de bepa
ling dat nooit meer dan 25 watt mag worden afgenomen!

Tijdelijk orgaan der NVRA, Afd. SIHDHOVEN.

25 November 19UU

\W

19 Jaargang

Redactie :

J. Hendrich, Musachenbroekstraat55
J. Schaap,
Margrletatraat
58

TER INLEIDIHG.
B11 het eerste ruimer van elk nieuw uitgegeven blad behoort de
redactie een inleidend woord te schrijven. Hieraan la niet te
ontkomen. Ook voor dit Radio-Amateur mededeelingen blad "Ham
Contact" dus een korte inleiding.

Het doel van dit bied la het cor.tact te onderhouden *de Eindhovenache Radio-amateurs, die zich zoo •der "«combineerde plaatselijke NVVR, VUKA ed'»el van deze ge combine orde
- "Aan alle llederl»
“■

wt 1 h-

Afb.IV.3-1. Het eerste exemplaar van HAM-CONTACT.
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HAM-CONTACT geeft dan ook aanwijzingen hoe het ver
bruik van radio-ontvangers kan worden beperkt. Ph. Salverda, PAoPH, presenteert in de afdeling Eindhoven van de
NVRA een ontvangertje dat maar 5...6 W uit het net op
neemt. Een elektrische soldeerbout vraagt ook te veel ver
mogen; maar daar is al eerder in de oorlogsjaren iets op ge
vonden: verhitten van de soldeerplaats door er een koolstaafje uit een element van een droge batterij tegenaan te
houden, waarmee de stroomkring van een gloeistroomtransformator wordt gesloten en er een flinke stroom loopt.
Kenmerkend is ook de openingsparagraaf van HAM-CONTACT nr.4 van maart 1945: "Het hout gesleep, blokjes zagen
en hakken begint te minderen. De voedselvoorziening wordt
beter, den boer opgaan is verboden, dus komt er zoo langza
merhand weer wat vrijen tijd om wat te gaan amateuren". Dat
"den boer opgaan" sloeg op het gebruik uit de oorlog om te
trachten bij boeren wat extra voedsel te verkrijgen tegen
betaling of door ruilen tegen waren die de boeren konden
gebruiken, zoals textiel.
Van de oprichting van de NVRA wordt in november 1944
via een circulaire - "AAN ALLE NEDERLANDSCHE RA
DIO-AMATEURS" - mededeling gedaan aan de leden van de
oude verenigingen.
Na de algehele bevrijding in mei 1945 begint overal het
radio-amatcurisme op te leven. De oproep "AAN ALLE NE
DERLANDSCHE ZENDAMATEURS" van de NVRA be
reikt nu eveneens het deel van ons land benoorden de grote
rivieren en ook van daaruit komt een stroom van vragen en
inlichtingen.
Van de oude verenigingen worden afdelingen weer actief;
daarnaast ontstaan plaatselijk nieuwe, ongebonden clubs,
met name in de grote steden. Een groep amateurs in het
Westen ziet deze ontwikkeling met zorg aan. Dit leidt tot de
instelling van een "Contactcommissie" die zich gaat bezighou
den met de voorbereiding van een nieuwe, landelijke vereniging van radio-amateurs. Een wat verwarrende situatie: amateurs worden benaderd door zowel de NVRA als de Con
tactcommissie, die hetzelfde doel nastreven (dat de Contact
commissie van de NVRA en haar doelstelling niet op de
hoogte zou zijn geweest lijkt onwaarschijnlijk. Immers was
Ph.J. Huis, PAoAD, voorzitter van de NVRA geweest. Hij
werkte bij Radio Herrijzend Nederland. Toen die omroepor
ganisatie van Eindhoven naar Hilversum verhuisde ging
PAoAD mee en werd toen lid van de Contactcommissie).
Maar de kruising van activiteiten duurt slechts kort. Na eni
ge strubbelingen met de Contactcommissie beëindigt de
NVRA haar wervingsactiviteit en twee van haar bestuursle
den treden toe tot de Contactcommissie. Die is dan als volgt
samengesteld: L.J. van der Tooien, PAoNP, Santpoort
(voorz.); J.A. Gajentaan, Amsterdam (secr.) en als leden
H.J.J. Bouman, Amsterdam; A. van Heulen, PAoVH, Eind
hoven; Ph.J. Huis, PAoAD, Eindhoven/Hilversum; AAM.A
Kalmeyer, Den Haag; G. Kiela Jr., Rotterdam; H.M.E. Linse, PAoUB, Rotterdam; J. Schaap, PAoHH, Eindhoven en
J. Stufkens, PAoJK, Den Haag. Eén zin uit een door PAo
NP aan zijn medecommissieleden verzonden brief willen wij
u niet onthouden: "Onze commissie brengt geen specialen
naam naar voren, doch legt wel haar oor te luisteren om goed
georiënteerd te zijn over wat er zoo omgaat onder de hams. Als

merkwaardigheid zij in dit verband nog vermeld, dat vooral
zendende amateurs (van versch. vereen.) zich blijken af te vra
gen waarom zooveel werk wordt gemaakt, aangezien h.i. er
toch een vereeniging in de lande was, nl. de N.V.I.R., die naar
beste weten aan de amateurverwachtingen heeft voldaan, Ko
ninklijk is goedgekeurd en reeds circa 20 jaar internationale
ervaring en bekendheid geniet. Volgens hen was het meest een
voudig geweest om enen nieuwe ham-organisatie te stichten
onder den internationalen naam N.V.I.R. Nieuwe besturen e.d.
kunnen dan worden gekozen, waarin het geheele hamdom
wordt vertegenwoordigd. Ook kan desnoods een wijziging in de
toporganisatie worden voorgestaan, opdat evenredige afd. verte
genwoordiging of iels derg. wordt toegepast. Dit alles neemt niet
weg dat wij toch volledig medewerken aan de commissiegedachte. Hoofdzaak blijft het radioamateurvraagstuk snel oplos
sen.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het "luis
terend oor" toch enige selectiviteit bezat...
In een brief aan commissielid PAoAD (die zij uit zijn Eindhovense tijd goed kenden) stellen PAoHH en PAoVH dat
het onjuist is in een zo vroeg stadium reeds voor te stellen
de naam NVIR te handhaven. Ook menen zij dat PAoNP als
voorzitter absoluut onjuist is; het is scheef t.o.v. NWR en
VUKA. Bovendien zitten twee hoofdbestuursleden van de
NVIR in de commissie, te weten PAoJK en PAoNP; dat be
moeilijkt de coördinatie met de andere verenigingen. Maar
de mannen uit Eindhoven hebben zich kennelijk toch neer
gelegd bij de situatie want die blijft zoals zij was.

In augustus 1945 richt de commissie zich tot de Nederlandse
amateurs met een aantal brieven die plannen bevatten tot
oprichting van een landelijke vereniging en een voorstel tot
een tweedaagse conferentie om het gestelde doel te berei
ken. Aanvankelijk wordt als plaats voor deze conferentie
gedacht aan Utrecht en als data aan 26 en 27 september
1945. In de eerste brief (van 18 augustus 1945) wordt ook
voor de naamgeving van de nieuwe vereniging aandacht ge
vraagd.
Maar de conferentie wordt in Hilversum gehouden. PAoAD
heeft namelijk van de directie van Radio Herrijzend Neder
land toestemming gekregen om de ruimten in de AVRO-stu
dio te gebruiken voor de conferentie. De deelnemers worden
bij amateurs thuis ondergebracht.
Dc data 26 en 27 september kunnen evenmin worden ge
handhaafd: in het kader van de geldzuivering verliest op 26
september 1945 het oude geld zijn waarde en worden reke
ningen bij banken, spaarbanken en girodiensten geblokkeerd.
Die 26e september valt op een dinsdag en om de periode tot
zaterdag, waarop de eerstvolgende uitbetaling van loon of
salaris in het nieuwe geld zal plaatsvinden, te overbruggen
heeft iedere houder van een distributiestamkaart tegen inlevering van ƒ 10 aan oud geld plus een daarvoor aangewezen
bon, ƒ 10 aan nieuw geld ontvangen ("het tientje van Lieftinek"). Een unieke situatie: op 26 september 1945 hebben
alle Nederlanders evenveel geld in handen! [Dl, deel 12, eer
ste helft, pag.267 e.v.).
De conferentie wordt nu vastgesteld op zaterdag en zondag
20 en 21 oktober 1945, waarbij vrijdagavond 19 oktober
reeds een voorbespreking binnen de Contactcommissie zal

plaatsvinden. Voor de conferentie zijn uitgenodigd de hoofd
besturen van NWR, NVIR en VUKA; de afdelingen
Amersfoort, Amsterdam, Breda, Delft, Den Haag, Eindho
ven, Friesland, Groningen, Haarlem (waarbij Alkmaar), Hel
mond, Hilversum, Oostelijke Afdeling (Arnhem en Zevenaar), Rotterdam, Utrecht, Wormerveer; de groepen Deven
ter, Dordrecht, Ede, Tilburg, Tricht, Venlo, Zwolle. Er ne
men uiteindelijk 100 personen uit 22 groepen of afdelingen
aan deel, waarvan 51 zend- en 49 niet-zcndamateurs.
Van de conferentie zijn door H.A. de Reiger, PAoANI, uit
stekende notulen gemaakt die door de VERON in de vorm
van een boekje met als titel "De wording van de
V.E.R.O.N." voor 50 cent worden verkocht. L.J. van der
Tooien, PAoNP, voorziet het van een inleidend woord waar
in hij de geschiedenis van het georganiseerd radio-amateurisme en de werkzaamheden van de Contactcommissie schetst.
Hij vermeldt ook een besluit van de Nederlandse Regering
(Staatsblad 1945, Nr. E93) waaruit blijkt dat de Regering
"het besluit tot opheffing o.a. van de oude amateurradio-verenigingen had gerangschikt onder die besluiten van de overwel
diger, die door onze Regering beschouwd werden als nimmer
van kracht te zijn geweest". De NWR, NVIR en VUKA be
staan dus nog en met dat feit moet terdege rekening worden
gehouden bij het oprichten van een nieuwe vereniging.
Op zaterdag 20 oktober te 10.00 uur vergaderen de hoofdbe
sturen van de NWR, NVIR en VUKA ieder afzonderlijk;
voor de NWR ten huize van D.G. Boerma; voor de NVIR
bij J. Moene, PAoJM en voor de VUKA thuis bij J.J. de
Kort, PAoEH. Om 14.00 uur volgt een gezamenlijke verga
dering van de drie hoofdbesturen in de AVRO-studio.
Aanwezig zijn voor de NWR: Ing. J. Roorda (plv. voorz.),
H.J.J. Bouman, D.J. Fruin, P.J.M. Geenen, H.J.C.M. Hagelüken en G.J. van Kempen; niemand van de bestuursleden is
dus zendamateur!
Voor de NVIR: J.J. Frederikse, PAoFP (voorz.); Mr.
A-M.E.Th. Engers, PAoYM; Jhr. P.J.H. Roëll, PAoWG; J.
Stufkens, PAoJK; L.J. van der Tooien, PAoNP, en W.N. van
Vliet, PAoXR.
Voor de VUKA: R.H. Brouwer, PAoAG (voorz.); J. van
Gent, PAoGI; P. Jansen, PAoKQ, K. van Petersen, PAoKP
en H.A. de Reiger, PAoANI.
De wil tot samenwerking komt meteen tot uiting aan het
begin van de vergadering: PAoFP van de NVIR opent de
vergadering en draagt vervolgens het voorzitterschap over
aan J. Roorda van de NWR, aan wie de voorzittershamer
van de VUKA ter hand wordt gesteld.
Nadat een agenda is overeengekomen komt de organisatie
vorm van de nieuwe vereniging aan de orde. Ieder van de
verenigingen legt een voorstel op tafel, terwijl de Contactcommissie er ook nog één heeft. Tot ieders verrassing PAoNP heeft zich de ogen uitgewreven, zegt hij - blijken de
voorstellen verregaand met elkaar overeen te komen. Het
blijkt dat Roorda is uitgegaan van de organisatievorm van de
ANWB. PAoNP heeft de door hem voorgestelde organisatie
ontleend aan die van de Nederlandse Reisvereniging. PAoGI
tenslotte heeft de "Bond van Technische ambtenaren in
Overheids- en semi-Overheidsdienst" als voorbeeld genomen.
De vraag komt naar voren of de nieuwe vereniging alleen
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voor amateurs moet openstaan, of dat ook beroeps technici de groep wordt meestal aangeduid als "servicemensen" - toe
gang tot de vereniging moeten krijgen. Men concludeert dat
de vereniging breed moet worden opgezet, waarbij dient te
worden voorkomen dat de zendamateurs een bevoorrechte
positie krijgen. (In wezen is daarmee reeds de kiem gelegd
voor het conflict dat in 1952 zou leiden tot de oprichting van
de VRZA!) Nadat nog is gesproken over de functie en de
vergaderfrequentie van de Verenigingsraad, de contributie en
het verenigingsorgaan, komt de naam van de nieuwe vereni
ging aan de orde. Allen kunnen zich verenigen met het voor
stel van J. van Gent, PAoGI: 'VERON”.
Er wordt een commissie ingesteld die de liquidatie van de
oude verenigingen moet regelen.
Tenslotte benoemt de vergadering een kleine commissie van
voorbereiding die lot taak krijgt hel opstellen van een ontwerp-organisatieschema voor de nieuwe vereniging.
Het ontwerp zal worden voorgelegd aan de vergadering van
leden en afgevaardigden van afdelingen en groepen der di
verse verenigingen op zondag 21 oktober 1945. De commis
sie bestaal uit Ing. J. Roorda voor de NWR, PAoYM voor
de NV1R, PAoGI voor de VUKA, aangevuld met PAoAD
van de Contactcommissie. Zondagmorgen 10.15 begint dan
de grote vergadering van de hoofdbesturen van de NVVR,
NVLR en VUKA, afdelingsafgevaardigden en leden der an
dere radioverenigingen in Nederland.
L.J. van der Tooien, PAoNP, opent als voorzitter van de
Contactcommissie de vergadering en houdt een inleiding,
waarin hij met de aanwezigen de gevallenen in de oorlog
herdenkt. Vervolgens stelt hij het reglement van orde voor.
Na een beschouwing over de stand van zaken op amateurradiogebied in den lande en het doel van de vergadering,
leest PAoNP de verklaring voor die door de drie hoofdbestu
ren op 20 oktober is opgesteld:
"De Hoofdbesturen van resp. de N.V.V.R., N.V.I.R. en V.U.ICA. zijn van mening, dat de drie bestaande verenigingen eerst
dan reglementair geliquideerd dienen te worden - en wel gelijk
tijdig - nadat de nieuw op te richten vereniging blijk heeft gege
ven levensvatbaarheid te bezitten en zich dus gedragen weet
door het overgrote deel der radiomensen in Nederland. Voorts
zijn de Hoofdbesturen van mening dat gedurende de tijd van
organiseren der nieuwe landelijke vereniging de bestaande vere
nigingen (N.V.V.R., N.V.I.R. en V.U.KA.) geen activiteit naar
buiten zullen voeren, doch eerder al het mogelijke zullen doen,
om de nieuwe radio-organisatie tot een succes te maken.
Binnenkort zal een gemeenschappelijk door de drie Hoofdbe
sturen opgestelde circulaire aan alle leden worden gezonden".
Dan komt de organisatievorm van de nieuwe vereniging aan
de orde. PHJ. Huis, PAoAD, geeft het ontwerp-organisatieschema weer zoals dat door de kleine commissie is uitge
werkt:
De vereniging moet van onderen af worden bestuurd.
1
2. Het gehele land wordt in afdelingen verdeeld.
3. Ieder lid is lid van een afdeling.
4. Er zal een verenigingsraad zijn, gevormd door de afde
lingsafgevaardigden. Hierin hebben zitting:
- voor iedere afdeling tot 25 leden: 1 afgevaardigde
- van 25 tot 75 leden: 2 afgevaardigden
- van 75 tot 150 leden: 3 afgevaardigden
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AKTE VAN OPRICHTING

1.
2.

De ondergeleckendcn:
HENDRIKUS JOSEPHUS JOHANNES B0UMAN, firmant van
hel Ingenieursbureau Bouman, wonende te Amsterdam aan
hei Oostcrpark No. 20;
ALEXANDER WICHEL EMANUEL THE0D00R ENGERS,
advocaat en

3.

4.
5.

G.

8.

9.

procureur,

wonende te

Amsterdam aan de Prins

Hcndriklaan No. 3;
JACOB VAN GENT, bedrijfsehef der N.V Provinciale Gcldcrschc EIcctricitcits Maatschappij, wonende te Hees aan dc
Brccdcstraat No. 35;
P1IILIPPUS JACOBUS HUIS, chef Ontwerpbureau Radio
Otnroep. wonende te Hilversum aan de Johan dc Win
straat No. 17;
GERRITKIELA. coupeur, wonende te Rotterdam aan dc
Mathcncsscrweg No. HG b;
HENDRIK ALBERT DE REIGER, ambtenaar ter Gemeente
secretarie. wonende te Katwijk aan Zee aan de Mcidoornslraat No. 43;
JURJEN ROORDA, ingenieur, wonende te Voorburg aan dc
Itnïwijckstraat No. 57;
JAN STUFKENS. bankbediende, wonende te ’s Gravenhage
aan dc Abrikozcnstraal No. G;

LEENDERT JACOBUS VAN DER TOOLEN. clccjrotechnisch

ambtenaar bij het Provinciale Electricitcitsbcdrijf in NoordHolland, wonende te Santpoort aan dc Rijksweg Ntf. 490;
IN AANMERKING GENOMEN HEBBENDE;
dat in dc Gemeente Hilversum op 21 Octobcr 1915 door circa
honderd afgevaardigden, vertegenwoordigende ongeveer vier
duizend beoefenaars der clectrotcchniek. is besloten tot het op
richten van eene vcrccniging ter behartiging hunner belangen;
dat door dez.c voormelde afgevaardigden aan ondergeleckendcn
voornoemd opdracht is gegeven over te gaan tol de oprichting
van bedoelde verceniging;

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Ondergeleckendcn richten bij deze Akte op de VEREENIGING VOOR EXERIMENTEEL RADI0-0NDERZ0EK IN
NEDERLAND (V.E.R.O.N.);
2. Dc verceniging voornoemd is gevestigd tc Hilversum en
wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, ingaande op 21
Octobcr 1945;
3. Het doel der vereeniging zal zijn:
a. hel bevorderen van het experimenteel radio-onderzock:
b. het geven van leiding bij de beoefening van het radioamateurisme:
4. Dc verceniging zal worden geleid door ccnhoofdbestuur;
5. Door afgevaardigden uit de leden wordt ccn VcreenigingsRaad gevormd, welke rand het wetgevend lichaam der vercenigini; zal zijn;
6. Zoo spoedig mogclijk zullen de statuten cn huishoudelijke
reglementen dezer vcrccnigng worden samengesteld;
7. Ontbinding der vcrccniging zal slechts kunnen plaats vinden
indien het ledental beneden 50 is gedaald, of krachtens be
sluit ccner daartoe bijeengeroepen algemcenc ledenvergade
ring. op welke vergadering ten minste twee-derde gedeelte
der aanwezige leden zich voor ontbinding zal moe
ten verklaren;
8 Het voorlnopig hoofdbestuur zal er zorg voor dragen, dat
7.00 spoedig mogclijk dc Koninklijke Goedkeuring worde
verkregen cn dat voor zoover noodig met dc daartoe in aan
merking komende autoriteiten contact worde opgenomcr.;
9. Als voorlopig hoofdbestuur der vereeniging treden np dc
ondcrgcteckcndcn, in de achter hunne hundteekrning ver
melde functies.
Aldus opgemaakt in de gemeente Hilversum op 21 October
t < r. ___
1:
___ ___ ______ —
•_____ i_______ i: _ __ j___
1945
cn on mi .1.1
ddcllijk
na voorlezing eigenhandig
ondertcekcnd.
1.

Af b. IV. 3-2. Akte van oprichting van de VERON.

5.

6.

- van 150 en daarboven, per 100 leden; 1 afgevaardigde
meer.
Elke afgevaardigde heeft één stem in de verenigings
raad. De mogelijkheid wordt gelaten, dat iedere afdeling
één afgevaardigde naar de verenigingsraad zendt, die bij
volmacht alle toegewezen stemmen van de afdeling uit
brengt.
Tevens hebben in de verenigingsraad zitting:
1. Het H.B.
2. één afgevaardigde van elk der in te stellen commissies
(b.v. redactie-, Q.S.L.-, studie-commissies).
3. één P.T.T.-vertegenwoordiger.

Afb.IV.3-3. H. Linse, PAolIB, tekende het eerste Hoofdbestuur van de VERON. Van links naar rechts L.J. van der
Tooien, PAoNP; G. Kiela Jr, PAoQV; H.J.J. Bouman; HA de Reiger, PAoANI; Ph.J. Huis, PAoAD; AM.E.Th. Engers,
PAoYM; J. Stufkens, PAoJK; J. van Gent, PAoGI en J. Roorda.

7.

De vereniging is voor allen, die belang stellen in de electronentechiek. Hieronder vallen dus ook service-menscn.
8. De vereniging streeft geen commerciële belangen na.
9. Het H.B. is belast met de uitvoering van de door de ver
enigingsraad genomen besluiten en opvolging der gege
ven richtlijnen.
10. Het H.B. bestaat uit negen leden, waarvan maximum
vijf zendamateurs.
11 Het voorlopig H.B. wordt door deze vergadering geko
zen: eveneens het Dagelijks bestuur in functie.
12. Deze vergadering benoemt een redactie-commissie.
13. Tot hel uitgeven van een orgaan moet zo spoedig moge
lijk worden overgegaan.
14. De voorlopige contributie zal ƒ 10,- per lid per jaar be
dragen. De afdelingen krijgen hiervan ƒ 2,50 per afdelingslid.
15. Aan secretaris en penningmeester zal, zo nodig, gesala
rieerd personeel worden toegevoegd.
16. H.B.-leden worden niet gesalarieerd.
17. In samenwerking en overleg met den secretaris der
N.V.I.R. zal contact worden opgenomen met de I.A.R.U. (International Amateur Radio Union).
18. Uit de H.B.-en van de oude verenigingen zal een liquidatiecommissie worden gekozen.
19. In de statuten zal het doel der nieuwe vereniging wor
den opgenomen:
a. hulp bij en beoefening van experimenteel-radio-onderzoek;
b. leiding geven in het onder a. omschrevene.
20. Het huishoudelijk reglement zal voor alle afdelingen ge
lijk zijn, als waarborg voor uniforme organisatie.
21. De verenigingsraad is besluit-vormend- en sanctionerend
orgaan.
22. Het H.B. is uitvoerend orgaan.
23. Jaarlijks wordt een congres gehouden.
Over een aantal punten van het concept vindt discussie
plaats, die tenslotte alleen ten aanzien van punt 10 tot een
aanpassing leidt welke het mogelijk maakt dat in het H.B.
ook meer of minder dan vijf zendamateurs zitting kunnen
hebben.

Tenslotte blijken alle aanwezigen met de voorgestelde orga
nisatievorm in te stemmen.
Voorzitter PAoNP constateert daarop dat op zondag 21 ok
tober 1945 te 11.46 uur met algemene stemmen is besloten
tot de oprichting van een nieuwe vereniging.
Het voorstel om de nieuwe vereniging V.E.R.O.N., 'Vereni
ging voor Experimenteel Radio-Onderzoek in Nederland", te
noemen wordt met algemene stemmen aangenomen.

Afb.lV-3-4. De eerste publikatie van de VERON.
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50 minuien zijn voldoende om een complete ontvanger In elkaar le zetten

Afb.IV.3-5. Advertentie in VERON MEDEDEELJNGEN. De 401-spoel zou
een begrip worden.

Na het stellen van kandidaten voor het Hoofdbestuur wordt
gestemd. Dat resulteert in het volgende eerste Hoofdbestuur
van de VERON:
Voorzitter
AM.E.Th. Engers, PAoYM
Secretaris:
PhJ. Huis, PAoAD
Penningmeester: J. Stufkens, PAoJK
Leden:
J. Roorda; J. van Gent, PAoGI; G. Kiela Jr.;
L.J. van der Tooien, PAoNP; H.J.J. Bouman.

nummer van Electron 1946 vermeldt de prijswinnaars onder
de bedenkers van een naam voor het verenigingsorgaan:
le prijs: Jhr. H.C.C. Roëll, Bentveld (2 zendbuizen type 807
en een thermo-couple antennestroommeter van
PWB, Amsterdam).
2e prijs: H.H. Welling, Huizum (NEAL kristalmicrofoon of
amateurzendkristal van NEAL, den Haag).
3e prijs: C.L. Zaalberg, Overschie (Mu-Core serie spoelen
603-643-621-622 van AMROH, Muiden).
4e prijs: C.H. Hebeis, Rotterdam (milliampèremeter naar
keuze van PWB, Amsterdam).
5e prijs: J.A Schuur, Kampen (Radio-Handbook van TRILECTRON, Maastricht).
De omslag is ontworpen door H.M.E. Linse, PAoUB, van
het Reclame-, ontwerp-, advies- en advertentiebureau Linse
& van der Waal. PAoUB komt in de redactie en hij voor
ziet de vaste rubrieken van fraaie en vaak geestige, geteken
de kopjes. Het bureau van PAoUB wordt ook verantwoor
delijk voor de commerciële advertenties in Electron.
In het nummer van februari 1946 treffen we voor de eerste
keer het colofon aan: afb.IV.3-7.

Als leden van de redactiecommissie worden met algemene
stemmen benoemd:
J. Roorda (technisch gedeelte); W. Baumgarten, PAoBB
(journalistiek); K. van Petersen, PAoKP (opmaak).

De redactiecommissie is bevoegd zelf medewerkers te kie
zen. Over een redactiesecretaris wordt nog niet gesproken.
In de eerste nummers van Electron staat als redactie-adres
dat van J. Roorda; vanaf april 1946 wordt het "Strevelsweg
99, Rotterdam": daar woont PAoKP. Hij wordt dus tevens
redactiesecretaris.
De tekst van de akte van oprichting van de VERON is in
het boekje De wording van de VERON opgenomen en als
afb.IV.3-2 weergegeven.
H. Linse, PAoUB, voegt aan De wording van de VERON
een getekend portret van het nieuwe HB toe (afb.IV.3-3).
Conform de afspraak verschijnt in december 1945 de eerste
publikatie van de nieuwe vereniging: VERON MEDEDEELINGEN (afb.IV.3-4). Een aantal firma’s is reeds bereid ge
vonden in het VERON-blad te adverteren (afb.IV.3-5). On
der het kopje "De Redactie vréégt...." worden de leden van
de nieuwe vereniging uitgenodigd een naam te bedenken
voor het verenigingsorgaan. Maar ook voor het ontwerp van
de omslag en het verenigingsembleem vraagt de redactie
hulp van de leden. Voor de beste oplossingen van de drie
vragen hebben enkele firma’s prijzen beschikbaar gesteld.
Er is kennelijk zeer snel gereageerd want reeds het in janua
ri 1946 uitkomende tweede exemplaar van het verenigings
blad draagt de naam Electron'. (afb.IV.3-6). Het februari228

Afb.IV.3-6. Het eerste nummer van Electron. Wie de twee mannen op
de foto zijn wordt niet vermeld. Waar ze mee bezig zijn is wel duide
lijk: snijden van een grammofoonplaat.

Lyst van afdcelings-secretarissen

VERON
Vcrccniging voor Experimenteel
Rndio Onderzoek in Nederland

Hoofdbestuur:
MrA.M. E.Th. Engers, PAoYM, voor*.
Ph. J. Huis, PAoAD, alg. secr.
J. Stufkens, PAoJK, penningm.
H. J. J. Bouman, vice-voorz.
H. A de Reiger, PAoANI, 2e secr.
J. Kiela Jr, 2e penningen
Ing J. Roorda Jr., lid. J.
Gent, PAoGI, lid.
L. J. v. d. Tooien. PAoNP, lid.
Rcdnctie-Coinmissie ELECTRON:
W L. Baurngarten, PAoBB,
H. M. E. Linse, PAoUB,
K. v. Petersen, PAoKP. Ing. J. Roorda Jr.
Alle schema's worden geteekend door:
P. Jansen, PAoKQ.
Advertenties worden verzorgd door:
Advertentiebureau Linse & v.d. Waal,
's-Gravendijkwal 118, Rotterdam.
Verkoopbureau
Steegstraat 64, Arcen (L). Postgiro: 434290.
QSL-bureau
Postbus 400, Rotterdam.
Technische Bibliotheek:
Pieter Bothstraat 5, ’s-Gravenhage.
Technische Commissie:
Postbus 125, Hilversum.
Bankiers
Nederl. Handel Mij., Agentschap ’s-Gravenhage.

Afb.IV.3-7. In het tweede nummer van Electron, van fe
bruari 1946, verschijnt voor de eerste keer het colofon.

Op 9 maart 1946 vergadert de Verenigingsraad voor de eer
ste keer; dat gebeurt in de grote studio van de NCRV. Het
bij de oprichting gekozen HB wordt herkozen. Ook worden
de "aanvoerders" van de verschillende bureaus en commissies
benoemd. Wij zullen er hier slechts enkele van noemen. Een
volledig overzicht van de HB-leden en officials van de VE
RON en van de oude verenigingen NWR, NVIR en VUKA is te vinden in hoofdstuk XV, samengesteld door J.
Hoek, PAoJNH.
Het QSL-bureau, met als adres postbus 400, Rotterdam,
staat onder leiding van G.W.J. van der Water, PAoHR; in
1948 worden als assistenten toegevoegd H.M.E. Linse, PAoUB; A. Moerman, PAoBK en A. Labout, PAoDX.
De vijfde vergadering van de VR op 2 augustus 1947 besluit
dat op QSL-kaarten voor het buitenland een zogenoemd
QSL-zegeltje ter waarde van één cent moet worden geplakt;
ze zijn te koop bij het Centraal Bureau [D22]. Het bureau
verzendt in 1949 totaal 80.022 kaarten naar binnen- en bui
tenland.

Het Traffic Department bestaat uit Traffic Manager H.B.
Gortz (voor de Tweede Wereldoorlog schreef hij zijn naam
als Görtz; wij zullen Gortz schrijven omdat het zo in Electron
staat); Jhr. Roëll, Assistent Traffic Manager en A.S.M. van
Schendel, eveneens Assistent Traffic Manager.

Op 29 april 1947 worden de statuten van de VERON bij

of adressen waar de aanmeldingsformulieren ingcleverd
kunnen worden:

Apeldoorn: J. Hanekamp, Parallelweg 16
Amersfoort: W. F. Engel, van Hogendorplaan 7
Amsterdam: J. H. van Dijk, Hoofdweg 381,n, A’dam-W.
Arnhem. W. Welgraven, Station Laag Oosterbeck
Breda: C. L. F. van der Maagdenburg,
de Roy van Zuidewijnlaan 15
Deventer: A. Watermulder, Oude Goedstraat 48
H. Blankena, Burg. Dumbarstraat 17
Dordrecht: P. J. E. de Kanter, de Vrieseweg 58
Ede: J. M. Zuydam, Kamperfoelielaan 6
Eindhoven: K. Bijl, Hendrik de Keyzerlaan 10
Friesland: G. Werkema, Torenstraat 58, Huizum
Gouda: W. T. Hoekstra, Gouwe 51
Groningen: C. J. Tijdgat, Museumstraat 6a
’s-Gravenhage L. Hulsman, Jaarveldstraat 300
Haarlem: J. H. Dikshoorn, Veenbergstraat n
Hilversum D. G. Boerma, Borneoslraat 49
Hoorn . J. Koelman, Gcd. Appelhaven 53
’t Gooi M. C. Mattern, Plaggenweg 24, Bussum
Den Helder: B. Veldhuyzen, Polderweg 14
Nijmegen: J. Vermunt, Drichuizcrweg 124b
Rotterdam: II. M. E. Linse, 's-Gravendijkwal 118
Tilburg M. Wolff, Smidspad 43
Utrecht: J. W. A. Oosterbaan, Pullelaan 12, Tuindorp
Twen the: A. A. Bliek, Boddenkampsingel 86
Vianen: J. de Vor, Helsdingen B 25
Wageningcn: J. G. van Dodewaart, Grindweg 97
Zaanstreek: H. Verhoeven, Zaanwcg 61, Wormerveer
Zutphcn: B. O. Simonis, Slindewaterstraat 31
Zwolle: G. Eikenaar, Th. i Kempisstraat 149

Afb.IV.3-8. De eerste lijst van afdelingssecretarissen, zoals te
vinden in VERON MEDEDEELJNGEN van december 1945.

Koninklijk Besluit goedgekeurd (Staatsblad no.38), waarmee
de vereniging rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

De vijfde vergadering van de VR op 2 augustus 1947 te
Apeldoorn (de VR komt in de beginperiode meer dan eens
per jaar bijeen) brengt enige wijzigingen aan [D22]. PAoBB
verlaat de redactiecommissie. Er komen twee nieuwe leden
bij: H.J.J. Bouman en P. Jansen, PAoKQ, die reeds vanaf
het eerste nummer de technische tekeningen in Electron
heeft gemaakt.
Naast de reeds bestaande bureaus en commissies Technische
Bibliotheek, IJkbureau, Technische Commissie, QSL-Bureau
en Traffic Department, verschijnt het "VERON Reisbureau"
dat het uitwisselen van amateurs met andere landen zal gaan
coördineren. Beheerder wordt E. Kaleveld, PAoXE.

Nog een belangrijke gebeurtenis is de oprichting per 1 sep
tember 1947 van het "Centraal Bureau" van de VERON,
gevestigd te Hilversum. Daarin wordt ook het Verkoopbu
reau opgenomen dat voor die tijd te Arcen in Limburg was
gevestigd. Een betaalde administrateur doet zijn intrede in de
VERON: de heer C.W. Fischer; hij wordt benoemd met een
proeftijd van drie maanden. Die administrateur is hard nodig
want het aantal leden van de VERON is zodanig toegeno
men dat het administratieve werk door vrijwilligers in vrije
tijd haast niet meer is op te brengen. Naast Fischer wordt
een jonge typiste aangesteld. Fischer voldoet echter niet en
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hij wordt op 1 april 1948 ontslagen en opgevolgd door een
administratief medewerkster, mej. J.A. Wulffers (later aange
duid als mevr. J.A. Wortel-Wulffers). Dat lot ondergaat ook
de typiste die op 15 augustus 1948 wordt vervangen door
een andere.
Het blijkt dat het CB de taak waarvoor het is gesteld niet
aankan. Administratief is de zaak een chaos. De algemeen
secretaris tracht samen met leden van de afdelingen Hilver
sum en Utrecht de zaak weer in het reine te brengen. De
controle op de contributie-administratie gebeurt door ac
countant H. de Boer, samen met algemeen penningmeester
J. Stufkens, PAoJK en geholpen door accountant J. Dijk
man (lid van de VERON). De Boer, die uitstekend werk
heeft verricht, wordt in de zesde VR-vergadering op 4 april
1948 tot HB-lid gekozen maar laat het er daarna bij zitten
waardoor controle op de contributies weer vrijwel onmoge
lijk is en het HB in grote moeilijkheden komt. Dankzij de
inspanningen van algemeen penningmeester PAoJK en ac
countant Dijkman is eind 1948 de organisatie weer vrijwel op
orde. Maandenlang gaat Dijkman driemaal per week van
Utrecht naar Den Haag zonder dat hij hiervoor enige ver
goeding wenst te aanvaarden! In september 1949 verhuist
het Centraal Bureau naar de Beursstraat 37 te Amsterdam.
De achtste VR-vergadering op 27 maart 1949 besluit J.J. van
der Kam als betaalde secretaris van het Hoofdbestuur aan te
stellen zodat het HB niet langer met allerlei administratieve
rompslomp wordt belast. Van der Kam houdt tevens toezicht
op het Centraal Bureau.
Relatief is het Centraal Bureau voor de VERON een dure
aangelegenheid. In 1949 bedragen de ontvangsten van de
VERON (contributie, verkoopbureau etc.) ƒ 31.964. De kos
ten van het CB (inclusief het salaris van de secretaris van
het HB) bedragen ƒ 9.022; 28,2% van het bedrag aan ont
vangsten! Ter illustratie diene dat het drukken van Electron
in 1949 ƒ 14.938 kost; 46,7% van het bedrag aan ontvang
sten.

Hoe ontwikkelt zich het ledental van de VERON? Daarover
is in de jaarverslagen van de secretaris iets te vinden:
31 december 1946: 4636
1 februari 1948: 4613
31 december 1947: 4515 (?)
1 februari 1949: 4467
Hierbij dient een kanttekening te worden geplaatst. Het le
dental op 31 december 1947 (4515) is ontleend aan het jaar
verslag van de secretaris over 1947. Zoals reeds vermeld was
de administratie van het Centraal Bureau in het ongerede
geraakt zodat het genoemde aantal waarschijnlijk onjuist is.
In de zesde Verenigingsraadvergadering op 4 april 1948
merkt een aantal afgevaardigden dan ook op dat het ledental
van hun afdeling aanzienlijk hoger ligt dan in het jaarverslag
is aangegeven. We moeten daarom concluderen dat de
VERON zeker in 1947 meer leden had dan zojuist vermeld.
Neemt het ledental na de oprichting van de VERON aan
vankelijk dus toe, zeker vanaf 1948 zet een daling in die
eerst in 1959 tot staan zal worden gebracht. Ook financieel
staat de VERON er niet zo best voor. Met name nadat in
de derde VR-vergadering is besloten het systeem van af
drachten aan de afdelingen te wijzigen nemen de uitgaven
uit de verenigingskas zodanig toe dat eind 1947 een ernstig
tekort dreigt. Dankzij het bekwame beleid van penningmees
ter J. Stufkens, PAoJK, komt de vereniging dit dieptepunt
zonder kleerscheuren te boven.

Bij de oprichting van de VERON telde de vereniging 28 af
delingen of ''plaatselijke correspondenten"; afb.IV.3-8 toont
de lijst zoals die in VERON MEDEDEELINGEN van decem
ber 1945 is opgenomen. De laatste lijst van afdelingssecretarissen in het hier beschreven decennium 1940... 1950 vinden
we in Electron van november 1949; die omvat 47 afdelingen.
Niet ieder lid is overigens bij een afdeling ingedeeld. De
VERON kent in de begintijd ook zogenaamde "verspreide
leden" die bij geen enkele afdeling zijn of kunnen worden
ingedeeld. Dit dus in afwijking van punt 3 van het ontwerporganisatieschema zoals gepresenteerd in de oprichtingsver
gadering, welk punt kennelijk was vervallen.
Gedurende een langdurige ziekteperiode van algemeen voor De meeste afdelingen ontplooien een flinke activiteit, waar
zitter PAoYM neemt algemeen vice-voorzitter L.J. van der bij sommige leden zelfs artistieke kwaliteiten tonen. Zo staat
Tooien, PAoNP, het voorzitterschap waar. Na zijn herstel de bijeenkomst van de afdeling ’s-Gravenhage op 14 decem
vertrekt PAoYM naar Indonesië en de zesde vergadering ber 1946 (in Restaurant "De Kroon" aan het Spui) in het
van de VR op 4 april 1948 benoemt PAoNP tot algemeen teken van Sint Nico laas. F. Brouwer, PAoBZ, demonstreert
er zijn goochelkunsten, zoals hij dat in de vooroorlogse tijd
voorzitter van de VERON.
ook al deed. Het programma vermeldt tevens "Zang bij de
In de oprichtingsvergadering van de VERON is een commis guitaar en conference door Jan de Clèr". Jan zal als radiosie benoemd die de oude verenigingen moet liquideren. De articst landelijke vermaardheid verwerven. Hij schrijft zelfs
leden van de commissie komen uit de NWR, NVIR en een "VERON-lied", dat in een bijlage van Electron van fe
VUKA, te weten J. Roorda; A.A.M.A. Kalmeyer; L.J. van bruari 1947 is gepubliceerd (afb.IV.3-9). Alleen de melodie is
der Tooien, PAoNP; P. Jansen, PAoKQ en J. van Gent, PA- genoteerd en niet de akkoorden. Maar die liggen zo voor de
oGI, die als secretaris optreedt. [D29]. De liquidatie van de hand dat voor wie een beetje handig is op snaren of toetsen
NWR geeft weinig problemen: de vereniging is in 1916 op de begeleiding weinig problemen zal opleveren. In de afde
gericht voor 29 jaar, welke termijn op 19 maart 1945 afliep. ling Eindhoven is een opname van het lied gemaakt, gezon
Een nieuwe termijn is niet aangevraagd zodat de NWR gen door vier dames en vier heren, die op de PA-conferentie
reeds niet meer bestaat. Besturen en leden van de NVIR en van 18 december 1949 wordt aangeboden. De opname zou
VUKA besluiten in buitengewone ledenvergaderingen op 7 via PAoAA worden uitgezonden (muziek uitzenden was toen
en 8 september 1946 de oude verenigingen te liquideren en nog toegestaan) [D24].
wat er nog resteert aan bezittingen (het overgrote deel is
tijdens de bezetting geroofd) over te dragen aan de VERON De PA-club is reeds in 1946 opgericht als club-binnen-de[D30J.
VERON, zoals algemeen secretaris Ph.J. Huis, PAoAD, uit-
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VERON verleend. Het hoofdartikel in
Electron van mei 1946 is getiteld "Opdat
wij nooit vergeten..." en is ondertekend
door "Jacques"; kennelijk een verzetsman
die zijn schuilnaam gebruikt. Voorts bevat
het nummer een uitgebreid artikel: "Aan
de helden van het strijdende zendamateurisme", waarin de lotgevallen van een aan
tal amateurs, die in de oorlog zijn omge
komen, worden beschreven [D2]. De mid
denpagina is gebruikt voor een "In Memoriam", met namen en foto’s van de gevalle
nen, afb.IV.3-10. In 1949 brengt de VE
RON een gedenkplaat uit die de namen
en foto’s van 44 gevallenen bevat. Er wor
den 1000 exemplaren van gedrukt; de prijs
bedraagt ƒ 1,= en de totale opbrengst
komt ten goede aan de "Stichting 1940 ’45". Naar het schijnt bevat de plaat ech
ter nogal wat onjuistheden en de uitgave
ervan wordt dan ook gestaakt.

En

Hoewel aanvankelijk een gezonde vereni
ging, is binnen de VERON toch niet alles
koek en ei. Daarvan schemert iets door in
itmdme na .Dtdt dt------ do - d< - do . Dt-dtd<— da—d' — da kHoor
ter. gendroept dal
het hoofdartikel "Bezinning" van alg. voor
zitter L.J. van der Tooien, PAoNP, in
=EE
Electron van december 1948.
da da D< d<di— da—dt----- da
vroor /k loop of
sla .D' d< dt
Hij maakt melding van het feit dat op de
zevende vergadering van de Verenigings
Zc zei „Eens als we trouwen gaan
Zc schreef me op een goeie dag:
Ik minde eens een aardig wicht
raad op 16 oktober 1948 door de afdeling
Is 't uit met zenden, of
Jij met je gekke kop
Heel lief, maar 't was zo gek
Voor altijd en voor goed gedaan.”
Wat vindt je toch aan radio?
Zc voelde niets voor radio
Rotterdam een voorstel is ingediend om
Ik seinde korf ..Ontplof!”
Ruim tocb die rommel op!
En zag niets in mijn shack!
Ze oscilleerde dadelijk.
Zc was geen afgestetnde kring
Ik gaf een tikkie QRO
de VR-vergaderingen (twee maal per jaar)
En zond een QSL,
En brulde kilowatt.
k Was haast met haar verloofd.
voortaan te laten leiden door een speciale
Verbrak daarmee dc vrijerij.
Ik heb aan jou geen QRUI
Maar zc vond 't te Lastig zoenen
Venijnig als de hel.
Ruk uit, versta-je dat!
Met die headfooes op mijn hoofd.
voorzitter en bijgestaan door een griffier,
Ik nam de QSY
Toen lachte zc me uit.
Wc kregen QR.MI
OM**, maar wat doet zij?
Ze opende haar snuit...
uit en door de VR-vergadering te kiezen
DX klinkt nu haar stem...
Refrein:
Refrein:
Refrein:
en dus geen leden van het HB. Het HB
En tergend zingt dat kind me na
En tergend zingt dat kind me na
En tergend ringt dat kind me na
zal dan beter en gemakkelijker in de gele
didididadida (bis)
didididadida (bis)
didididadida (bis)
En ik hoor, waar ik loop of sta
En ik hoor, waar ik loop of sta
En ik hoor, waar ik loop of sta
genheid zijn om te antwoorden en zich te
dididi dada didididadida!
dididi dada didididadida!
dididi dada didididadida!
verdedigen, terwijl Rotterdam meent dat
een zekere partijdigheid zal komen te ver
Afb.IV.3-9. Jan de Cler componeerde dit fraaie lied.
vallen. Er wordt een commissie van vijf
eenzet in het hoofdartikel van Electron, november/december man benoemd die de zaak op bredere basis zal bestuderen
1946. De VERON is breed opgezet; behalve geïnteresseer en op de achtste vergadering van de VR (27 maart 1949)
den in ontvangen en zenden vinden servicetechnici, platen schriftelijk verslag zal uitbrengen [D26]. De commissie con
snijders, televisiespecialisten en zij die nog andere takken cludeert dat het voorstel van de afdeling Rotterdam geen
van de elektronica beoefenen, een plaats binnen de vereni aanbeveling verdient. Zij heeft echter ook onderzocht wat de
ging. Het Hoofdbestuur stimuleert afzonderlijke bijeenkom oorzaken zijn van de tegenstellingen tussen VR en HB. Als
één daarvan ziet zij het gebrek aan continuïteit in de VR en
sten van de groepen.
Op 6 september 1947 wordt zelfs een "S-conferentie" gehou zij beveelt aan de afgevaardigden van de afdelingen naar de
den, bedoeld voor servicetechnici, maar dat is geen succes, VR-vergadering voor een tijdvak van drie jaar te kiezen. De
commissie adviseert voorts deze driejarige periode ook te
de opkomst valt tegen.
doen gelden voor Hoofdbestuursleden, afdelingsbesturen en
Aan de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog wordt aan functionarissen, die onder het toen geldende Huishoudelijk
dacht besteed. Reeds in de eerste vergadering van de Vere Reglement ieder jaar en bloc aftreden.
nigingsraad op 9 maart 1946 zijn zij herdacht en op voorstel De achtste vergadering van de VR bespreekt het rapport
van de afdeling Twenthe wordt aan alle leden van de oude maar neemt geen beslissing. Toch zien drie HB-leden in de
verenigingen, die gedurende de bezetting zijn gevallen in de zaak aanleiding om hun ontslag aan te bieden: alg. voorzitter
strijd voor de vrijheid, postuum het erelidmaatschap van de L.J. van der Tooien, PAoNP; alg. secretaris Ph. J. Huis,

I

231

fe..

IN MEMO RJ AM
Brueilcr J. Klingrn. PAoXL
J. H. op <lcn Velde. PAoOZ
Th. C. van Draak. PAoGA j
<
Jan Thijswn
»
J. dc Vrie*. PAoVL
*
J NcuUboom. PAoGI;r
,
A. van Manlom. PAoi
>XK
•
C. J. Haspel»
,
D. Abbcnca
Keet Vermaal
n
J. P. Meestens. PAoMO

. Jr.PAoXI »»
I. PAuMB
i»
1’AoRS
'•
| G. B. Rcijni. 1™
Wet Bron»
| Rudi T.wpcnK-cl
C. A. Gchtcl». PAoQQ
II. A. Touw. PAoZB
1 J. A. Vrcdcvcld. PAoJAV
1 E-Kapteljn Jr. 1‘AoEK
II. H. SclioUn»» A Strnnga
| W. A. A. Gnil
(Micrda

I

fin
‘

■■

1

Afb.IV.3-10. In het meinummer van Electron 1946 werden de in de Tweede Wereldoorlog gevallen amateurs herdacht.

en met wiskundige formules vol haakjes, deelstrepen, wortel
tekens enz. geen enkel probleem heeft. De typografen die de
loodzetmachines bedienen zijn echte vakmensen, ook taal
kundig goed onderlegd. Bij het zetten corrigeren zij meteen
ongelijkmatigheden in de kopij van de diverse auteurs, zoals
de manier waarop afkortingen worden geschreven, bijvoor
beeld xyl, x.y.1., XYL, X.Y.L.
Die vaardigheid in het zetten van wiskundige formules is wel
noodzakelijk, want met name hoofdredacteur Roorda laat
zich graag gaan in uitvoerige en diepgaande theoretische
beschouwingen over radio technische zaken. Heel leerzaam;
maar of veel lezers van Electron dat konden volgen en er wat
van opstaken menen wij te mogen betwijfelen.
P. Jansen, PAoKQ, tekent bijna alle schema’s en ook dat
draagt bij aan een mooi uiterlijk van de artikelen. De leuke,
getekende kopjes van PAoUB hebben wij reeds genoemd.
Zoals reeds vermeld treffen we in het nummer van februari
1946 voor het eerst het colofon aan, afb.IV.3-7. Het ver
meldt de namen van de Hoofdbestuursleden en de leden van
Aan het slot van deze beschouwing over het ontstaan van de de redactiecommissie; voorts het Advertentiebureau, het
VERON en haar reilen en zeilen gedurende de eerste vijf Verkoopbureau, het QSL-bureau, de Technische Biblio
jaar kijken we nog eens naar het verenigingsorgaan Electron. theek, de Technische Commissie en de Bankier.
Het ziet er vanaf het eerste nummer keurig verzorgd uit, al In de daaropvolgende nummers staat alleen het adres van de
laat de kwaliteit van het papier in die tijd van schaarste nog redactie. Pas vanaf januari 1947 vinden we in elk nummer
al te wensen over.
een volledig colofon, waarin de bankier heeft plaats gemaakt
Dat goede aanzien is voor een belangrijk deel te danken aan voor het Ukbureau en het Traffic Department. In november
de drukker: Meijer’s Boek- en Handelsdrukkerij te Wormer- 1947 wordt het Reisbureau toegevoegd en in mei 1949 ver
veer, een firma die veel wetenschappelijk drukwerk verzorgt schijnt de Televisiemanager.
PAoAD en alg. penningmeester J. Stufkens, PAoJK. De ver
gadering benoemt hen tot Lid van Verdienste. Hun opvol
gers zijn J. van Gent, PAoGI (voorzitter); W.F. Kropf, PAoLE (secretaris) en D. Lemstra, PAoTB (penningmeester).
PAoJK neemt als lid weer zitting in het HB [D27]. Opmer
kelijk is dat de nieuwe algemeen voorzitter PAoGI in zijn
hoofdartikel van Electron mei 1949 ("Einde van het eerste
bedrijf') de verdiensten van de afgetreden Hoofdbestuursle
den zeer prijst, maar met geen woord rept over de reden van
hun aftreden. In de negende vergadering van de VR op 5
november 1949 komt het voorstel inzake de onafhankelijke
voorzitter en griffier van de VR van de afdeling Rotterdam
tenslotte in stemming: 17 stemmen vóór, 53 tegen en 11
blanco. De voorzitter zegt dat het HB nu wel nieuwe voor
stellen verwacht inzake de wijze, waarop eventuele moeilijk
heden tussen HB en VR in de toekomst opgevangen zullen
kunnen worden [D28]. Die moeilijkheden zullen zich in de
komende periode nog volop voordoen!
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schoorvoetend toegeeft (sommigen betitelen het optreden
Het aantal pagina’s van Electron bedraagt in:
van het HB in deze zaak als "slap"). Ook komt hij in aanva
1946: 384
1947: 456
1948: 496
1949: 508
Dat is inclusief de pagina’s met commerciële advertenties, ring met redactiesecretaris K. van Petersen, PAoKP. PAoGN
waarvan de exploitatie ook voor rekening van de VERON is. stuurt namelijk het 80 meter-bandoverzicht van Jager niet
De inhoud van het blad weerspiegelt de brede opzet van de altijd door naar de redactie. Maar Jager zendt ook een door
VERON: reeds in de "kop" van het tweede nummer (februa slag van zijn verslag rechtstreeks naar de redactie, waarop
ri 1946) lezen we: "Electron is het officieele orgaan der veree- PAoKP dit in Electron opneemt. Ook schrapt PAoKP wel
niging- Het verschijnt maandelijks en zorgt voor technische eens wat in de kopij van PAoGN, iets waartoe hij als redac
voorlichting op alle gebieden der electronentechniek, zooals: teur uiteraard volledig is gerechtigd. Maar dat komt hem te
radio, televisie, versterkerbouw, eigen gram, platen opname, staan op een kwade brief van Gortz, waarin deze zelfs dreigt
serviceproblemen, enz. Ook de kortegolf zend- en ontvangama- met een aanklacht tegen PAoKP door zijn juridisch adviseur!
teurs zullen er alles in vinden, wat hun liefhebberij aantrekke Ook aan de Chef van de Radiocontroledienst schrijft PAo
lijk maakt. U ziet het, zenden en ontvangen wordt pas als GN een brief. Die dienst heeft namelijk verzocht om zorg
laatste genoemd! Bij die veelheid aan onderwerpen in Elec vuldige correctie van de 80 m-rubriek omdat clandestienen
tron dient wel te worden bedacht dat direct na de oorlog het daaruit eventueel een rapport kunnen lezen (het clandestien
aantal tijdschriften op elektronisch gebied zeer beperkt was, zenden baart de RCD en de VERON veel zorgen). Gortz
voor amateurs waren er naast Electron alleen Radio-Expres schrijft dat hij voor de rubriek in het decembernummer van
Electron 1949 geen enkele verantwoording kan dragen omdat
en Radio Bulletin.
de redactiesecretaris het Traffic Department heeft gepas
Wij zullen in dit en komende hoofdstukken aandacht beste seerd en Gortz dus geen correctie heeft kunnen uitvoeren.
den aan die onderwerpen in Electron welke rechtstreeks be Het is niet de laatste keer dat PAoGN van zich liet horen...
trekking hebben op het radiozend- en ontvangamateurisme.
Aan zaken als audiotechniek en meetapparatuur voor alge In 1949 doet de rubriek "Ongedempte Trillingen" haar intre
de; te vergelijken met "Brieven van lezers" in de krant.
mene toepassing gaan wij voorbij.
Amateurtelevisie is begonnen in de jaren dertig; met name in Onder de advertenties in Electron verschijnt een nieuwe ca
de eerste jaren na de oorlog komt die activiteit tot grote tegorie: die van "dumpzaken", waar overtollig communicatiebloei H. de Waard, PAoZX, bericht erover in hoofdstuk XI. materiaal uit de Tweede Wereldoorlog wordt verkocht. Rom
Naast de technische artikelen rapporteert Electron uiteraard melige maar gezellige winkeltjes, ruim voorzien van de meest
ook over wat er op amateurbanden valt te beleven. Het uiteenlopende stukken elektronica. Vaak zo mudvol materi
Traffic-Department doet dat in "Traffic Nieuws", welke ru aal dat er voor verkopers en publiek nauwelijks plaats meer
briek onder die naam voor het eerst verschijnt in juni 1946. is. En dat betekent dus dringen; vooral op zaterdagmiddag
Onderdelen daarvan zijn "Hw’s DX?" en "Bandrapporten". In (’s morgens wordt er nog gewerkt), want de dumpzaak is
augustus 1946 maakt de rubriek "Op de zeer hooge frequen tevens een trefpunt van amateurs die in de beperkte ruimte,
ties" haar entree. Al die rubrieken zijn voorzien van door blauw van de sigaretterook, verlekkerd hun blikken laten
gaan over al het begeerlijks dat de Geallieerden hebben ach
PAoUB getekende kopjes.
Ook de luisteramatcurs worden niet vergeten. Reeds in het tergelaten en dat tegen voor die tijd zeer schappelijke prijzen
nummer van februari 1946 definieert het Hoofdbestuur het aan de man wordt gebracht (naar huidge maatstaven was het
begrip "Nederlands Luisterstation", afgekort "NL". Luistera- toch nog knap duur!). De Geallieerden, schreven we; dus
mateurs kunnen een nummer aanvragen, waarvan NL-101 Engeland, Amerika en Canada. Want op last van dezelfde
het eerste zal zijn ("o/n den strijd om lage nummers niet te Geallieerden is in Duitsland het daar nog resterende oorlogs
materiaal vernietigd. Een bevel dat na enige tijd wordt her
doen ontbranden").
roepen, want het ex-legerradiomateriaal blijkt een goede
De zesde VR-vergadering (4 april 1948) voegt aan de bron van componenten waarmee de naoorlogse civiele proTraffic-Manager een NL-Manager toe: Ir. E.H. Jager. De duktie van radiotoestellen in Duitsland kan worden opge
rubriek "Traffic Nieuws" wordt nu uitgebreid met "NL-Post", start. Maar het resultaat is toch wel dat van de prachtige
verzorgd door de NL-Manager. Ir. Jager begint onder "Band- Duitse radiospullen uit de Tweede Wereldoorlog, vaak veel
rapporten" ook een verslag over de 3,5 MHz-band: "Op de mooier dan het geallieerde materiaal, in "de dump" weinig is
80 Meter Boulevard". Daarin vertelt hij uitvoerig - soms over te vinden.
meerdere kolommen - wat er door Nederlandse amateurs op Bekende dumpzaken die in de jaren veertig in Electron ad
die band zo al wordt beleefd en beweerd, waarbij een kriti verteren zijn bijvoorbeeld Radio Keizer te Utrecht, J. van
sche noot zijnerzijds af en toe niet ontbreekt. Het overzicht der Mijde te Rotterdam, Radio Becker te Zeist, Radio Ro
eindigt telkens met de vermelding van de roepletters van ge tor te Amsterdam, "The Radio Shack" PAoXG te Den Haag.
hoorde Nederlandse amateurs, soms meer dan tweehonderd!
Tenslotte vermelden we nog dat vanaf september 1946 Elec
Het Traffic Department staat onder leiding van Traffic Ma tron ook in de zogenoemde "losse verkoop" komt. Heel wat
nager H.B. Gortz, PAoGN; een voortreffelijk amateur en amateurs-in-spé zullen door zo’n bij de radiohandelaar ge
Traffic Manager, maar nogal lastig in de omgang en neigend kocht exemplaar van het blad kennis met de hobby hebben
naar autoritair gedrag. Zo eist hij dat hij de vergaderingen gemaakt om later lid van de VERON te worden. Auteur is
van het Hoofdbestuur mag bijwonen, waaraan het HB er een voorbeeld van.
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IV.4.

De gevorderde zenders

Zoals wel begrijpelijk vulden maar maar weinigen in zich
afzijdig te hebben gehouden van enige actie of gaven op de
desbetreffende vraag gewoon geen antwoord. De meesten
vulden wel iets in dat als illegale activiteit kon worden aange
merkt.

In 1939 waren de amateurzenders "gevorderd", een taak
waarmee Nederlandse militairen werden belast. In paragraaf
IV.1 werd reeds iets vermeld over de verdere afhandeling
van deze kwestie door de bezetter. Hoewel aanvankelijk aan
de amateurs werd medegedeeld dat van schadevergoeding Het had nogal wat voeten in de aarde voordat de SAC van
eerst sprake kon zijn bij teruggave van de zenders schijnt alle amateurs een juiste opgave had ontvangen maar tenslot
een aantal amateurs, waarvan de zenders door oorlogshande te kon de commissie aan het Departement van Defensie lijs
lingen, zoals het bombardement van Rotter
dam, verloren waren gegaan, toch een schade
loosstelling te hebben ontvangen.
MINISTERIE VAN OORLOG.

’j gravenhage, 24 September 1947
Hoe ging het nu verder na de oorlog?
Af do B 1, Bur. 5, Nr. 209.
B»j beinnroordlng of renneldlng r«o dll
Reeds in het tweede nummer van Electron (fe
•chrl|ven gtlxve enen dagtekening,
<
afdeling
cn nummer (letter) otut
ivkeurig un er geren.
ONDERWERP:
bruari 1946) deelt het Hoofdbestuur van de
VERON mede dat een " Schade-Afwikkel ingsSchadeloosstelling voor een
commissie" (S.A.C.) is benoemd, bestaande uit
gevorderde radiozendinstallatie•
A. van den Dool; H.A. de Reiger, PAoANI;
JhtA. van Keulen.
mr. A.M.E.Th. Engers, PAoYM; J.H. Ketting,
PAoJHK en A. Labout, PAoDX.
Voor Uw, omstreeks November 1939 geOp 12 januari 1946 zendt de S.A.C. een brief
vorderde zadiozendinstallatie wordt U door
aan alle Nederlandse zendamateurs met daarbij
mij een schadeloosstelling toegekend van
een vragenlijst die in tweevoud moet worden
f. 225*- (tweehonderd vijf en twintig guldax}
ingevuld. Daarop kon worden aangegeven wel
overeenkomstig Uw sclirijven d.d. 4 Augustus
ke toestellen in 1939 door de Nederlandse
landmacht of Marine waren "gevorderd" met
1941.
vermelding van de waarde ervan op 1 mei
Genoemd bedrag zal binnenkort aan U
1940; "bij zelfvervaardige onderdelen e.d., zonder
worden overgemaakt door de zorg van mijn
berekening van werkloon". Indien door Duitse
Ijfiinisterie •
autoriteiten tijdens de bezetting ook nog appa
raten of onderdelen waren gevorderd kon dat DE MINISTER VAN OORLOG,
ook weer met de waarde ervan op 1 mei 1940 voor de Minister,
eveneens worden vermeld. Van vergoeding
Het Hoofd der Afdeling B 1,
daarvan bleek achteraf echter geen sprake te
zijn. Het Departement van Defensie achtte
zich alleen verantwoordelijk voor de gevolgen
van de door dit departement in 1939 uitgevoer
de vordering.
AAN
De amateur mocht op het formulier aangeven
de Heer Th.A. van Keulen,
of hij/zij de schadeloosstelling in natura of in
Kruiskamp 2,
geld wenste te ontvangen. Omdat in 1946 nog
AMERSFOORT.
vrijwel geen onderdelen konden worden verkre
gen vulden veel amateurs "in natura" in. Later
bleek dat hel Departement van Defensie, dat
de schadeloosstelling regelde, alleen in geld kon
Nr «lec (^) 1*039 - '47
uitkeren.
De laatste vragen op het formulier lijken ons Afb.IV.4-1. Wie zijn in 1939 gevorderde spullen incompleet of in het geheel niet terug
thans - bijna 50 jaar later - niet terzake doende kreeg had recht op schadevergoeding. PAoTH ontving daarover deze mededeling.
voor de schadeloosstelling maar moeten worten overhandigen met de vereiste gegevens, nodig voor de
den gezien in de geest van de tijd direct na de oorlog:
"Hebt u actief illegaal gewerkt of hebt u zich afzijdig gehouden schadeloosstelling van de gevorderde en niet terugontvangen
van enige actie?
apparaten.
Bij welke illegale organisatie was u e.v. aangesloten? Onder de Uit de lijsten blijkt dat dertig amateurs hun zenders onbe
D. bezetting?
schadigd terug hebben gekregen. Van de overige was de ap
paratuur in het geheel niet of incompleet geretourneerd.
Hebt u in Duitsland gewerkt?
Wanneer, hoe lang en waar?
Aanvankelijk was het Ministerie van Defensie alleen bereid
Was u ondergedoken, in krijg?- of andere gevangenschap?
een schadeloosstelling uit te keren aan amateurs die het ontZoo ja, waarom, wanneer, hoelang en waar?"
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vangstbewijs ("vorderingsbewijs") - of een kopie daarvan konden overleggen dat zij bij de vordering door de Neder
landse militairen in 1939 hadden ontvangen. Maar dat bewijs
was in lang niet alle gevallen verstrekt. En heel wat ama
teurs die het wel hadden ontvangen waren het door oorlogs
handelingen kwijt geraakt. Onder druk van het Hoofdbe
stuur van de VERON liet het Ministerie de eis dan ook val
len.
De schadeloosstellingen waren in de meeste gevallen een
stuk lager dan de door de amateurs opgegeven schadebedra
gen; waarbij dan ook nog dient te worden bedacht dat ten
opzichte van 1 mei 1940 - de datum die bij de opgave van de
waarde van de gevorderde apparatuur diende te worden ge
hanteerd - de gulden in 1946 zo’n 38% minder waard was
(zie hoofdstuk XVI). Enige amateurs namen daar geen ge
noegen mee en eisten een hogere schadeloosstelling. Soms
met succes; zo kreeg een amateur die een nauwkeurig ge
specificeerde schade van ƒ 558,75 had aangemeld aanvanke
lijk slechts ƒ 140,= vergoed; na zijn protest werd dat ver
hoogd tot ƒ 440,= en daar nam hij genoegen mee.
In verband met de geldzuivering werden schadeloosstellingen
boven ƒ 400 geboekt op een geblokkeerde rekening die later
trapsgewijs werd gedeblokkeerd.
Wie een schadeloosstelling ontving kreeg een brief zoals te
zien in afb.IV.4-1.

In 1946 werden grote hoeveelheden overtollig militair materi
aal, afkomstig van de geallieerde strijdkrachten, geveild. Het
Hoofdbestuur van de VERON heeft zich zeer ingespannen
om de verantwoordelijke autoriteiten te bewegen althans een
deel van de radio-apparatuur in de dumps te verkopen aan
de door het verlies van hun spullen gedupeerde radiozenda
mateurs, eventueel via de VERON. Daarbij werd tevens het
argument aangevoerd dat op deze manier zekerheid werd
verkregen dat de zendapparatuur niet in handen zou komen
van gebruikers die daartoe niet bevoegd waren. Helaas, de
Nederlandse krijgsmacht had de eerste keus bij de dumps en
zelfs daarvoor was niet voldoende materiaal aanwezig.

IV.5. Operationele aspecten
In de landen die bij de Tweede Wereldoorlog zijn betrokken
heeft de overheid de amateurzendmachtigingen ingetrokken.
Dat gebeurt in Duitsland ook, maar drie stations mogen hun
apparatuur behouden en blijven in de lucht [D50]. De be
kendste daarvan is D4BIU die verbindingen maakt met bij
voorbeeld Amerikaanse amateurs en daarmee nogal wat op
zien baart (de VS waren toen nog niet in de oorlog betrok
ken). Geleidelijk aan komen meer Duitse stations in de
lucht, tenslotte zijn het er zo’n 150, allemaal met een D4call. De meesten werken op 40 en 80 m. In het buitenland
wordt gedacht dat deze stations speciaal zijn geselecteerd
maar dat is zeker niet het gevat Zij die werken bij de verbin
dingsdienst van de politie of de Sicherheitsdienst, SD, behoe
ven zelfs geen examen te doen. Het is voldoende wanneer
hun directe chef zich ervan overtuigt dat de aanvrager over
voldoende technische kennis beschikt. Ook moet de Deutsche
Amateur Sende Dienst, de DASD, de kandidaat onderrichten
in de specifieke gebruiken van het amateurradioverkeer. Die
Duitse amateurlicenties - Kriegsfunksendegenehmigungen vormen een onderdeel van de Duitse propagandamachine.
Het buitenland moet de indruk krijgen dat het dagelijks le
ven in Duitsland normaal doorgaat, ondanks het kleine on
gerief van een oorlog. Dat is althans de opvatting die wij
ontleenden aan [D50] en tot uitdrukking brachten in de ru
briek "Reflecties door PAoSE" van Electron van maart 1993.
Dit leverde echter een reactie op van Waldemar F. Kehler,
DL1IX, ex-D3FBA, die zelf houder is geweest van een
Kriegsfunksendegenehmigung. Hij stelt dat het niet louter een
propagandastunt was maar wel degelijk een operationeel
doel diende. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heerste Duits
land over een groot deel van Europa. Dit bracht de nood
zaak mee van radioverbindingen over grote afstanden die als
gevolg van ongunstige propagatie en/of verkeerd gekozen
frequenties niet altijd mogelijk bleken. Daarom wordt beslo
ten een propagatie-onderzoek te beginnen. Daartoe krijgen
circa dertig over het toenmalige Duitse grondgebied versprei
de amateurs een Kriegsfunksendegenehmigung. Volgens een
vast schema verzorgen de stations na elkaar uitzendingen die
door de andere stations worden beluisterd en zo nauwkeurig
mogelijk gerapporteerd volgens het RST-systeem. Ook luisterstations worden aangemoedigd om rapporten in te sturen
waarmee ze zelfs boeken en radio-onderdelen kunnen win
nen! Het systeem blijkt echter te weinig informatie op te
leveren voor het gestelde doel en daarom wordt later beslo
ten radiobakens op te stellen die continu in de lucht zijn en
hun roepletters automatisch uitzenden. Die bakens werken
op de grensfrequenties van de amateurbanden en daarvan
profiteren ook amateurs buiten Duitsland [D51]. Het is de
eerste toepassing van radiobakens zoals die thans op de
amateurbanden gemeengoed zijn.
Het propagatie-onderzoek, waar DL1IX het over heeft, be
gint in 1942. Maar er werden reeds in 1940 Kriegsfunksende
genehmigungen uitgegeven. En die zullen toch wel degelijk
een propagandistisch doel hebben gediend, hoewel DL1IX
dat min of meer ontkent.
De D4-calls verschijnen niet alleen in Duitsland, maar ook in
Frankrijk, Griekenland, Noord Afrika, Noorwegen en zelfs
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Spanje, waar D4XYN (na de oorlog DL1IX) vanuit de Duit
se ambassade te Madrid werkt.
In 1945 wordt in Engeland aan een achttal amateurs op
nieuw een zendmachtiging verleend; ze ontvangen de roep
letters G7FA tot en met G7FH. Een bizarre situatie: terwijl
in Dresdcn duizenden levend verbranden onder het Britse
bombardement en de VI’s en V2’s op Londen vallen maken
Duitse en Engelse amateurs rustig verbindingen met elkaar,
waarbij de gebruikelijke beleefdheden bij telegrafie worden
uitgewisseld. Wat de Engelse autoriteiten heeft bewogen de
G7-calls uit te geven is nooit vrijgegeven.
Naar het schijnt is er tijdens de oorlog ook amateuractiviteit
vanuit Oostenrijk en Italië geweest; maar daarover zijn ons
geen nadere bijzonderheden bekend.
Amateurs hebben tijdens de oorlog als militairen een belang
rijke rol gespeeld in o.a. afluisterdiensten en verbindings
diensten van de krijgsmacht. Dat is althans het geval aan
geallieerde zijde. Niet in Duitsland. Het aantal gelicenseerde
zendamateurs was door de DASD in opdracht van de over
heid tot circa 550 gelimiteerd.
Er is een brief van 31 juli 1944 bewaard gebleven die door
de president van de DASD, Sachs, is geschreven aan Heinrich Himmler, Reichsführer-Reichsminister des Innem. Sachs
beklaagt zich erover dat - in tegenstelling tot de situatie bij
de geallieerden - van de diensten en vaardigheden van radio
zendamateurs bij de oorlogsvoering onvoldoende gebruik
wordt gemaakt. Het is wellicht interessant het begin van de
ze brief letterlijk te citeren:

"Reichsführer!
Die Hochfrequenztechnik hat im Verlauf dieses Krieges ungeahnte Bedeutung erfahren; sic wurde auf dem Geblete der
Funkortung (radar) zum massgeblichen Faklor der militarischen Entwicklung überhaupt.
Hier war der vom Gegner rechtzeitig vorgenommene Einsatz
seiner Funkamateure von grosser Tragweite. Allein der Funkamateur kann die Schwierigkeit, Wissenschaft und Wehrmacht
aufeinander auszurichten, ausschalten, denn nur er ist Forscher, Techniker und Frontfunker in einer Person.
Die von mir als Priisident des Deutschen Amateur-Funk-Dienstes (DASD) auch in Ihrem Auftrag bei OKW (Oberkommando der Wehrmacht) und OKH (Oberkommando des
Heeres) bisher vorgenommenen Versuche, die deutschen Funk
amateure in ahnlicher Weise wie in England und Amerika der unterschiedliche Einsatz ist aus Anlage I ersichtlich - auf
Grund ihrer besonderen Fachkenntnisse im Hochfrequenzdienst
zu verwenden, sind bisher abgelehnt worden. Die Tatsache,
dass noch jetzt über 3500 Funkamateure nicht in der Hochfrequenz tatig sind, ist im Sinne der totalen Kriegführung ein VerbrechenF.
In de Anlage 1 stelt Sachs dat in de Engelse oorlogsindustrie
amateurs een grote rol spelerL Sir Robert Watson Watt, de
"vader” van de Engelse radar, die in de "Slag om Engeland"
in de lucht van 1939...40 een beslissende rol speelde, en ook
zijn medewerkers, zijn bekende zendamateurs. Sachs citeert
Churchill die reeds vóór zijn overwinningsverwachting door
"aardolie en centimetergolven" heeft gezegd dat radioama236

teurs hem het middel tot de overwinning zullen verschaffen.
De Engelse regering zou volgens Sachs in 1943 nog 4500
nieuwe amateurs hebben opgeleid en ingezet bij de oorlogs
industrie.
Sachs bezat kennelijk ook het Amerikaanse Radio Amateurs
Handbook van 1943. Daaraan ontleent hij dat er in de V.S.
54.000 zend- en circa 100.000 luisteramateurs zijn. Bij de
krijgsmacht dienen 15.000 zendamateurs en enige duizenden
zijn betrokken bij speurwerk en ontwikkeling op het gebied
van radar voor vliegtuigen.
Sachs stelt ook dat de Britse en Amerikaanse radio-industrie
werkt op grond van zinvolle technisch-tactische specificaties.
Dat komt volgens hem doordat deze specificaties bij de in
kooporganisaties van de krijgsmacht door amateurs worden
opgesteld. Ook signaleert Sachs de invloed van amateurs op
de constructie van de geallieerde elektronische apparatuur:
verfijnd alleen daar waar zulks strikt noodzakelijk is. Voor
het overige eenvoudige, snel te realiseren fabricage, waarbij
op bijkomende werkzaamheden wordt bespaard: geen spuitgietwerk en tandradaandrijvingen!
We kunnen ons afvragen of Sachs, om zijn argumenten
kracht bij te zetten, de rol van amateurs aan geallieerde zijde
niet wat overdrijft; interessant blijft het om deze opmerkin
gen van de hand van een Duits amateur aan het adres van
Himmler te vernemen.
Vermeldenswaard is dat in Engeland tijdens de oorlog de
Radio Security Service, (R.S.S.), wordt opgericht. Een on
derdeel daarvan vormen de Voluntary Interceptors (V.I.'s), de
meeste daarvan radio-amateur, waaronder verscheidene
vrouwelijke. Zij krijgen de opdracht op de kortegolf naar
telegrafie-uitzendingen te luisteren die hun, om welke reden
ook, bijzonder of verdacht lijken. Later worden ook wel
richtlijnen gegeven waarnaar niet behoeft te worden geluis
terd. De VI. ’s sturen de opgenomen teksten naar een post
bus. Wat er daarna mee gebeurt weten ze niet. Ze ontdek
ken o.a. belangrijke Duitse radionetten van de Abwehr. De
Engelse amateur G6ZG vertelde in een televisieprogramma
van de BBC over de V.I. ’s dat zij ook opdracht kregen om
op bepaalde tijden en frequenties de berichten te beluisteren
en op te schrijven die werden uitgezonden door geheime
agenten van de SOE (Special Operations Executive) welke
opereerden vanuit door Duitsland of Japan bezet gebied. De
opgenomen berichten stuurden zij naar een speciaal adres.
Soms werden per SOE-station wel tien V.I. ’s ingezet! Dat
gebeurde om fouten bij de ontvangst zoveel mogelijk te ver
mijden.
Op het laatst waren zo’n 1500 amateurs bij de RS.S. betrok
ken. Het bestaan van de RS.S. en de VI. ’s is ook na de oor
log geheim gebleven. Eén en ander is pas bekend geworden
door het televisie-programma van de BBC in 1979 [D31].
De oorlog heeft de Radio Society of Great Britain, RSGB,
geen windeieren gelegd. De Engelse krijgsmacht zocht naar
een goed boek voor de instructie van militairen op het ge
bied van elektronische apparatuur. Er werd gekozen voor
het door de RSGB uitgegeven The Amateur Radio Hand
book, dat tot op dat moment in bescheiden oplagen was ver
schenen. Maar dat verandert nu snel. De bestellingen van de
krijgsmacht volgen elkaar snel op en noodzaken de ene

nieuwe druk na de andere. Tot en met juli 1946 worden
van het boek 181.500 exemplaren gedrukt! Van een in
1942 uitgegeven supplement verschijnen totaal 115.000
exemplaren [B10]. De RSGB zit kort na de oorlog fi
nancieel gezien dan ook bijzonder stevig in het zadel!
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Hoe gaat het in ons land na de oorlog? De zendmachti Groep
/ƒ/^
gingen zijn in 1939 ingetrokken. Degenen die voor de
oorlog gelicenseerd waren en na de oorlog daarvoor
ELECTRICITEITSRANTSOENEERING.
opnieuw in aanmerking willen komen, kunnen via de
Naar aanleiding van Uw schrijven Jnzake de rantsoeneering
VERON een daartoe strekkend verzoek indienen bij de
PTT. Een aantal van hen komt hiervoor niet in aan
van electriciteit 'berichten wij U, dat wij Uw rantsoen^wegena
merking wegens onvaderlandslievend gedrag gedurende
de bezettingsjaren en de daaraan voorafgaande periode,
bijvoorbeeld in de vorm van actief lidmaatschap van de
) CTXD
NSB. Met de heruitreiking van de vergunningen gaat
het overigens niet zo vlot als de aanvragers wensen.
■ais volgt hebben vastgesteldDat komt doordat de Nederlandse regering te Londen
tijdens de oorlog het radioreglement buiten werking
R A NTSOEN
heeft gesteld.
MAANDEN
Licht
Kracht
Niettemin verschijnen kort na de bevrijding weer ama
teurs op de banden, clandestien dus. Sommige nieuw
Jan. /Febr. /Mrt. 194
/kWh
kWh
komers gebruiken daarbij de roepletters van vooroor
logse amateurs. Maar er worden ook stemmen gehoord
Mrt./Apr. /Mei 194
van zeer bekende amateurs van voor de oorlog, doch
194
Mei-/Juni /Juli
onder andere roepletters. Zo bijvoorbeeld PAoBLO (J.
Juli /Aug. /Sept 194
Lourens te Oosterbeek). Z’n tegenstations reageren
daarop soms met: "Waarom zeg je niet PAoBNY". Lou
Sept./Oct. /Nov 194
rens vertelde dit aan auteur in 1992 en voegde eraan
Nov./Dec.
/Jan.194 /
toe dat de Chef van de Radiocontroledienst, de heer G.
Emmerik, dat clandestien werken zelfs wel aanmoedigWij verzoeken U niettemin de grootst mogelijk e zuinigheid
de - inofficieel uiteraard - omdat het de procedure van
in het verbruik te betrachten.
het opnieuw verlenen van de vergunningen zou bespoe
Provinciaal Eiectriciteitsbedrijf van Noordholland,
digen. Officieel werd het streng veroordeeld; in Electron
De Hoofdadministrateur,
zowel door het Hoofdbestuur als door PTT-vertegenwoordiger A.S.M. van SchendeL
Het signaleren van clandestiene stations is ook één van
de taken van de in de eerste vergadering van de VR op
19 maart 1946 ingestelde Officiële Rapport Stations
Model EE-bd (6)
(ORS-dienst). Artikel 2 van het reglement van de dienst
luidt: "De ORS-dienst is een orgaan, dat het traffic-department ten dienste staat bij het signaleeren, waarschu
‘
wen en eventueel doorgeven aan de RCD van ongelicenAfb.IV.5-1. Dankzij de inspanning van LJ. van der Tooien, PAoNP, ontvingen
seerde amateurs en gelicenseerde stations, die zich niet
zendamateurs in 1946 een extra rantsoen elektriciteit.
houden aan de bepalingen van de zendmachtiging'. Om
ORS te worden moet de amateur morse met 15 woor
den per minuut kunnen nemen; in het bezit zijn van een Oegstgeest. ORS nr.10: W.J. Alblas, PAoKW, Krimpen a/d
deugdelijk werkende ontvanger en een golfmeter die geschikt Lek. ORS nr.11: P. Krever, PAoXG, Den Haag. ORS nr.12:
en accuraat genoeg is voor controle. Voorts moet de ORS- D. Vermeulen Jr., PAoRE, Den Haag. ORS nr.13: W. Metamateur voldoende bekend zijn met het radio-verkeer en zelaar, PAoMM, Den Haag. ORS nr.14: A.G. Stoll, PAoXG,
gebruiken en de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt [D33]. In Hengelo (O) (daarvoor Den Haag). ORS nr.15: M. Smit,
PAoLR, Santpoort [D34].
1946 is de dienst als volgt samengesteld:
ORS nr.1: A.S.M. van Schendel, PA1JF, Den Haag. ORS Auteur kan zich nog goed herinneren hoe op een dag in
nr.2: H.B. Gortz, PAoGN, Glimmen Gr. ORS nr.3: P.J. 1946 of 47 PAoJAS en PAoXP bij zijn ouders aan de deur
Meertens, PAoSS, Temeuzen. ORS nr.4: A. Geesink, PAo- verschenen, kennelijk omdat ze de zoon des huizes van clan
TP, Barneveld. ORS nr.5: M.C. Matters, PAoXYZ, Utrecht. destien zenden verdachten. Daar was toen echter (nog) geen
ORS nr.6: J.A. Smit, PAoJAS, Hengelo (O). ORS nr.7: D.A. sprake van... Het gesprek met de beide heren leidde echter
van der Poel Jr., PAoIR, Amsterdam. ORS nr.8: L. Fore- wel tot bezoeken aan hun stations en besmetting door de
man, PAoVT, Winschoten. ORS nr.9: J. Meyer, PAoEA, zendbacil.
Model 115
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ter voor elkaar te krijgen
dat zendamateurs 100
kWh extra mogen ge
bruiken! (Afb.IV.5-1).
Ook de onderdelenvoor
ziening blijft nog een
moeilijke zaak.
Vermeldenswaard is dat
de Amerikaanse amateurorganisatie te hulp
schiet. In het hoofdarti
kel van Electron, juli
1947, deelt W.L. Baumgarten, PAoBB, mede
dat de ARRL heeft be
sloten (volgens E. Kaleveld, PAoXE-DJoXJ, na
een desbetreffend ver
zoek van de VERON)
Nederlandse, vooroorlog
se zendamateurs, die
hulp nodig hebben, door
AI<RL-leden
te laten
Afb.IV.5-2. Zo zag tekenaar H. Linse, PAoUB, "het Straatje" op 3685 kHz.
"adopteren". In QST zal
In juni 1946 is het dan zover; H.M. de Koningin heeft het een oproep worden geplaatst, waarin Amerikaanse en Cana
Radioreglement opnieuw bekrachtigd en zij die daarvoor in dese amateurs worden aangespoord Nederlanders "in de
aanmerking komen ontvangen opnieuw hun zendvergunning. lucht" te helpen. PAoBB vervolgt: "Vanzelfsprekend brengt dit
Een aantal van hen krijgt toestemming om de vijfen tienmeterband reeds in gebruik te nemen. Op 1
juli 1946 worden ook de twintig- en veertigmeterband vrijgegeven. Er mag dan worden gewerkt op
de volgende frequenties: 7150...7300 kHz; 14100...
14300 kHz; 28000...30000 kHz en 58500...60000
kHz. De tachtigmeterband is er nog niet bij omdat
die nog door militaire instanties wordt gebruikt
[D32]. Op 1 september 1946 komt ook die band
beschikbaar, dat wil zeggen de segmenten 3500...
3635 kHz en 3685...3800 kHz. Het gedeelte 3635...
3685 kHz, waar dus niet mag worden gewerkt, staat
al spoedig bekend als "het gat". Een groep ama
teurs ontmoet elkaar iedere avond op 3685 kHz en
kan zo relatief ongestoord werken op "Het Straat
je”, zoals het wordt genoemd (afb.IV.5-2). Een re
gelmatig terugkerend onderwerp van discussie is of
men al of niet in het "gat" zit. Auteur herinnert
zich PAoEG, PAoEO, PAoOE, PAoPR, PAoQR,
PAoSH, PAoGRN en PAoWQ als vaste ''bewo
ners" van het straatje. Een luisteramateur, die zich
"De Straatventer" noemt (Jos. J. de Boer), tekent
naar aanleiding van de gebeurtenissen op "Het
Straatje" zelfs stripverhalen, die onder de straatbewoners circuleren. Het moeten er heel wat geweest
zijn want auteur kreeg van L. Feenstra, PAoWQ,
exemplaar 14a ter inzage!
In september 1950 wordt het gat gedicht en mag de
gehele band 3500...3800 kHz worden gebruikt.

Direct na de oorlog is elektriciteit nog gerantsoe
neerd. L.J. van der Tooien, PAoNP, weet het ech- Afb.IV.5-3. QSL-kaart van PAoZC, de eerste vrouwelijke zendamateur van na de
Tweede Wereldoorlog.
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Afb.IV.5-4. D. Zaayer, PAoUN, maakte op 26 maart
1946 een recordverbinding op 6 meter met ZS1P.

EEN WERELDRECORD-SHACK

Afb.IV.5-5. Een foto van het station van PAoUN sierde de voorpagina van
Electron, mei 1947.

voor de "geadopteerde" de plicht mede, dat hij geen buitenis
sige dingen zal vragen, want wij zijn geen bedelaars, maar col
lega’s, die geholpen moeten worden. Laat het initiatief straks
geheel over aan den goeden gever en vergeet nooit, dat het
meest belangrijke van deze prachtige actie eigenlijk het verdie
pen van de vriendschap tusschen onze volken is. Met groote
dankbaarheid grijpen wij de helpende hand, die ons door de
ARRL wordt toegestoken. Wij zullen ons zeker waardig toonen." Ja, PAoBB kon het mooi zeggen.
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Over hoe het verder is gegaan met de adoptie hebben we in
Electron niets meer gevonden. Ook QST zwijgt erover. Maar
E. Kaleveld vertelde aan auteur dat hij o.a. een Command
Set heeft gekregen.
Het jaar 1949 brengt ons de eerste na-oorlogse vrouwelijke
zendamateur: mevr. Louise Chênevert, PAoZC (afb. IV.5-3),
echtgenote van H. ten Herkel, PAoZD, later F6GVD.

Een bijzondere gebeurtenis heeft plaats in 1947. Aan
een aantal amateurs, te weten D. Zaayer, PAoUN;
A. Bles, PAoUM; H.B. Gortz, PAoGN en H.C.C.
Roëll, PAoWJ; later gevolgd door nog enige ande
ren, is door PTT een speciale vergunning verleend
om proeven te nemen in de 50 MHz-band (6 meter).
Op 29 maart 1947 wordt PAoUN door ZS1P in
Zuid-Afrika gehoord; dat is over een afstand van
9500 km, een wereldrecord! Er komt een vlotte telefonieverbinding tot stand waarbij ZS1P op 10 m
werkt, omdat hij op 6 m niet mag zenden. De VE
RON benoemt PAoUN voor deze prestatie tot Lid
van Verdienste. Een plaatje van zijn shack siert de
voorpagina van Electron, mei 1947 (afb.IV.5-4 en -5).
Ook het radiovossejagen wordt door de VERON
weer opgepakt en die vorm van radiosport blijkt
niets aan populariteit te hebben verloren. De eerste
naoorlogse VERON-vossejacht op 31 augustus 1946
is georganiseerd door de afdeling Rotterdam.

Afb.IV.5-6. Apparatuur van E. David, PAoCG.
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Afb.IV.5-8. Deelnemers aan de eerste naoorlogse vossejacht van de afdeling Eindhoven van de
VERON op 18 mei 1947.

Ook de afdeling Eindhoven is zeer actief; de eerste naoor
logse jacht aldaar is op 18 mei 1947, afb.FV.5-8 laat zien dat
een flink aantal jagers van de partij was.

trapszenders en superregeneratieve ontvangers, vaak omschakelbaar tot ééntrapszender, hoewel
ook de voor de oorlog ingezette
trend naar gestuurde zenders en
superheterodyne-ontvangers zich
continueert.
Maar erg ver is het met de tech
nische ontwikkeling op 56 MHz
niet meer gekomen want op 26
januari 1949 schrijft PTT aan de
Nederlandse zendamateurs dat
het gebruik van de 56 MHz-band
niet langer is toegestaan. Tegelij
kertijd wordt een zestal nieuwe
banden, op 144 MHz en hoger,
opengestekL Eén en ander is een
gevolg van de in 1947 te Atlantic
City gehouden Telecommunicatieconferentie (we zouden het nu
een "WARC" noemen). Op de
band 144... 146 MHz wordt reeds
geruime tijd actief gewerkt door

5T-5
V

In 1947 start een nationale competitie met zogenoemde "Bekeijachten", waarvoor door de vossejachtcommissie een zeer
gedetailleerd reglement is opgesteld [D36]. Daarbij gaat het
in 1947 nog om het opsporen van alleen de vos. Met ingang
van het jachtseizoen 1948 worden enkele wijzigingen in het
reglement aangebracht waarvan de belangrijkste is dat er
twee zenders in de lucht zullen zijn, de "vos", die als vanouds
moet worden opgespoord, en het "baken", waarvan de positie
door peilingen in kaart dient te worden gebracht; de afstand
tussen de gepeilde en de werkelijke positie bepaalt het aan
tal strafpunten voor dit onderdeel Ook mag alleen nog maar
te voet worden gejaagd, vervoermiddelen zijn niet langer toe
gestaan [D37].
De activiteit op de vijfmeterband is een voortzetting van die
van voor de oorlog. Populair zijn nog steeds simpele één-

Afb.IV.5-9. Vossejager J. Hendrich, PAoQJ, in actie tijdens de
tweede jacht van de afdeling Eindhoven op 15 juni 1947.

Afb.IV.5-7. Station van J.S. Kanters, PAoZO.
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een aantal amateurs dat daarvoor van PTT speciale toe
stemming heeft verkregen. In Electron van april 1948 be
schrijft een groep Zaanse amateurs voor het eerst appara
tuur voor de 144 MHz-band. Die VHF-groep bestaat uit
J.A. Kliffen, PAoKC; H. Nijntjes, PAoNY en J. Evers, NL354, later PAoCX. PAoNY heeft vergunning om te zenden.

De groep gebruikt eenvoudige appara
tuur voor een eerste verkenning van de
nieuwe band: zelfgeëxciteerde ééntrapszenders en superregeneratieve ontvan
gers.
Wat meer geavanceerde apparatuur
brengt verrassende resultaten. P. Neve,
PAoPN, die op 17 augustus 1939 de eer
ste verbinding op 56 MHz met Engeland
maakte, presteert dit ook op 144 MHz.
Op 14 september 1948 werkt hij met
G6DH (telegrafie), waarmee hij tevens
het Europees afstandrecord voor die
band op zijn naam brengt.

F

P. van der Valk, PAoZQ, maakt de eer
ste verbinding Nedcrland-Frankrijk; hij
werkt op 11 november 1948 met F8OL.
Op 12 november 1948 is de propagatie
op 144 MHz ook bijzonder goed: Ph. J.
Huis, PAoAD, werkt met G3BUK op
Afb.IV.5-1O. Op 21 en 22 september 1946 vond in het hoofdkantoor van het Provinciaal
het eiland Wight en PAoZQ maakt ver
Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland te Bloemendaal de tentoonstelling "Onze Vrije Tijd“
binding met negen Engelse stations,
plaats. De zendamateurs onder het personeel van het PEN presenteerden zich met dit stati
waaronder G5BY; een afstand van 660
km. Dat speelt zich dus allemaal af nog on, waarmee op 20 m en 80 m werd gewerkt.
voordat de 144 MHz-band voor alle
In Electron van juli en augustus 1948 stelt een zekere "Mike"
amateurs is opengesteld’
PTT doet kennelijk niet moeilijk over het verlenen van spe het probleem van de antennepolarisatie op 144 MHz - hori
ciale toestemmingen op VHF. Zo verschijnt in Electron van zontaal of verticaal? - aan de orde. Dat naar aanleiding van
januari 1948 onder de titel "225 MHz" een artikel van AA "The World above 50 Mc" van Ed Tüton, W1HDQ, in QST,
van der Akker, PAoYA Dat beschrijft een simpele transcei- waarin the battle of the polarization in volle gang is. Assistentver met twee buizen, geheel opgezet als de vooroorlogse Traffic Manager VHF H.H. Welling, PAoWL; AA van der
populaire vijfmetertransceivers, maar nu op 225 MHz. PTT Akker, PAoYA; H.E. Derksen, PAoVHF en D. Zaayer, PAheeft aan een aantal amateurs van de Lopik-Vianengang toe oUN, geven hun mening ten beste. Een duidelijke voorkeur
stemming verleend om op die frequentie te werken. De toe voor horizontaal of verticaal komt er niet uit naar voren en
stelletjes worden daar als een soort lokale draadloze telefoon PAoVHF stelt voor dat een VERON-official maar kruis of
gebruikt. De constructie is zo simpel en de beschrijving er munt moet gooien. De Zaanse VHF-groep is het daar niet
van zo aanstekelijk dat auteur niet de enige zal zijn geweest mee eens en vindt dat we de VS moeten volgen waar ook
die er samen met een vriend een paar maakte en daar - niet nog geen beslissing is genomen. Niet verder discussiëren
maar experimenteren. De Zaan heeft daarvoor reeds een
zo erg geslaagde - clandestiene zendproefjes mee deed.
uitgebreide reeks proeven op stapel staan waarbij van zelf
vervaardigde meetinstrumenten gebruik zal worden gemaakt.

1

Na dit uitstapje in het VHF-gebied terug naar de kortegolf
en met name naar de tachtigmeterband. Daarop herleeft op
1 januari 1947 de verenigingszender van de VERON onder
de roepletters PAoAA in de vorm van een nieuwjaarstoe
spraak door algemeen voorzitter L.J. van der Tooien, PAoNP. Hij gebruikt de zender van de algemeen secretaris van
de VERON Ph. J Huis, PAoAD, die is opgesteld in zijn huis
te Oud-Loosdrecht. Later verhuist PAoAD - en met hem
dus PAoAA - naar Hilversum. PAoAA verzorgt ook morsecursussen, met P. de Vlaam, PAoVP, aan de seinsleuteL

Afb.IV.5-11- Op 16 juli 1949 overhandigde A.F.A. Hagendoorn van
Philips de nieuwe zender PAoAA aan J. Verstelle, PAoRV, lid van het
hoofdbestuur van de VERON.

Maar het hoofdbestuur streeft naar een eigen verenigingszender met een groter zendvermogen dan aan particuliere
zendamateurs is toegestaan. PTT verleent na enig tegen
stribbelen toestemming voor een zendvermogen van 250 W
(conform de toen geldende voorschriften is dat het aan de
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zendereindtrap toegevoerde gelijkstroomvermogen). Het
hoofdbestuur neemt contact op met Philips en deze firma
blijkt bereid de benodigde onderdelen voor zo’n zender gratis
ter beschikking te stellen.
De Eindhovense amateurs W. Prangsma, PAoWP; A. van
Heulen, PAoVH en F.H.H.Th. Buenen (allen werkzaam bij
Philips) gaan aan de slag. Voor het metaalwerk kunnen ze
terecht bij de Philips BedrijfsschooL Zij maken een drietrapszender voor telegrafie (ongedempt, A1A en toongemoduleerd, A2A) en telefonie (AM, A3E) in de tachtigmeterband.
In de zendereindtrap passen zij een pentode BP2/200 toe,
met modulatie in anode en schermrooster door twee pentoden PE08/40 in balans [D38].
Op 16 juli 1949 wordt de zender door de heer A.F.A. Ha
gendoorn van N.V. Philips Verkoop Mij voor Nederland aan
het hoofdbestuur van de VERON overgedragen, afb.IV.511). A.S.M. van Schendel, PA1JF, Assistent Traffic Manager
van de VERON, vertegenwoordigt bij deze plechtigheid de
Radio Controle Dienst en hij schakelt de netspanning van de
nieuwe zender als eerste in. Van deze officiële gebeurtenis
verschijnt in Electron van september 1949 een foto, waarop
dertien hoofdbestuursleden en officials met de heer Hagen
doorn zijn vereeuwigd. De redactie van Electron is kennelijk
niet uitgenodigd en zij laat dit fijntjes weten in het onder
schrift: ”(...) Achter de zender, juist onzichtbaar, de voltallige
redactie".
De zender wordt voorlopig opgesteld ten huize van de alg.
secretaris W.F. Kropf, PAoLE. Wanneer hij voor de eerste
keer in de microfoon fluit, slaat prompt een 10 A zekering
door’
PAoAA krijgt een definitieve plaats in het nieuwe Centraal
Bureau, Beursstraat 37 te Amsterdam-C. De 40 m lange an
tenne wordt opgehangen aan de top van de 30 m hoge
schoorsteen van de Beurs. Erg lang profiteert PAoAA niet
van deze fraaie lokatie want op 25 juli 1950 verhuist het CB
van Amsterdam naar Den Haag.
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Afb.IV.6-2. Frequentieverdubbelende ECO-zender, zoals gebruikt op
de Zeeuwse regionale stations van de Binnenlandse Radiodienst van
de OD. In plaats van de aangegeven buizen werd ook wel een EL3 of
PE06/40 toegepast.
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Zendtechniek

Zoals in paragraaf IV.2 reeds vermeld, was voor de Binnen
landse Radiodienst van de verzetsorganisatie OD een specia
le zender ontworpen, die ter camouflage in een kistje van
een LUXOR diathermie-apparaat was opgeborgen. De zen
ders schijnen bij Philips te zijn gemaakt, hoewel auteur daar
voor nooit een bewijsstuk heeft gevonden. En of dat gebeur
de bij Philips Eindhoven of de Nederlandsche Seintoestellenfabriek (na de oorlog PTI) te Hilversum is ons evenmin be
kend. Wel beschikken wij over het schakelschema, afb.IV.61. De twee buizen zijn van het type PE06/40. Volgens [D7]
was het vermogen 100 W en dat is, zoals toen gebruikelijk,
het gelijkstroomingangsvermogen. Met de aparte belastingkring kan de zender op maximaal vermogen worden ingesteld
zonder straling via de antenne. De koppeling met de antennekring wordt ingesteld door veranderen van de afstand A
"grootste energie-overdracht, echter nog geen dubbel afstempunt", zegt de gebruiksaanwijzing. De twee kringen met de
spoelen SI, S2 en S5 vormen samen namelijk een bandfilter.
Worden de kringen daarvan te vast gekoppeld dan vertoont
de overdrachtskarakteristiek twee maxima en de frequentie
van de zender kan daartussen heen en weer springen. Een
bekend verschijnsel bij ééntrapszendcrs.
In paragraaf IV.2 las u reeds dat J. Zandbergen de Luxor
die werd gebruikt op het station van Gewest 11 had veran
derd in een tweetrapszender, hetgeen zowel de frequentiestabiliteit als de toon zeer ten goede kwam.

Gewest 15 (Zeeland) was het enige dat naast een station
voor verbinding met het Algemeen Hoofdkwartier van de
OD te Amsterdam en later te Eindhoven over districtstations
voor interregionaal verkeer beschikte. Daarvoor had P. Neve, PAoPN, zendertjes gemaakt volgens afb.IV.6-2, een fre
quentieverdubbelende ECO (zou het Standardgerdt nr.10 van
de DASD daarvoor model hebben gestaan?). Het remrooster
is in de afbeelding aan aarde getekend. Bij de EL2, EL6 en
EL3, welke ook wel werden toegepast, is het remrooster
echter binnen de buis verbonden met de kathode, die onder
h.f.-spanning staat. Dit doet het voordeel van de zuiver elek
tronische koppeling met de anodekring (ECO = Electron
Coupled Oscillator) enigszins teniet. Daarom zijn de genoem
de buizen in deze schakeling niet zo geschikt. Maar er was in
de oorlog weinig keus en de zendertjes deden het toch wel
goed.
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Na de bevrijding pakken amateurs de vooroorlogse techniek
weer op. Maar al spoedig dringt via QST en andere publikaties iets door van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten,
die ook op amateurradiogebied altijd koploper zijn geweest
Zoals bescherming van een zendereindtrap tegen de gevol
gen van wegvallende sturing met een zogenoemde clamp
tube. G.J. van Dongen publiceert (vanuit Makassar!) daar
over in Electron van september 1946, waaraan afb.IV.6-3 is
ontleend. Als clamp tube wordt hier een 6V6 toegepast.
Wanneer sturing aanwezig is drukt de negatieve spanning op
het stuurrooster van de zendbuis 813 de 6V6 dicht. Bij weg
vallen van de sturing verdwijnt het negatief en gaat de 6V6
stroom trekken. Dit veroorzaakt een extra spanningsval over
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Afb.IV.6-3. De 6L6G is geschakeld als zogenoemde damp
tube en beschermt de zendbuis tegen overschrijding van de
toelaatbare anodedissipatie bij wegvallen van de sturing.

het schermrooster, al dan niet met variabele draaggolf
(clamp tube resp. controlled carrier modulatie).

Een andere ontwikkeling van na de oorlog is het ge
bruik van frequentiemodulatie; in eerste instantie op de
kortegolfbanden. De eenvoud van het systeem staat
*alle waarden probeeren op maximum uitgangoener^ie net belnatingkrlng.
daarbij voorop. Dat FM veel minder problemen met
Afb.IV.6-1. Schema van de zender, zoals ontworpen voor en gebruikt door de ongewenste beïnvloeding van consumentenapparatuur
Binnenlandse Radiodienst van de Verzetsorganisatie Ordedienst (OD). Het in de omgeving geeft dan AM speelt aanvankelijk geen
roL De eerste, puur theoretische, beschouwing over
toestel was gecamoufleerd als diathermie-apparaat van het merk LUXOR.
FM vinden we in de vorm van een tweedelig artikel van
R4 en dus vermindering van de schermroosterspanning van de hand van H.L. Berkhout, PAoHL, waarvan het eerste
de zendbuis. De anodestroom neemt daardoor zodanig af dat deel in Electron van februari 1947. De reeks publikaties over
de toelaatbare anodedissipatie niet wordt overschreden. In FM culmineert in een serie van zeven artikelen onder redac
latere jaren is de damp tube ook gebruikt voor modulatie in tie van B.D.J. Collignon, PAoID, in Electron van 1949, waar
aan door een aantal amateurs
is meegewerkt. Zowel theorie
als praktische schakelingen
voor FM komen erin aan bod
[D39].
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Afb.IV.6-4. Meng-VFO van PAoOE.
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Stabiele oscillatoren, die als
stuurtrap voor een zender kun
nen dienen, hebben altijd de
belangstelling van amateurs
gehad. Een manier om zo’n
stabiel signaal te maken is met
een meng-VFO, waarin het
signaal van een kristaloscillator
wordt gemengd met dat van
een variabele oscillator op een
veel lagere frequentie. We her
inneren eraan dat PAoJMW
dat al deed in 1938 [C79]. In
Electron van maart 1947 wordt
een meng-VFO beschreven,
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Afb.IV.6-5. Meng-VFO van PAoJM, ontworpen door PAoAD.

zoals die werd gebruikt door F. Bennik Jr., PAoOE:
afb.IV.6-4. De variabele oscillator werkt met een buis 6J7 en
is afstembaar van 330 tot 830 kHz. Het signaal wordt in een
6K8 gemengd met dat van een kristaloscillator op 4330 kHz
voor de 80 meter-band (verschilfrequentie) of op 6720 kHz
voor de 40 meter-band (somfrequentie). Het derde kristal op
5855 kHz is bedoeld om, na frequentievermenigvuldiging, de
vijfmeterband te bereiken.
Een tweede meng-VFO in hetzelfde artikel is die van J.
Moene, PAoJM; een ontwerp van Ph.J. Huis, PAoAD.
Afb.IV.6-5 geeft daarvan de schakeling. Het kristal oscilleert
op 5500 kHz. Met een variabele oscillator op 1500...2000
kHz kan nu zowel de band 5500 kHz - (1500...2000) =
4000.. .3500 kHz (80 meter) als 5500 + (1500...2000) =
7000.. .7500 kHz (40 meter) worden bestreken.
Er wordt bij deze ontwerpen alleen over de goede frequen
ties labiliteit van het uitgangssignaal gesproken. Dat er bij het
mengproces tevens een reeks ongewenste signalen ontstaat
komt niet ter sprake. Mogelijk was hierover nog niet vol
doende nagedacht of meende men - ten onrechte - dat die
signalen in de op de oscillator volgende trappen van de zen
der wel zouden worden onderdrukt
In 1948 beschrijft M. Wolff, PAoMAX, een aantal interes
sante oscillatorschakelingen, die als "Patent Max" bekend
worden [D40J. Hij gebruikt een door de fabrikant als mengbuis bedoelde ECH21. De heptode en triode binnen de bal
lon zijn in cascade geschakeld waardoor in- en uitgangssig
naal van de versterker in fase zijn en op de afgestemde kring
geen aftakking nodig is (two terminal oscillator). In een vari
ant laat PAoMAX het heptodedeel van de ECH21 tevens
nog als kristaloscillator-mengbuis werken waardoor een
meng-VFO ontstaat. PAoMAX waarschuwt ervoor de kristalfrequentie niet te dicht bij de gewenste uitgangsfrequentie
te kiezen in verband met het doorstralen van het kristaloscillatorsignaal Over andere ongewenste signalen wordt nog
niet gesproken. Dieper inzicht in deze materie zal pas wor
den verschaft door een artikel van H.W.F. van ’t Groenewout in Electron van augustus 1950, waarin de spurious
mixer chart wordt geïntroduceerd ("Grafische methode ter
bepaling van de kristalfrequentie bij de kristaloscillator met
variabele frequentie").
Een belangrijke gebeurtenis is de introductie in Nederland
van de clapp-oscillator door A.H.A. Rawie, PAoJQ. Dat gebeurt in Electron van juli 1948. De schakeling werd oor244

spronkelijk door J.K. Clapp van de Ge
neral Radio Company beschreven in
Proceedings IRE van maart 1948 [D41]
en door George Grammer, W1DF,
overgenomen in QST van mei 1948
[D42]. Overigens wordt de schakeling
met name in het Verenigd Koninkrijk
ook toegeschreven aan de Engelsman
Gouriet.
Afb.IV.6-6 toont het schakelschema
van de clapp-oscillator, zoals gegeven in
[D42]. PAoJQ staat verbaasd over de
frequentiestabiliteit. Hij begrijpt echter
niet waarom de oscillator bij kleiner
maken van Cl zwakker gaat genereren en tenslotte afslaat.
Ook andere amateurs die in Electron rapporteren over hun
ervaringen met de clapp constateren dit verschijnsel en ge
ven er uiteenlopende verklaringen voor. Zou iemand op het
idee zijn gekomen om in het schema LI en Cl van plaats te
verwisselen - hetgeen voor de werking geen verschil maakt dan was de juiste verklaring meteen duidelijk geweest: de
buis is op de kring aangesloten via een capacitieve span-
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Afb.IV.6-6. Schakeling van de clapp-oscillator, zoals
gepubliceerd in QST van mei 1946.

ningsdeler, bestaande uit Cl, C2 en C3. Wordt Cl kleiner
dan komt een geringer deel van de spanning over LI op de
buiselektroden en wordt dus de terugkoppeling kleiner.
Daalt Cl beneden de waarde waarbij de rondgaande verster
king gelijk is aan één dan slaat de oscillator af.
Zoals reeds vermeld is de clapp-oscillator nog vele malen
onderwerp van discussie in Electron geweest. De schakeling
wordt dan ook op slag populair en blijft dat.

Een bijzondere prestatie levert D. Zaayer, PAoUN. In Elec
tron van mei 1947 beschrijft hij een zenderstuurtrap (exciter)
voor de banden 10, 15, 20, 40 en 80 m met bandkeuze door
een schakelaar (de 15 meter-band was toen PAoUN de zen
der ontwierp nog niet beschikbaar; het gebruik werd pas toe
gestaan op 1 juni 1952). Het is een novum want hoewel in
ontvangers bandkeuzeschakelaars reeds algemeen waren
werd in zenders meestal met verwisselbare spoelen gewerkt
Een tweede bijzonderheid is dat de afstemcondensatoren van
alle trappen mechanisch zijn gekoppeld waardoor éénknopsafstemming is bereikt. Afb.IV.5-5 toont een plaatje van
de exciter; de wereldbol staat er bovenop. Afb.IV.6-7 geeft

Afb.IV.6-7. Zenderstuurtrap (exc/ter) van PAoUN met bandomschakeling en éénknopsafstemming voor banden 10, 15, 20, 40, 80 m.

het schakelschema. De eerste EF50 werkt als ECO op 80 m.
De tweede EF50 is een buffer in klasse AB (geen roosterstroom om de oscillator niet te belasten). De anodekring is
niet afgestemd voor de banden 80 en 40 m; voor 20, 15 en
10 m wordt de anodekring afgestemd op 40 m en werkt de
buffer dus tevens als verdubbelaar. De 6V6 verdubbelt voor
40 en 20 m, verdrievoudigt voor 15 m en verviervoudigt voor
10 m. De 807 werkt op alle banden als versterker en produ
ceert maximaal 30 W bij een input van 50 W, het toen vol
gens de machtigingsvoorwaarden maximaal toegestane gelijkstroomingangsvermogen van de eindtrap. De exciter is op
zichzelf dus al een aardige zender. Geen wonder dat PAoUN
met dit toestel in contesten in enkele seconden van band
wisselde en hoog scoorde!
Naast de vanouds bekende dipool- en zepp-antennes ver
schijnen in Electron nu ook regelmatig beschrijvingen van
richtantennes voor de kortegolfbanden. Meestal van het
yagi-type met parasitair aangestoten reflector en director of
directoren. In Electron van mei 1949 introduceert B. Westerveld, PAoMKF, de cubical quad richtantenne met twee ele
menten. Hij baseert het artikel op Amerikaanse gegevens
waarbij als antennewinst t.o.v. een dipool de wel zeer opti-
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Afb.IV.6-8. SWR van het type Micro-Match.

mistische waarde van 8 tot 9 dB wordt aangegeven. Opmer
kelijk is dat zowel straler als reflector twee windingen heb
ben. Een constructie die in oudere publikaties van de ARRL
ook is te vinden maar die later is verlaten.
Met de "dump" komt ook de coaxiale kabel en de 300 Ohm
lintlijn binnen het bereik van de amateur en daarmee doet
het begrip "staandegolfverhouding" zijn intrede. Een eenvou
dig instrument om die verhouding te meten is in QST van
april 1947 beschreven onder de benaming Micro-Match. De
technische commissie van de VERON maakt ook zo’n in
strument en beschrijft het in Electron van maart 1948. Afb.
IV.6-8 toont de schakeling.
Ook op VHF wordt na de bevrijding de lijn van voor de oor
log weer opgepakt. Zo vinden we in Electron van juni 1946
de beschrijving van een fraai, draagbaar vijfmetertransceivertje (afb.IV.6-9). Het is door de Deen OZ7MP ontworpen
volgens de klassieke opzet als zender met één buis, gemodu
leerd door ook één buis; bij ontvangst geschakeld als superregeneratieve detector en laagfrequentversterker. Er worden
echter wel twee moderne Duitse buisjes RV2,4P700 in ge
bruikt.

In Electron van juli 1946 kondigt P.J.H. Roëll, PAoWG, ver
zorger van de rubriek "Op de zeer hooge frequenties", aan
dat verschillende amateurs voorbereidingen treffen om op
vijf meter met frequentiemodulatie uit te komen. De heer G.
Emmerik, chef van de Radiocontroledienst, blijkt hiertegen
geen bezwaar te hebben "mits de zenders geen overdreven
bandbreedte beslaan" (volgens de voorschriften, gebaseerd op
amplitudemodulatie, mocht de bandbreedte maximaal 10
kHz bedragen). PAoWG stelt voor om voorlopig de Amerikaanse norm van de ARRL te hanteren, te weten een maxi
male deviatie van 25 kHz en een hoogste modulatiefrequentie van 5000 Hz. De bandbreedte die wordt ingenomen zal
volgens PAoWG dan hoogstens 50 kHz bedragen. In Elec
tron van december 1946 beschrijft PAoWG een eenvoudig
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Afb.IV.6-9. Foto op de voorpagina van Electron, juni 1946.
Het toestelletje bevat slechts twee buisjes en het is ontwor
pen door OZ7MP.

Ontvangtechniek

Evenals dat bij zenders het geval was baseren amateurs na
1945 hun ontvangers op de technieken zoals zij die van voor
de oorlog kennen. Uiteraard wordt wel gebruik gemaakt van
nieuwe onderdelen, voorzover verkrijgbaar. De "dumpwinkel"
is daarvoor een belangrijke bron. Daar kunnen ook comple
te ex-militaire ontvangers worden gekocht. Hoewel ook voor
de oorlog een enkele gefortuneerde amateur zich reeds een
Amerikaanse amateurontvanger - in andere landen werden
ze nauwelijks gemaakt - kon veroorloven, worden zulke ge
kochte ontvangers in de "shack" van de Nederlandse amateur
pas algemeen gebruikelijk na de oorlog, dankzij de voor de
meesten betaalbare dump. In Electron vinden we de schake
lingen van zulke ontvangers beschreven, soms met modifica
ties door de schrijver; onveranderlijk als "verbeteringen" aan
gemerkt ... Zoals de R107 [D43], BC312N (en afgeleide mo
dellen) [D44] en BC348 [D45]. Deze ontvangers gaan niet
hoger dan circa 18 MHz en de vijftien- en tienmeterband
kunnen er dus niet mee worden ontvangen. Wie daarvoor
interesse heeft maakt bij de ontvanger een voorzetapparaat,
meestal "converter" genoemd. Heel wat ontwerpen daarvoor
zijn in Electron te vinden.
Maar ook het zelf maken van complete ontvangers voor de
amateurbanden blijft gelukkig in zwang.

FM-zendertje voor de 56 MHz-band. Kennelijk is het idee
toch niet erg aangeslagen want we hebben er in de daarop
volgende jaren niets meer over vernomen. Dit dus in tegen
stelling met de kortegolfbanden, waar FM in de jaren na de
oorlog nogal populair was, ook al door de verminderde burenstoring.

Een opmerkelijke vijfmeterzender werd ontworpen door L.
Foreman, PAoVT, en beschreven in Electron van juli 1948.
In de eindtrap paste hij twee Duitse pentoden type RL12P35
in balans toe. Die buizen zijn eigenlijk te groot van afmeting
voor deze hoge frequentie en als gevolg van de lange verbin
dingen tussen buissokkel en elektroden bleek de eindtrap
dan ook vrolijk te genereren. PAoVT kreeg de trap echter
toch stil door een zeer bijzondere vorm van neutrodynisatie:
een op 56 MHz afgestemde seriekring tussen de remroosters
van de beide buizen. Die zijn bij de RL12P35 niet alleen aan
de voet maar ook de top van de ballon uitgevoerd. Had Telefunken deze manier van neutrodyniseren misschien al
voorzien en daarom de topaansluiting aangebracht?
Zoals in paragraaf IV.5 reeds vermeld was de vijfmeterband
in 1949 niet langer beschikbaar voor amateurs; in plaats
daarvan kwam de tweemeterband en een aantal banden in
het UHF-gebied. Apparatuur voor de 144 MHz band werd
in 1949 beschreven door de Zaanse VHF-groep; het ging
daarbij om eenvoudige, zelfgeëxciteerde ééntrapszenders en
superregeneratieve ontvangers; dezelfde technieken die de
vijfmeterband populair hadden gemaakt. Meer geavanceerde
apparatuur zal in de jaren vijftig in gebruik worden geno
men: daarover meer in het volgende hoofdstuk.
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Afb.IV.7-2. PAoUN maakte zelf een houder voor
de twee 75 kHz-kristallen van de “Q5-er“. De kri
stallen trillen in de lengterichting.
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selbare spoelen is ontvangst
mogelijk op de amateurbanden
10, 20, 40 en 80 m. Auteur
heeft hieraan dierbare herinne
ringen want hij heeft de ont
vanger gemaakt en er jarenlang
mee gewerkt, waarbij - zoals
gebruikelijk - in de loop der tijd
de nodige modificaties werden
aangebracht.

L F. n-itrihf

We hebben D. Zaayer, PAo
UN,
al de nodige keren ont
Afb.IV.7-1. Schakeling van de ,,Q5-er“ van PAoUN. De kristallen X1 en X2 in het brugfilter zijn afkomstig
moet
als pionier op radiogeuit een Gee-set (navigatiesysteem voor geallieerde vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog) en ze
bied.
En
dat doen we nu op
resoneren op ongeveer 75 kHz.
nieuw: in Electron van maart
1949 beschrijft hij "Een "Q5-er
Zo construeert C. Bontekoe, NL-105 (later PAoSN), een voor de sleutelaar". Hij betoogt dat de door hem gebruikte
fraaie kortegolfontvanger van het rechte type (l-V-2) die AR88-LF voor telegrafie veel te breed is. In QST worden
met vier stel verwisselbare spoelen het gebied 8...94 m be wel smalle m.f.-filters beschreven, maar allemaal bedoeld
strijkt [D46]. De detectortrap is van een aparte condensator voor de telefonieman en dus voor de sleutelaar nog veel te
voor bandspreiding voorzien. Een paar van die mooie voor breed. Dus maakt hij zelf een aparte filtereenheid bij zijn
oorlogse Utility fijnregelknoppen (vertraging 1 : 70!) zorgen AR88 waarvan afb.IV.7-1 de schakeling geeft. In de mengvoor gemakkelijke afstemming. Mag de opzet wellicht wat trap met de EK2 wordt het m.f.-signaal op 735 kHz van de
ouderwets zijn, de buizen zijn modern: de kleine Duitse uni AR88 omgezet naar 75 kHz. Daarna komt een kristalfilter.
versele pentode type RV12P2000 wordt toegepast in de h.f.- In plaats van een enkel kristal, zoals toen gebruikelijk, past
trap, als detector en in de eerste Lf.-trap. In de eindtrap PAoUN twee kristallen in een brugschakeling toe (half lattiplaatst Bontekoe een wat grotere pentode, type LV1. Een ce filter). Ze zijn afkomstig uit een 62-A Gee-indicator. Eén
van de kristallen is met behulp van carborundumpoeder op
toestel dat je zo weer zou willen maken ...
Eenvoudige ontvangers van het rechte type zijn heel geschikt een stuk spiegelglas zodanig bijgeslepen dat de resonantiefreals eerste project voor de beginnende amateur; ontwerpen quentie 300 Hz verschilt met die van het andere kristal De
ervoor blijven we dan ook tegenkomen in Electron. Maar bandbreedte van het filter op -6 dB is iets groter dan 300 Hz
ook de superheterodyne is een interessant ontvangertype om terwijl bij 2,6 kHz bandbreedte de demping 60 dB bedraagt.
Na het filter komt een diodedetector en BFO. Afb.IV.7-2
zelf te maken, zij het voor de wat gevorderde amateur.
Zo’n super wordt in Electron van mei 1948 beschreven door toont de houder die PAoUN voor de twee kristallen maakte.
AF. Tjassens Keiser, NL-543, onder de titel "Bouw zelf een
super voor de amateurbanden". Het toestel heeft een h.f.- Dat radiovossejachten na de oorlog weer populair zijn komt
trap, mengtrap-oscillator, twee m.f.-trappen, diodedetector ook tot uiting in het aantal beschrijvingen van "peildozen"
voor signaal en a.v.r., BFO en twee l.f.-trappen. Met verwis- voor de 80 meterband. Wij signaleren in het bijzonder de
driedelige serie "Peilontvangers en Raamantennes" in Elec
tron 1948 [D47] van de hand J. Schaap, PAoHH en J. de
Lange Boom, PAoDLB. Niet alleen worden zes verschillende
ontvangers - zowel rechtuit als supers - beschreven maar ook
besteden de auteurs aandacht aan de theorie van de raamantenne en de koppeling van het raam met de ontvanger.
Een gedegen artikel dat voor wat betreft de theoretische
beschouwing zijn actualiteit niet heeft verloren.

Afb.IV.7-3. Schakeling van een ruisgenerator.

Als naoorlogse ontwikkeling op VHF-gebied noemen we de
versterker in gemeenschappelijk-rooster-schakeling, meestal
geaard-rooster-schakeling genoemd. H.E. Derksen, PAoVHF, introduceert die in Electron van januari 1949. Als
voordeel ervan noemt PAoVHF dat een triode met zijn lage
ruis factor kan worden gebruikt zonder dat neutrodynisatie
nodig is. Hij maakt een versterker voor de vijfmeterband met
de speciaal voor deze toepassing bedoelde buis CV66. Die
geeft overigens geen verbetering van de gevoeligheid, wan
neer geschakeld voor een ontvanger met een EF54 als h.f.versterker en met een ruisfactor van 5 dB.

247

een brug van Wheatstone opgenomen, waar
van R7, R8 en R9 de overige takken vor
men. De brug wordt vóór de meting met R9
in balans gebracht. Tijdens de meting wordt
de zekering door de ruisenergie extra ver
warmd waardoor haar weerstand toeneemt
en de brug uit evenwicht raakt. De uitslag
van de meter is een maat voor de ruisener
gie.

Hoewel het niet tot de ontvangtechniek kan
worden gerekend maken wij hier toch mel
ding van een meetinstrument dat in Electron
1948 bij de Nederlandse amateurs wordt ge
Afb.IV.7-4. Voltmeter die reageert op de effectieve waarde van de ruisspanning. Z is een ïntroduceerd en dat zich een blijvende plaats
10 mA Uttetfuse.
heeft veroverd: de "rooster-dip-indicator",
later meestal "griddipper" genoemd. Zo’n in
Peilontvangers voor vijf meter vinden we ook in Electron-, strument werd reeds in QST van augustus 1926 beschreven
vossejagen op die band is nooit aangeslagen en we zullen er maar het sloeg toen kennelijk nog niet aan. W2LYH brengt
dan ook niet bij stilstaan. Dat J. Evers, NL-354 (later PAo- het opnieuw onder de aandacht in QST van augustus 1947
CX), van de Zaanse VHF-groep een peilontvanger voor de en daarmee begint de zegetocht van dit simpele toestelletje
nieuwe tweemeterband maakte is reeds vermeld in paragraaf dat naast de universeelmeter hèt instrument-bij-uitstek voor
de experimenterende amateur zal worden. J. Blomenkamp,
rv.5.
PAoPK, introduceert de griddipper bij de Nederlandse ama
Een voor de VHF-man zeer belangwekkend artikel vinden teur met een artikel in Electron van mei 1948. Afb.IV.7-5
we in Electron van 1948 van de hand van H.E. Derksen, toont de schakeling zoals door PAoPK beschreven en
PAoVHF [D48]. Hij gaf het de titel "De gevoeligheid van afb.IV.7-6 geeft de foto weer die de omslag van Electron
VHF-ontvangers". Belangwekkend niet alleen door de theo siert. In de loop der jaren zijn er talloze varianten beschre
retische beschouwing over ruis maar vooral ook omdat het ven. Met de komst van de halfgeleider verdwijnt het rooster
begrip "ruisfactor" als maat voor de gevoeligheid van een en de "griddipper" wordt dan "dipmeter" of kortweg "dipper".
ontvanger erin wordt geïntroduceerd. Voor het meten van
de ruisfactor is een ruisgenerator nodig en die beschrijft
PAoVHF in 1949 [D49J; afb.IV.7-3 geeft de schakeling die is
bedoeld voor ontvangers met een ingang voor 75 of 300 ohm
lintlijn.
Voor een zuivere meting moet de ruisspanning achter de
middenfrequentversterker van de ontvanger worden gemeten
met een instrument dat de effectieve waarde van de span
ning aangeeft. PAoVHF publiceert daarvoor ook een scha
keling: afb.IV.7-4. De plug komt in de plaats van de diodetector in de ontvanger (bij PAoVHF een 6H6). Het m.f.-sig
naal wordt versterkt en toegevoerd aan de 10 mA-zekering Z
die als een zogenoemde "bolometer" werkt. De zekering is in

Afb.IV.7-5. Schakeling van de rooster-dip-indicator, zoals door PA
oPK in ons land geïntroduceerd. B2 is oscillatorbuis, een willekeuri
ge triode. B1 is kathodestraalafstemindicator, meestal “katoog“ ge
noemd.

248

Afb.IV.7-6. Rooster-dip-indicator van PAoPK, afgebeeld op de
voorpagina van Electron, mei 1948.

Hoofdstuk V
De jaren vijftig
V.1.

De VERON

Waar in dit hoofdstuk geen bron is vermeld hebben wij ge
bruik gemaakt van documenten voor de vergaderingen van
de Verenigingsraad (beschrijvingsbrief, jaarverslagen van de
algemeen secretaris en van bureaus en commissies, finan
cieel overzicht, notulen) en van afschriften van bewaard ge
bleven correspondentie.
In hel vorige hoofdstuk vermeldden wij dat Traffic Manager
H.B. Gortz (voor de oorlog schreef hij Görtz), PAoGN, in
1949 aanvaring kwam met de redactie van Electron. Eén en
ander liep zo hoog op dat hoofdredacteur Roorda aan het
dagelijks bestuur schreef dat de redactie met PAoGN niets
meer te maken wilde hebben en dat de rubriek "Traffic
Nieuws" niet meer zou verschijnen "tot tijd en wijle er in
hoogste instantie van de VERON uitgemaaki is, wie de leiding
heeft in ELECTRON. Bemiddelingspogingen tussen de huidige
Traffic Manager en de Redactie worden bij voorbaat van de
hand gewezen, zolang de blaam, die door de brief van oGN
aan de RCD op de redactie is geworpen, niet openlijk en dui
delijk is weggenomen door het vertegenwoordigende lichaam
van de VERON'.
Het hoofdbestuur schrijft daarop in een aangetekende brief
aan PAoGN dat hij met de brief aan de RCD buiten zijn
boekje is gegaan - alleen het HB vertegenwoordigt de vere
niging naar buiten - en het eist dat hij de brief zou herroe
pen (de redactie had geëist dat GN het origineel van de brief
zou overhandigen, herroepen was haar niet voldoende).
Voorts schrijft het HB aan de redactie dat het de schuld
vraag van het conflict GN-redactie niet nader zou onderzoe
ken en geeft het richtlijnen ten aanzien van de rubriek Traf
fic Nieuws waaraan Traffic Manager en redactie zich zouden
moeten houden. De redactie was hiermee bepaald niet te
vreden en verweet het HB een slappe houding. Maar zij was
wel zo loyaal het redactionele werk voor Electron hier niet
onder te laten lijden, zij het dat de rubriek Traffic Nieuws
werd opgeschort zolang er geen nieuwe Traffic Manager was
benoemd.

PAoGN verspreidt hierop een rondschrijven, gedateerd 23
maart 1950, dus vlak voor de tiende vergadering van de Ver
enigingsraad op 26 maart 1950, dat als volgt begint:
"Dear OM’s,
De Veron beleeft momenteel wel haast de critiekste uren sinds
de oprichting. Er zijn helaas allerlei interne ruzies in HB en
tussen de functionarissen. Deze onaangenaamheden waren er
vorige jaren ook wel, maar zijn toen steeds de doofpot inge
daan. Nu het gezwel naar buiten is doorgebroken, heeft het
zulke enorme afmetingen aangenomen.
Voor het eerst sinds de oprichting beschikken de afgevaardig
den voor de VR nu over een helder inzicht omtrent cijfers en
toestanden in de VERON, dank zij de publicaties van de Alg.
Penningmeester. Er zijn enkele lieden, die zich hierdoor in het
nauw gedreven voelen en nu om zich heen bijten en slaan, om
dat hen geen andere middelen ten dienste staan. Zij voeren

lastercampagnes, leuren in de lande met HB brieven, bekladden
functionarissen in woord en geschrift. Als traffic manager heb
ik hiervan ook mijn deel gekregen. Het is dus niet meer dan
billijk, dat U door middel van dit rondschrijven ook mijn ver
haal hoort.
Vooropgesteld wordt, dat ik a.s. Zondag aftreed als traffic ma
nager en me niet meer herkiesbaar stel in deze organisatievorm
van de Veron".

Gortz betoogt verder dat de VERON leden met zeer uiteen
lopende interessen telt: PA’s, NL’s, televisieamateurs, platen
snijders, service-mensen en een groep die verbonden is aan
handel en fabrieken. Het hoofdbestuur is daar een afspiege
ling van. GN betoogt: "De groep PA’s is een zeer bijzondere
afdeling. Immers, hun hobby staat en valt met hun zendvergun
ning. Deze licentie is geen recht, doch een gunst, die we van de
autoriteiten gekregen hebben. Een zeer goede samenwerking
tussen deze groep PA ’s en de RCD is dus van het hoogste be
lang.
Ten tweede is het de groep PA’s, die het contact met het bui
tenland tot stand brengt. Is het niet onzinnig dat het HB in
zijn geheel zich bemoeit met deze specifieke PA-zaken?".
GN ziet als oplossing dat de 755 PA’s en 557 NL’s zich aan
eensluiten en een aparte groep in de VERON vormen met
een eigen - uit zendamateurs bestaand - bestuur. Dit zou al
het werk moeten doen, contact hebben met het buitenland
en met de autoriteiten. "In dit bestuur heeft een handelaar
geen zitting ook al heeft hij een 80 M. reclame call', aldus
PAoGN in zijn rondschrijven. Tenslotte gaat hij nog in op
het conflict met de redactie waarin hij beweert dat de diepe
re oorzaak "een poging van de redactie is, om de hele leiding
van Electron zelf in handen te krijgen, zodat het HB hierin
geen zeggingschap meer zou hebben".
GN eindigt zijn rondschrijven met "ZENDEND NEDER
LAND BLIJVE BAAS IN EIGEN HUIS".
De bewering dat de redactie poogde de leiding van Electron
zelf in handen te krijgen berustte niet op waarheid, zoals uit
de correspondentie tussen redactie en HB blijkt. Wel was de
redactie ontevreden over de bemoeienis van het HB met
haar taak, om het voorzichtig uit te drukken. En gedurende
de interne conflicten in het HB, waarover straks meer, ging
zij haar eigen weg, zodat de verschijning van Electron niet in
gevaar kwam.
Hoewel het door de structuur van de VERON in principe
mogelijk is dat niet-PA’s zich met PA-zaken bemoeien - zo
als PAoGN betoogt - is hiervan in de praktijk nooit iets ge
bleken. In het hoofdbestuur zijn de zendamateurs altijd in de
meerderheid geweest en ook in de diverse bureaus en com
missies zijn het immer de zendamateurs die de toon aange
ven. Hoewel ten tijde van het conflict slechts een kwart van
de leden van de VERON zendamateur was bestonden de
afdelingsbesturen voor meer dan de helft uit PA’s. Ook in de
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contacten "naar buiten", zoals met de PTT en de Internatio
nal Amateur Radio Union, 1ARU (die in Nederland door de
VERON wordt vertegenwoordigd) hebben de zendamateurs
in het hoofdbestuur het altijd uitstekend gedaan. Heel wat
faciliteiten die in de loop der jaren door de PTT aan de
zendamateurs zijn verleend, zijn het gevolg geweest van in
tensief voorbereidend werk door het HB van de VERON.
De beweringen van PAoGN missen in dit opzicht dan ook
elke grond.

PAoGN heeft het over zaken uit het verleden die in de
doofpot waren gestopt. Daartoe behoorde de kwestie van de
schrijfmachine die de beheerder van het VERON-fonds in
1946 voor ƒ 225 - toen een hoop geld - ten behoeve van dat
fonds had gekocht. De machine bleek een waardeloos appa
raat. Erger nog was dat de beheerder zonder overleg met het
hoofdbestuur ƒ 225 aan het VERON-fonds had onttrokken
en de handtekening op de kwitantie had vervalst. Toen één
en ander aan het licht kwam stortte het hoofdbestuur ƒ 225
uit de kas van de VERON terug in het fonds; dat gebeurde
in drie jaarlijkse termijnen. Met de beheerder werd overeen
gekomen dat hij de machine mocht behouden tegen betaling
van ƒ 225 aan de VERON. Hoewel de beheerder daarmee
instemde betaalde hij uiteindelijk niet zodat de vereniging
met een vordering op de beheerder bleef zitten.
Ook met penningmeester D. Lemstra, PAoTB, ontstond bin
nen het HB een conflict. Het liep zo hoog dat in de hoofd
bestuursvergadering van 18 februari 1950 de penningmeester
werd geschorst, waarvan de afdelingen en functionarissen
met een HB-mededeling dd. 27 februari op de hoogte wer
den gesteld: "De Heer Lemstra heeft bij herhaling blijk gegeven
de besluiten van het Hoofdbestuur niet te erkennen en zijn me
dewerking te onthouden aan de uitvoering van die besluiten.
Noch schrijven, noch telefoneren, noch de bemiddeling van de
Traffïc Manager vermocht de Algemeen Penningmeester te be
wegen zich naar het Hoofdbestuur te schikken. De schorsing
van de Heer Lemstra in zijn functie heeft dan ook uitsluitend
ten doel het Hoofdbestuur niet verder te belemmeren in de uit
oefening van zijn taak en de normale gang van zaken in de
Vereniging veilig te stellen".
Opmerkelijk is dat het HB het nodig vond ook Lemstra’s
werkgever, De Twentsche Bank, van de schorsing op de
hoogte te stellen!
In een brief van 2 februari "aan enkele afdelingen" geeft
PAoTB in krachtige en niet al te fijnzinnige bewoordingen
zijn visie op de zaak, waarbij hij het speciaal heeft gemunt
op zijn medehoofdbestuurslid lid R. Verstelle, PAoRV. Die
laat het er niet bij zitten en hij stuurt op 5 februari een ant
woord aan PAoTB waarvan hij afschrift zond aan alle HBleden en functionarissen, echter niet aan de afdelingen. Dat
was maar goed ook want inhoud en toon van de brief zijn
zodanig dat die maar beter binnenskamers konden blijven.

Dat het binnen het HB niet boterde blijkt ook al uit het feit
dat op 14 januari 1950 de hoofdbestuursleden G. Kiela,
PAoQV en J. Stufkens, PAoJK, hun functie neerlegden om
dat zij zich met het beleid van het HB niet langer konden
verenigen [El].
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Dat de zaak financieel niet erg duidelijk lag blijkt uit het feit
dat in het stuk voor de VR getiteld "Jaarverslagen en finan
ciële overzichten over het jaar 1949" L.G. Dijkman op 18 fe
bruari 1950 in zijn verklaring vaststelt dat het jaar 1949 is af
gesloten met een winstsaldo ad ƒ 212,50. In zijn accountants
rapport van 18 maart 1950, dus een maand later, is de con
clusie dat 1949 is afgesloten met een verliessaldo ad
ƒ 368,46!
Aan laatstgenoemde accountantsverklaring is ook een toe
lichting door PAoTB toegevoegd en die schrijft: "De H.B. be
groting en het HB-finantieel verslag zijn er geheel naast en wa
ren door de accountant ook niet vrij gegeven voor publicatie".

In de tiende vergadering van de verenigingsraad op 26 maart
1950 legt voorzitter J. van Gent, PAoGI, verantwoording af
voor de schorsing van PAoTB. Als belangrijkste reden voor
de schorsing noemt PAoGI het drukken en uitgeven van
QSL-zegels door PAoTB, zonder dat hij daarover met zijn
medebestuursleden overleg had gevoerd. Maar uit de discus
sie in de vergadering blijkt dat de zaak dieper zit: de leden
van het HB vormen geen team; ieder voor zich zal ongetwij
feld het beste met de VERON voor hebben maar het klikt
niet onderling. De bestuursleden handelen op eigen houtje,
zonder met elkaar te overleggen en zonder de afdelingen te
informeren.
Na felle discussie en een aantal afgestemde moties komt de
afdeling Delft met de volgende: "De V.R. vergadering, te Utrecht bijeen op 26 maart 1950, keurt het tot zover besproken
beleid van het H.B. af en vormt direct na het middageten een
nieuwe leiding voor deze vergadering". De motie wordt aange
nomen met 60 stemmen vóór, 35 tegen en 1 onthouding.
Het hoofdbestuur treedt hierop en bloc af. H.P. Elzerman,
PAoHPE, die de motie heeft voorgesteld, neemt op voorstel
van PAoGI de leiding van de vergadering over. Uit de afge
vaardigden van de afdelingen wordt door schriftelijke stem
ming een commissie benoemd die de vergadering verder zal
leiden.
De samenstelling is als volgt: H.P. Elzerman, PAoHPE; Ph.J.
Huis, PAoAD; H. de Waard, PAoZX; H.A. de Reiger, PAoANI, W.J.L. Dalmijn, PAoDD. Vervolgens moet een com
missie worden benoemd die als tijdelijk hoofdbestuur zal fun
geren tot een door haar binnen drie maanden te organiseren
buitengewone VR-vergadering.
De VR besluit dat dit dezelfde commissie zal zijn als de zo
juist benoemde. Uit een mededeling van de commissie dd. 12
april 1950 blijkt dat de taken als volgt zijn verdeeld: voorzit
ter: PAoHPE; 2e voorzitter: PAoDD; secretaris: PAoANI;
penningmeester: PAoZX; lid: PAoAD. De penningmeester
wordt bijgestaan door een financiële commissie van toezicht
bestaande uit L.G. Dijkman, de oud-penningmeesters J.
Stufkens, PAoJK en D. Lemstra, PAoTB.
De buitengewone VR-vergadering vindt plaats op 25 juni
1950. Commissie-penningmeester PAoZX komt met een
aanvullende begroting waarin t.o.v. de oorspronkelijke fors is
gesneden. Dat was ook wel nodig want door slordig beheer
van de financiën door het HB-1949, onverwachte uitgaven
zoals een aanslag in de omzetbelasting over 1945-50 en te
rugloop van het aantal leden stond de vereniging er finan-
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rezen heelt, omdat dezo weg alleen toegan
do VR. Is niet mogelijk, zoals hel verleden bevzt
rrde groep van handelaren, service mensen,
kell|k Is vla do ald . d wz vla eon gocomblneoi
platensnljdors. luisteraars enz.
tgo contact lossen do zendamateurs Is nodig,
Eon versteviging van hot onderllnr
j PA s verdwijnen In de grote massa, ondanks
omdat In do huidige opzei van de Veron do^
De goede geesi Is hierdoor zoek. Do actieve
do beweringen van do andoro amateurs
1
en vergaderingen, omdat zo niet ktllgen
zendamateurs bli|ven weg van de clubavonden
wa' ze zoeken
Hot gevolg Is. dal In hol HB on de ald besturen veelal mensen zitting
__ lucht zl|n.
_____ ...
hebben, die öl geen PA zijn, til niet acllol
In de
ontbreekt De redactie van Electron Is niet capabel
Do technische voorlichting ontbreek
tar te onderscheiden Omdat de redactie do
om actuele en ntol actuele artikelen van elkr
e)ka<
>g laat ligger
llg< •n, wordt do schrijvers van goedo artikelen
actuele artikelen vaak maandenlang
do lust ontnomen om lo schrijven Hot geve
gevolg Is. dat amateurs, die geen vreemde talen
Iwlkkellngcn op ons gebied
beheersen, verstoken blijven van do
do nleuwo
nleuwo ont'
Evenals In do redactie,
hebben ook: In het HB geen ocllevc PA s zllllng, op
1. hebbr
in Is. dot niet deskundige PA s of zelfs niet
een onkole uitzondering na Het gevolg hlervar
PA s do belangen van do actieve PA s bij do autoriteiten moeien verdedigen ol het
■ouden.
contact met anacro verenigingen moeien onderht
Het comité stelt zich voor met alle haar len dienste slaande middelen hierin
,„n belang to welen, hoeveel PA s achter
ring te brengen. Vanzelfsprekend Is het van
verbeter!
:llo slaan
Hoe meer PA’s blijken van Instemming govon. hoe sterker het comité
dozo act

■o moor ot bereikt kan worden.
Is en hot
Om hol voor U zo gemakkolljk mogelijk te maken hebt U niets anders to dor
oen
Igaando briefkaart te voorzien van Uw handtekening en call U kunt hem zona
■der
dan bl|<
iel ol nadore adressering posten. WACHT NIET. DOE HET NU.
posizegr
Hot Comité i

In een derde circulaire betreurt het Comité - naar
aanleiding van een rondschrijven van het HB dd. 20
februari 1951, dat ons niet bekend is - dat het HB
wel met afzonderlijke leden van de VERON, dus ook
met leden van het Comité, wil praten maar niet met
het Comité als geheel.
Als gevolg van de actie door het Comité komen de
afdelingen Groningen, Den Haag, Heerlen en
Leeuwarden op de elfde VR-vergadering dd. 31
maart 1951 met voorstellen tot reorganisatie van de
VERON. De afdeling Rotterdam stelt voor in stem
ming te brengen of enigerlei reorganisatie gewenst is.
Er blijken 39 stemmen vóór en 46 stemmen tegen.
Dankzij deze "truc" waren alle voorstellen tot reorga
nisatie van de baan. Vice-voorzitter PAoDD conclu
deert terecht dat dit een Pyrrus-overwinning is.
"Maar, er zijn middelen meer dan genoeg, om de in
vloed van de PA’s, die nu al zeer groot is, te doen gel
den en waarborgen", aldus Dalmijn.
In de elfde vergadering van de VR wordt alg. pen
ningmeester W.G. Prins vervangen door L.G. Dijk
man en HB-lid PAoBL door P. van Prooyen,
PAoPVP. Voor de overige functionarissen verwijzen
wij naar hoofdstuk XV.

PAoGN
H. B. GORTZ. Glimmen
Ir A. MOERMAN. Rotterdam
PAoBK
. ___
F BOELENS. Hoogezand
PAoBF
PAoROB H. C P DE ROOIJ. Helmond
PAoUSA B SPIER. Groningen
E LUDWIG. Hilversum
PAoLU
II. H WELLING. Hoogezand
PAoWL
PAoLR
M. SMIT. Haarlem

Het Comité van Actie neemt geen genoegen met de
beslissing van de VR: "Een uitspraak van de VR over
het Comité heeft geen waarde, alleen de PA’s hebben
het recht hun oordeel uit te spreken", zo heet het in
Afb.V-1-1. Deze circulaire van het Comité van Actie werd eind 1950 verzonden, een brief dd. 9 april 1951 van het Comité aan het
HB. Door bemiddeling van J.T. van der Kolk,
cieel slecht voor. De aanvullende begroting geeft voor iedere PAoOKK, komt het op 29 april 1951 dan toch tot een ge
post aan het oorspronkelijke begrotingsbedrag voor 1950, sprek tussen het Comité en het HB. Maar ondanks een gehet bijgestelde begrotingsbedrag, hoeveel er in de eerste vijf hele dag praten komt men niet tot elkaar. Wel wordt afgemaanden van 1950 was uitgegeven en wat er in de resteren sproken dat het HB een referendum onder de Nederlandse
zendamateurs zal houden waarin zij zich kunnen uitspreken
de maanden nog kan worden besteed.
Na weer het nodige geharrewar komt een nieuw hoofdbe over het al dan niet wenselijk zijn van een reorganisatie van
de VERON. Voorwaarde is dat het Comité zijn activiteiten
stuur uit de bus:
Voorzitter: J. Roorda; vice-voorzitter: ir. W.J.L. Dalmijn, onmiddellijk zal staken. Mocht de meerderheid reorganisatie
PAoDD; secretaris: H.A. de Reiger, PAoANI; penning voorslaan dan zullen:
meester: W.G. Prins; leden: H.P. Elzerman, PAoHPE; Y.L. 1. de PA’s op een conferentie kandidaten stellen voor de te
vormen zogenoemde "PA-raad".
Feitsma, PAoJA en C.D. de Leeuw, PAoBL. Het HB is
daarmee teruggebracht van elf leden begin 1950 tot zeven 2. Per tweede referendum zullen de PA’s vaststellen wie in
de PA-raad komt.
leden. De algemeen secretaris PAoANI had het niet gemak
kelijk. De overdracht van verenigingsstukken door de in de 3. Op de eerstvolgende VR-vergadering zal in de noodzakeVR-vergadering afgetreden HB-leden aan het nieuwe HB
lijke reglementering worden voorzien; het zittende hoofdging bepaald niet vlot. Een gevolg daarvan was bijvoorbeeld
bestuur treedt af en wordt vervangen door een nieuw,
dat de VERON verscheidene maanden heeft gedraaid op de Deze afspraken worden door een rondschrijven dd. 30 april
1951 aan de PA’s bekend gemaakt.
particuliere geldmiddelen van PAoANI’
Had de VERON nu weer een goed team als hoofdbestuur, Uit de uitslag van het referendum, eigenlijk een enquête,
de rust in de vereniging was daarmee nog niet teruggekeerd, bleek dat de helft van de zendamateurs niet had gereageerd;
H.B. Gortz, PAoGN, die in de buitengewone VR-vergade- van de overigen wenste een duidelijke meerderheid een
ring op 25 juni 1950 VR was afgetreden als Traffic Manager aparte PA-groep binnen de VERON.
(en opgevolgd door D. Zaaijer, PAoUN) had een aantal me- In de zeer rumoerige zevende PA-conferentie op 16 septemdestanders voor zijn denkbeeld van een aparte PA-groepe- ber 1951 worden kandidaten gesteld voor de vijf be
ring binnen de VERON verzameld en dit "Comité van Actie" stuursfuncties in de PA-raad. De zendamateurs zullen schrif
richtte zich eind 1950 tot alle Nederlandse zendamateurs met telijk stemmen op de kandidaten en zich tevens uitspreken
een circulaire: afb.V.1-1, eind januari 1951 gevolgd door een over het concept-reglement dat door het Comité van Actie
tweede: afb.V.1-2.
onder grote tijdsdruk was opgesteld en met het stembiljet
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bestuur, waartoe de PA-club jaarlijks een begroting
opstelt.
Uit de uitslag van de schriftelijke stemming en en
AAS ALLE NEDERLANDSE RADIO ZENDAMATEURS! quête ten aanzien van het concept-reglement bleek
ook weer dat ruim de helft van de PA’s zich niet voor
de zaak interesseerde.
De VR bespreekt de zaak in zijn twaalfde vergade
ring op 11 november 1951. PAoNP licht namens de
commissie ad hoe de opgestelde richtlijnen toe. Hij
zegt dat de commissie maar een paar uur nodig had
gehad want reeds in 1946 was sprake geweest van de
oprichting van een PA-club, die op 8 september 1945
om half twaalf was gegrondvest. Maar tot een ver
dere uitvoering was het toen niet gekomen omdat de
behoefte aan reglementering ontbrak.
Het advies van de commissie ad hoe wordt vervolgens
door een aantal afdelingen als voorstel overgenomen,
ingediend en aangenomen door de VR met 57 stem
d..9
men vóór en 15 tegen. Er wordt een commissie van
overleg benoemd die het advies van de commissie ad
hoe zal uitwerken tot een concept-reglement dat aan
de PA-conferentie ter goedkeuring zal worden voor
gelegd en in de daaropvolgende vergadering van de
VR al dan niet zal worden aanvaard. Over de samen
stelling van deze commissie ontstaat een uitvoerige
discussie; tenslotte wordt de samenstelling: Ph.J.
.non.
Huis, PAoAD; L.J. van der Tooien, PAoNP; A
Moerman, PAoBK; AG. van der Drift, PAoNOL en
W.J.L. Dalmijn, PAoDD.
lat U m<
Met 73.
Deze "voorlopige PA-commissie" ontwerpt een regle
ment voor de PA-club waarbij de richtlijnen van de
commissie ad hoe zoveel mogelijk worden gevolgd
AJb.V.1-2. Tweede circulaire van het Comité van Actie.
terwijl aanvullend nog een aantal zaken wordt gere
geld. Het concept wordt besproken in de achtste PAzou worden meegezonden. Over dit concept ontstaat in de conferentie op 10 februari 1952 en daar goedgekeurd. Er
zevende PA-conferentie een uitvoerige discussie. Het blijkt worden kandidaten gesteld voor de PA-commissie en de
juridisch niet waterdicht en met name mr. AM.E.Th. En zendamateurs stemmen schriftelijk. Slechts 283 zendama
gere, PAoYM, de eerste voorzitter van de VERON en net teurs brengen hun stem uit.
weer teruggekeerd uit Indonesië, waarschuwt voor de gevol De uitslag van de stemming is als volgt: 1. M. Smit, PAoLR;
gen van het accepteren van het concept-reglement. De ver 2. A Moerman, PAoBK; 3. E. Kaleveld, PAoXE; 4. AH.A
gadering komt er niet uit en er wordt een Commissie ad hoe Rawie, PAoJQ; 5. A van Heulen, PAoVH. PAoBK aantot wijziging van het reglement benoemd, bestaande uit vaardt zijn kandidatuur echter niet en wordt daarom vervanA-M.Th-E. Engere, PAoYM, als voorzitter en verder AG. gen door nr.6: L.P.A. de Groot, PAoLDG. Hieraan wordt
van der Drift, PAoNOL; L.J. van der Tooien, PAoNP; ir. A. voor het HB toegevoegd: J.W.L. Dalmijn, PAoDD met als
Moerman, PAoBK en PhJ. Huis, PAoAD.
plaatsvervangend lid Ph.J. Huis, PAoAJD. In de dertiende
VR-vergadering op 22 maart 1952 wordt de PA-commissie
De commissie komt met voorstellen (richtlijnen) voor de geïnstalleerd. In september 1952 wordt PAoXE vervangen
groepering van de PA’s binnen het kader van de VERON.
door F. Niewold, PAoRAS. In de loop van 1953 treden PAoDe hoofdzaken zijn de volgende: Als naam wordt voorgesteld JQ en PAoRAS af; in hun opvolging wordt niet voorzien.
"PA-club". Als bestuur fungeert de "PA-Commissie" waarvan Op voorstel van de PA-conferentie wordt in de vijftiende
de leden eenmaal per jaar door de PA’s bij referendum wor Verenigingsraadvergadering op 3 april 1954 de PA-club opden gekozen; de eerste keer kiest de VR een voorlopige
'
*
geheven en het hoofdbestuur uitgebreid van zeven tot negen
commissie. Aan de commissie wordt een lid van het hoofdbe• personen.
stuur toegevoegd. Doelstelling van de PA-club:
1. Samenbundelen van de zendamateurs.
Wij hebben niet de indruk dat de PA-club in een duidelijke
2. Vergroten der activiteit van de zendamateurs.
behoefte heeft voorzien. Als maatregel om een scheuring in
3. Activering van het verenigingsleven in het algemeen.
de VERON te voorkomen - het oorspronkelijk doel van de
4. Behartiging der belangen van de zendamateurs.
PA-groepering - heeft de PA-club gefaald. Want terwijl de
De geldmiddelen worden beschikbaar gesteld door het hoofd activiteiten voor de vorming ervan nog in volle gang waren
Comité van Actie

TOT BEHARTIGING VAN DE BELANGEN
DER NEDERLANDSE ZENDAMATEURS

Dr OM «.

In vervolg op ons vorlq rondschrijven heeft het
.... Comité vat
van Actie het genoegen
U hierbij te kunnen berichten, dat. naar aanleiding van
g clrcu
van b
bg
circulaire, tot nu toe zijn
binnengekomen 357 adharslobolulglngen, alsmede 19 bil
■ loven met suggesties, waarvan hel
comité dankbaar nota heelt genomen Als men weel, dat er 852 zendamateurs In Nederland
zijn. waarvan zeker meer dan 50 */» niet meer actief Is, kan het comité moer dan tevreden zijn
Op haar bijeenkomst van 11 Zaterdag 20■ Jan
Januari te Utrecht, waatbl) aanwezig
waren PAoBF, PAoBK. PAoLR. PAoLU. PAoUSA en F
PAoGn (afwezig PAoROB. afwezig met
kennisgeving PAoWL). Is met algemene stemmen besloten het navolgende voorstol aan
het Hoofdbestuur voor te leggen als minimum basis voc
—>or ondethandellngen Aan het HB
Is hel verzoek gedaan om uiterlljk op Zaterdag 3 Febrt
ruarl a.s. te Utrecht met het Comité
hierover van gedachte ie wisselen
Voorstel.

De PA s gaan een eigen groep vormen IN de Veron onder leiding
van een PA Raad
ig vu.,
Deze bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, technisch redacteur
en trafllcredc*
manager Deze 5 bestuursleden worden Jaarlijks gekozen uit en door do
PA s op oen
d.
landelijke voorjc arsbtjeenkomst Op deze vetgaderlnq worden levens de specifieke PA
functionarissen i.w.
OSL manager. VHF technisch redacteur en VHF
ge
VHF tialflc
trolflc manager
n
kozen Ba bestuursleden en lunctlonatlssen mogen zich niet verkiesbaar
stellen voor Alge
closbaar stellet
meen H.B Ild om cumulatie van functies te voorkomen.
De PA Raad behartigt de'belangen van de PA s. neemt'goheel zelfstandige be
slissingen over PA zaken, voort besprekingen met de autoriteiten inzake PA kwesties on
onderhoudt het contact met de buitenlandse IARU organisaties
Behalve b g voorjaarsvergadering stelt het Comité voor, jaarlijks een najaars
teunle te houden, die een meer gezellig karakter zal dragen.
Toelichting.

.. ...el
Deze actie van het. Comité is
niet gericht tegen personen In de Veron. doCh uit
tlullond tegen de huidige orgr
janlsatlevorm Om volkomen zuiver te staan ambleort niemand
van do comité leden een best
■luursfunctle.
Het zal blijken, dat door b g voorstel enige eenvoudige wijzigingen In het hulsh
rngl nodig zullen zijn.
.kozen hoofdredacleur. krijgt van de zljdo der PA s
1ste Redactie Electron De op de V R go)
i. t.w een HF en
■<_;our. die tot
Inoqevoeqd tweo technische redacteuren,
n een VHF tedaclet
■’» Bc
Bovendien
>rsklaa te maken
taak hebben de specllloko PA cople te selecteren en persklaar
moeten zl) maandnlllks een overzicht geven van de nieuwste onlwlkkelli
n^o.lngen op
radioamateur gebied In het buitenland
2de Functionarissen Do benoemingen van alle sspecllleke PA functionarissen >geschiedt dus
liet meor door eventuele niet PA algovaar
"oottaan uitsluitend door do PA s zelf en nl
dlgden op do V R vergadering
Het zal U blijken, dat b g voorgesteldo gang éan zaken verschelde!
Ideno voordelen
biedt, welke de gehele Veron ten goede zal komen. Hét comité noemt U alloon maai de
betere werkverdeling,
actualiteit van Electron
enz
llng. de gtotore
gro
Elect
Hol zou' gnwensi
dat de NL s — die
a.s. PA s In de PA groep van hatto
dis als
c
gewenst zijn,
zl
welkom zijn, doch
stemrecht In deze groep kunnen hebben — tolevlsle amateurs enz.
h geen slemrr
ook ovetglngon tot
lot eenzellde groepvorming als de PA s
Wij hopen dat U mot dit streven accoord kunt gaan.

Uw Comité van Actie
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CO-PA

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE
VER. VAN RADIO ZEND AMATEURS
V. R.Z. A.

REDACTIE
SECRETARIAAT
Q S L-BUREAU

V CIA
VRZA
X/

I
|

Pootbuo 190
GRONINGEN

CQ-PA vorochljnt elko Zaterdag on bevat alleen artikelen, dio van belang xijn
voor do Radio Zond Amateur. Rot wordt gratie gestuurd aan allo loden
van do V.R.Z.A.

Lidmaatschap f.7,50 per jaar

Nr. 3

Abonn. CQ-PA voor niot-lodon f.7,50 per jaar

Jaargang 1

5 Januari 1952

p toeon-f)wï/ f
U hebt nu proofnummor CQ-PA nr. 3 in handen. Hoo vindt ü het om olko
Zaterdagmorgen het laalote niouwo to ontvangen ? Prettig, niet waar ? Wij
brachten U vele weken vóór elk ander blad de primeurn, dat b.v. radiotech
nici en oloctr.ingoniouro vrUgootold zijn van hot 150 watt examen. Sommigen
konden daarvan al profiteren. Voor do dxerti brachten wij lang vóór elk blad
de juinlo data van het 1952 A.R.R.L.conteot. Hierdoor konden xü nog gebruik
maken van hot mooio woer on do antonneo to verboteron. Twoo dagen, nadat we
het "hot dx niouwo** ontvangen, woot U het ook.
CQ-PA

GEEFT

INDERDAAD

HET

EERST,

HET LAATSTE

NIEUWS.

CQ-PA gooft de Inntoto tochninche anufjea uit binnen- on buitenland.
_ ion echrijftafel theorie waar niemand wat
Practlsch, rocht op het dool af, gei
van onnpt. En .............. allee
alleen gericht
e richt op de xondamatour.

/S U DAT

PER WEEK WAARD?

oon rilvorbon van f. 2,50 voor een viermaandenStuurt dan nog hodon
I
proefabonnement, of 1nog boter , stuurt 3 zilvorbonnen ven f. 2,50 »«n pootbuo 190 Groningen oni U bent 1.id voor hot holo jaar 1952. Daar komt vorder
niets moor bij.
een prettig half
DOE
RET
NU, dnn heeft U a.o. Zaterdag weor
w«
. t hele jaar door.
uurtje on de woek daarop woer on to elke Zaterdag, het

O

Afb.V.1-3. Het derde nummer van CQ-PA

richtte H.B. Gortz, PAoGN, die als lid van de VERON had
bedankt, samen met enige medestanders op 23 november
1951 de 'Vereniging van Radiozendamateurs", VRZA, op.
Alle PA’s ontvangen drie proefnummers van het verenigingsorgaan CQ-PA, waarvan het eerste nummer de datum 22
december 1951 draagt.
De eerste twee zijn nog gestencild, maar het derde is reeds
gedrukt en ziet er daardoor heel wat aantrekkelijker uit:
afb.V.1-3. In dat nummer wordt het voorlopig dagelijks be
stuur van de VRZA bekend gemaakt: Voorzitter H.J. Konings, PAoHJK; secretaris H.B. Gortz, PAoGN; penning
meester G. Borchers, PAoUGB. In het openingsartikel van
CQ-PA nr.1 is te lezen dat de VRZA is opgericht door "de
twintig actiefste zendamateurs in Groningen". Dit schiet 26 van
de 34 Groningse PA’s (enkelen waren met vakantie en kon
den dus niet worden bereikt) kennelijk in het verkeerde
keelgat en zij delen in een rondschrijven aan alle Nederland
se zendamateurs mede dat zij ten zeerste tegen het oprich
ten van de VRZA zijn en dus niet behoren tot die "twintig
actiefste amateurs".
Het feit dat CQ-PA verscheen als weekblad was uiteraard
een sterk lokmiddel en argument om lid te worden van de
VRZA Die wekelijks terugkerende klus moet voor de redac
tie en medewerkers een enorme belasting zijn geweest. Toch
hebben ze dit volgehouden tot 17 mei 1985; vanaf die datum
verschijnt CQ-PA eens per veertien dagen.
De VRZA opent een eigen QSL-bureau: Postbus 190 te

Groningen. De kaarten worden door het bureau gratis ver
zonden (op kaarten voor het buitenland die via het bureau
van de VERON werden verzonden moesten nog altijd ze
geltjes worden geplakt).
In een boek als dit over de geschiedenis van het radio-amateurisme mag de VRZA niet ontbreken. Auteur heeft
daarom in 1990 aan het bestuur van de VRZA twee maal
schriftelijk om informatie over de VRZA gevraagd, maar
hierop kwam helaas geen antwoord.
Daarom zullen we ons beperken tot het weinige wat ons
uit andere bronnen over de VRZA bekend is. Kenmerkend
is de ten opzichte van de VERON andere organisatie. Be
sluiten worden genomen op de "Agemene Ledenvergade
ring", ALV.
Daar hebben uitsluitend de aanwezige gelicenseerde zend
amateurs stemrecht. Daardoor is het mogelijk dat een klei
ne groep PA’s, aanwezig op de ALV, vérstrekkende beslui
ten kan nemen waar een grote meerderheid van de leden niet op de ALV aanwezige zendamateurs en leden zonder
zendmachtiging - het niet mee eens is. Met de gevolgen
hiervan zullen we in een volgend hoofdstuk nog kennis ma
ken. In de onzes inziens meer democratische structuur van
de VERON kan elk lid in de afdeling, waarbij hij of zij is
ingedeeld, meebeslissen over voorstellen. De afgevaardig
den van de afdeling naar de vergadering van de verenigings
raad vertolken aldaar de mening van hun leden, waarbij de
stemmen gedifferentieerd kunnen worden uitgebracht, in
dien de mening in de afdeling verdeeld is.
Tot het ons beschikbare bronnenmateriaal behoort nog een
rondschrijven "Aan alle Nederlandse Radio-zend-amateurs;
inzonderheid aan de PA-leden van de VRZA d.d. december
1956, ondertekend door W.J. Alblas, PAoKW en A Wiltschut, PAoUV. Aanleiding was een conflict naar aanleiding
van de Hongaarse kwestie in 1956. PAoGN wilde het werken
met Russische stations boycotten; PAoKW wenste hierover
eerst overleg met de VERON, waarvan het hoofdbestuur
zich wilde richten naar de standpunten van de Regering en
de PTT. Het conflict eindigde met de ontslagname in novem
ber 1956 van PAoKW en PAoUV als respectievelijk voorzit
ter en vice-voorzitter van de VRZA. In hun rondschrijven
geven zij hierop een toelichting.
Onder andere schrijven zij: "Zij (dus PAoKW en PAoUV)
zijn oorspronkelijk uitgegaan van de gedachte, dat hét ideaal
voor Nederland zou zijn één afzonderlijke vereniging van uit
sluitend zend-amateurs. Zij waren van mening dat dit ideaal
wellicht bereikt zou kunnen worden in en door de VRZA. Zij
zijn evenwel, na diepgaande bestudering van de betreffende
materie, tot de slotsom gekomen, dat bij de huidige constellatie
van de VRZA, (zij denken hierbij b.v. aan het volkomen gemis
aan enige juridische basis - de Kon. Goedkeuring is in feite
nog nimmer aangevraagd - aan de waardeloosheid van het
VRZA-qsl-bureau en aan nog zoveel, voor een wijdere uiteen
zetting waarvan hier de ruimte ontbreekt) dit hun ideaal, mid
dels de VRZA absoluut niet bereikt zal kunnen worden; eens
deels, doordat blijkbaar niet voldoende zend-amateurs met de
zelfde gedachte bezield waren, anderdeels door de, hun nog
recent gebleken, helaas onverzoenlijke houding van sommige
functionarissen in de VRZA ten opzichte van de VERON,
waardoor, zo dit in het belang van ALLE Nederlandse zend-
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amateurs nodig zou zijn, een emotieloze en positief opbouwen
de discussie bij voorbaat tot mislukken gedoemd zou zijn.
Zij achten dan ook, dat de beste dienst die zij op dit ogenblik
aan de EENHEID onder de Nederlandse zend-amateurs kun
nen bewijzen, daarin bestaat dat zij:
le. hun respectievelijke functies in de VRZA neerleggen;
2e. hun lidmaatschap van de VRZA per 1 Januari 1957 be
ëindigen;
3e. zich per zelfde datum aanmelden als lid van de VERON;
4e. de overige PA’s wie dit aangaat in overweging te geven,
ernstig met zichzelf te rade te gaan over de vraag of het
verder streven naar één afzonderlijke vereniging van zend
amateurs nog wezenlijke betekenis heeft, gelet ook op het
in voor de PA’s gunstige zin gewijzigde karakter van de
VERON'.
Na nog enige beschouwingen over de huns inziens tenden
tieuze berichtgeving in CQ-PA over hun ontslagname beslui
ten PAoKW en PAoUV met: "Zij persisteren evenwel bij hun
mening dat op dit moment, handelende als hierboven uiteenge
zet, zij een eerlijke poging hebben ondernomen om een einde te
maken aan de al te lang bestaan hebbende tweespalt onder de
Nederlandse zend-amateurs".
Zoals we nu weten heeft deze tweespalt zich tot op de dag
in 1992, dat we dit schrijven, gehandhaafd. Overigens heeft
de VRZA de koninklijke goedkeuring kennelijk wel aange
vraagd, want die is verleend op 22 november 1957.

Tijdens de discussies over de oprichting van de PA-club
had het hoofdbestuur reeds aangekondigd dat het zou
aftreden wanneer deze club er inderdaad zou komen.
Dat gebeurde en in de dertiende vergadering van de ver
enigingsraad op 22 maart 1952 werd een nieuw HB ge
kozen waarvan het dagelijks bestuur bestond uit voorzit
ter L.J. v.d. Tooien, PAoNP (afb.V.1-4); vice-voorzittcr
WJ.L Dalmijn, PAoDD; secretaris Ph.J. Huis, PAoAD
en penningmeester L.G. Dijkman. Daarmee trad een
team aan waarvan met name voorzitter en secretaris
hun sporen reeds vanaf de oprichting van de VERON
verdiend hadden en dat in goede onderlinge verstand
houding duidelijk en rustig leiding gaf aan de vereniging.
In het decennium 1950...1960 vonden in het hoofdbe
stuur nog enige mutaties plaats. In de zeventiende VRvergadering op 21 april 1956 wordt A.N. Nolke, PAoNU,
algemeen secretaris. In de negentiende VR-vergadering
op 19 april 1958 neemt J. Evers, PAoCX, het algemeen
secretariaat over. In mei 1959 vertrekt PAoCX voor zijn
werk naar Italië. Voorzitter PAoNP neemt het secretari
aat tijdelijk waar totdat J. Mul, PAoNLC, bereid wordt
gevonden als waarnemend secretaris op te treden.
Een voor de VERON belangrijke mutatie vond plaats in
de veertiende vergadering van de VR op 29 maart 1953.
Algemeen penningmeester L.G. Dijkman werd opge
volgd door H. Meiners, PAoNA. Daarmee deed een ui
terst bekwaam man zijn intrede in het HB. Hij voert een
geheel andere boekhouding in waardoor de financiële
toestand van de VERON veel beter kan worden be
waakt. PAoNA had het overigens niet gemakkelijk want
het was vooral in het begin van de jaren vijftig moeilijk
om de touwtjes aan elkaar te knopen. Een beknopt
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Afb.V.1-4. LJ. van der Tooien, PAoNP, gefotografeerd in 1956.

overzicht van de financiën is te zien in afb.V.1-5. waarin de
belangrijkste inkomsten- en uitgavenposten zijn te zien.
Daaruit blijkt een tot 1959 voortdurend afnemend ledental
en dus ook van de inkomsten uit contributies. Een belangrij
ke oorzaak voor deze teruggang was de dalende conjunc
tuur, waardoor voor sommigen de contributie moeilijk meer
was op te brengen.
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Alle bedragen zijn in guldens.
1) Het saldo is het exploitatieresultaat van het betreffende boekjaar, zon
der verrekening van saldi van voorafgaande jaren.
2) Dit betreft de commerciële advertenties plus die in de rubriek "Wie
helpt mij..."; ook is hierin de opbrengst van losse verkoop van Electron
opgenomen.
3) Drukkosten, verzendkosten, kosten clichés en illustraties.
4) De financiële gegevens over het jaar 1950 zijn ons niet bekend; voorzo
ver wij konden nagaan zijn die ook niet op schrift gesteld.
5) Volgens het jaarverslag van de alg. secretaris over 1956 bedroeg ultimo
1955 het aantal leden 2873.
Afb.V.1-5. Overzicht van de ontwikkeling van het ledental en van enkele
belangrijke bronnen van inkomsten en uitgaven in het decennium 1950...
1960.

Veel zorgen baarde eveneens de vermindering van de op
brengst uit advertenties en de losse verkoop van Electron.
Voor goed begrip diene dat dc VERON zelf de exploitatie
van de commerciële advertenties in Electron verzorgde.
Naast contributies en advertenties waren er ook nog in
komsten uit het verkoopbureau, de door de VERON ver
zorgde zendcursus, QSL-bureau (via de zegeltjes) en het
ijkbureau. De daaruit voortvloeiende relatief kleine bedragen
hebben wij in afb.V.1-5 niet opgenomen. Als bijzonderheid
vermelden wij nog dat tijdens de politionele acties, eindjaren
veertig, de NI WIN (Nationale Inspanning Welzijnsverzorging
Indië) een vrij groot aantal abonnementen op Electron had
ten behoeve van de Nederlandse militairen in Indië. Welis
waar tegen dc sterk gereduceerde prijs van ƒ 5 per jaar,
maar het wegvallen daarvan met het einde van de acties
vormde toch een merkbaar financieel verlies.
Vanaf de veertiende VR-vergadering op 29 maart 1953 vindt
deze vergadering nog slechts eenmaal per jaar plaats, waar
door kosten worden bespaard. In 1955 ziet de penningmees
ter zich genoodzaakt de afdrachten aan de afdelingen te ver
minderen en wordt Electron goedkoper gemaakt door een
slechtere soort papier te gebruiken.
Met ingang van 1951 was de contributie reeds verhoogd van
ƒ 10 naar ƒ 12. In 1956 ontkomt de vereniging er niet aan de
contributie opnieuw te verhogen: van ƒ 12 naar ƒ 15 per
jaar. Bovendien doet de algemeen penningmeester een aan
tal keren een beroep op de afdelingen om uit hun soms wel
gevulde kassen een vrijwillige bijdrage in de verenigingskas te
storten.
Penningmeester PAoJK had het dus niet gemakkelijk, dat zal
duidelijk zijn. Niettemin oogstte hij veel lof voor zijn beleid
waardoor de VERON overeind bleef ondanks het teruglo
pende aantal leden en de voortdurend afnemende opbrengst
uit advertenties en losse verkoop van Electron.

In dc zestiende vergadering van de verenigingsraad op 3 april
1955 werd het hoofdbestuur gemachtigd een aantal functio
narissen tot Lid van Verdienste te benoemen; dat gebeurde
tijdens het feestdiner ter gelegenheid van het tienjarig be
staan van de VERON. De onderscheiding viel te beurt aan
G.W.J. van der Water, PAoHR (QSL-bureau); IC van Petersen, PAoKP (redactie Electron)', P. Jansen, PAoKQ (redactie
Electron) en J.H.D. Smit (afdeling Zaanstreek).
Het hoofdbestuur was in de zeventiende vergadering op 21
april 1956 door de VR gemachtigd om bij gunstig getij - het
HB zou over het moment zelf beslissen - besprekingen met
de VRZA te voeren. Zulke besprekingen hadden plaats op
12 december 1959 en 16 januari 1960. Voor de VERON was
het voltallige dagelijks bestuur aanwezig, te weten PAoNP,
PAoDD, PAoNA en PAoNLC. Voor de VRZA slechts twee
man: E. Ludwig, PAoLU en M.J. van Schagen, PAoLZ. De
opvattingen bleken met name in de tweede vergadering sterk
uiteen te lopen. Van VRZA-zijde kwam het voorstel dat de
VERON - en eventueel ook de VRZA - maar moesten ver
dwijnen, evenals Electron en CQ-PA. Een nieuwe vereniging,
hoofdzakelijk naar het voorbeeld van de VRZA, zou daar
voor in de plaats kunnen komen. Alleen voor zendamateurs,
geen afdrachten aan de afdelingen enz. De VERON-verte-

genwoordigers stelden dat het hun "onbegrijpelijk voorkwam
dat er zulk een haast zou moeten worden gemaakt met deze
gebouwen nu ineens maar af te breken". Zij stelden op hun
beurt voor CQ-PA en DX-press samen te voegen voor de na
tionale voorziening van DX-gegevens en de QSL-voorziening
afdoende te regelen met één QSL-bureau: Postbus 400 te
Rotterdam. Van de VRZA werd op deze voorstellen niets
meer vernomen.
In september 1949 was het Centraal Bureau verhuisd van
Hilversum naar Amsterdam. Kort daarvoor, in augustus, had
de oudste van de twee vrouwelijke medewerkers, mevr. Wor
tel, na een conflict ontslag genomen. Daarna had het CB te
kampen met grote personeelsproblemen. In de periode au
gustus 1949 tot februari 1950 werd tot drie keer toe een me
dewerkster benoemd die kort daarna weer ontslag nam of
ziek werd. Ook de vierde werd in januari 1950 vrij ernstig
ziek. Dat de zaak bleef draaien was voor een groot deel het
werk van de secretaris van het hoofdbestuur J.J. van der
Kam, die ook leiding gaf aan het CB. Hij schakelde vrijwilli
gers en tijdelijk hulppersoneel in. Van 26 maart t/m 25 juni
1950 beheert Ph.J. Huis, PAoAD, het CB. Op 31 mei 1950
neemt Van der Kam ontslag. Vanaf 25 juni 1950 wordt het
secretariaatswerk op het CB verzorgd door mevr, de Reiger,
echtgenote van H.A. de Reiger, PAoANI, welke laatste in de
tiende VR-vergadering op 26 maart 1950 was benoemd tot
secretaris van de tijdelijke commissie en in de voortgezette
VR-vergadering op 25 juni 1950 tot algemeen secretaris.
Mevr, de Reiger reisde dagelijks heen en weer van Den
Haag naar Amsterdam.
Op het CB werd zij geassisteerd door de reeds sedert 1948 in
dienst zijnde mej. Brouwer. Op 1 mei 1950 werd de kan
toorruimte te Amsterdam bij deurwaardersexploot opgeëist
en een gerechtelijke vordering op de VERON ingediend. Bij
minnelijke schikking werd overeengekomen dat nog tot 1 au
gustus over de lokaliteit aan de Beursstraat 37a kon worden
beschikt. Het CB te Amsterdam werd in verband hiermee
opgeheven en op 25 juli 1950 overgebracht naar Den Haag,
Van Loostraat 105. Mej. Brouwer nam hierop ontslag.

In Den Haag werden alle werkzaamheden tot eind 1950 ver
richt door mevr, de Reiger en haar echtgenoot PAoANI,
waarbij enkele routinewerkzaamheden werden uitbesteed en
enkele vrijwilligers van de afdeling Den Haag hulp boden.
Mevr, de Reiger werkte soms 100 uur per week zonder dat
zij daarvoor enige vergoeding ontving! Pas achteraf besloot
het HB haar een bezoldiging toe te kennen. Door dit vrijwil
ligerswerk en het feit dat de huur van de kantoorruimte ƒ 30
per maand bedroeg, tegen ƒ 90 per maand te Amsterdam,
werd op de kosten van het Centraal Bureau fors bezuinigd.
In 1949 had het CB nog ruim ƒ 9000 gekost. Wat de kosten
van het CB in 1950 zijn geweest hebben wij door het ontbre
ken van een financieel verslag over dat jaar niet kunnen na
gaan.
Wel hebben wij de mededeling gevonden dat ze ver beneden
het bedrag ad ƒ 8.025 - dat in de gewijzigde begroting voor
1950 voor het CB was opgevoerd - zijn gebleven. Voor de
kosten in de jaren 1951 tot en met 1959 verwijzen wij naar
afb.V.1-5.
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opgcricht. Algemeen secretaris H.A. de Reiger, PAoANI,
was de belangrijkste organisator en hij had er een groots
evenement van gemaakt. Zo vond de opening plaats door
niemand minder dan dr. L. Neher, Directeur-Generaal van
de PTT. Er waren vele demonstraties, zoals met televisie, en
lezingen. Op de avond van de eerste dag togen de gasten
naar "Boslust" te Zeist, waar een diner werd gegeven, ge
volgd door een feestavond. Daar traden op het "ElectronenCabaret" van de afdeling Haarlem (afb.V.1-6) en J. Hanekamp, PAoMX in zijn repertoire (zo stond het in de aankon
diging). De avond werd besloten met een bal met de amateurband "Toney’s Dixieland" die de stemming tot S9 + 40
dB opvoerde. Het was al met al een zeer geslaagd evene
ment, dat ook door een aantal buitenlandse gasten werd bij
gewoond. Het financiële beeld was minder vrolijk: door ge
brek aan inzicht in de te maken kosten was een bedrag van
Afb.V.1-6. Het “Electronen-Cabaret“ van de afdeling Haarlem van de
slechts ƒ 650 begroot, terwijl de werkelijke kosten ƒ 1.932
VERON. Staande van links naar rechts: W. v. Koppenhagen, PAoDET;
bedroegen. Daarover is in de verenigingsraad nog heel wat
verloofde van PAoTNM; J. Redeker, PAoLX; verloofde van PAoDET; R.
te doen geweest. Hoewel het de bedoeling van deze "Land
Hoesbergen, PAoTNM.
dagen" een jaarlijks evenement te maken is het - mede door
Gehurkt, van links naar rechts: Henk van der Keur; G.N.M. Merz, PAhet negatieve financiële resultaat - bij deze ene keer geble
oGMZ en J. Smink, PAoUK, de “aanvoerder".
ven.

Vanaf 1951 wordt er op het CB weer met betaalde krachten
gewerkt. In de dertiende VR-vergadering op 22 maart 1952
was A.G. van der Drift, PAoNOL, gekozen als lid van het
hoofdbestuur en hij kreeg de leiding van het CB. Wegens
drukke studiewerkzaamheden was hij in september 1953 ge
dwongen deze taak neer te leggen. Daarop werd het beheer
van het CB door de algemeen secretaris en de algemeen
penningmeester uitgeoefend. Daar de huisvesting aan de
Van Loostraat niet meer voldeed verhuisde het CB in het
najaar van 1953 naar Sweelinckplein 40 te Den Haag. Daar
woonde J.H. Ketting, PAoJHK, die in zijn ruime herenhuis
ruimte over had. De schoondochter van PAoJHK, mevr. C.
Ketting-Hoogenhuizen, heeft vanaf 1956 tot de verhuizing
naar Amsterdam in 1959 op het CB gewerkt. Het beheer
door de secretaris en penningmeester van het HB bleek niet
altijd voldoende te zijn voor een goed functioneren van het
CB. Gelukkig werd oud-algemecn penningmeester J. Stufkens, PAoJK, bereid gevonden in 1958 de leiding van het CB
op zich te nemen. Verschillende overwegingen deden het
HB besluiten het CB op 1 september 1959 naar Amsterdam
te verhuizen. Het adres aldaar werd Prinsengracht 1083, Amsterdam-C. De verhuizing betekende tevens het afscheid van
PAoJK als beheerder.
Betreffende het reilen en zeilen van de VERON in de eerste
jaren van het decennium 1950... 1960 hebben we nogal wat
sombere feiten en gebeurtenissen geregistreerd. Maar er
waren ook gelukkiger momenten.
Zo hadden op 31 augustus en 1 september 1951 "Landda
gen” plaats, waarvoor de VERON de beschikking had gekre
gen over het fraaie, midden in de bossen van Zeist en Austerlitz gelegen conferentieoord "Woudschoten" van de Stich
ting tot bevordering van het Christelijk godsdienstig leven in
de Nederlandse studentenwereld [E9]. Daar werd onder an
dere "35 jaar georganiseerd radio-amateurisme in Nederland"
herdacht. Dat sloeg op het feit dat in 1916 de NVVR werd
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Een andere feestelijke gebeurtenis was de viering van het
tweede lustrum op zaterdag 22 en zondag 23 oktober 1955
[E10J. De viering viel samen met de FIRATO. Bovendien
had het Region 1 International Committee van de IARU be
sloten haar bestuursvergadering van 19 tot 22 oktober 1955
in Amsterdam te houden, zodat zij de feestelijkheden kon
bijwonen. Een geslaagd onderdeel van de viering was de FIRATO-vossejacht in het centrum van Amsterdam. Verder
was er een PA-, NL-, TV- en VHF-conferentie met de nodi
ge demonstraties, zoals met éénzijbandmodulatie.
Op de feestavond in Bellevue zou het "Electronen-Cabaret"
weer optreden maar dit bleek ontbonden en het werd op het
laatste moment vervangen door het Cabaret van de Amster
damse Bank. Tegen het middemachtelijk uur verscheen ook
Jan de Cler nog op het toneel. Het bal werd geleid door W.
van Koppenhagen, PAoDET, en de muziek kwam van de
Whispering Seven onder leiding van J.J. Burgemeester, PAoMW.
De jubileumviering was financieel zelfbedruipend, mede
doordat het Wetenschappelijk Radiofonds Veder hiervoor
ƒ 500 schonk.
Voordat we het werk van de bureaus en commissies van de
VERON onder de loep nemen willen we nog vermelden dat
in de elfde vergadering van de VR op 31 maart 1951 het
ontwerp voor de VERON-vlag (en -wimpel) werd goedge
keurd. Dit was gebaseerd op de ideeën van W.G. Assman,
NL-124 en H. Kooiman, welke in 1948 waren ingezonden
naar aanleiding van een door het toenmalige HB uitgeschre
ven prijsvraag voor een VERON-vlag, die toen echter geen
bevredigend ontwerp had opgeleverd.
Voorts maken we melding van het feit dat op 18 oktober
1953 voor de eerste keer een "officialsbijeenkomst" plaatsvond; een jaarlijks terugkerend nuttig contact tussen de velen die zich voor de VERON inzetten.

Ook in het decennium 1950... 1960 waren binnen de VERON
vele bureaus en commissies actief. We noemen het Traffic
Bureau, QSL-bureau, NL-commissie, Vossejachtcommissie,
Technische bibliotheek, IJkbureau, Televisiegroep, Techni
sche Commissie, VERON-Fonds en het Reisbureau (in de
zestiende verenigingsraadvergadering op 3 april 1955 opgehe
ven). Het zou in het kader van dit boek te ver voeren de
werkzaamheden van al deze bureaus, commissies en groepen
- hoe verdienstelijk ook - te bespreken. We zullen ons tot
enkele ervan beperken. Hoofdstuk XV geeft een volledig
overzicht van wie in de VERON en in de vooroorlogse vere
nigingen een officiële functie heeft vervuld.

april 1959 PAoBL als VHF-Manager wordt opgevolgd door
ir. C. van Dijk, PAoQC.

Als maandblad kon Electron geen hot news brengen voor de
DX-er, de amateur die met stations in zoveel mogelijk (ra
diobanden verbinding wil maken. Duikt een station op in
een "zeldzaam land" dan wil hij dat zo snel mogelijk weten.
Om in die behoefte te voorzien begon D. Zaaijer, PAoUN,
in 1950 op eigen initiatief een blaadje met als titel De DX-er.
Het verscheen maandelijks rond de 15e, dus tussen twee
Electron1s in. Samen met de wekelijkse uitzendingen van de
verenigingszender PAoAA werd de landenjagende amateur
op die manier zo goed mogelijk voorzien van actueel nieuws.
Begin 1950 was H.B. Gortz, PAoGN, de Traffic Manager. Op de voortgezette tiende VR-vergadering (25 juni 1950)
Hij werd daarbij geassisteerd door A.S.M. van Schendel, werd besloten De DX-er qvct te nemen als uitgave van het
PA1JF (ORS-dienst); H.H. Welling, PAoWL (VHF) en ir. Traffic Department van de VERON. Wie het blad wilde ont
E.H. Jager, NL-732 (NL-zaken). Na het conflict met het HB vangen betaalde daarvoor tot het einde van het jaar een be
in de eerste maanden van 1950 legde PAoGN zijn functie drag van 75 cent! Eind 1950 trad PAoUN af als Traffic Ma
neer. In de bijzondere (voortgezette) vergadering van de VR nager en daarmee verdween ook De DX-er, er waren tien
op 25 juni 1950 benoemde het HB D. Zaaijer, PAoUN, tot nummers van verschenen.
Traffic Manager. Ir. Jager had zich na de onheuse behande Dat bleek toch een verlies en daarom besloot het hoofd
ling door PAoGN ook niet meer beschikbaar gesteld als NL- bestuur het blad als VERON-uitgave voort te zetten onder
manager en in zijn functie werd niet voorzien. Wel verschijnt de naam DX-NIEUWS. Redacteur werd Traffic Manager M.
in Electron weer "De 80 meter fone revue", ondertekend Smit, PAoLR. Het blad werd op aanvrage gratis gezonden
door "Observer". In november 1950 bedankt PAoWL als aan luister- en zendamateurs; een vrijwillige bijdrage in de
VHF-manager. In december 1950 treedt PAoUN af als Traf kosten werd echter wel op prijs gesteld.
fic Manager. In de eerste maanden van 1951 is de functie Een belangrijke verandering vond plaats in december 1958.
van Traffic Manager vacant; H.P. Elzerman, PAoHPE, De DX-er wordt DX- ’press’ en verschijnt wekelijks! Redacteu
neemt deze waar en hij verzorgt ook de rubriek "Op de hoge ren zijn Traffic Manager L. van de Nadort, PAoLOU, en
frequenties". Tevens neemt hij als voorlopig NL-manager de mr. H. van Breen, PAoFX. Het blad, thans (1993) DXNL-rubriek voor zijn rekening. De zesde PA-conferentie op PRESS geheten, met daarin opgenomen VHF bulletin, heeft
3 mei 1951 benoemt PAoHPE en PAoAD tot Traffic Mana zich sedertdien een vaste plaats veroverd onder de DX’ers
gers. PAoHPE verzorgt bovendien het 3,5 MHz-bandover- en geniet ook internationaal bekendheid, dankzij het feit dat
zicht in Electron en hij blijft voorlopig-NL-manager, later het in het Engels is geschreven.
daarbij geassisteerd door E. Smit, NL-742. J. Adema, PAoFB, wordt VHF-manager. Nog steeds wordt "De 80 m fone In het vorige hoofdstuk is vermeld dat het verenigingsstation
revue" verzorgd door "Observer". In april 1952 verschijnt M. PAoAA in hoofdzaak werd gebruikt voor het geven van de
Smit, PAoLR, als Traffic Manager; PAoAD wordt voorlopig morsetelegrafiecursus, soundercursus zei men toen.
VHF-manager; E. Smit, NL-742, NL-Manager. De laatste Daarvoor werd aanvankelijk de zender van Ph.J. Huis, PAomaakt nu geen deel meer uit van het (onder de PA-elub) AD gebruikt, met P. de Vlaam, PAoVP, aan de seinsleutel
ressorterende Traffic Bureau, hij rapporteert rechtstreeks (men had toen nog niet de beschikking over ponsbandapparatuur voor automatische uitzending). In 1949 kwam een
aan het hoofdbestuur.
In maart 1953 wordt op een NL-conferentie in plaats van grote zender gereed die door leden van de afdeling was ge
een NL-Manager een NL-Commissie benoemd, met E. Smit maakt uit onderdelen die door Philips Nederland gratis ter
als voorzitter en J. van Drunen, NL-220, als secretaris. In de beschikking waren gesteld. Na een kort verblijf bij de alge
daaropvolgende jaren zijn er nogal wat mutaties in de com meen secretaris W.F. Kropf, PAoLE, werd PAoAA geplaatst
missie; hoofdstuk XV bevat de namen van de diverse com in het Centraal Bureau aan de Beursstraat 37 te Amster
dam, met een fraaie antenne naar de circa 30 meter hoge
missieleden.
Zoals reeds eerder vermeld werd in de vijftiende VR-verga schoorsteen van de Beurs. In Electron van november 1949
dering op 3 april 1954 de PA-club opgeheven. De Traffic lezen we dat de soundercursus - iedere woensdagavond van
Manager, die onderdeel uitmaakte van de club, komt dan in 20 tot 22 uur op circa 3600 kHz - op 2 november weer zal
het hoofdbestuur. Tevens wordt C.D. de Leeuw, PAoBL, tot beginnen, met oldtimer P.M. Huybregsen, PAoQF, aan de
seinsleutel. Is dit werkelijk gebeurd? We hebben er in de
VHF-manager benoemd.
Op de negentiende verenigingsraadvergadering op 19 april annalen niets over gevonden. Opmerkelijk is dat in Electron
1958 treedt M. Smit, PAoLR - daartoe gedwongen door zijn van 1950 herhaaldelijk een verzoek aan de PA’s is te lezen
drukke werkkring - af als Traffic Manager en hoofdbestuurs om de woensdagavonduitzendingen van PAoAA niet te sto
lid; de VR benoemt hem tot Lid van Verdienste. Hij wordt ren; ondertekend door "PAoPH, opr. soundercursus". In
Electron van augustus 1950 deelt het hoofdbestuur mede:
opgevolgd door L. van de Nadort, PAoLOU.
Resteert de vermelding dat in de 20e VR-vergadering op 19 "De morse-cursus via PAoAA, die laatstelijk door PAoPH te
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Eindhoven werd verzorgd, is op 26 Juli jl. afgesloten. Op 25
juli 1950 was het CB van Amsterdam naar Den Haag ver
plaatst. PAoPH moet dus vóór die verhuizing de cursus al
hebben verzorgd. Tenslotte lezen we in Electron van januari
1951: "Een bijzonder woord van dank aan PAoPH (Ph. Salverda) en zijn helpers in Eindhoven, die het vorig jaar de cur
sus via zijn zender verzorgden, is hier zeker op zijn plaats.
Vandaar onze twijfel of PAoAA vanuit het CB te Amster
dam heeft gewerkt. Nadat de grote PAoAA-zender onder
handen is genomen door H.H. Mulder, PAoNE te Eindho
ven, wordt deze - voorzien van een verhuistransformator
127/220 V - te Den Haag opgesteld, waar C.D. de Leeuw,
PAoBL, de leiding heeft. De zender geniet gastvrijheid op
het adres Sweelinckplein 40 bij J.H. Ketting, PAoJHK, waar
in 1953 ook hel Centraal Bureau zal worden gehuisvest, zo
als reeds vermeld [E2]. De officiële ingebruikneming aldaar
is met de jaarwisseling 1950-51, waarbij algemeen voorzitter
Roorda via PAoAA een toespraak houdt. Op maandag- en
woensdagavond wordt de soundercursus over PAoAA uitge
zonden. Aanvullend wordt op zondagmorgen door de afde
ling Haarlem een morsecursus verzorgd, afwisselend door M.
Smit, PAoLR en J. Kroon, PAoIF. In 1952 verhuist PAoAA
naar de lokatie van M. Smit, PAoLR te Santpoort. Daar
begon op 3 februari een nieuwe soundercursus voor begin
ners, nu op zondagmorgen te 1000 uur op 3625 kHz; de
avonduren bleken ongeschikt omdat PAoAA in grote delen
van het land niet werd gehoord. Om 1115 volgde een cursus
voor gevorderden door J. Kroon, PAoIF, op 3505 kHz. Het
begon meteen met pech: op 4 januari werd operator PAoLR
gebeld door de RCD met de melding dat het scheepsradioverkeer op 160 m werd gestoord door PAoAA; dat moest
eerst verholpen worden voordat de zender weer in de lucht
mocht komen [E3]. Kwam dit probleem wellicht nu pas naar
voren omdat Santpoort dicht bij het rijkskuststation PCH te
Umuiden ligt? Maar ook dit probleem werd opgelost. Overigens is het merkwaardig dat de zender op 160 m uitstraalde
want in de oorspronkelijke opzet werkten alle trappen oscillator, buffer, eindtrap - op 80 m. Mogelijk gaf dit teveel
terugwerking, met als gevolg slechte frequentiestabiliteit, en
heeft PAoNE de oscillator op 160 m gezet en de buffertrap
gewijzigd in een frequentieverdubbelaar. Het is maar een
veronderstelling; wat PAoNE heeft gedaan weten we niet.

voldoende (mede door gebrek aan medewerking bij de kla
gers) en in juni 1959 legt PTT aan PAoAA een zendverbod
op. De soundercursus kan spoedig worden hervat via de zen
der PAoRT van G.C.A. van Mourik te Alphen aan de Rijn,
die het uit te zenden signaal via een verbinding op 2 meter
ontvangt van P. van Weerlee, PAoYZ te Leiden. De RCD
kan voor deze verbinding echter geen permanente toestem
ming geven. Gelukkig blijkt H.A. van der Puyl, PAoPUY te
Ede, bereid de uitzending van PAoAA via zijn eigen zender
over te nemen [E7J. Intussen wordt door de afdeling Haar
lem een geheel nieuwe zender voor PAoAA gebouwd die
aan de eisen des tijds zal voldoen, zoals maximaal toegestaan
vermogen, vrij van frequentiedrift en BCI- en TVI-vrij. Eind
1959 kan PAoPUY door overplaatsing naar het buitenland
de bediening van PAoAA niet langer voortzetten en op 7
februari 1960 gaat PAoAA weer naar PAoLR te Velsen.
Maar nu zijn we al in het volgende hoofdstuk beland.
Het QSL-bureau stond onder leiding van G.W.J. van der
Water, PAoHR, een functie die hij reeds op 1 januari 1938
op zich had genomen, toen het bureau nog onder de NVIR
ressorteerde. Hij wekte al vanaf 1930 op het QSL-bureau.
Precies 25 jaar later, op 1 januari 1955, vertrekt PAoHR
naar Apeldoorn in verband met het aanvaarden van een be
trekking aldaar en neemt hij afscheid als QSL-Manager. Hij
wordt opgevolgd door H.M.E. Linse, PAoUB, die al in 1938
eerste assistent was van PAoHR |E8|.
Het totaal aantal per jaar verzonden QSL-kaarten naar bingeeft een goede indruk van de activiteit
nen- en buitenland
1
van het QSL-bureau. Dat aantal bedroeg in:
1958: 118.022
1954: onbekend
1950: 67.901
1959: 127.219
1951: onbekend
1955: onbekend
1952: 62.319
1956: 80.849
1957: 100.214
1953: 58.627
Deze getallen vormen tevens een graadmeter voor de activiteit van de zendamateurs.

Een regelmatig terugkerend onderwerp in de vergaderingen
van de verenigingsraad was hoe moest worden gehandeld
met QSL-kaarten, bestemd voor niet-leden van de VERON.
Daar werden in de loop van de jaren verschillende metho
den voor gehanteerd, waarop we echter niet nader zullen
ingaan.

Begin 1955 verhuist PAoLR naar Velsen en PAoAA gaat
mee. Maar het duurt een tijdje voor de vergunning voor het Tot besluit van deze paragraaf nog iets over het vereniplaatsen van de antennemast (op rijksgrond) wordt verleend. gingsorgaan Electron. Begin 1950 bestond de redactie uit J.
In de tussentijd neemt Y.L. Feitsma, PAoJA te Zwolle, de Roorda, hoofdredacteur; K. van Petersen, PAoKP, redactie
taak van PAoAA waar [E4J. Op 5 juni 1955 is de antenne te secretaris; H.J.J. Bouman, opmaak; P. Jansen, PAoKQ,
Velsen gereed en komt PAoAA aldaar weer in de lucht [E5]. technische tekeningen en H.M.E. Linse, PAoUB, illustrator.
In april 1956 is het PAoLR in verband met zijn werkkring Doordat Roorda in juni 1950 tot algemeen voorzitter van de
niet meer mogelijk naast zijn werk als Traffic Manager ook VERON werd benoemd nam vanaf dat moment Bouman
nog PAoAA te bedienen. De zender gaat daarop naar Rot het hoofdredacteurschap waar.
terdam en komt ten huize van M.P. Rooth, PAoMPR [E6]. In november 1950 treedt H.W.F. van ’t Groenewout toe tot
De zender staat daar in een dichtbevolkte buurt. Er komen de redactie en in de elfde vergadering van de verenigingsraad
dan ook veel klachten over storing in omroepontvangers op 31 maart 1951 wordt hij benoemd tot hoofdredacteur.
(BCI); toen ook op zondagmorgen televisie-uitzendingen Er vindt in de periode 1950... 1960 nog één keer een mutatie
in de zeventiende vergadering van de VR op 21 april
begonnen kwamen daar nog klachten over gestoorde TV- plaats:
j
ontvangst (TVI) bij. Hoewel de afdeling Rotterdam alles in 1956 treedt H.M.E. Linse, PAoUB, af als lid van de redactiehet werk stelde om de klachten op te heffen lukte dit niet in commissie en wordt J. Evers, PAoCX, benoemd als lid.
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PAoCX was al jaren nauw betrokken bij het
redactiewerk. Zo tekende hij vele cartoons
waarvan de eerste verscheen in Electron van
augustus 1951 (afb.V.1-7). Maar ook als
schrijver van artikelen was hij zeer actief.
Een bijzondere prestatie leverde hij te za
nten met J.A. Kliffen, PAoKC: in de april
nummers van Electron 1954, 1955, 1956 en
1957 namen zij nagenoeg alle technische
artikelen voor hun rekening. En er was altijd
een kostelijke aprilgrap bij. Mede door de
geestige illustraties van PAoCX vormen deze
vier aprilnummers hoogtepunten uit de hi
storie van Electron.

vangamateurisme te maken hebben.

O
O)

Ook over televisie vinden we veel in Elec
tron. H. de Waard, PAoZX, behandelt dat
onderwerp apart in het door hem geschre
ven hoofdstuk XI.
In januari 1950 verschijnt een nieuwe ru
briek: "Achteraf bekeken...". Daarin delen
"Tim en Tom" geldprijsjes uit aan schrijvers
van artikelen in voorafgaande nummers. Dat
gebeurt op een heel fijngeestige en humori
stische manier. Wie de rubriek schreef was
onbekend. We mogen nu wel onthullen dat
in ieder geval H.W.F. van ’t Groenewout
één van de auteurs was; maar er schijnen er
meer te zijn geweest. De rubriek verscheen
nogal onregelmatig en na een lange periode
van afwezigheid zien we in Electron een car
toon van PAoCX: afb.V.1-8.

Acquisitie en plaatsing van de commerciële
advertenties werd - anders dan nu - verzorgd
oCX
door de VERON zelf. Het totaal aantal
bladzijden per nummer van Electron lag vast.
Afb.V.1.-7. De eerste cartoon van
Daarop werden allereerst de commerciële
J. Evers, PAoCX die verscheen
advertenties afgedrukt; wat er over was
In 1950 verschijnen voor het eerst nummers
moest door de redactie worden gevuld. Wei in Electron van augustus 1951.
van Electron waarvan de technische artikelen
nig advertenties betekende voor de VERON
weinig ontvangsten uit deze bron en voor de redactie een geheel door één afdeling van de VERON zijn toegeleverd, ’t
grotere aanslag op de beschikbare kopij, waarvan vaak te Gooi bijt het spits af met het februarinummer; de afdeling ’s
weinig voorradig was. Het totaal aantal pagina’s per jaargang Gravenhage volgt met het juninummer. Redactielid H.J.J.
Bouman schonk in 1950 ter aanmoediging een microfoon,
bedroeg in:
die als "Electron-wisselmicrofoon" als eerste dus naar de af
1959: 384
1950: 520
1956: 384
1953: 392
deling ’t Gooi ging (februari 1950), vervolgens naar ’s-Gra1951: 488
1957: 384
1954: 384
venhage (juni 1950), Groningen (maart 1952), Rotterdam
1952: 408
1955: 388
1958: 384
(augustus 1953, Leiden (oktober 1953), Rotterdam (januari
Zoals reeds vermeld liepen de inkomsten uit de commerciële 1954), Leiden (maart 1954), Leiden (mei 1954). Omdat de
advertenties voortdurend terug. Hoe stond het met de ru afdeling Leiden de microfoon driemaal had gewonnen werd
briek "Wie helpt mij?". Ook daarvan geven wij een overzicht. zij definitief eigenaar.
En omdat we dat in het vorige hoofdstuk niet hebben ge Ook Electron van augustus 1955 werd door Leiden verzorgd
en de afdeling presenteerde daarin een
daan nemen we de daarin vallende ja
nieuwe wisselprijs: een tweetraps teleren ook mee:
[ FOSSIELEU]
grafiezendertje, gemaakt op het zoge
1946: 375
1956: 208
1951: 485
noemde 'VERON-frame" - plaatjes en
1947: 447
1957: 205
1952: 406
goten van blik - dat door de afdeling
1948: 491
1953: 470
1958: 221
Leiden als een universeel materiaal
1949: 503
1959: 207
1954: 383
voor het maken van chassis en kastjes
1950: 516
1955: 279
werd verkocht (afb.V.1-9). De traditie
van afdelingsnummers werd voortgezet
Ook hierin is de dalende trend geduren
door ’s-Gravenhage (mei 1958) en Gro
de de jaren vijftig zichtbaar.
ningen (juli 1958).
Voor wat betreft de inhoud van Elec
In 1954 was het 20 jaar geleden dat de
tron valt de grote aandacht op voor on
VUKA werd opgericht. Ter gelegenheid
derwerpen op laagfrequentgebied. Met
daarvan organiseerde een aantal oudname over geluidsopname op band of
leden een reünie, waarvoor het HB van
draad zijn vooral in het begin van de
de VERON overigens weinig waarde
jarcn vijftig jaren veel artikelen gepubli
ring kon opbrengen. Ter gelegenheid
ceerd welke betrekking hebben op het
van de reünie verscheen VUKAREUzelf maken van toestellen daarvoor.
NIE-NIEUWSy waarin o.a. een voor
Ook hi-fi-versterkers en -luidsprekers
woord van de toenmalige voorzitter van
komen aan bod. Maar evenals in het
de VUKA, R.H. Brouwer, PAoAG en
vorige hoofdstuk zullen we ons in onze
een stukje amateur-radio-geschiedenis
berichtgeving beperken tot zaken die
rechtstreeks met het radiozend- en ont- Afb.V.1-8. Toen de rubriek "Tim & Tom" door H.A. de Reiger, PAoANI.
geruime tijd niet meer was verschenen...
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Van de andere tijd
schriften voor de ama
teur in de jaren vijftig
noemen we het reeds
bestaande Radio Bul
letin, uitgegeven door
de De Muiderkring,
en Radio Electronica,
dat in 1953 werd uit
gebracht door Wimar
in Haarlem; later ging
het naar Kluwer.
Deze bladen hielden
zich vooral ook bezig
met zaken als laagfrequenttechniek en tele
visie. Dat zal mede de
oorzaak zijn geweest
dat hieraan in Electron
geleidelijk minder aan
dacht werd besteed
waardoor het blad
zich steeds meer ging
Afb.V.1-9. In augustus 1955 stelde de
richten op de zend- en
afdeling Leiden dit zendertje beschik
de ontvangamateur.
baar als wisselprijs voor de afdeling die
een volgend nummer van Electron zou
verzorgen.

Hoewel geen VERON-aangelegenheid
willen we tenslotte
melding maken van de oprichting van de Old Timers Club
(OTC) in 1950. Lid konden worden zij die hun vergunning
vóór 1 januari 1936 uitgereikt kregen. Initiatiefnemers waren
o.a. A. Moerman, PAoBK; A.N. Dekker, PAoDA; G.W.J.
van der Water, PAoHR; J. Stufkens, PAoJK; H.M.E. Linse,
PAoUB; G. van Rijn, PAoVR; J.S. Kamers, PAoZO en
C.M. Zoetmulder, PAoCM. Manager was PAoZO en secretaris-penningmeester PAoJK.
De lidmaatschapskosten bedroegen ƒ 1,50 per jaar.

l&XXj-j-------

V.2.

Allereerst gaan we na hoe het met de zendmachtigingsvoorschriften is gegaan in de jaren vijftig, want daarin werd
nogal wat gewijzigd. Zo vervalt in 1950 het "gat” (3635...3Ó85
kHz) in de tachtigmeterband, waarin amateurs niet mochten
uitzenden. Ook vervalt de X-call (bijvoorbeeld XPAoAA)
wanneer de zender op een andere dan de geregistreerde
plaats wordt gebruikt, zoals bij een vossejacht; in plaats daar
van komt er /A achter de roepnaam. Bij mobiel gebruik hetgeen voorlopig overigens nog niet wordt toegestaan komt achter de roepnaam /P.
Belangrijker wijzigingen worden van kracht op 1 januari
1952 [Eli]. Voordien bestond sedert de invoering in 1929
slechts één soort machtiging, waarvoor een mondeling exa
men in radiotheorie en voorschriften moest worden afgelegd,
plus een examen in het seinen en opnemen van morsetekens
met een snelheid van acht woorden per minuut. De nieuwe
voorschriften kennen drie machtigingen, A, B en C. Voor
het morse-examen wordt de snelheid verhoogd van acht naar
twaalf woorden per minuut. Bij de machtiging B is het maxi
maal toegestane zendvermogen (gclijkstroomingangsvermogen van de zendereindtrap) 50 watt (100 watt in de 28 MHzband) en de machtiging kost ƒ 15 per jaar. Wie op 1 januari
1951 al een machtiging bezat kreeg zonder meer de nieuwe
machtiging B.
Machtiging A staat een zendvermogen van 150 watt toe en
kost ƒ 20 per jaar. Bovendien moet voor A een aanvullend
examen in radiotechniek worden afgelegd, waarbij wordt ge
ëxamineerd over FM-schakelingen in zender en ontvanger,
televisie, VHF- en UHF-schakelingen, moderne antenneschakelingen en methoden tot het ontstoren van omroep- en
TV-ontvangers. Enkele categorieën kandidaten zijn vrij
gesteld van het aanvullend examen, zoals afgestudeerden in
de elektrotechniek aan een technische hogeschool of universiteit (toen MTS resp. TH genoemd). Maar deze mogelijkheid wordt bepaald niet aan de grote klok gehangen. Met
een machtiging B of A mag worden gewerkt op de volgende
frequentiebanden:

A, B, C, D EN TOTAAL MACHTIGINGEN

150001400013000---12000---110004..
100004--9000----

0 AANT. A

4*
1950
o AANT. B

1980
x AANT. C

1970
JAAR
4 AANT. D

1980
A TOTAAL

Afb.V.1-10. Deze grafiek werd samengesteld door H.AA Grimbergen, PAoLQ.
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3500.. .3800
7000.. .7300
14000.. .14400
28000.. .29700

kHz
kHz
kHz
kHz

144.. .146
420.. .460
1215.. .1300
2300.. .2450
5650.. .5850
10000.. .10500

J

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Voor de C-machtiging behoeft geen morse-examen
te worden afgelegd. Er mag met 50 watt worden
gewerkt op 420 MHz en hoger en de machtiging
kost ƒ 15.

aooo70008000- 5000...
4000--3000
2000--1000
0--1940

Operationele aspecten

Op 1 juni 1952 komen er nieuwe wijzigingen [E12].
De 21 MHz-band wordt beschikbaar gesteld voor
amateurs (21000...21450 kHz) en de breedte van de
7 MHz- en 14 MHz band wordt beperkt:
7000.. .7150 kHz
14000.. . 14350 kHz

Hl1—

Afb.V.2-1. LH. Nijhof, PAoFLX Het lijkt een station uit de jaren der
tig, maar de foto werd in de jaren vijftig gemaakt.

Afb.V.2-2. Station van B. van Es, PAoRTW.

1959 [E15][E16]. W.H. Welgraven, PAoWO, werkte in juni
Op 26 januari 1955 ontvangen de houders van een machti 1958 met de Algerijnse stations FA9VN en FA3JR. Dat ge
ging C bericht dat zij voortaan ook op de band 144... 146 beurde via sporadische E-laag-reflectie. Hij werd daarmee
MHz mogen werken [El3]. Bovendien mag in deze band wereldafstandsrecordhouder op de 70 MHz-band; een feit
voortaan worden gewerkt met amplitude- of frequentiege- waarvoor hij in 1960 een certificaat van de LARU Region I
moduleerde uitzendingen met een maximum bandbreedte ontving. Het record werd in mei 1960 door een Engels sta
van 160 kHz. Ook televisie is toegestaan met een maximum tion verbeterd maar toen waren de Nederlandse vergunnin
bandbreedte van 2 MHz. Zo’n TV-signaal mocht dus de ge gen voor deze band al verleden tijd.
hele tweemeterband beslaan’ Met deze uitbreiding begint de
Hoewel dit in de ons omringende landen wel was toegestaan
grote opmars van de C-machtiging.
Afb.V.1-10 toont de ontwikkeling van het aantal zendama mocht in ons land niet vanaf een velddaglokatie of mobiel
teurs vanaf 1929 tot 1990, verdeeld over de verschillende worden gewerkt. Het VERON-hoofdbestuur spreekt hier
machtigingscategorieën. De grafiek is samengesteld door over herhaaldelijk met de Chef van de Radiocontroledienst,
maar zonder resultaat. Tenslotte wordt op 16 maart 1957
H.A.A. Grimbergen, PAoLQ.
een uitvoerig rekest gericht tot de minister van Verkeer en
In augustus 1956 wordt aan het hoofdbestuur van de VE Waterstaat [E17]. Het antwoord van de minister is teleurstel
RON "machtiging verleend voor de aanleg en het gebruik van lend: een algemene machtiging voor mobiel werken kan niet
radio-elektrische zendinrichtingen, bestemd voor het door mid worden verleend. De minister is "niettemin bereid goed te keu
del van elektro-magnetische golven besturen van modellen van ren, dat in beginsel de Nederlandse zendamateurs in de gelevliegtuigen, boten of dergelijke en zulks onder de navolgende genheid worden gesteld aan de door uw hoofdbestuur genoem
de fielddays deel te nemen. Hiervoor zal tijdig tevoren toestemvoorwaarden".
Die machtiging houdt in dat met amplitudemodulatie mag ming van of vanwege de Directeur-Generaal der P.T.T. moeworden gewerkt op 26,96 MHz, 27,28 MHz en 144...146 ten zijn verkregen" [El7]. Meedoen aan velddagen mocht dus,
MHz. Het toegestane zendvermogen bedraagt 10 watt en er maar wel eerst toestemming vragen. Op 1 april 1958 schrijft
mag over een maximale afstand van 5 km worden bestuurd. minister J. Algera van Verkeer en Waterstaat aan het hoofdOnder deze collectieve machtiging kunnen leden van de bestuur van de VERON dat het bezwaar tegen het verlenen
VERON, mits minimaal 18 jaar, proeven met modelbestu- van een algemene vergunning tot mobiel werken is weggeno
ring doen. Daarvoor moet bij de VERON een aanvraag wor men. Wie een /M-machtiging wil hebben kan dat voortaan
den ingediend. Het kost ƒ 5 per jaar [El4]. In Electron van schriftelijk aanvragen bij de Directeur-Generaal der PTT,
1957 en 1958 verschijnt daarop een lange reeks artikelen Kortenaerkade 12 te Den Haag [E18|. Er wordt van die
over apparatuur voor modelbesturing, geschreven door J.H. mogelijkheid druk gebruik gemaakt.
Jaspers.
Datzelfde geldt voor de in 1958 aan oudere houders van een
In het kader van het Geophysische jaar krijgen de Neder machtiging B geboden mogelijkheid om zonder aanvullend
landse zendamateurs op 21 mei 1957 toestemming om te examen een machtiging A (voor 150 watt zendvermogen) te
werken in de frequentieband 70,3...70,4 MHz met maximaal verkrijgen.
50 watt telegrafie en telefonie. De machtiging geldt tot 31
december 1958, maar wordt later verlengd tot 31 december
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Afb.V.2-3. Radiotechnicus P. Hossfelt, in het door het uitvallen van
de telefoonverbindingen geïsoleerde Zierikzee, knutselde een zen
dertje in elkaar dat hij onder de zelfgekozen roepletters PAoZRK in
de lucht bracht. Let op de spoel die op een fles is gewikkeld!

Een voor ons land diep ingrijpende gebeurtenis was de Wa
tersnoodramp. Door een zeer zelden voorkomende ongunsti
ge combinatie van hevige noordwesterstorm en springtij bre
ken in de nacht van 30 januari op 1 februari 1953 tal van
zeedijken in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant door.
Met het catastrofale gevolg dat 1835 mensen en 200.000 die
ren verdrinken en bijna 8% van het oppervlak van ons land
onder water komt te staan. De verbindingen van PTT in en
met de getroffen gebieden vallen uit zodat geruime tijd onze
kerheid over de omvang van de ramp bestaat. Maar dan ko
men de zendamateurs in actie. Als eersten een aantal in het
getroffen gebied dat tracht de aandacht te trekken van stati
ons buiten het rampgebied. Op het luisterstation van de Bij
zondere Radiodienst (BRD) te Amsterdam (er waren in Ne
derland vijf van die luisterposten) doet in de nacht van 30
januari op 1 februari 1953 D. Remmerde, PAoIW, dienst.
Hij hoort de signalen van de Zeeuwse amateurs en belt ’s
nachts rond 02.00 uur de chef van de BRD, A.S.M. van
Schendel, op. Maar die ziet de ernst van de situatie kennelijk
niet in en vraagt PAoIW alleen om door te gaan met luiste
ren [E67]. A.G. van der Drift, PAoNOL, is lid van de verbin
dingsdienst van het Rode Kruis te Den Haag. Gealarmeerd
door de verontrustende berichten via de radio-omroep neemt
hij Zondagmorgen 1 februari, alvorens naar de kerk te gaan,
contact op met van SchendeL Die is ook dan nog niet door
drongen van de situatie [E66]. Maar dat verandert daarna
kennelijk. Zondagmorgen tegen 1200 uur belt van Schendel
zendamateur G. van Binnendijk te Den Haag te Den Haag
op met het verzoek om verbinding te leggen met de Zeeuw
se amateurs [E65].

Afb.V.2-4. Verbindingen tijdens de watersnoodramp.

Ook heeft PAoGVB last van storing door stofzuigers. De
buren worden bezocht met het verzoek geen storende ap
paraten te gebruiken, gevolgd door een geluidswagen met
hetzelfde verzoek. Later wordt het ook nog door de radioomroep wordt herhaald. (Twee weken later, het noodnet was
toen al een week gesloten, kwam een oude dame beleefd
vragen of ze nu de stofzuiger weer mocht gebruiken; ze had
zich al die tijd beholpen met stoffer en blik...).
G. de Bruin, PAoYG, woont bij PAoGVB in de buurt en hij
kan de berichten die PAoGVB niet kan nemen soms wel
ontvangen en ze doorgeven. Ook H. Bootsma, PAoCY te
Den Haag, neemt deel aan het noodverkeer [E64]. Als ge
volg van ongunstige propagatie horen de Haagse stations de
Zeeuwen soms niet. Dan springen Ph.J. Huis, PAoAD te
Hilversum of Y. Feitsma, PAoJA te Zwolle, bij. Zo komt het
noodverkeer op gang. PAoGVB geeft de berichten telefo
nisch door aan de officiële instanties. Hij krijgt daarbij hulp
van een paar PTT-ambtenaren. PAoYG gaat maandag naar
zijn werk - het Physisch Laboratorium te Den Haag - maar
zijn chef, ir. S. Gratama, stuurt hem terug met de boodschap
dat hij thuis belangrijker werk kan doen. De rest van het la
PAoGVB beschikt over een krachtige zender maar alvorens boratorium trekt naar Zeeland om te helpen bij de reparatie
hij in de lucht komt moet eerst zijn antenne worden gerepa van de dijken [E64]. Dinsdag 3 februari moet PAoGVB no
reerd die door de storm onklaar is geraakt. Dat lukt met dig weer naar zijn werkgever in Amsterdam en op verzoek
van van Schendel wordt PAoYG nu de hoofdpost.
hulp van PAoFS, F. van Ootmerssen.
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Afb.V.2-5. C.A Kunst, PAoWZ (links) te Middelburg, behoorde tot de eer
ste zendamateurs die tijdens de watersnoodramp in de lucht kwamen.

Hij beschikt niet over telefoon maar dat wordt snel verhol
pen: binnen een uur hebben monteurs van de PTT twee
inductortelefoonlijnen aangelegd naar het Rode Kruis en de
Bijzondere Radiodienst, ’s Avonds en ’s nachts neemt PAo
GVB de dienst weer over. Om verwarring te voorkomen
noemt hij zich nu PAoYG2 (de "echte" PAoYG wordt PAoYG1). Zo gaat het een gehele weck door, waarbij PAoGVB
af en toe een paar uurtjes slaap kan pakken terwijl de hem
assisterende PTT-mannen de zaak draaiende houden.

Afb.V.2-6. G. van Binnendijk, PAoGVB, in zijn station dat als coordinatiestation voor het noodverkeer fungeerde en daarbij de
roepnaam PAoYG/2 gebruikte.

H.A de Reiger, PAoANI te Den Haag, houdt zich bezig met
het radiografisch, telefonisch en schriftelijk verschaffen van
informatie over de ramp en het noodnet aan buitenlandse
amateurs en verenigingen van radiozendamateurs.

We vermeldden reeds dat AG. van der Drift, PAoNOL, ter
kerke was gegaan na zijn telefoongesprek met van Schendel.
Toen laatstgenoemde van de ernst van de situatie was door
drongen liet hij PAoNOL uit de kerk halen [E66]. De ver
bindingsdienst van het Rode Kruis, waarvan naast PAoNOL
nog een flink aantal Haagse amateurs lid was, beschikte na
melijk over een behoorlijke uitrusting aan radio materieel,
waaronder een door de Britse ambassadeur geschonken radiowagen met militaire verbindingsapparatuur. De mannen
van de verbindingsdienst gaan met hun spullen naar het
Ahoy-gebouw aan de Rochussenstraat te Rotterdam, waar
evacuées uit Zeeland binnenkomen. Later wordt ook een
post ingericht in het Feijenoordstadion. Er is voor de ama
teurs echter weinig te doen. In overleg met van Schendel
gaat PAoNOL, samen met een paar andere Haagse ama
teurs, terug naar Den Haag en haalt zijn eigen apparatuur
op. Daarmee wordt een radiostation ingericht in het hoge
gebouw van de Unilever te Rotterdam. De directie van dit
bedrijf verleent alle medewerking en stelt een gehele etage
met een groot aantal telefoontoestellen te beschikking.
Zo komt er, onafhankelijk van de verbindingsdienst van het
Rode Kruis, een belangrijk station voor het noodnet te Rot
terdam. Door de grote hoogte waarop de antennes zijn op
gesteld en de kleinere afstand tot het rampgebied kan PAo
NOL berichten uit het Zeeuwse soms beter ontvangen dan
de coördinatiestations te Den Haag en ze vervolgens telefo
nisch daaraan doorgeven. Bovendien zorgt van Schendel er
voor dat het station in het Unilever gebouw een straalver
binding krijgt met het rampgebied [E66].
Afb.V.2-7. J.D. de Graaft, PAoPWX (boven) en G.G. Slob, PAoTRJ,
in actie tijdens de watersnoodramp.
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Afb.V.2-8. D.H. Wijkman, PAolDW, belastte zich met het vrijhouden van
het kanaal 3700 kHz dat voor het noodverkeer tijdens de waters
noodramp werd gebruikt.

In Zeeland zelf zijn niet zoveel amateurs maar zij krijgen
hulp van anderen die uit het gehele land toestromen. Het
Afb.V.2-9. PAoJA te Zwolle gaf berichten door die als gevolg van
zijn niet allemaal houders van een zendmachtiging die in ac
ongunstige propagatie door hoofdstations te Den Haag niet kon
tie komen. In Zierikzee probeert radiotechnicus P. Hossfeld
den worden ontvangen.
in de werkplaats van radiozaak Weltevreden een zender te
maken. Hij krijgt hulp van TH-student Koopman. De boer
derij van de ouders van Koopman is reeds vrijwel onder wa daar geen toestemming verleend kon worden om buiten de be
ter verdwenen en de familie is met een roeibootje in veilig palingen van de zendmachtiging te werken. PAoAA verdween
heid gebracht. Ook het huis van Hossfeld is reeds verloren uit de lucht. Om 13.30 meldt PAoGVB in Den Haag zich als
gegaan. Noch Hossfeld, noch Koopman heeft ooit een zen coördinatiestation en roept alle stations die noodberichten heb
der gemaakt. Omdat niet alle benodigde onderdelen voorra ben deze op 3700 kHz aan hem door te geven, dan zal voor
dig zijn moet er worden geïmproviseerd. De spoel van de doorzending worden gezorgd. Op vlotte wijze melden zich PAoeindtrap wordt op een fles met gedistilleerd water gewonden. PWX en PAoTRI uit Dordrecht, PAoPN in Middelburg, PAoAls modulator wordt een geluidversterker gebruikt. De voe AV in Vlissingen, PAoTZ in Breda en PAoJLA in Raamsdingsspanning komt uit een tweede versterker. Als afstemin- donksveer. GVB vertelde, dat de boodschap van de laatste die
dicator dient een fietslampje. Na vele pogingen wordt de pe indruk op hem maakte, omdat deze voor hem voor het eerst
zender gehoord en is Zierikzee weer met de buitenwereld tegenover de trieste werkelijkheid van deze ramp plaatste. JLA
vertelde namelijk, dat hij op zolder zat, omdat de benedenver
verbonden (afb.V.2-3).
dieping onder water stond; wel had hij nog netspanning maar
Wat er door de zendamateurs is gepresteerd is onder andere trof reeds maatregelen om op accuvoeding over te gaan.
beschreven in Electron van april 1953 onder de kop "Het Tot laat Zondagavond wordt zo doorgewerki en oGVB ver
werkt een stroom van alarmerende berichten en aanvragen om
amateur-noodnet". Wij nemen het in zijn geheel over.
velerlei hulp. PAoYG en PAoCY in Den Haag nemen ook deel
"Wat hebben we allemaal angsten uitgestaan voor onze anten aan het noodverkeer, de laatste onderhoudt het contact met
nes toen we op die stormachtige avond van de 31-ste Januari PAoZRK, een zender die ’s morgens gebouwd is door de heer
naar bed gingen. En ik denk wel, dat de PA ’s op de Zuidhol- Hossfeld, een radiotechnicus van de firma Weltevreden uit Zie
landse- en Zeeuwse eilanden er nog geen vermoeden van had rikzee. Uit 2 Philips 20 watt versterkers wordt de apparatuur
den, dat ze de volgende morgen reeds dit onmisbare deel van samengesteld en een stroom van berichten aan CY gespuid,
hun rig zo hard nodig zouden hebben.
welke deze zonder vertraging doorgeeft.
Maar reeds onmiddellijk na het duidelijk worden van de fatale
gevolgen van Noordwesterstorm en springtij zijn de zendama In Hellevoetsluis brengt OM FA. Bakker, in overeenstemming
teurs uit het getroffen gebied in actie, en zo onderhouden op met Burgemeester Jhr. Eisenga, de nog niet geteste en geregi
zondagmorgen 1 Februari PAoLY in St. Jansteen, PAoSS in streerde zendapparatuur van het jacht "May Be" in de lucht en
Temeuzen, PAoPN in Middelburg, PAoOQ in Goes een onder maakt contact met GVB op 3700 kHz. Ook wordt gewerkt met
ling net, waarbij om 11 uur PAoAA, onze verenigingszender, in PAoHCJ en IN, aan welke laatste hij verzoekt de autoriteiten
staat is dringende berichten aan te nemen en ze te QSP’en. Er om toestemming tot werken te vragen. Terwijl hij op deze toe
wordt met CW gewerkt en deze Oldtimers maken vlotte contac stemming wacht, verneemt OM Bakker, dat de toestand te Stel
ten. Helaas kon de verenigingszender niet in de lucht blijven, lendam critiek is en krijgt op 137 m verbinding met de Urker
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Afb.V.2-10. Deelnemers aan het radio-amateur-noodnet. Zittend, vierde van links dr. L Neher, directeur-generaal van de PTT. Derde
van links A.S.M. van Schendel, chef van de Bijzondere Radio Dienst.

vissersvloot in de haven van Breskens. Deze stoere kerels varen
onmiddellijk in de vliegende storm uit. "May Be", onder de
roepletter PAoXX (zijn excuses aan de echte!) houdt de verbin
ding vast en geeft bij deze tocht adviezen. Bovendien geeft hij
allerlei berichten door aan Scheveningen Radio en op 3700
kHz.
In Vlaardingen doen PAoGSW en oVLM hun best, STR in
Hellevoetsluis staat op 80 bij en werkt samen met de "May Be".
In Den Briel is PAoZU in bedrijf, PAoOQ heeft zijn rig naar
het postkantoor in Goes verplaatst en daar een nieuwe antenne
gespannen. oDK heeft ’s middags weer netspanning gekregen en
werkt continu. In Delft werken PAoHCJ en FLX, in Hilversum
PAoIDW en AD; PAoJKG uit Maartensdijk gaat met een mo
biele zender naar de dijk van de Hollandse IJssel om te helpen
bij het dichten. Tot diep in de nacht is zo het verkeer doorge
gaan.

Wel hebben in Eindhoven PAoGRE en PAoVH contacten on
derhouden met de Rijksluchtvaartdienst, PHH, waardoor de
droppings van rubberboten verzorgd werden. Van ZRK en OQ
kwamen de berichten van de resultaten van dit werk PI1MTD,
de zender van de Middelbaar Technische Dagschool in Rotter
dam neemt ook deel aan het noodverkeer en heeft veel contact
met 1TH en oPWX.
Op Dinsdag 3 februari komen in Den Haag PAoYG en PAoGVB in de lucht als coördinatiestations, onder de roepletters
PAoYGl en PAoYG2.
Zij werken voor de Bijzondere Radio Dienst en onder leiding
van de Heer van Schendel. Nu krijgt het noodnet zijn definitie
ve uitbouw en is met een centrale leiding een goede werkwijze
verzekerd.

In Goes: PAoOQ Middelburg: PAoWZ, Vlissingen: PAoAV,
Bergen op Zoom: PAoDK en PAoJMB, Roosendaal: WOB,
De volgende morgen, Maandag 2 februari, werkt PAoGVB Breda: PAoTZ, Dordrecht: PAoPWX, Alblasserdam: PA1TH,
weer met het noodgebied, maar moet met oYG naar het Roode Zierikzee: PAoCP/A, Wissekerke: PAoPN/A, Goeree: PAoGOE, Haamstede: PAoPQ PAoSX en PAoMOT/A, Ouddorp:
Kruis in Rotterdam om daar dringend werk te verrichten.
’s Morgens om 9 uur biedt de VERON haar verenigingszender PAoGSW, Hellevoetsluis: PAoXEMlA en PAoSTR, Rotterdam:
PAoAA aan, met bedieningspersoneel, op iedere nodig geachte PAoNOL en in Den Haag: PAoYGl en PAoYG2.
In Den Bommel en Ooltgensplaat staan twee 74 MHz-zenders,
plaats in Nederland aan de Directeur-Generaal van PTT.
In Den Haag kan alleen PAoCY nog berichten verwerken, die rechtstreeks verbinding hebben met PAoNOL, Rotterdam.
PAoPN, die het gevaar in zijn QTH niet groot meer acht, is PAoNOL doet tevens dienst als hoofdpost voor het Roode
naar Wissekerke verhuisd en in Alblasserdam komt PA1TH in Kruis. De brandweer uit Deventer werkt met een mobiele zen
de lucht, bemand met technische studenten van Delft. In Ber der in Zuidland als PAIDM. PAoNOL en PAoYGl en 2 heb
gen op Zoom is PAoJMB uit Breda komen helpen. PAoWQ/A ben telefoonverbinding met de Politie te Water in Vlaardingen,
geeft berichten uit ’s-Gravendeel door naar PWK. Het militaire die als hoofdpost voor het Politieverbindingsnet fungeert. Daar
station WOB in Roosendaal geeft in het noodkanaal vele be door kunnen beide netten in prima samenwerking van eikaars
richten door, ’s Middags vraagt het Hoofd van de Bijzondere faciliteiten gebruik maken. PAoDK heeft telefoonverbinding
Radiodienst, de Heer van Schendel nog even aan PAoAD als met het vliegveld Woensdrecht en plaatselijke militaire instan
coördinatiestation te willen werken, maar tegen de avond is de ties.
onderlinge QRM vaak zo hevig dat van een effectieve berichtenwisseling bijna niet meer gesproken kan worden.
De Bijzondere Radio Dienst zorgt voor het doorgeven van de
berichten aan de betreffende instanties en ontvangt van deze
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De Directeur-Generaal der PTT verklaart, dat de zendamateur

GRONINGEN

T.ALBERTS

wiens foto op deze kaart is aangebracht en wiens handtekening

door mij, Directeur-Generaal. als de zijne wordt erkend, mede

werker is aan het RADIO-AMATEUR-NOODNET. en in

1
I

opdracht van mij gerechtigd is zich met zend-apparatuur buiten

zijn woonplaats te begeven.

3001I2Ö59

uFo ^i's-G^enhage,

'1

1954

(
' De Directeur-Generaal der PTT,
DC

< .1
Afb.V.2-11. De deelnemers aan het radio-amateur-noodnet ontvingen
een legitimatiebewijs.
Afb.V.2-12. J. Kroon, PAolF, maakte speciaal voor het radio-amateurweer berichten, welke via de noodnetten naar de instanties in
noodnet een draagbare zenderontvanger in de kast van een BC-221
de noodgebieden terug moeten. (Regerings Voorlichtingsdienst,
frequentiemeter. De toebehoren vonden een plaatsje in het onderste
Departementen, Generale Staf en Roode Kruis.)
vak.
Vele zendamateurs in het land luisteren mee en staan bij, wan
neer dat nodig is, o.a. PAoHCJ, PAoHPE, PAoRTR in Delft,
PAoBER en PAoCRX in Rotterdam, PAoJA in Zwolle, die alle Alleen de twee 74 MHz-zenders in Den Bommel en Ooltgensberichten uit Ouddorp aan PAoGSW, doorgeeft. PAoHG in plaat en het basisstation in Rotterdam, die nog de enige verbin
Gouda, PAoBU in Den Bosch. Ook gaan veel PA’s als opera ding met dit gebied betekenen, blijven tot zaterdag 14 februari
tor met mobiele apparatuur naar het noodgebied, soms aan doorwerken, wanneer deze dienst door Politiemobilofoons
boord van schepen.
wordt overgenomen.
Zo gaat een Rotterdamse NL - zijn naam is ons helaas on
bekend - naar Ooltgensplaat om daar de 74 MHz-zender te Dit summiere verslag over het werk van het amateumoodnet
bedienen. PAoFY rust 4 schepen met radio uit als PAoFY-1 kon eerst opgemaakt worden, nadat een meer volledig overzicht
t/m 4, met als basisstation de GGD te Rotterdam. PAoXOG over de werkzaamheden mogelijk was. Het maakt geen aan
a/b van de Liberty 4, later als PAoYD/A. PAoJKG a/b van de spraak op volledigheid en wij willen alle operators nog eens
duck Dorus Rijkers. PAoHLV/A a/b van de Gusto, PAoDQ/A wijzen op het hoofdartikel in het Maartnummer, waarin aller
a/b van de Butania, PAoRZ/A a/b van de Olten, terwijl PAo- medewerking gevraagd wordt voor de samenstelling van een
OE in Zijpe verscheen aan boord van een vaartuig.
gedenkboekje over het werk van de zendamateurs bij de waters
noodramp. Mocht gij Uw dope nog niet hebben ingestuurd, doe
Vele stations worden door meerdere zendamateurs bediend. het dan nog. Gij bewijst er het Nederlandse radio-amateurisme
Stations met zeer druk verkeer hadden zelfs een uitgewerkt een dienst mede en onze getroffen landgenoten zullen er nog
dienstschema, zodat er tot 4 operators tegelijk werkten.
een geldelijke steun aan ondervinden."
Bij PAoGVB/PAoYG: PAoFT, PAoIN, PAoGER, PAoCS,
PAoDT, PAoJHK, PAoYQ, PAoRB.
Afb.V.2-4 geeft een overzicht van de verbindingen en de af
Bij PAoCY:
OM Bles en Jansen.
beeldingen V.2-5 tot en met 9 tonen enige stations die aan
Bij PAoNOL
PAoKS, PAoGJ, PAoCOH, PAoKP,
het noodnet deelnamen.
PAoAQ, PAoHR, PAoFT, PAoCG,
Op zaterdag 7 februari arriveren vier vertegenwoordigers van
PAoBL, PAoGT en OM Gorter uit
het Noorse Rode Kruis die 25 draagbare zendontvangers Delft.
Bij PAoDK:
men sprak toen van walkie talkies - meebrachten. Ze waren
PAoUF.
Bij PAoIMB:
van het type Simrad WT2 en konden op 6 kanalen tussen
PAoDG.
31,5 en 37,0 MHz werken (superregeneratieve ontvanger,
Bij PAoON/A:
PAoOV.
zelfoscillerende triode als anodegmoduleerde zender, output
Het zendverkeer gaat door tot dinsdagmorgen 10 februari als 0,25 W in een sprietantenne van 1,85 m). Begeleid door
de Heer van Schendel om 02.00 alle deelnemers bedankt en het H.A. de Reiger, PAoANI, worden de Noren met de appara
tuur in een militair vliegtuig naar Woensdrecht gevlogen
amateumoodnet voor opgeheven verklaart.
waar wordt overgestapt op een helikopter.
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Afb.V.2-13. Tijdens de FIRATO van 1954 vond in het centrum ook
een vossejacht plaats. Daarbij reed ook deze “nep-vos" rond.

Op Woensdrecht heeft het gezelschap een ontmoeting met
Prins Bernhard die daar toevallig ook is met een heli. Later
worden nog eens 25 walkie talkies uit Noorwegen ontvangen.
De vijftig zendontvangers zijn ingezet voor communicatie bij
het herstel van de dijken [E63].
Het in het citaat uit Electron genoemde gedenkboek ver
schijnt in 1954 onder de titel KANAAL 3700 in een oplaag
van 1700 exemplaren. Het kost ƒ 2,50 en de opbrengst komt,
na aftrek van de kosten, ten goede aan het Nationale Ram
penfonds. Directeur-Generaal L. Neher voorziet het van een
voorwoord.
De redactiecommissie voor KANAAL 3700 bestond uit:
A. v.d. Dool,
Hoofd Afdeling Radio Rege
ringsvoorlichtingsdienst, voorzit
ter;
K. van Petersen, PAoKP, Secretaris;
ir. H. Mak,
Hoofd van de afdeling RadioOmroep en Televisie PTT;
Chef Bijzondere Radiodienst
A.S.M. van Schendel,
PIT;
J.A. van Puffelen,
Regeringsvoorlichtingsdienst.
A.G. van der Drift, PAoNOL;
G. de Bruin, PAoYG [E19].
De verslagen der medewerkende zendamateurs werden tot
een aaneensluitend relaas samengevoegd en herschreven
door A.J. Duivenstijn, A. van den Hout en L.M. Schwarz.
Eppo Doeve ontwierp de omslag (in kleur).

If?:

____

Afb.V.2-14. A.L Fellinga, PAoLEX, en zijn verloofde Cobi van Baaren
komen als eersten binnen bij de vos PAoABA/A in de City Hall te
Amsterdam tijdens de FIRATO-vossejacht van 1954.

Ter herinnering aan het werk van de zendamateurs wordt op
12 mei 1956 door de Commissaris der Koningin in de provin
cie Zeeland, mr. dr. A.J.J.M. Mes, een gedenkteken onthuld
dat is aangebracht in de hal van het stadhuis van Zierikzee
[E20]. Het was gemaakt door beeldhouwer H.J.J. Danneberg, die ook het gedenkteken te Kootwijk voor de in de
oorlog gevallen zendamateurs ontwierp.
De realisering van de gedenksteen te Zierikzee werd mede
moge lijk gemaakt door een bijdrage van ƒ 1500 uit het We
tenschappelijk Radiofonds Veder.

Na de watersnoodramp ontstaat in de VERON een discussie
over de wenselijkheid van een permanent radionoodnet. Dat
komt er inderdaad, maar geheel buiten de VERON en de
VRZA om. Directeur-Generaal Neher van PTT geeft aan
A.S.M. van Schendel, chef van de Bijzondere Radiodienst
(BRD) opdracht om een radio-amateur-noodnet op te zetten
(Neher en van Schendel hadden elkaar reeds tijdens de
Tweede Wereldoorlog in het Verzet leren waarderen). Ne
her nodigt een aantal door van Schendel geselecteerde zend
amateurs - dat laatste veronderstellen wij althans - uit om
toe te treden tot het noodnet. Dat gebeurt met een brief van
1 januari 1954, waarin tevens wordt medegedeeld dat het net
zal worden geleid door van Schendel en onder supervisie
staat van ir. H. Mak, Hoofdingenieur der PTT [21].
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In de vijftiende verenigingsraadvergadcPAoPN. Of die oefeningen inderdaad
. .... PLUP PluP Pl£KP FluP
ring op 3 april 1954 wordt door de af
in alle sectoren regelmatig hebben
delingen Amersfoort en Leiden een
plaatsgevonden betwijfelen wij. J.
motie ingediend waarin verontwaardi
Kroon, PAoIF, zelf dus lid van de
ging wordt uitgesproken over het feit
Technische Commissie van het radiodat PTT geen overleg met de VERON
amateur-noodnet en zeer actief ama
heeft gevoerd over de oprichting van
teur, kon er maar drie in zijn logboek
het radio-amateur-noodnet. De motie
vinden [E21]. Wel vermeldt PAoIF nog
vraagt de VR tevens dit ter kennis van
dat M. Smit, PAoLR, operator van het
de minister van Verkeer en Waterstaat
basisstation in "zijn" sector 9, in een
te brengen. Van Schendel reageert
brief aan de deelnemers in de sector
hierop in heftige bewoordingen; hij ziet
mededeelde dat er in augustus 1955
in de ingediende motie een motie van
ook mobiele stations bij zijn gekomen.
afkeuring aan het adres van de DirecHoe het verder is gegaan met het
teur-GeneraaL Ook voorzitter L.J. van
radio-amateur-noodnet weten we niet,
der Tooien spreekt zijn verwondering
we vermoeden dat het geruisloos is
uit over het feit dat de VERON niet
verdwenen. Met het overlijden van van
om advies is gevraagd hoewel dit door
Schendel op 9 augustus 1958 - hij werd
Van Schendel in de veertiende verga
63 jaar - zal het wel geheel afgelopen
dering van de VR wel was toegezegd.
zijn geweest.
De VERON heeft echter nimmer een
uitnodiging voor een gesprek van PTT
Ook in de periode 1950... 1960 brak P.
ontvangen.
Neve, PAoPN, records op UHF. Op 20
Na deze toelichting wordt de motie
juni 1951 maakt hij een verbinding in
overbodig geacht.
de 420...460 MHz-band met F8JR te
Op 4 maart 1954 heeft een eerste bij
Lille, een afstand van 100 km. Op 2
eenkomst van de deelnemers aan het
juli volgen verbindingen met F9AE te
radio-amateur-noodnet plaats ten kan
Parijs en F8OL nabij Parijs; een af
tore van de Centrale Directie van PTT.
stand van 315 km!
Afb.V.2-10 toont een foto van een
PAoPN ontvangt voor zijn pioniers
aantal deelnemers; het zijn er zoveel
werk een beloning van ƒ 400 uit het
dat er vier foto’s moeten worden ge
Wetenschappelijk Radiofonds Veder.
maakt om ze allemaal te vereeuwigen.
De amateurs ontvangen een legitima
Het vossejagen is ook in de jaren vijftig
tiebewijs: afb.V.2-11. Het land wordt
zeer populair. Er is een bekerjachtverdeeld in dertien sectoren die ieder
competitie met regionale jachten die
--------------een eigen basisstation hebben en er zal
door de afdelingen van de VERON
tweewekelijks worden geoefend. Op
worden georganiseerd. Het jachtsei
een bijeenkomst van de deelnemers
zoen wordt afgesloten met een landelij
van het radio-amateur-noodnet op 10
ke vossejacht, waarna de kampioen van
april 1954 wordt een Technische Com
het jaar bekend is. Het systeem van
missie ingesteld, bestaande uit H.B.
een baken dat in kaart moet worden
Gortz, PAoGN; A. van Heulen, PAogebracht en een vos die moet worden
VH; J. Kroon, PAoIF; G.J. Lugthart,
opgespoord blijft gehandhaafd. Maar
PAoXOG en M. Smit, PAoLR. De
er worden verfijningen aangebracht.
3
«.en
1
commissie stelt aanbevelingen op ten
_________________________ 7 Zo wordt in 1954 beslist dat bij een
aanzien van de te gebruiken appa Afb.V.2-15. Hoe je een éénzijbandsignaal ver regionale jacht die meetelt voor de
ratuur. PAoIF beschrijft in Electron staanbaar kon maken moest wel even worden officiële bekeijachtcompetitie een lid
van september 1954 "Een 1845 kHz geleerd.
van de vossejachtcommissie van de
zend/ontvanginstallatie voor het radio
VERON aanwezig moet zijn. Hij con
amateur noodnet" die voldoet aan de
troleert met een "standaardontvanger"
aanbevelingen. Het toestel is ondergebracht in de houten of baken en vos op het startpunt voldoende hoorbaar zijn.
kast van de bekende militaire frequentiemeter BC221 Zo niet, dan telt de jacht niet mee voor de competitie.
(afb.V.2-12). Verder lezen we in Electron nagenoeg niets Heel populair zijn de vossejachten die worden georganiseerd
meer over het noodnet; het feit dat één en ander geheel bui door de afdeling Amsterdam van de VERON ter gelegenheid
ten de VERON omging zal daarin niet vreemd zijn. Alleen van de jaarlijkse tentoonstelling FIRATO. Ze worden gehou
in Electron van februari 1957 lezen we nog een verslag den in de binnenstad en het commentaar van de Amsterdam
("Noodnet-hindemissen") van één van de veertiendaagse oe mers is niet van de lucht. Tenslotte was iemand die in de
feningen, geschreven door C.A. Kunst, PAoWZ en P. Neve, stad liep met een hoofdtelefoon op toen nog iets bijzonders.
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Afb.V.2-16. Stuurtrap voor éénzijbandmodulatie, in 1955 be
schreven door J. Evers, PAoCX. Hij sprak van een ledikant...

En als hij of zij dan ook nog zo’n raar kastje voor zijn
buik droeg...(afb.V.2-13 en 14).

Afb.V.2-17. De eerste bijeenkomst van de éénzijbandgroep vond plaats ten
huize van J.J. van Gelderen, PAoVGR. Staand van links naar rechts J.D.
de Graaft, PAoPWX; mevr, van Gelderen; M.Ph. de Koster, PAoDK; J. de
Klerck, PAolJ; J.A. Kliffen, PAoKC; J. Evers, PAoCX. Knielend van links
naar rechts J. Kroon, PAolF, PAoVGR en A. DeSmet, ON4CC.

Een heel mooie stunt bedacht de afdeling Den Haag van de
VERON: bij een vossejacht op 13 juli 1952 was de zender
van de vos verstopt in een kinderwagen en werd gemodu
leerd door een taperecorder. De wagen stond in de speeltuin
"De Bataaf". Ernaast zaten G. de Bruin, PAoYG, en de als
vrouw verklede F. Niewold, PAoRAS [E22J. Het duurde een
tijdje voordat één van de jagers zijn schroom durfde te over
winnen en een kijkje nam in de kinderwagen...
Bij de bekerjachten werken baken en vos m de tachtigmeterband.
Maar ook in de tien meterband worden proeven genomen,
met name in de afdeling Nijmegen van de VERON [E23]
[E24]. Maar het idee vindt weinig of geen weerklank.
Vanaf 1949 werden in de Zaanstreek reeds vossejachten op
twee meter gehouden.
In 1958 pakt de afdeling Rotterdam van de VERON het
idee weer op [E25][E26]. Ook in de afdeling Deventer wordt
op 2 meter gejaagd [E27J. Maar we hebben de indruk dat
het bij deze twee afdelingen is gebleven.

In hoofdstuk III hebben we vermeld dat reeds in de jaren
1933 en 1934 door enkele Amerikaanse amateurs proeven
werden genomen met éénzijbandmodulatie, ook wel enkelzijbandmodulatie genoemd. De amateurwereld was er echter

s

,

nog niet rijp voor, reden waarom de ARRL het systeem
(nog) niet wilde propageren. Tegen het eind van de jaren
veertig verandert dat; in QST van 1948 en 49 beginnen arti
kelen over éénzijbandmodulatie te verschijnen. Die worden
uiteraard ook in ons land gelezen en enkele vooruitstrevende
amateurs gaan er proeven mee nemen. De eerste die er in
Electron over publiceert is P. van Prooijen, PAoPVP. Reeds
eind 1949 kwam hij met een éénzijbandsignaal in de lucht,
zoals hij in 1992 telefonisch aan auteur vertelde. Beginnend
met het "Haagse Electron" van juni 1950 begint PAoPVP een
reeks artikelen onder de titel "Het S.S.S.C. systeem" (dat was
de afkorting van Single Sideband with Suppressed Carrier,
zoals het systeem toen werd genoemd). Dat is een bewerking
van artikelen uit QST, waarin principe en schakelschema van
een e.z.b.-zender volgens de fasemethode worden behandeld.
In Electron van december 1951 beschrijft PAoPVP een ont
vanger voor e.z.b., eveneens volgens de fasemethode.
De tweede Nederlander die met e.z.b. in de lucht kwam is
J.A. Kliffen, PAoKC, die op 17 november 1950 een verbin
ding maakt met G3FDG op 3710 kHz. Hij had drie maanden
nodig gehad om het Dome-netwerk, nodig bij de fasemetho
de, voor elkaar te krijgen. Er was zelfs een bezoek aan het
VERON-ijkbureau PAoYK nodig om twee condensatoren te
laten meten [E28J. Enige tijd later, vermoedelijk eind 1952,
verhuizen de Europese éénzijbandamateurs naar
3799 kHz, waarbij de lage zijband wordt uitgezon
den. Amateurs met amplitudemodulatie mogen daar
niet werken omdat de hoge zijband dan buiten de
tachtigmeterband valt. Doordat de meeste e.z.b. sta
tions stembesturing (Voice Control, VOX) voor de
overschakeling van ontvangen op zenden toepassen
is het op 3799 kHz een echt rondetafelgesprek, heel
levendig, waarbij alleen die amateurs hun mond
open doen die echt iets te beweren hebben.
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Afb.V.2-18. Allegorische voorstelling van de belangrijkste modulatiesystemen.
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Op ongeveer 3652 kHz was jarenlang een
ongemoduleerde draaggolf te horen. Die
kwam van de zender PI1TH van de TH
Delft, waarmee ionosfeeronderzoek werd
verricht. PAoKC placht die draaggolf vaak te
"lenen": hij plaatste zijn zijband er tegenaan
en het geheel klonk als een normale amplitudegemodulecrde zender. Auteur herinnert
zich hoe PAoPVP zijn tegenstations, voor
wie e.z.b. vaak iets volslagen nieuw was,
placht te instrueren hoe ze het moesten ont
vangen. Hij begon daarbij met één zijband
plus draaggolf.
Dat was op een ontvanger voor AM gewoon
te verstaan. Nadat het tegenstation de ont
vanger goed had ingesteld (zwevingsoscillator
- b.f.o. - inschakelen, instellen op zwevingsnul
- zero beat - , l.f.-volumeregelaar vol open,
volume regelen met de h.f.-versterkingsrege
laar) werd de draaggolf weggedraaid en met
e.z.b. gewerkt (afb.V.2-15). Geleidelijk aan
neemt het aantal e.z.b.-stations toe. Daar
draagt zeker het "éénzijbandnummer", okto Afb.V.3-2. Kijkje in de multibandzender 1952 van D. Zaaijer, PAoUN. De twee eindbuiber 1955, van Electron toe bij. Daarin vinden zen zijn van het type 807.
we bijdragen van J. Kroon, PAolF; J.A. Klif
fen, PAoKC en J. Evers, PAoCX (afb.V.2-16). De activiteit groep uit de Zaanstreek zich tijdens een contest op 16 en 17
met e.z.b. neemt tenslotte zodanige vormen aan dat in de juli 1956 op een 55 meter hoge graansilo in Wormerveer
negentiende vergadering van de verenigingsraad op 19 april [E67].
1958 J. Kroon, PAolF, tot e.z.b.-manager wordt benoemd.
En in Electron doet een vaste éénzijbandrubriek haar intre Tijdens de grote Region 1 VHF-contest op 8 en 9 september
de. De pioniers van de éénzijbandmodulatie in ons land ple 1956 werken van de 32 deelnemende stations de volgende
gen af en toe bij elkaar te komen. De eerste van die bijeen vanaf een speciale lokatie: PAoGG/A, PAoHRX/A, PAokomsten heeft plaats op 16 februari 1958 ten huize van J.J. ES/A, PAoDEC/A, PAoRTD/A, PAoPFW/A, PAoYZ/A,
van Gelderen, PAoVGR (afb.V.2-17).
PE1PL/M [E69].
Overigens worden die pioniers en hun activiteiten vooral in
het begin met argusogen bekeken. De meeste amateurs heb Met de verschijning van regelmatige televisie-uitzendingen
ben niet veel op met die nieuwlichterij en dat steken ze op neemt het aantal kijkers flink toe. En daarbij manifesteert
de amateurbanden en in afdelingsbijeenkomsten niet onder zich een nieuwe bedreiging voor het radiozendamateurisme:
stoelen of banken. Maar de voordelen van e.z.b. dringen televisie-interferentie, ofte wel TVI. De toen gebruikelijke
langzamerhand toch wel door en geleidelijk aan begint één amateurzenders waren meestal nogal "open" geconstrueerd
zijbandmodulatie de amplitudemodulatie te verdringen. Maar op een chassis; vaak zelfs zonder kast. En voor de onder
het zal tot ver in de jaren zestig duren voordat AM vrijwel is drukking van harmonischen en andere ongewenste uitstralin
verdwenen op de kortegolfbanden (afb.V.2-18).
gen waren geen speciale maatregelen getroffen. Als één en
ander maar voldeed "aan de stand van de techniek" was het
Ook op de 144 MHz-band wordt éénzijbandmodulatie ge voldoende. En de Radiocontroledienst was bij de keuring van
ïntroduceerd. Pionier is J.H. Flint, PAoKT. In Electron van de zenders op dit punt dan ook niet erg kritisch. De eerste
1958 beschrijft hij zijn e.z.b.-zender voor 144 MHz [E39]. die over de bestrijding van TVI in Electron publiceert is H.
Aanvankelijk is hij de enige. Maar in maart 1959 komt ook de Waard, PAoZX. Hij behandelt zowel maatregelen aan de
H. Swienink, PAoOTC, met éénzijband op twee meter. Bei zenderzijde als bij de gestoorde TV-ontvanger [E41]. Om bij
de stations maken e.z.b.-verbindingen met Engelse en Deen een zender de uitstraling van ongewenste signalen goed te
se stations [E43J.
voorkomen moet daar bij de opzet al rekening mee worden
gehouden in de vorm van afscherming, filtering van de aan
Zoals reeds eerder vermeld mogen de houders van een gesloten kabels en een laagdoorlatend filter in de antenneleimachtiging-C vanaf 1955 ook de tweemeterband gebruiken. ding.
Dat leidt tot een aanzienlijke toeneming van de activiteit op
die band. Ook de contesten brengen meer verkeer. Om daar Hoe zo’n TVI-vrije zender kan worden gemaakt behandelt
in betere resultaten te verkrijgen worden door conteststati- G. Eikenaar, PAoCT, zeer uitvoerig in een vijfdelige artike
ons hoge lokaties opgezocht, net als in de jaren dertig ge lenserie in Electron van 1957 onder de titel 'Veldtocht tegen
beurde met de toen nieuwe vijfmeterband. Zo nestelt een televisie-interferentie".
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V.3.

Zendtechniek

In hoofdstuk IV vermeldden wij dat D. Zaaijer, PAo
UN, in Electron van mei 1947 een stuurtrap (exciter)
voor vijf kortegolfamateurbanden beschreef. Bij dit voor
die tijd zeer geavanceerde toestel werden de banden
met één meervoudige schakelaar gekozen terwijl de
afstemcondensatoren van de diverse trappen waren ge
koppeld, zodat met één knop kon worden afgestemd
In Electron van januari 1951 beschrijft PAoUN een
multibandzender volgens een geheel nieuwe principe,
waarvan het prototype werd overgenomen door D.G.
Veltcamp Helbach, PK5HL. Veel plezier heeft PK5HL
van het apparaat overigens niet gehad want na enkele
verbindingen werd hem door de Indonesische overheid
een zendverbod opgelegd en de zender in beslag geno
men [E29].

Afb.V.3-3. De multibandzender 1952 van PAoUN van voren gezien.

Het schakelschema van de zender is te zien in afb.V.3-1. Het
bijzondere ervan is dat er geen bandkeuzeschakelaar in voor
komt en er maar drie afstemknoppen zijn: voor de oscillator
(50 pF, ten onrechte in het schema niet van een pijltje voor
zien), de roosterkring (C9) en de anodekring (Cp) van de
eindtrap. Door een combinatie van inductief gekoppelde
bandfilters en een extra capacitieve koppeling tussen de
kringen van bandfilter II zijn in de anodekring van de tweede
EL41 signalen op alle banden van 80 tot en met 10 meter
aanwezig. In de roosterkring en anodekring van de eindtrap
past PAoUN een zogenoemde "multibandkring" toe, een sys
teem dat in 1948 werd gepubliceerd door de Amerikaanse
firma National. Daarbij werken de beide eindbuizen op 80
en 40 m parallel (met de spoelen L2 en L4) en op 20, 15 en
10 meter in balans (met de spoelen LI en L3). Alleen de
antennekoppelspoelen L8 en L9 moeten nog met een scha
kelaar worden gekozen.
Schakelaar S7 wordt bediend door de afstemcondensator van
de roosterkring. Het rendement op 15 en 10 m bleek name-

lijk slecht doordat de eindtrap ook nog sterke sturing op
40 m ontving. Bij afstemmen van de roosterkring op 15 of 10
m sluit schakelaar S7 spoel L2 kort en daarmee verdwijnt de
40 m-sturing op de roosters van de eindbuizen.
Hoewel in hoofdzaak bedoeld voor telegrafie was door PAo
UN toch ook een telefoniemogelijkheid voorzien, namelijk
door frequentiemodulatie van de oscillator.
Het gevaar van uitstraling op ongewenste frequenties is met
dit systeem natuurlijk levensgroot. Immers de bandselectie
heeft uitsluitend plaats door de selectiviteit van de rooster en
anodekring van de eindtrap, waarbij door het principe van de
multibandkring ook nog resonanties op meer dan één fre
quentie kunnen optreden. Gelukkig werd in die jaren door
PTT nog niet zo kritisch gekeken naar ongewenste uitstralin
gen want anders was de zender beslist afgekeurd. Doch in
operationeel opzicht was het een handig apparaat.
Kennelijk ondervond PAoUN toch wel problemen met de
sturing van de eindtrap door signalen op meer dan één fre
quentie want in Electron van juli 1952 komt hij met een
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Afb.V.3-1. Schakelschema van de vijfbandenzender voor PK5HK, ontworpen en geconstrueerd door D. Zaaijer, PAoUN.
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Deze zemder type Tl 1154 N
compleet met buizen en documentatie

kost f 27.50 franco thuis
*... .en die zes 6J6'en kostten 4 shilling en 6 pennies per stuk en toen
gaf ik 2 biljetten van een pond en toen kreeg ik 7 shilling nee 6shilling
en 3 pennies....

Afb.V.3-4. De Londense dumpwinkels waren ook bij Nederlan
ders zeer in trek.

nieuwe versie onder de titel "Multiband zender 1952" (afb.
V.3-2). De opzet van de zender is tot en met de tweede
EL41 nagenoeg identiek met die van PK5HL. De multibandkring in het rooster van de beide 807’s in de eindtrap is nu
echter vervangen door vijf bandfilters, voor elke band van 10
tot en met 80 m één, die met een schakelaar worden geko
zen. Daarmee ontvangt de eindtrap alleen sturing op de ge
wenste band. De variabele condensator in de roosterkring is
vervallen want de bandfilters zijn vast afgestemd. In de ano
dekring is de multibandkring gehandhaafd.
De bediening van de zender blijft voor die tijd uiterst een
voudig: een bandschakelaar en twee variabele condensato
ren. Zie ook afb.V.3-3; de onderste knop is een meterschakelaar.

De dumpwinkels blijven een belangrijke bron van interessan
te zaken voor de amateur. Wie wel eens naar Londen ging
bezocht zeker Lisle Street, een paradijs voor de radioama
teur met zijn vele dumpwinkels. Naast ontvangers zijn in de
dump ook zenders te koop. Populair wordt in ons land de
Tl 154 vliegtuigzender met z’n mooie gekleurde knoppen,
onder andere voor ƒ 27,50 bij Radio Ster in Den Haag te
koop (afb.V.3-5). Ook interessant waren de zogenoemde
Command Set zenders, eveneens vliegtuigapparatuur. Zoals
in alle spullen uit de dump wordt daarin door amateurs ent
housiast gemodificeerd en "verbeterd", bijvoorbeeld door
C.D. de Leeuw, PAoBL [E30] en J.H. Adema, PAoFB
[E31].
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Freq. bereik: 10—5.5 Mc's, 5.5—3 Mc/s, 500—200 Kc s
geschikt voor telegrafie en telefonie.
Input 80 watt

RADIO «STER»
D. LEEUWERINK
HOEFKADE 137a

DEN HAAG

TELEF. 323296

Afb.V.3-5. Advertentie in Electron 1952. De T1154N vliegtuigzender
uit de Tweede Wereldoorlog was voorzien van fraai gekleurde
knoppen.

De waarschijnlijk meest bekende geallieerde militaire radio
uit de Tweede Wereldoorlog is de Engelse WS-19 zenderontvanger. AH.A Rawie, PAoJQ, behandelt de MK-II en MKIII uitvoeringen daarvan in een driedelige artikelenserie in
Electron van 1951 [E33][E34]. Er bleek zoveel belangstelling
voor te zijn dat de serie in Electron van 1966 en 67 wordt
herhaald.
Er komt nu ook speciaal voor de amateur ontworpen appa
ratuur in de handel. Een voorbeeld daarvan is een stuurtrap
voor vijf amateurbanden, bekend als de "Geloso-VFO". Afb.
V.3-6 toont daarvan het schakelschema. De eerste toepas
sing ervan treffen we aan in Electron van juli 1954; J.A
Janssen, PAoDOC, beschrijft daarin zijn zender voor 10, 15,
20, 40 en 80 m. De Geloso-VFO wordt gevolgd door een 807
en een 813. Alleen in de anodekring van de 813 zijn nog ver
wisselbare spoelen toegepast.

Verschillende methoden voor amplitudemodulatie komen in
de jaren vijftig op en verdwijnen na enige tijd ook weer.
Zoals Controlled Carrier Modulation (CCM). Daarbij is de
amplitude van de draaggolf niet constant, maar volgt de
sterkte van het modulerende signaal. Gevolg is een gemid
deld grotere modulatiediepte en lagere warmtedissipatie in
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Afb.V.3-7. Eindtrap van een zender met supermodulatie.

Afb.V.3-7 toont het principe van supermodulatie.
De zendereindtrap bevat twee buizen, A en B. Hier
aal voor de amateur bedoelde bouwstenen die in Nederland te koop waren.
van staat A in klasse C en verzorgt in rust de draag
golf. M is vrijwel afgeknepen door een zeer hoge
de zendereindtrap. De eenvoudigste manier om CCM te ma negatieve roosterspanning. Het modulerende signaal komt
ken is door aan het rooster van een clampertube (zie para op de roosters van beide buizen. Gaat het modulatiesignaal
graaf FV.6) in plaats van de negatieve roosterspanning van in negatieve richting dan wordt ook A meer afgeknepen en
neemt het uitgezonden hoogfrequen
de zendbuis het laagfrcquentsignaal
te signaal af. Wordt het modulatiesig
toe te voeren.
y8
naal positief dan neemt de negatieve
Een artikel over CCM, waarin sa
c,^
roosterspanning van A af. Maar om
mengeval de ervaringen van P.J. van
. R.9
dat de buis reeds volledig uitgestuurd
der Does, PAoDSW; H. Hakvoort,
Tc«> output is door het h.f.-signaal op het rooster
PAoHAK; J. Pelser, PAoKD; A.J.R.
o
kan de output niet toenemen.
Simons, PAoKY en C. van Dijk, NL♦ 300V
V
3
300V
750 (!), is te vinden in Electron van
\
PS balans
Maar nu komt M in actie. Die gaat
november 1951.
sj inst
open en levert de extra energie die
Omdat de schermroosterspanning van
nodig is om de output te doen toene
de zendcreindbuis niet geheel nul kan
—*— —<100
Joo V
men. Doordat nu twee buizen stuurV2
worden komen de negatieve toppen
energie opnemen daalt de stuurspanvan het gemoduleerde signaal bij
van
C^i_ | r7
ning op A en neemt de sterkte van
CCM niet tot de nul-as. Dat wordt
VFO
balans h
•"St- f^OoV
de draaggolf af.
verbeterd door ook enig laagfreTaylor schrijft aan zijn systeem aller
quentsignaal aan het stuurrooster van
? r8
lei fraaie eigenschappen toe; wij cite
de zendbuis toe te voeren. De clampren PAoCW in Electron'.
tube krijgt daarbij een kathodeweerstand waardoor de draaggolf niet
"a) Eindtrap laat groter input toe,
meer varieert met de modulatie.
daar het toegevoerd vermogen over
Zo ontstaat schermrooster-stuurroosc9
twee buizen verdeeld wordt, die
termodulatie,waarmee een zeer goe
beurtelings open en dicht gaan.
de modulatiekwaliteit wordt bereikt
P
Totaal vermogen blijft constant.
[E35] (auteur heeft er een aantal
—
==—IF ■o
b)
Grotere
efficiëntie, meer "spreekCa
ja ren mee gewerkt en had er zeer
C7
% Dome - netwerk
kracht" per watt.
goede ervaringen mee).
c) Belangrijk verminderde burenstoNogal wat commotie brengt een sy
ring.
steem teweeg dat als "supermodula
d) Gunstiger signaal/ruis verhouding.
tie" wordt geïntroduceerd door de
e) Bandbreedte kan ongeveer 3 kHz
Amerikaan Taylor. In het Haagse
per zijband bedragen, terwijl min
± *
nummer van Electron, juni 1950, laat
•e 3ooV<
der last ondervonden zou worden
J.L. Lagerwey, PAoCW, de Neder
van interferentie-tonen doordat de
landse zendamateurs ermee kenni
draaggolf bij modulatie wordt
smaken. In Electron van november
gereduceerd. Derhalve minder
1950 doet hij verslag van zijn eigen Afb.V.3-8. Stuurtrap voor éénzijbandmodulatie vol
gens het systeem van OZ7T en in 1955 uitgevoerd
QRM."
ervaringen met het systeem-Taylor.
Afb.V.3-6. Schakelschema van stuurtrap van Geloso; één van de eerste speci

feH

c'f7

en beschreven door J. Evers, PAoCX.
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C.D. de Leeuw, PAoBL, doet ook nog een duit
5_rn
in het zakje [E36]. Maar dan barst in Electron
L53’
van juli 1951 de kritiek los onder de fraaie kop
||1OpF
L2 L3
"Supermodulatie, lof der zot- en vooruitstre
±500 k G" —4£—
6VQ3A
vendheid". J.A. Kliffen, PAoKC laat van het sys
tpm e_
BjL
±
B3
|L1
teem niet veel heel ("Supermodulatie is de
t'p9°
T
grootste technische nonsens die we in lange tijd te
—
IH
500
slikken hebben gekregen").
>47 K
pF
mico
J. Roorda uit zich in wat meer gedempte be
woordingen en hij resumeert:" Het Taylorsysteem
♦ 280V
is in wezen gezond en logisch en zeker uitvoer
baar, maar het resultaat is niet anders dan een Afb.V.3-10. Vossejachtzendertje voor oefenjachten van de afdeling Arnhem van de
normale amplitude-gemoduleerde trilling waarbij VERON.
geen enkele reden bestaat om aan te nemen, dat
deze andere eigenschappen zou hebben
dan een langs andere weg verkregen A-ge
8 het schema. De schakeling van het
moduleerde trilling. Het Taylor-systeem
Dome-netwerk, dat voor 90° fasevervan de zgn. supermodulatie is beslist niet
schuiving tussen de twee laagfrequentbalans LF- input
behept met de eraan toegeschreven "verlei
takken zorgt, is te zien in afb.V.3-9. Bij
delijkheden", juist omdat het niet anders
de stuurtrap van OZ7T worden geen
dan een normale A-gemoduleerde trilling
balansmodulatoren gebruikt..
oplevert."
Om de draaggolf te onderdrukken wordt
Zowel PAoKC als PAoBL wijzen er nog
het oscillatorsignaal in V3 versterkt en in
*6
op dat het Taylor-systeem grote overeen
tegenfasc met de signalen uit VI en V2
komst vertoont met de systemen die door
aan V8 toegevoerd die het aldus gevorm
W.H. Doherty, F.E. Terman en J.R.
de éénzijbandsignaal versterkt. Het is
Woodyard jaren daarvoor zijn beschre
een voorbeeld van éénzijbandopwekking
ven. De rond 1940 in dienst gestelde
volgens de fasemethode die in de begin
middengolfzenders Hilversum I en II
jaren door amateurs algemeen werd toe
werkten ook met een dergelijk modulagepast. Eerst in de jaren zestig begon de
tiesysteem, gebaseerd op dat van Doher
filtermethode opgang te maken, nadat
ty. In plaats van de door Doherty (en
was ontdekt dat met kwartskristallen uit
Taylor) toegepaste twee kanalen werden
de dump goede en goedkope zijbandfilo
bij die zenders van Philips vier kanalen
ters kunnen worden gemaakt.
V 7741
toegepast. Het voordeel van deze syste
In de éénzijbandrubriek van Electron
output 90°
men is dat er geen grote modulator no
komen verder alle aspecten van het uit
Fig. 3. Dome-netwerk
dig is, zoals bij anodemodulatie, terwijl
zenden van éénzijbandsignalen aan de
het rendement hoger is dan bij zuivere
orde, zoals stabiele frequentiebepalende
nominaal
idtoal
roostermodulatie. Nadeel is de kritische
oscillatoren, voice control (niet gebonden
Ct
1 ooo pF
1 050 pF
instelling; de zenders Hilversum I en II
aan e.z.b., maar daarbij wel veel toege
C2
2 ooo pF
2 100 pF
C3
moesten iedere ochtend voor het begin
6 ooo pF
past) en lineaire eindtrappen voor zen
6 300 pF
5 ooo pF
C4
4 750 pF
van de uitzendingen opnieuw worden
ders.
to ooo pF
C5
9 500 pF
C6
30 ooo pF
28 500 pF
ingesteld.
In Electron van juli 1957 introduceert J.
We hebben van de supermodulatie in
Koning, PAoJKG, de door de Amerikaan
alle condensatoren mica
amateurkringen na 1951 niets meer ge
Weaver bedachte "derde methode" voor
hoord.
éénzijbandopwekking- en ontvangst; een
systeem dat weinig opgang heeft ge
nominaal
ideaal
Geheel anders is dat met de éénzijbandmaakt. Ook aan het ontvangen van één
modulatie. In paragraaf V.2 hebben we
zijbandsignalen
wordt in de rubriek aan
Rt
100 k.ohm
— 100/C1
1<2
— 105/C2
50 k.ohm
er al het één en ander over vermeld.
dacht
besteed;
daarover
leest u in para
R3
“ 100/C3
15 k.ohm
R.»
100 k.ohm
Daar las u dat aan de verbreiding van
graaf V.4.
— 453/C4
Rs
50 k.ohm
“ 476/C5
e.z.b. een flinke stoot werd gegeven door
R6
15 k.ohm
= 453/CG
het "éénzijbandnummer" van Electron
In Amerika kwamen in de loop van de
(oktober 1955). J. Evers, PAoCX, be
alle weerstanden i watt
jaren 1950...60 verscheidene fabrikanten
schrijft daarin een stuurtrap voor e.z.b.,
met éénzijbandapparatuuur voor ama
npkocpprd op het C\KtPPm
gebaseerd
systeem «ron
van At*
de Deen L
teurs op de markt.
Afb.V.3-9. Dome-netwerk, zoals toegepast Dat waren aanvankelijk nog aparte zen
OZ7T.
Afb.V.2-16 toont het uiterlijk en afb.V.3- in de stuurzender voor e.z.b. volgens ders en ontvangers. Collins introduceerde

3

afb.V.3-8.
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Afb.V.3-11. Vossejachtzender op 10 meter van de afdeling Nijmegen
van de VERON.

in 1957 de eerste zendontvanger voor e.z.b., hoofdzakelijk
bedoeld voor mobiel gebruik. Het was de beroemd geworden
KWM1, die op tien willekeurig te kiezen segmenten van 100
kHz breed tussen 14 en 30 MHz kon werken. Er zijn er
1300 van gemaakt. Het was in wezen de voorloper van de
Japanse zendontvangers die in de decennia na 1960 de amateurwereld zouden gaan beheersen.
De transistor doet in het tijdvak 1950... 1960 zijn intrede in de
wereld van het radioamatcurisme. Philips moedigt dat aan
door experimenteertransistoren van het type OC13 en OC14
aan te bieden voor ƒ 4,24 resp. ƒ 5,25. De vergelijkbare
OC70, 71 en 72 kostten toen officieel ƒ 12,--, hoewel Labor
in Den Haag de OC71 en 72 verkocht voor ƒ 5,95 en Egel
Electronics te Amsterdam de OC71 voor ƒ 4,25 [E40]!
De eerste schakeling met transistoren in Electron vinden we
in het nummer van april 1955; een laagfrequentversterkertje.
Toepassing in een zendertje vinden we bij H. de Waard,
PAoZX: in Electron van november 1957 beschrijft hij "Een
miniatuur 80 meter zender met transistoren". De bedoeling
daarvan is primair om te zien hoe klein zoiets kan worden
gemaakt. Het zendgedeelte is kristalgestuurd en werkt met
een transistor type OC45. Die wordt gemoduleerd met een
versterkertje waarin driemaal OC71. Het geheel - minus het
kristal - past in een plastic reageerbuisje. Met een aluminiumstaafje van 60 cm als antenne wordt in het vrije veld met
telefonie een afstand van circa
100 m overbrugd, met telegrafie
gemakkelijk het dubbele. Aan
v<nBC626
1
145 MH«
een "echte" antenne kon natuur
lijk veel verder worden gewerkt.
LI
Beschrijvingen van speciale vossejachtzenders vinden we niet veel
in Electron; niet zo onbegrijpelijk
want meestal werd daarvoor een
legerset, zoals de WS-19, ge
bruikt; of de "vos” nam zijn eigen

zend- ontvanger
Afb.V.3-13. Dit mooie zendontvangertje van M. Knol, PAoAJA, sier
de de voorpagina van Electron van maart 1955.

zender van huis mee. Maar in Electron van maart 1951 vin
den we toch een leuk, draagbaar vossejachtzendertje met
accuvoeding, dat in de afdeling Arnhem van de VERON
werd gebruikt. Het produceert circa 1,5 watt in de tachtigmeterband. Deze "Bantamvos voor oefenjachten" werd ont
worpen en beschreven door W.J.L. Dalmijn, PAoDD, en J.
Veenstra, PAoVS. Afb.V.3-10 geeft het schakelschema; de
trilleromvormer voor de anodespanning is er niet bij gete
kend.
De schakeling van de vossejachtzender voor 10 m waarmee
in de afdeling Nijmegen werd gewerkt ziet u in afb.V.3-11;
de beschrijving is te vinden in [E23|.

Ook voor VHF was er in de dumpwinkel aantrekkelijk mate
riaal te koop. Zoals de BC-625 en de "50-set”, vliegtuigzendertjes voor de VHF-luchtvaartband, die gemakkelijk voor
de 144 MHz-band konden worden ingericht.
Zelfgemaakte zenders voor 70 cm-band zijn er in Electron
ook te vinden. Zoals die waarmee P. Neve, PAoPN, in 1951
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Afb.V.3-12. Frequentieverdrievoudiger en eindtrap van de zender voor 70 cm van P. Neve, PAoPN.
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Afb.V.3-15. J.A Kliffen, PAoKC, met de 3 cm(10 GHz)-zender.

Afb.V.3-14. Schema van de zendontvanger voor 2 m van M. Knol, PAoAJA Let op dat het onderste deel van rechts naar links moet worden
gelezen.

zijn recordverbinding met F8OL maakte [E38]. Hij gaat uit
van een BC-625 set uit de dump, die is gemodificeerd voor
de 144 MHz-band. Daarna komt de schakeling van afb.V.312.
Van de publikaties over apparatuur voor de 70 cm-band wil
len we vooral een de bijzonder goede serie artikelen vermel
den die door DL3FM in het Duitse blad DL QTC werd ge
schreven en die door VERON-VHF-Manager C.D. de
Leeuw, PAoBL, werd vertaald en bewerkt voor Electron tot
een serie van negen artikelen onder de titel "Ontvangers en
zenders voor de 70 cm band" [E61].
Een heel mooi toestelletje beschrijft M. Knol, PAoAJA, in
Electron van maart 1955 onder de titel "Een miniatuur zend
ontvanger voor 2 meter". Afb.V.3-13 toont het; afb.V.3-14
geeft het schakelschema. De kristalgestuurde zender heeft
een geneutrodyniseerde 6J6 in de eindtrap, die amplitudegemoduleerd wordt met een EL41. De ontvanger (onderaan,
het schema loopt van rechts naar links’) is een superheterodyne met een middenfrequentie van 10 MHz; daarop werkt
een 6AG7 als teruggekoppelde (superregeneratieve?) detector.
De tweede en derde trap van de modula
tor worden bij ontvangst als laagfrequentversterker gebruikt.

Zoals in paragraaf V.2 vermeld mochten
de Nederlandse zendamateurs in het kader
van het geophysische jaar van 21 mei 1957
tot 31 december 1959 werken in de band
703—70,4 MHz. Een kristalgestuurde zen
der met bijpassende drieelements yagi-antenne wordt door F. Priem, PAoGG, be
schreven in Electron van augustus 1957.
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Zendapparatuur voor de banden boven de 420 MHz treffen
we in Electron van de jaren 1950... 1960 niet aan. De Neder
landse zendamateurs waren daarop kennelijk niet actief. Een
uitzondering vormt het immer ondernemende duo J.A Klif
fen, PAoKC en J. Evers, PAoCX.
Een eerste smaakmakend artikel in Electron van september
1955 is van de hand van PAoKC: "Zoek ’t hogerop". Hij
geeft daarin aan hoe op de hogere banden, UHF en SHF,
kan worden gewerkt; waarbij als zendbuis het reflexklystron
wordt gebruikt.
In Electron van april 1954 verschijnt van PAoCX en PAoKC
"Verbinding op 10.000.000.000 Hz". Als u de nullen goed telt
komt u op 10 GHz, ofte wel 3 cm golflengte.

Met een reflexklystron als zender (output 0,02 watt; afb.V.315) en een kristalontvanger (beiden gemonteerd in paraboolantennes) wordt getracht de afstand tussen PAoKC en PAo
CX te overbruggen. Dat lukt niet omdat een gashouder een
direct-zicht-verbinding onmogelijk maakt (afb.V.3-16).
Dankzij de dichtgevroren Zaan, waarop de achter een raam
bij PAoKC opgestelde 10 GHz-zender vrij zicht heeft, kan
met de kristalontvanger (waarin een diode 1N22B) en een
gevoelige hoofdtelefoon het signaal tot op 300 m afstand
worden waargenomen.

<JordijAn

PAoCX
dj shouder

PAoKC
«iBtrr'
xnH

ca

r<X)m

Afb.V.3-16. Het radiopad tussen de lokaties van J.A. Kliffen, PAoKC, en J. Evers, PAoCX.

Met een extra laagfrequentversterkertje (boorapparaat) tussen
diode en telefoon lukt het tot
op circa 600 m. Door zender en
ontvanger te combineren en het
zendsignaal in frequentie te mo
duleren maakt PAoKC een ele
mentaire FM-radar waarmee de
gashouder op 1,5 km afstand
kan worden aangetoond! (Wan
neer het gereflecteerde signaal
terugkomt heeft het door het
klystron opgewekte signaal in
tussen een andere frequentie; Afb.V.3-17. Stuurtrap voor éénzijbandmodulatie op 2 meter van J.H. Flint, PAoKT.
de twee signalen interfereren
met elkaar en de verschilfrequentie wordt door de diode gedetecteerd. Hoe verder het terug in het volgende hoofdstuk.
reflecterende object verwijderd is, hoe hoger de toon).
Op antennegebied brengt Electron van 1952 het nodige in
Ook op 144 MHz werd de éénzijbandmodulatie met succes zicht in de materie. L. Feenstra, PAoWQ, komt met een
ingevoerd. Pionier is J.H. Flint, PAoKT, die in Electron van driedelige serie "Beschouwingen over antennes" [E44] en H.
1958 een zender voor e.z.b. voor de tweemeterband be de Waard, PAoZX, rekent af met het toen nog algemeen
schrijft [E39]. In afb.V.3-17 is een deel van de toegepaste geaccepteerde geloof dat een antennevoedingslijn met staan
schakeling te zien. Met B6 en een kristal op 8 MHz wordt de golven een kwartgolflengte of veelvoud daarvan lang
een zeer stabiel signaal op 16 MHz gemaakt (de parasitaire moet zijn [E45].
capaciteit van het kristal is in een brugschakeling ge
compenseerd; kring L4-C2 is afgestemd op 16 MHz). Daar In de periode 1950...60 worden ook enige nieuwe typen an
na wordt het signaal drie keer in frequentie verdubbeld zodat tennes geïntroduceerd. Zoals de ground-plane voor de kortein de anodekring van B8 een signaal op 128 MHz aanwezig golfbanden door ZE2KZ [E46]. En de WoWO-multibandanis. De niet afgebeelde microfoonversterker wordt gevolgd tenne door R. van Straten, PAoLTHF. Dat was een antenne
door een Dome-netwerk dat op de punten A,B,C van de die was afgeleid van de oude Windom-antenne uit 1928
bovenste tak in afb.V.3-17 is aangesloten. De buizen B2, B3, [B101][B102]. Maar in plaats van een enkele draad als voeB4 en B5 vormen een éénzijbandgenerator volgens OZ7T, dingslijn, die een stuk uit het midden met de straler is ver
die uit L4 een signaal op 16 MHz ontvangt. Het e.z.b.-sig- bonden, gebruikt WoWO lintkabel met 300 ohm karakteris
naal op 16 MHz wordt in B8’ gemengd met het signaal op tieke impedantie. De aanpassing klopt daarmee inderdaad
128 MHz uit B8 en het mengprodukt op 144 MHz versterkt wel op een aantal harmonisch gelegen banden. Maar Wo
in B9. Vandaar gaat het naar de laatste twee trappen (832 WO vergat dat op het aansluitpunt van de lintkabel aan de
en 829B) van een bestaande zender voor AM, die voor e.z.b. straler een flinke hoogfrequente spanning staat die stromen
met gelijke fase in de twee draden van de lintkabel veroor
lineair worden ingesteld.
zaakt waardoor de voedingslijn gaat stralen. PAoUHF komt
In 1959 komt het Wetenschappelijk Radiofonds Veder met er dan ook al snel achter dat de WoWO niet deugt [E47].
een prijsvraag; in Electron van augustus 1959 begint de aan H. de Waard, PAoZX, legt dat ook nog eens duidelijk uit en
kondiging hiervan als volgt: "In overeenstemming met haar concludeert dat we de call van Karl Dreher, WoWO, maar
doelstelling de ontwikkeling van de wetenschap en techniek op beter van achter naar voren kunnen lezen...[E48].
het gebied van de radio-telegrafie en radio-telefonie te bevorde Een wél goede multibanddipool voor de kortegolfbanden
ren, vraagt het Wetenschappelijk Radiofonds Veder aan de Ne wordt door F. Priem, PAoGG, in 1956 geïntroduceerd [E49].
derlandse radio-amateurs bijdragen te leveren tot de ontwikke Het is de welbekende W3DZZ-dipool met sperkringen
(ftraps"), door bedenker C.L. Buchanan, W3DZZ, beschre
ling van de radio-communicatie".
De deelnemers worden vrijgelaten in de keuze van het on ven in QST van maart 1955.
derwerp; als essentieel onderdeel van de bijdrage zullen de in
verband met het onderwerp verrichte experimenten worden Ook over richtantennes treffen we in Electron het nodige
beschouwd. Voor de beste inzending is een bedrag van hoog aan. In het nummer van mei 1949 maakten de lezers reeds
stens ƒ 1000,— beschikbaar. PAoKT dingt mee naar de prijs kennis met de cubical quad antenne. In 1952 beschrijft J.A.
met zijn inzending "Enkelzijbandmodulatie, toegepast op ho Janssen, PAoDOC, zijn cubical quad voor de tienmeterband.
ge frequenties bij verbindingen over grotere afstanden" en hij Daarbij was - conform de eerste informatie over dit antenneontvangt in 1961 een bedrag van ƒ 500,=, dus de helft van type in QST - zowel het straler- als het reflectorraam met
hei maximaal beschikbare bedrag. De andere helft gaat naar twee windingen uitgevoerd. PAoDOC voedt de straler met
J.G.C. Niehaus, PAoFA, voor zijn inzending "Getransistori- 300 ohm-lintkabel [E50]. In 1957 maakt A.F. van der Pauw,
seerde zend-ontvanger voor de 2 m-band". Wij komen hierop PAoQX, een cubical quad voor de vijftienmeterband.
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Die heeft enkelvoudige ramen en de voeding gebeurt met
coaxiale kabel [E51]. In 1959 beschrijft R. van Straten, PAoUHF, een cubical quad voor de drie banden 10, 15 en 20 m.
Voor elke band is een afaonderlijke combinatie van straler
en reflector aanwezig. De antenne is uitgevoerd in "spinnekop"-configuratie met aparte coaxiale voedingskabels voor de
drie banden. Een uitvoering die nog steeds gangbaar is
[E52].

Een multiband-yagi-richtantenne voor de kortegolf wordt in
1957 in Electron beschreven door G. Eikenaar, PAoCT. Het
is de G4ZU-beam met drie elementen voor de banden 10, 15
en 20 meter van ontwerper Dick Bird. Een antennetype dat
in later jaren nogal omstreden is geraakt en dan ook geen
navolging heeft gevonden [E53]
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V.4.

Ontvangtechniek

Door de toenemende activiteit in de jaren vijftig werd het op
de kortegolfamateurbanden steeds drukker en om dan toch
een ongestoorde verbinding te kunnen maken werden aan de
selectiviteit van de ontvanger steeds hogere eisen gesteld
(afb.V.4-1). Eén van de methoden om een bestaande ont
vanger selectiever te maken is toevoeging van wat een Q5-er
werd genoemd. Het signaal wordt daarbij ergens in de middenfrequentversterker afgenomen en naar de Q5-er gevoerd;
daarin wordt het met een mengbuis omgezet naar een lage
middenfrequentie van bijvoorbeeld 50 kHz. Op die lage m.f.
kan gemakkelijk een smalle banddoorlaat met steile flanken
worden gemaakt met bandfïlters van spoelen en condensato
ren. Na detectie gaat het signaal terug naar de laagfrequentversterker van de ontvanger. Een populaire Q5-er was de
vliegtuigontvanger BC453; in de "dump" te koop. Die be
strijkt de frequentieband 190...550 kHz en kan dus worden
afgestemd op de gebruikelijke middenfrequenties rond 455
kHz. De BC453 is zeer selectief en geeft een flinke verbete
ring van het scheidend vermogen.
De vraag naar grote selectiviteit werd vooral actueel bij ont
vangst van éénzijbandgemoduleerde signalen. Zoals we in
paragraaf V.3 reeds vermeldden publiceerde P. van Prooyen,
PAoPVP, in Electron van 1950 en 1951 een serie artikelen
over e.z.b. In het nummer van december 1951 beschreef hij
een e.z.b.-ontvanger waarvan afb.V.4-2 het schema toont.
De ongewenste zijband wordt daarin onderdrukt volgens de
fasemethode. Het oscillatorsignaal voor de beide detectoren
B3 en B4 komt uit B2; de vereiste 90° faseverschuiving tus
sen de oscillatorsignalen in de beide takken komt tot stand
door de signalen van de primaire respectievelijk secundaire
kring van bandfilter Tl af te nemen. Het bijzondere van de
ontvanger is dat er ook amplitudegemoduleerde en smalbandige frequentiegemoduleerde signalen mee kunnen wor
den ontvangen. Daartoe wordt het oscillatorsignaal uit B2 in
een regellus fasevergrendeld met de draaggolf van het ont
vangen signaal, waarbij BI als reactantiebuis fungeert. Ook
bij AM en FM is zijbandkeuze mogelijk.
Hetzelfde principe is door J. Evers, PAoCX, toegepast.
Eerst in "De vectorscope" [E54), waarvan afb. V. 4-3 het
blokschema geeft. Het toestel wordt aangesloten op de middenfrequentversterker van een ontvanger en geeft dan zeer
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Afb.V.4-1. De tachtigmeterband in de tijd van de amplitude-

modulatie.

278

LOCAL |
OSCILLATCR

GEUJKSP
VERST.

RE ACT
BUIS

Afb.V.4-3. Blokschema van de vectorscope van J. Evers, PAoCX

Afb.V.4-2. Schakelschema van het detectiegedeelte van de universele ontvanger van P. van Prooyen, PAoPVP, die geschikt is voor
éénzijbandmodulatie, amplitudemodulatie, smalbandige frequentie- en fasemodulatie.

illustratieve beelden van het ontvangen signaal: afb.V.4-4.
In een latere versie - "De frequentieschaar" [E55], afb.V.4-5
- worden de signalen in de beide zijbanden afzonderlijk ge
detecteerd en hoorbaar gemaakt. Daarbij kunnen boven- en
onderzijband worden toegevoerd aan de linker- resp. rechterschelp van een hoofdtelefoorL
PAoCX schrijft daarover: "Het merkwaardige is nu, dat het
soms mogelijk is om een station, dat door storing en interfe
rentie van andere stations op beide zijbanden onleesbaar ge
worden is, op deze wijze nog is te verstaan. Het effect is nogal
lastig te beschrijven. Men heeft ongeveer het gevoel of men het
gewenste geluid overal tegelijk hoort, maar vooral in het ach
terhoofd, terwijl de storing buiten om de hoofdtelefoon heen
raast (afb.V.4-6). Als men geluiden van verschillende kanten
hoort, schijnt men ze beter te kunnen discrimineren dan wan
neer ze van één richting komen. Het is de enige reden die ik
voor dit merkwaardige verschijnsel kan bedenken. Bij fading
kunnen t.g.v. fazeverschuivingen en sterkteverschillen tussen de
zijbanden bovendien verschijnselen optreden, welke soms sterk
aan echte stereofonie doen denken. Het ene moment hoort
men de muziek door zich heen trekken en even later heeft men
enigszins het gevoel in een grote zaal te zitten. Soms hoort
men de hoge tonen als van ver weg tegen een voorgrond van
lage tonen, steeds wisselend van karakter.
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Afb.V.4-6. In de stand “stereo“ van de frequentieschaar worden
de hoge- en lage zijband van een signaal gescheiden en ieder
aan een oor toegevoerd.
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Afb.V.4-4. Deze plaatjes toont de vectorscope. 1 = goede amplitude
modulatie met een modulatiediepte van 50%. 2 = goede amplitude
modulatie bij indirecte ontvangst. 3 = interferentie van buurkanaal. 4
= amplitudemodulatie met onstabiele draaggolf (terugwerking op
VFO). 5 = amplitudemodulatie met parasitaire fasemodulatie door
onjuiste neutrodynisering of afstemming van de zendereindtrap. 6 =
goede frequentie- of fasemodulatie met een modulatie-index van één
(a = 57° 3’). 7 = goede frequentie- of fasemodulatie bij indirecte
ontvangst. 8 = amplitudemodulatie met FM-brom. 9 = éénzijbandmo
dulatie. 10 = te brede frequentiemodulatie.
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Atb.V.4-5. De “1requentieschaar“ van J. Evers, PAoCX

Het is vaak een sensatie om op deze wijze naar een ver verwij
derd middengolf- of kortegolfomroepzender te luisteren..

PAoCX heeft zijn "Frequentieschaar" indertijd aan auteur
gedemonstreerd en daarbij viel het hem op dat middengolfomroepzenders tegen de schemering dit "stereo-effect" al
begonnen te vertonen terwijl bij "normale" AM-detectie van
de omhullende van het signaal nog niets van selectieve fa
ding viel te bespeuren. Het was inderdaad een bijzondere
sensatie.
Het Wetenschappelijk Radiofonds Veder heeft PAoCX in
1958 een prijs toegekend "terzake van zijn werk voor verkrij
ging van een betere ontvangst van gestoorde radiosignalen in de
amateurbanderi' [56]! In het bestuur van het fonds hadden
toen onder andere J.J. Frederikse, PAoFP, en dr. H. de
Waard, PAoZX, zitting.

Echt goede selectiviteit voor éénzijbandsignalen is te maken
met knstalfilters. In Amerika was ontdekt dat zulke filters
voor middenfrequenties rond 455 kHz zelf konden worden
gemaakt met kristallen die in de "dump" goedkoop te verkrij
gen waren en bedoeld voor militaire zendontvangers met

Afb.V.4-8. Middenfrequentkristalfilter, gemaakt door J. Evers, PAoCX,
met twee kwartskristallen uit de "dump".
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IIH
Afb.V.4-7. Bandfilters met en zonder Xtallen en de frequentiekarakteristieken. De Xtallen zijn uit de dump.
Xtal 1 = Channel 57 (475,926 kHz; Xtal 2 = Channel 58
(477,778 kHz); Xtal 3 = Channel 59 (479,630 kHz).

frequentiemodulatie. Het is weer J. Evers, PAoCX, die de
Nederlandse amateurs kennis laat maken met deze mogelijk
heid in een zeer leesbaar artikel in Electron van 1956 [E57].
Daarin behandelt hij niet alleen het "klassieke" middenfre
quentkristalfilter met één kristal en een phasing condensator,
maar ook filters met twee kristallen op iets verschillende fre
quentie in een brugschakeling waarmee een doorlaatkromme
met vlakke top kan worden gemaakt: afb.V.4-6. Afb.V.4-8
toont zo’n uitgevoerd bandfilter met twee kristallen, gemon
teerd op een stukje "VERON-frame" van de afdeling Leiden
van de VERON. Voor het zichtbaar maken van de filterkarakteristiek gebruikt PAoCX een sweeposcillator waarvan de
frequentie periodiek wordt gevarieerd door de afstemcondensator met een elektromotortje rond te draaien. De filterdoorlaat verschijnt op het scherm met lange nalichting van
een kathodestraalbuis uit een radartoestel; een "smeerpijp"
noemt PAoCX dat. Dezelfde truc met een motortje had
PAoCX al eens toegepast in een eenvoudige panorama-ontvanger, gemaakt van een 18-set [E58]. PAoCX geeft ook
aan hoe de frequentie van een kristal kan worden verlaagd

Afb.V.4-9. Schakelschema van de Selectoject.

door langs elektrolytische weg een laagje koper op de electroden neer te slaan. Voor het verhogen van de frequentie
kan het kristal worden geslepen: een hachelijke onderne
ming. Een veiliger manier is etsen in een oplossing van ammoniumbifluoride en die methode wordt door F. Priem,
PAoGG, aangegeven in Electron van april 1958.
Tot de middelen om storingen in de ontvangst te verminde
ren behoren ook inkepingsfilters, in het Engels notch filters
genoemd, waarmee een interferentietoon kan worden ver
zwakt. Een voorbeeld van zo’n inkepingsfilter, dat in het
laagfrequentdeel van de ontvanger wordt opgenomen, is de
Selectoject, oorspronkelijk beschreven in QST van november
1949 en in ons land geïntroduceerd door P. van Prooyen,
PAoPVP, in Electron van juni 1951. Afb.V.4-9 geeft het
schakelschema. Met de gekoppelde variabele weerstanden
R4 en R7 kan de frequentie van de inkeping worden ingesteld tussen ongeveer 150 Hz en 8000 Hz. Door de (gekoppelde) schakelaars SI en S2 te plaatsen in de in de afbeelding getekende stand verandert de Selectoject van een inke
pingsfilter in een filter met een smalle, zeer scherp gepiekte
doorlaat dat bij telegrafie kan worden gebruikt.
Een ander middel om een bestaande middenfrequentversterker meer selectiviteit te geven is de toevoeging van een QMultiplier. Het idee wordt in Electron van oktober 1952 beschreven onder de fraaie (?) benaming "De Q-maler". Het is
een interessante schakeling die op allerlei plaatsen kan wor
den toegepast waar de Q van een afgestemde kring moet
worden opgevoerd.

6J6|—

CB

C6

c

3 c,iL] r
|

C1

13

T 67 c’2

l II 1 I

---

Afb.V.4-12. De 70 cm convertor van E. Ludwig, PAoLU.

Aanvankelijk ontvingen de meeste amateurs éénzijbandsignalen op een ontvanger die was voorzien van de gebruike
lijke diodedetector voor AM. Door de zwevingsoscillator
(b.f.o.) in te schakelen en de hoogfrequent- en/of middenfrequentiversterking te verminderen konden e.z.b.-signalen
daarmee redelijk worden gedemoduleerd, zij het dat de auto
matische versterkingsregeling daarbij onwerkzaam was. Bij de
voor de tachtigmeterband gebruikelijke éénzijbandzenders
volgens de fasemethode werkt de oscillatortrap op de zendfrequentie. Door die trap eveneens bij ontvangst te laten
genereren - hetgeen voor de frequentiestabiliteit ook al ge
wenst is - kan het signaal daarvan worden gebruikt voor
draaggolfherstelling in de ontvanger. Daartoe wordt van de
oscillator een in sterkte regelbaar signaal afgenomen en sa
men met het ontvangen signaal aan de ontvangeringang toegevoerd. Die detecteert de draaggolf plus de ene zijband als
een AM-signaal. Een voordeel van die methode is dat altijd
precies op de frequentie van het tegenstation wordt uitgeko
men, terwijl bovendien aan de ontvanger kan worden ge
draaid - bijvoorbeeld om een aangrenzend, storend signaal
kwijt te raken - zonder dat het e.z.b.-signaal on_______ verstaanbaar wordt.
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Afb.V.4-10. Schakelschema van de 6J6-balansconvertor voor de tweemeterband,
zoals uitgevoerd door M. Knol, PAoAJA.

In de Eénzijbandrubriek van Electron verschijnen
vanaf 1957 allerlei speciale schakelingen voor
éénzijbandontvangers, zoals produktdetectoren en
automatische versterkingsregelingen waarbij de
regelspanning na verdwijnen van het signaal nog
even blijft gehandhaafd, een zogenoemde "hanga.v.r.", waardoor de ontvangst veel rustiger wordt.
In de periode 1950... 1960 verschijnen speciaal
voor amateurgebruik ontwikkelde ontvangers op
de markt, zoals die van Geloso. Op diverse foto’s
in Electron zien we dat toestel Maar opmerkelijk
is dat er in het blad niet mee wordt geadverteerd.
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Afb.V.4-11. Convertor voor 70 cm, zoals in 1950 gebruikt door E. Ludwig, PAoLU, en P. v.d.
Valk, PAoZQ.

Er zijn trouwens in het algemeen weinig advertenties met
specifiek op de radiozend- en ontvangamateur gerichte appa
ratuur in het blad te vinden. In paragraaf V.l werd dan ook
reeds opgemerkt dat de inkomsten uit advertenties met na
me in de laatste jaren van het decennium 1950...60 sterk te
rugliepen.

Van wat over VHF en UHF in Electron van 1950... 1960 is
gepubliceerd dient in de eerste plaats de artikelenserie "Ontvanger-ingangsschakelingen voor VHF en hun aanpassing
aan de antenne" te worden gememoreerd, een serie geschre
ven door ir. S. Gratama, PE1PL (roepletters van het station
van het Physisch Laboratorium, thans FEL, te Den Haag).
De eerste aflevering verscheen in Electron van mei 1952 en
het laatste deel, nummer 31 (!), in januari 1955. Een gewel
dige serie, niet alleen naar omvang, maar vooral ook naar
inhoud, waarin zowel theorie als praktijk op zeer grondige
en duidelijke wijze aan bod komen. Hoewel verschenen in
een amateurblad zal ook menige beroepsradioman ervan
hebben geprofiteerd.

Voor ontvangst in de 144 MHz-band werden nog geen speci
ale ontvangers gebruikt; dat gebeurde met een convertor die
werd gevolgd door een kortegolfontvanger. Een populaire en
met de toen beschikbare onderdelen bijna optimale conver
tor was die waarin dubbeltrioden van het type 6J6 werden
gebruikt; afb.V.4-10 geeft het schakelschema van zo’n con
vertor, in 1951 beschreven door M. Knol, PAoAJA [E59].
Hij beweert dat minstens 60% van de Nederlandse en 75%
van de Engelse tweemeteramateurs hiermee werkte. De fre
quentie van de oscillator met het buisje 955 is variabel en de
achter de convertor geschakelde kortegolfontvanger is vast
afgestemd op 10 MHz. In latere uitvoeringen wordt een gro
tere frequentiestabiliteit bereikt door het oscillatorsignaal in
de convertor af te leiden van een kwartskristal, waarmee dus
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Afb.V.4-14. J. Evers, PAoCX, luistert op de be
vroren Zaan naar de 3 cm-signalen, uitgezon
den door JA Kliffen, PAoKC. In het brandpunt
van de parabool is een kristaldetector gemon
teerd die wordt gevolgd door de laagfrequentversterker van een boorapparaat.

een signaal met een vaste frequentie van bijvoorbeeld 134
MHz wordt opgewekt. De band 144... 146 MHz wordt daar
mee omgezet naar 10... 12 MHz en daarop wordt de korte
golfontvanger afgestemd.

De 70 cm-band ondervond in de jaren vijftig toenemende
belangstelling. Dat was ongetwijfeld mede het gevolg van de
invoering in 1951 van de C-machtiging, die tot 1955 alleen
het gebruik van de band 420...460 MHz en hogere frequen
ties toeliet.

Afb.V.4-13. Hoogfrequentversterkertrappen van de 70 cm convertor,
in 1953 gemaakt door C. Jobse, PAoJOB.
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PN, paste een soortge deel zijn ondergebracht in afzonderlijke kastjes, die met een kabeltje zijn verbonden.
lijke convertor toe bij
zijn recordverbinding met F8OL over 315 km. Een bewijs dat In paragraaf V.2 las u dat de Nederlandse zendamateurs in
zelfs zonder h.f.-versterking nog een behoorlijke gevoeligheid het kader van het geophysisch jaar van 21 mei 1957 tot 31
december 1959 gebruik mochten maken van de band
werd bereikt.
C. Jobse, PAoJOB, liet het probleem van de h.f.-versterking 70,3...70,4 MHz. In Electron van augustus 1957 beschrijft F.
niet los [E60]. Na vele proeven bereikt hij met een EC80 en Priem, PAoGG, een convertor voor deze band, bestaande uit
een extra coaxiale kring enig resultaat. De convertor wordt een 6AK5 als h.f.-versterker en een 6J6 als mengbuis en vrijdaarbij gevolgd door een communicatie-ontvanger met een lopende oscillator.
bandbreedte van 8 kHz of minder. Toch blijkt die combinatie
minder gevoelig dan een voor 70 cm ongebouwde BC624 Ontvangers voor de frequentiebanden boven 70 cm treffen
met een middenfrequentbandbreedte van 150 kHz, waarvoor we in Electron van 1950...60 niet aan. De uitzondering daar
een EC80 als hoogfrequentverterker is geschakeld, een sys op vormen de experimenten op 10 GHz van J.A. Kliffen,
teem dat door enkele andere amateurs werd gebruikt. PAoKC, en J. Evers, PAoCX, waarvan we in paragraaf V.3
Daarop brengt PAoJOB nog een tweede h.f.-trap aan met melding maakten.
als buis de helft van een ECC81. De schakeling van de beide De ontvanger bestond daarbij uit een kristaldetector in een
h.f.-trappen is te zien in afb.V.4-13. In Electron van novem stukje golfpijp, aangesloten op een parabolische reflector,
ber 1954 vat PAoJOB de door een aantal amateurs gebruik gevolgd door een boorapparaat als laagfrequentversterker
te schakelingen nog eens samen onder de titel "De 70 cm (afb.VB.4-14).
convertors van PAoBAL, -JOB, -SK en -WAR". In het artikel
worden onder andere de maten van de coaxiale kringen aan Over vossejachtontvangers is in de jaargangen 1950...60 van
gegeven evenals schakelschema’s voor een h.f.-versterker en Electron ook weer heel wat te vinden. Vooral de moeite
een op de (kristal)mengtrap volgende m.f.-voorversterker waard is een serie van vier artikelen over peilontvangers
met een 6AK5.
door J. de Lange Boom, PAoDLB, in Electron van 1955
[E62]. Na enige theorie over de raamantenne volgen schake
Voor wat de 70 cm-band betreft noemen we tenslotte nog lingen van zowel rechte- als superheterodyne-peilontvangers,
een serie van negen uitstekende artikelen door VHF-mana- culminerend in een fraaie super met zeven buizen, voorzien
ger C.D. de Leeuw, PAoBL, in Electron van 1958 onder de van éénrichtingsontvangst (sense), waarvan afb.V.4-15 het
titel "Ontvangers en zenders voor de 70 cm band". De serie schakelschema en afb.V.4-16 het uiterlijk toont. De drievou
was gebaseerd op een publikatie van DL3FM in het Duitse dige afstemcondensator 30 is van het schuiftype, gemaakt
blad DL QTC.
van drie Philips’ toltrimmers!
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... de onderdelen zo klein...

Afb.V.4-16. De superheterodyne-peilontvanger van J. de Lange
Boom, PAoDLB. Links het midden- en laagfrequentgedeelte met
de batterijen, rechts het hoogfrequentgedeelte met peilraam. Het
lucifersdoosje geeft een indruk van de afmetingen.

Dankzij de transistor konden de afmetingen van draagbare
ontvangers worden gereduceerd (afb.V.4-17).
Daarvan profiteerde ook de maker van een peilontvanger.
De eerste beschrijving van zo’n getransistoriseerd peildoosje
vinden we in Electron van november 1958; het is een ont
werp van H. Tober, ex-PAoTOB. Afb.V.4-18 toont daarvan
het wel heel simpele schakelschema. Het superregeneratieve
ontvangertje werkt in de tachtigmeterband.
Een voor die tijd zeer geavanceerde getransistoriseerde peil
ontvanger voor 80 m treffen we aan in Electron van oktober
en november 1958. Het toestel, ontworpen door de indertijd
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Afb.V.4-18. Peilontvangertje voor 80 meter met één transistor van H.
Tober, ex-PAoTOB.
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PAoCX

...of de handen zo groot?
Afb.V.4-17. Cartoon van J. Evers, PAoCX, in 1958.

bekende vossejager C. Visman uit Eindhoven, bevat 7
germaniumtransistoren in een superheterodyneschakeling,
waarbij nog een aparte balanseindtrap kan worden aangeslo
ten voor luidsprekerontvangst. Er wordt een ferrietantenne
in toegepast, plus een staafantenne voor sense.

Tegen het eind van de jaren vijftig werd in de afdelingen
Rotterdam en Deventer het jagen op 2 meter weer opge
pakt, zoals we in paragraaf V.2 reeds vermeldden. Superre
generatieve peilontvangertjes daarvoor werden door L. Levering, PAoROX, in [E25] beschreven.

I

Hoofdstuk V!
De jaren zestig

Vl.1.

De VERON

Na het tumultueuze begin van de jaren vijftig was de VE
RON in rustiger vaarwater gekomen en deze stabilisatie zet
te zich voort in het decennium 1960...70.
In de 21e vergadering van de Verenigingsraad op 23 april
1960 zal L.J. v.d. Tooien, PAoNP, het algemeen voorzitter
schap overdragen aan Ph.J. Huis, PAoAD. Maar dat gaat
niet door omdat PAoAD zich kort daarvoor in Zwitserland
heeft gevestigd. PAoNP blijkt gelukkig bereid om nog een
jaar voorzitter te blijven. Algemeen secretaris J. Evers, PAoCX, bevindt zich nog steeds in Italië en de man die het se
cretariaat al geruime tijd heeft waargenomen - J. Mul, PAoNLC - wordt zijn opvolger. (Evenals in de voorafgaande
hoofdstukken vermelden wij uitsluitend de mutaties in het
Dagelijks bestuur. Voor wat de overige leden van het
Hoofdbestuur en officials betreft verwijzen wij naar het door
J. Hoek, PAoJNH, geschreven hoofdstuk XV).
In de 22e vergadering van de VR op 23 april 1961 blijkt
PAoNP nog eens bereid een jaar te blijven als algemeen
voorzitter. Penningmeester H. Meiners, PAoNA, treedt af en
wordt wegens zijn vele belangrijke werkzaamheden voor de
VERON benoemd tot Lid van Verdienste. H. van der
Zwaag wordt de nieuwe penningmeester.
Een jaar later is het dan zover dat PAoNP het voorzitter
schap overdraagt aan W.J.L. Dalmijn, PAoDD, die reeds ve
le jaren vice-voorzitter is geweest. OM van der Tooien, PAo
NP, wordt terecht tot Erelid benoemd, want hoeveel hij voor
de VERON heeft betekend heeft u in de voorafgaande
hoofdstukken kunnen lezen. De nieuwe vice-voorzitter is C.
van Dijk, PAoQC.
In 1964 vertrekt PAoNLC voor enige tijd naar Amerika en
in de 25e verenigingsraadvergadering op 18 april 1964 wordt
M.P. Hollander, PAoMPH, tot waarnemend algemeen secre
taris benoemd. In oktober 1965 is J. Mul, PAoNLC, terug in
ons land en neemt het secretariaat weer over.
Nogal wat mutaties in het Dagelijks bestuur vinden plaats in
de 28e vergadering van de VR op 23 april 1967. L. van de
Nadort, PAoLOU, wordt algemeen voorzitter; J. de Vries,
PAoGE, algemeen secretaris en G.H. Akse, PAoAXE, alge
meen penningmeester. De VR benoemt de aftredende pen
ningmeester K. van der Zwaag tot Lid van Verdienste.
De laatste mutatie in het DB in het hier beschreven decen
nium vindt plaats in de 30e vergadering van de VR op 20
april 1969: daarin neemt A.A. Dogterom, PAoEZ, de functie
van algemeen vice-voorzitter over van PAoQC.
Tenslotte vermelden wij dat W.J.L. Dalmijn, PAoDD, in
1966 wordt benoemd tot penningmeester van het Executive
Committee van de LARU, Region 1. C. van Dijk, PAoQC,
wordt voorzitter van de VHF Working Group van de IARU,
Region 1. Een eervolle onderscheiding voor deze twee ama
teurs, maar ook voor de VERON!
Een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van de VE
RON tussen 1960 en 1970 vindt u in afb.VLl-1. Het ledental

fluctueert enigszins en stijgt pas in 1969 met een sprong tot
3256. De inkomsten uit de contributies en abonnementen op
Electron stijgen evenwel met een factor 1,87.
Dat was te danken aan enige verhogingen van de contribu
tie: in 1961 van ƒ 15 naar ƒ 16, in 1964 naar ƒ 18, in 1965
ƒ 20, in 1966 ƒ 22,50, in 1968 ƒ 25. In de periode 1960 t/m
1969 dus een stijging met een factor 1,67 (Uit hoofdstuk
XVI blijkt dat in die periode de kosten van levensonderhoud
slechts stijgen met een factor 1,45). Hierbij dient te worden
opgemerkt dat de regeling van de afdrachten aan de afdelin
gen zowel in 1960 als 1968 wordt gewijzigd. Opvallend is dat
de kosten van het Centraal Bureau toenemen met een fac
tor van bijna drie! Dat bureau verhuist eind 1968 van Prin
sengracht 1083 naar Overtoom 262 te Amsterdam-C.
Ook in de periode 1960...70 vinden in het bureau veel personeelwisselingen plaats waar het werk onder lijdt. Dat werk
betreft niet alleen de administratie van de VERON maar
ook het Verkoopbureau. Gelukkig staat er altijd een vrijwil
liger klaar om bij te springen en de zaak in goede banen te
leiden: J. Fleurbaay, PAoAMC. Hij heeft de VERON vele
jaren lang onschatbare diensten bewezen!
Terwijl tot en met 1968 een positief saldo kan worden ge
boekt sluit 1969 af met een fors tekort van ruim zeven dui
zend gulden.
In hoofdstuk V rapporteerden wij over besprekingen met de
VRZA op 12 december 1959 en 16 januari 1960 met als on
derwerp een mogelijk samengaan met de VERON; bespre
kingen die echter tot niets leidden. Ook daarna vinden soort
gelijke besprekingen plaats. Zo in 1962 een oriënterend con
tact tussen de VRZA en de voorzitter van de afdeling Eind
hoven van de VERON. Van VERON-zijde is behalve ge
noemde voorzitter ook de algemeen voorzitter van de VE
RON aanwezig. Omdat de datum van dit oriënterende con
tact niet is vastgelegd in de ons ter beschikking staande
(VR) stukken weten wij niet of dit L.J. v.d. Tooien, PAoNP,
is geweest of zijn opvolger W.J.L. Dalmijn, PAoDD; wij ne
men aan dat het PAoDD is geweest.
De VRZA wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter
M.J. van Schagen, PAoLZ en een lid: C.J. Heuvelman, PAoCJH. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
VRZA op 6 mei 1962 spreekt - voorzover ons bekend - de
meerderheid van de aanwezige leden zich uit voor een fusie
met de VERON, handhaving van de VERON en Electron,
alsmede voor een versteviging van de positie van de PA’s in
de VERON. Op 23 juni 1962 is er weer een bespreking tus
sen het Dagelijks bestuur van de VERON en een delegatie
van de VRZA bestaande uit M.J. van Schagen, PAoLZ;
J.A.M. Wennekes, PAoKAM; A.J. Colpaert, PAoVF en C.J.
Heuvelman, PAoCJH. Er volgen nog besprekingen op 8 sep
tember en 22 december 1962. Hierin worden door het HB
voorgestelde wijzigingen van de statuten van de VERON
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besproken, teneinde de positie van de PA’s in de VE
RON te verstevigen: een wens van de VRZA.
Op 1 februari 1963 verschijnt een gelijkluidend slotcom
muniqué, ondertekend door PAoDD en PAoLZ, in CQPA en Electron. Hierin wordt een compromis ontvouwd
dat het mogelijk zal maken om tot een fusie tussen de
beide verenigingen te komen.
Wij citeren uit het communiqué:
"Als meest praktische vorm voor dit ontwerpcompromis is
gekozen voor een ontwerp (nieuwe) statuten dat zowel aan
de verenigingsraad (VERON) als aan de algemene leden
vergadering (V.R.ZA.) zal worden voorgelegd. De waarbor
gen die ten aanzien van de eerder genoemde zeggenschap
worden gevraagd en die in deze ontwerp (nieuwe) statuten
zijn omschreven, omvatten het navolgende:

7. Het door de verenigingsraad te kiezen Hoofdbestuur zal
voor tenminste tweederde deel zijn samengesteld uit
zendamateurs.
2 Het Hoofdbestuur stelt vast of de vereniging op congres
sen, besprekingen, enz. zal zijn vertegenwoordigd en be
paalt wie de delegatie zullen vormen.
3. Stemrecht in de vereniging hebben de gewone leden; dat
zijn leden-zendamateurs alsmede de leden niet-zendamateurs die één jaar aspirantlid zijn geweest en tenminste
18 jaar oud zijn.

Jaar

Contribu
tie/Abon
nementen

Saldo *)

Uitgaven

Inkomsten

Advertenties

Elec
tron 3)

Centraal
Bureau

Voor
delig

Nade
lig

2)

1960

2844

37.007

6509

22.759

6.601

5.619

1961

2835

39.671

8.639

22.914

7.481

3.898

1962

2813

39.723

5.742

24.318

8.628

215

1.917

1963

2906

40.472

5.693

24.440

9.339

1964

2671

46.274

5568

27.932

10.721

796

1965

2659

51.144

5.218

28.167

12.465

3.874

1966

2745

58.440

3507

30.077

13.883

4.615

1967

2913

59.812

6.691

32.339

15575

6.254

1968

3055

69.626

5.810

35508

18.438

3.128

1969

3256

69.249

8.178

45545

19.484

7217

Alle bedragen zijn in guldens.
1) Het saldo is het exploitatieresultaat van het betreffende boekjaar,
zonder verrekening van saldi van voorafgaande jaren.
2) Dit betreft de commerciële advertenties plus die in de rubriek "Wie
helpt mij..."; tevens is hierin de opbrengst van de losse verkoop van
Electron opgenomen.
3) Drukkosten, verzendkosten, kosten van clichés en van illustraties.
Afb.VI.1-1. Overzicht van de ontwikkeling van ledental en enkele belan
grijke bronnen van inkomsten en uitgaven in het decennium 1960...1970.

Jndien nu de verenigingsraad (VERON) en de algemene
ledenvergadering (V.R.Z.A.) instemmen met de ontwerp(nieuwe)-statuten, is hiermede een basis gelegd voor een fusie
en kan regeling van de details plaatsvinden."

Hoe is het verder gegaan? Welnu, de VR blijkt in haar 24e
vergadering op 21 april 1963 het concept voor de nieuwe
statuten na een kleine wijziging met grote meerderheid te
willen aanvaarden (50 stemmen vóór, 7 tegen) [Fl]. De
ALV van de VRZA wijst het voorstel echter af met 34 stem
men tegen, 7 vóór en 1 blanco [F2J. Het schijnt dat het
VRZA-bestuur het fusievoorstel in de ALV niet heeft ver
dedigd, mogelijk omdat het er zelf geen heil (meer?) in zag.
Ook wreekt zich hier de structuur van de VRZA waarin uit
sluitend de op de ALV aanwezige zendamateurs - dus een
relatief kleine groep uit de leden - stemrecht hebben en zo
besluiten kunnen nemen waar de meerderheid van de leden
het niet mee eens behoeft te zijn. De 34 PA’s op de ALV
vinden een fusie met de VERON pas vertrouwd wanneer:

- de VERON wordt gereorganiseerd in autonome groepen,
met daarboven een Raad van Bestuur (een voorstel in
deze richting was door de afdeling Eindhoven van de
VERON al naar voren gebracht in de 24e vergadering
van de VR en toen verworpen);
- de zendamateurs een groep vormen met als blad CQ-PA\
- de overige amateurs een groep vormen met als blad Elec
tron [F2].
In de 25e verenigingsraadvergadering op 19 april 1964 geeft
algemeen voorzitter WJ.L. Dalmijn, PAoDD, een overzicht
van de stand van zaken. Hij merkt op dat de verhouding tus-
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sen de aantallen leden van VRZA en VERON 1 : 4, be
draagt, waarbij geen rekening is gehouden met dubbelleden
(de VRZA had op 31 december 1961 616 leden; op 9 okto
ber 1963 708 leden). Inmiddels zijn voorzitter, vice-voorzitter
en secretaris van de VRZA afgetreden.
Het nieuwe VRZA-bestuur verzoekt om een informatief
gesprek. Dat vindt plaats op 13 april 1964. Algemeen voor
zitter PAoDD en algemeen vice-voorzitter C. van Dijk, PAoQC, praten met de nieuwe voorzitter van de VRZA, G.J.
Kooyman, PAoWX en de nieuwe vice-voorzitter AJ.M. Wagenaar, PAoAI. Voorts is van VRZA-zijde aanwezig
J.AP.M. van Stierhout, PAoVRZ, die de verslaglegging ver
zorgt. De stemming blijkt niet onvriendelijk maar het ge
sprek leidt verder tot niets omdat PAoWX alleen iets voelt
voor een fusie op basis van de statuten van de VRZA en
ook afwijzend staat tegenover het idee van een voorlichtings
dag voor de leden van de VRZA.
In 1964 doen P. van Weerlee, PAoYZ (lid van de VERON)
en VRZA-bestuurslid PAoVDZ via een brief een poging om
een gemeenschappelijke vergadering van VERON- en
VRZA-leden te organiseren teneinde tot eenheid onder de
zendamateurs te komen.
Het HB van de VERON antwoordt dat de VR een duidelij
ke uitspraak ten gunste van de eenheid heeft gedaan en dat
de deur open is gehouden. Het VRZA-bestuur laat per brief
weten dat de ALV een samengaan heeft afgewezen en dat
het zich niet bevoegd acht op de poging van de PAoYZ en
PAoVDZ in te gaan.
Ook dit goed bedoelde streven strandt dus.

VERON - Radiokamp ^

!ƒ//
ƒ
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"’ÓA
(

A

Leusderheide

26,2/,26 Augu$rus19óó

Afb.VI.1-2. VERON-Radiokamp 1966. Jan Ottens, PAoSSB, met zijn
zelfgemaakte éénzijbandzenderontvanger. Rechts, de eindtrap met 4
buizen 807 parallel. J.A Bottema, PAoBRM, hanteert de microfoon.

In 1967 heeft VERON-voorzitter L. v.d. Nadort, PAoLOU,
tweemaal een informeel gesprek met VRZA-voorzitter G.J.
Kooyman, PAoWX, als officieuze basis ter verkenning van
het terrein. In september 1967 ziet het er naar uit dat een
officieel contact in klein verband mogelijk is. Helaas treedt
als gevolg van moeilijkheden binnen het bestuur van de
VRZA een deel daarvan af, waaronder PAoWX, en acht het
HB het wenselijk eerst maar eens de verdere gang van zaken
binnen de VRZA af te wachten alvorens opnieuw contact
op te nemen.
Hoewel het mislukken van een fusie dus duidelijk voor reke
ning komt van de VRZA verschijnt in Electron van septem
ber 1969 in de rubriek "Ongedempte Trillingen" een "Open
brief aan het Hoofdbestuur", ondertekend door 89 zendama
teurs, waarin zij aandringen op "de hervatting van het overleg
dat tot een fusie van beide verenigingen moet leiden, ten zeerste
te bespoedigen".

Algemeen voorzitter PAoLOU komt in Electron van oktober
1969 met een uitvoerig antwoord dat bijna drie pagina’s be
slaat. Hij spreekt daarin zijn verontrusting uit dat een groot
deel van de Nederlandse zendamateurs niet precies op de
hoogte is van de juiste stand van zaken, respectievelijk van
wat er in de voorafgaande zes jaar tussen de besturen van de
beide verenigingen is besproken. "En dit, (voorzover het de
VERON-leden betreft), terwijl toch elk jaar weer op de VR tij
dens de verdediging van het HB-beleid, zeer uitgebreid over de
stand van zaken verslag wordt uitgebracht. Verwacht zou moe
ten worden dat deze mededelingen goed aan de leden in de af
delingen zouden worden overgebracht", aldus PAoLOU. (Aan
die "terugkoppeling" naar de leden via de afdelingsbesturen
ontbrak het inderdaad en het is een aspect dat in de komen
de jaren in de vergaderingen van de VR nog vaak aan de or
de zal komen). PAoLOU betoogt dat de weg van informatie
verspreiding via de afdelingen de juiste weg is en het HB
heeft zich daarom in het verleden onthouden van mededelin
gen via Electron, enkele uitzonderingen daargelaten.
Hij meent dat deze regel naar aanleiding van de brief van 89
zendamateurs moet worden gebroken en geeft vervolgens

AfB.VI.1-3. Voor het kampstation PA6AA heeft PAoUB een speciale
QSL-kaart ontworpen.

een uitvoerig historisch overzicht van wat er zich sedert de
oprichting van de VRZA in 1950 heeft afgespeeld. De kous
is daarmee echter nog niet af. In het volgende hoofdstuk
meer hierover. Een opmerkelijke gebeurtenis in 1960 is de
oprichting van de VRON, de Vrije Radio Omroep Neder
land, die gaat uitzenden via een zender op een schip buiten
de Nederlandse territoriale wateren [F3J.
De benamingen VRON en VERON kunnen door buiten
staanders gemakkelijk met elkaar kunnen worden verward
en de VERON eist dan ook via de rechter dat de naam
VRON niet meer zal worden gebruikt. Met succes: VRON
wordt Veronica’

W.H. Kerstens, PAoUHS, organiseert in 1966 "het VERONRadiokamp". Dat vindt plaats op de Leusderheide op 26, 27
en 28 augustus [F4]. Het wordt een groot succes, zie afb.
VI. 1-2 en 3. In 1967 wordt het Radiokamp herhaald, nu in
het Pinksterweekend 13... 15 mei. Als "Pinksterkamp" zal het
een blijvend jaarlijks evenement van de VERON worden.
Een andere primeur is de eerste benoeming van de "Ama
teur van het Jaar" door de stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder tijdens de Dag voor de Amateur op 16 novem
ber 1973. De gelukkige is contestmanager P. v.d. Berg, PAoVB en de considerans wordt uitgesproken door ir. H. Rinia,
directeur van het Natuurkundig Laboratorium van Philips en
bestuurslid van de stichting WERA. Ook deze benoeming
wordt een jaarlijks terugkerende gebeurtenis op de Dag voor
de Amateur. De namen van de Amateurs van het Jaar vindt
u in hoofdstuk XV.
Na deze algemene verenigingszaken besteden we aandacht
aan de activiteiten die de diverse bureaus en commissies in
de periode 1960 tot en met 1969 hebben ontplooid.
Als eerste het Traffic Bureau. Daaronder valt de verenigingszender PAoAA.
In hoofdstuk V las u dat eind 1959 PAoPUY de uitzendin
gen van PAoAA niet langer kon verzorgen en in februari
1960 blijkt M. Smit, PAoLR, bereid om de taak van het ver
zorgen van uitzendingen door PAoAA opnieuw op zich te
nemen [F5]. Door verschillende omstandigheden kan echter
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van hel aanbod van PAoLR geen gebruik worden gemaakt
en PAoAA verdwijnt uil de ether. Eind 1960 wordt een nieu
we operator voor PAoAA gevonden: H. Kobus, PAoZV te
Zwanenburg. Hij werkt voorlopig nog met de oude, wat op
gelapte zender PAoAA [F6]. Helaas blijkt die het na korte
tijd geheel te laten afweten. In de afdeling Haarlem wordt
onder leiding van D.H. van Graas, PAoDEN, en met mede
werking van de EZB-groep, een geheel nieuwe zender voor
PAoAA gebouwd. Hiervoor is zelfs een bijdrage van ƒ 1500
van het Rijk verkregen. Maar die zender komt niet tijdig
gereed voor het begin van de nieuwe soundercursus.
Er wordt een andere oplossing gevonden. Door bemiddeling
van J. Moraal, PAoMI, geeft het Departement van Defensie
voor een jaar een installatie in bruikleen, bestaande uit een
Franse zender type SFR met bijbehorende ontvangers. De
apparatuur is voorzien van frequentiesynthesizers - toen iets
geheel nieuws - en kan werken in hel frequentiegebied
l,5...30 MHz [F7J; afb.VI.1-4. Er zijn door Defensie twee
exemplaren als proef gekocht maar de bediening blijkt voor
militair gebruik te gecompliceerd. Bovendien stelt hel Depar
tement van Defensie een complete verreschrijfapparatuur
ter beschikking.
Het HB vraagt aan P. van Weerlee, PAoYZ, of hij operator
van PAoAA wil worden. Daartoe is hij bereid doch op voor
waarde dat de apparatuur niet bij hem thuis wordt opgesteld.
Daarvoor is de installatie te omvangrijk en bovendien is zijn
woning, midden in de oude stad Leiden, wegens hel gevaar
van storing in televisie- en omroepontvangers als opstellingsplaats voor PAoAA ongeschikt. Bovendien zou er weer een
probleem ontstaan wanneer hij niet langer als operator zou
kunnen of willen optreden. Uverig wordt gezocht naar een
geschikte plaats voor PAoAA in Leiden of omgeving. Een
goede tip komt van J. Martens, PAoJMS. Hij werkt bij de
telefoondienst. Daardoor komt hij erachter dat de zoge
noemde laktoren van Sikkens Lakfabrieken N.V. te Sassen
heim leeg zal komen en dat de bovenste verdieping reeds is
ontruimd. VERON-voorzitter L.J. v.d. Tooien, PAoNP, gaat
praten met de directie van Sikkens en dankzij zijn diploma
tieke aanpak lukt het hem toestemming te verkrijgen tot het
opstellen van PAoAA in de toren van Sikkens (afb.VI.1-5).
Later kan NP een wederdienst bewijzen.
Sikkens heeft een zwaardere 10 kV-transformator voor voe
ding van het bedrijf nodig maar de Stedelijke Lichtfabrieken

Afb.Vl.1-5. Sikkens Lakfabrieken N.V. te Sassenheim in 1961. In de
gehuisvest.
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Afb.VI.1-4. P. van Weerlee, PAoYZ, regelt de Cossor-zender van het
station PAoAA af. Geheel rechts een gedeelte van de Franse zender
van het fabrikaat SFR, ter beschikking gesteld door het Departement
van Defensie. In het lage rek (links) de zender voor de 144 MHzband. Links in de hoek de overige trappen van de Franse zender. Op
de plank bovenaan zijn twee van de Cossor-antenne-aanpassingseenheden zichtbaar.

te Leiden, waar Sikkens op is aangesloten, kan hierin niet
voorzien. Men heeft er nog wel één, maar dat is het enige
reserve-exemplaar. PAoNP, werkzaam bij het Provinciaal
Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland, kan de Lichtfabrieken
echter beloven dat in noodgevallen het PEN voor een trafo
kan zorgen en dan zijn de SLF bereid
hun reserve-exemplaar bij Sikkens te
plaatsen.
Op 16 november 1962 is PAoAA voor
het eerst in de lucht met de nieuwe
apparatuur. De Franse zender wordt
gebruikt op 20 m, voor 80 m is een
zware zender van Cossor, type T1509,
bemachtigd (ook weer via PAoNP) en
op twee meter wordt de apparatuur
van H.A.A. Grimbergen, PAoLQ, ge
bruikt. Ook is apparatuur van de
VERON zelf aanwezig, te weten een
Creed ponsbandzender en een morsetoren rechts is PAoAA
perforator waarop de banden voor de

In het voorjaar van 1969 wordt het reclamerek op de
toren herplaatst en moeten de antennes worden ver
wijderd waardoor de uitzendingen enige tijd worden
opgeschort.

Na de watersnoodramp in 1953 was door de Bijzon
dere Radiodienst van PTT onder leiding van AS.M.
van Schendel een radio-amateur-noodnet opgezet
dat zou werken in de 160 meter-band. Zoals u in
hoofdstuk V heeft gelezen is daar niets van terecht
gekomen. Opmerkelijk is daarom dat door het Traf
fic Bureau in 1961 een informatieve bespreking
wordt gehouden over de mogelijkheid tot het op
nieuw oprichten van een noodnet.
Op de Dag voor de Amateur 1961 worden hierover
de eerste mededelingen gedaan. Promotors zijn Traf
fic Manager L. v.d. Nadort, PAoLOU en Assistent
Afb.VI.1-6. VERON-voorzitter LJ. van der Tooien, PAoNP, geeft uitleg bij de
Traffic Manager E. Haas, PAoLXL. In Electron van
twee Franse ontvangers van het station PAoAA. In het midden de generaal1963 verschijnen mededelingen over wat de "Ama
majoor J.W.E. Mulder, inspecteur van de Verbindingsdienst van de Koninklijke
teur Radio Hulpdienst" wordt genoemd [F8|. Het
Landmacht; rechts ir. A. van Driel, directeur van de NV Sikkens Lakfabrieken.
aantal amateurs dat hieraan wil meewerken is eerst
teleurstellend klein maar aan het einde van 1963 ge
Crecd worden gemaakt. De vaste bemanning van PAoAA groeid tot circa vijftig. Er wordt een berichtenwisselingsprobeslaat uit P. van Weerlee, PAoYZ; J. Martens, PAoJMS en cedure opgesteld en in een bijeenkomst te Utrecht op 14
december 1963 wordt het noodnet officieel opgericht en als
H.AA. Grimbergen, PAoLQ.
Op 6 januari 1962 vindt bij Sikkens een door de VERON benaming "Amateur Communicatie Service" (A.C.S.) geko
georganiseerde ontvangst plaats waarvoor een ieder die aan zen.
de totstandkoming van PAoAA heeft meegewerkt, is uitge Het land wordt in zes voorlopige districten ingedeeld met
voor elk district een DCL (District Communicatie Leider).
nodigd.
Met ingang van 4 mei 1962 worden de uitzendingen van Dat zijn voor district Noord: D.S. Rustema, PAoDR; district
PAoAA verplaatst van zondagmorgen naar vrijdagavond en Oost: vacant; district Zuid-Oost: P.J. Schoonenberg, PAoPP;
de frequentie op 80 wordt gewijzigd van 3625 kHz in 3600 district Randstad Holland: F.B.H. Heuvingh, PAoLIZ; dis
trict Zuidhollandse eilanden: W. de Leeuw van Weenen,
kHz.
In 1963 overhandigt EZB-manager J. Kroon, PAoIF, een PAoWLW; district Zeeland P. Neve, PAoPN [F9]. Daarna
stuurtrap voor éénzijbandmodulatie. Er is echter geen eind- blijft hel echter stil rond de A.C.S., in Electron valt er niets
trap voor EZB beschikbaar en de beschikbare financiële meer over te lezen. Wat was hiervan de oorzaak? In de 22e
middelen zijn nodig voor de constructie van een zender op 2 vergadering van de verenigingsraad op 23 april 1961 heeft de
voorzitter verteld dat PTT enthousiast staat tegenover het
m zodat de stuurtrap niet in gebruik kan worden genomen.
In 1964 stelt het Wetenschappelijk Radiofonds Veder een idee van een nieuw op te zetten amateur-radio-noodnet,
bedrag van ƒ 1500 beschikbaar voor uitbreiding en verbete maar in de daaropvolgende jaren wacht de VERON tever
geefs op een uitnodiging voor een gesprek met PTT. Want
ring van PAoAA.
Tegen het eind van 1964 kan beslag worden gelegd op goede de dienst moet wel toestemming geven voor oefenen met het
apparatuur voor 2 meter zodat PAoLQ zijn zender en ont A.C.S. De belangstelling ervoor is bij PTT kennelijk verdwe
nen. Bovendien zijn de communicatiemiddelen van de over
vanger weer terug krijgt.
De door het departement van Defensie in 1961 voor één heid intussen sterk verbeterd en daarom wordt de A.C.S. in
jaar ter beschikking gestelde apparatuur is intussen nog de 30e vergadering van de verenigingsraad op 20 april 1969
steeds in gebruik en kan tenslotte in 1967 door de VERON ontbonden.
voor een civiele prijs worden overgenomen.
In 8 maart 1968 wordt Sikkens getroffen door een zware In Electron van december 1964 vraagt het Traffic Bureau
brand waarbij 1200 ton verf in vlammen opgaat. De schade medewerkers voor twee nieuwe projecten in het kader van
aan de apparatuur van PAoAA valt echter mee doch de an de LARU: "Intruder Watch" en "Band Occupancy Checks". De
tennes zijn verdwenen. Bij de herstelling van de door de man die de Band Occupancy Checks in Nederland coördi
brand veroorzaakte schade worden rond de toren nieuwe neert, J.P. de Jongh, PAoDEJ, krijgt echter van de amateurs
buitenmuren geplaatst en wordt een speciale ruimte voor zo weinig medewerking dat wordt besloten eind 1966 dit pro
PAoAA gecreëerd! Ook worden een personenlift en een ject te beëindigen [F10].
brandtrap aangebracht. De uitzendingen kunnen tijdens het Voor de functie van Intruder Watch Manager loopt het ook
herstel spoedig worden hervat vanuit een provisorische en niet storm. Maar in 1967 meldt zich A.F. Ditmer, PAoAFD,
onverwarmde ruimte, wat in de winter niet meevalt. De be voor deze voor het behoud van onze amateurbanden zo be
manning houdt zich warm met chocolademelk met rum...
langrijke taak [Fll].

289

Ook in de periode 1960...70 verschijnt de VERON uitgave
DX’-Press wekelijks. Als erkenning van het vele werk dat H.
van Breen, PAoFX, eraan besteedt benoemt de verenigings
raad hem in de 27e vergadering op 14 mei 1966 tot Lid van
Verdienste.
Eind 1963 wordt aan DX’-Press het VHF-Bulletin toegevoegd
dat wordt geredigeerd door AA Dogterom, PAoEZ. Een
jaarabonnement op DX'-Press plus VHF-Bulletin kost vijf
gulden.

totaal aantal EZB stations

120_________ ____ ___
110
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De door het Traffic Bureau jaarlijks georganiseerde interna
tionale radiowedstrijd is de PACC Contest. We zullen daar
aan in dit hoofdstuk enige aandacht wijden. Het aantal Ne
derlandse deelnemers varieert nogal en is naar de mening
van de organisatoren in veel jaren te laag; te weten in:
1960; 65
1963: 39
1966: 51
1969: 74
1961: 50
1964: 71
1967: 58
1962: 56
1965: 54
1968: 51

TO

Een andere activiteit van het Traffic Bureau, waar we tot nu
toe aan voorbij zijn gegaan, is het uitgeven van certificaten.
Over de in dit hoofdstuk behandelde periode bedraagt dit
aantal in:
1960: 425
1963; 509
1966: 631
1969: 601
1967: 638
1961: 390
1964; 603
1968: 554
1962: 494
1965: 730

20

Terwijl er in het colofon van Electron al vele jaren een
"VHF-groep" voorkomt stelt de verenigingsraad in zijn 30e
vergadering op 20 april 1969 een "VHF-commissic" onder
voorzitterschap van PAoEZ in en die komt in het colofon
dan ook in de plaats van de VHF-groep. (In zijn jaarverslag
over 1963 maakt VHF-Manager C. van Dijk, PAoQC, ook
reeds melding van de oprichting van een VHF-commissic
onder zijn leiding; het zou zijn een commissie van bijstand
voor het Hoofdbestuur. Leden zijn AA Dogterom, PAoEZ,
hoofdredacteur van het VHF-bulletin en J.G. Lodeizen, PAoLOD, OSCAR-Coördinator. Over de activiteiten van deze
commissie is in Electron echter niets te vinden). In hetzelfde
jaarverslag vermeldt PAoQC de oprichting van een commis
sie voor de behartiging van mobiele activiteiten onder leiding
van J. Moraal, PAoMl. Ook daarvan is in Electron niets te
vinden.
In de periode 1960...70 toont het aantal amateurs dat werkt
met éénzijbandmodulatie een duidelijke stijging; zie afb.VI.17. Het stimuleren van het gebruik van EZB, waarvoor de
éénzijbandgroep in 1958 was ingesteld, is dan ook niet meer
nodig.
In de 24e vergadering van de verenigingsraad op 21 april
1963 wordt de groep opgeheven en daarmee verdwijnt tevens
de éénzijbandrubriek in Electron.
Een graadmeter voor de activiteit op de amateurbanden is
het aantal QSL-kaarten dat is verwerkt door het QSL-bu
reau:
1960; 104.593
1967: onbekend
1964: 116.918
1968: 205.482
1961: 94.309
1965: 120.242
1969: 244.432
1962: 113.693
1966: 132.407
1963: 115.435
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Afb.VI.1-7. Ontwikkeling van het aantal stations dat werkt met
éénzijbandtelefonie op 2 en op 80 meter.

In 1964 bereikte de zonnevlekkenactiviteit een minimum en
in 1968 een maximum; daarvan is in het aantal door het
QSL-bureau verzonden kaarten echter niets te bespeuren.
De verenigingsraad
- - - —o
- — besluit
- - - in zijn 28e vergadering op 23 april
1967 de QSL-zegels af te schaffen; de verzending van QSLkaarten naar zowel binnen- als buitenland is voortaan gratis.
In augustus 1928 werd het QSL-bureau van de toenmalige
NVIR opgcricht met als adres Postbus 400 Rotterdam.
Tot de medewerkers van het eerste uur behoort H.M.E. Linse, PAoUB [F12]. Hij ontvangt ter gelegenheid van zijn veer
tigjarig jubileum als medewerker van het QSL-bureau in
1968 het gouden VERON-insigne uit handen van voorzitter
L. van de Nadort, PAoLOU (afb.VI.1-8). In de 27e vergade
ring van de verenigingsraad op 14 mei 1966 was PAoUB
reeds tot Lid van Verdienste benoemd.
De vooroorlogse Nederlandse Vereeniging voor Internatio
naal Radioamateurisme, de NVIR, gaf reeds een cursus uit
die opleidde voor het examen voor radiozendamateur. In
hoofdstuk III heeft u daarover kunnen lezen. De VERON,
waarin de NVIR in 1945 is opgegaan, zet deze traditie voort.
Het is een schriftelijke cursus. De cursusleider, bijgestaan
door een aantal medewerkers, helpt de cursisten bij hun stu
die. In 1960 wordt de cursus geheel herschreven, een gigan
tisch werk. Het Hoofdbestuur weet hiervoor - dankzij bemid
deling van H.A de Reiger, PAoANI - bij het ministerie van
O., K. en W een subsidie van ƒ 2500 los te krijgen terwijl het
Wetenschappelijk Radio fonds Veder ook nog eens ƒ 800
bijdraagt.

:sWHHi|ffi

>iiHBI III I

Afb.VI.1-8. Algemeen voorzitter van de VERON L v.d. Nadort, PAoLOU, onderscheidt H.M.E. Linse, PAoUB, met de gouden erespeld
van de vereniging. PAoUB kon in september 1968 terugzien op 40
jaar vrijetijdswerk in het belang van de Nederlandse radioamateurs
bij het QSL-bureau van de vooroorlogse NVIR en van de VERON.

Een onderdeel van de VERON, waaraan we tot nu toe geen
aandacht hebben besteed, is het Ukbureau. Vanaf 1 januari
1947 tot de opheffing ervan in 1975 is J.O. van Gelder, PAoYK, beheerder van het Ukbureau geweest (afb.VI.19). Om
een indruk te geven van het werk van het Ukbureau citeren
we uit een willekeurig jaarverslag van het bureau, dat van
1964:
"Door het Ukbureau werden in 1964 in totaal 19 inzendingen
behandeld, legen vorig jaar 11 stuks.
Specificatie:
5 stuks / 33 meetgebieden
Roosterdip oscillatoren
Absortie golfmeters
7 stuks / 46 meetgebieden
Trimzenders
2 stuks 111 meetgebieden
Var. condensatoren
3 stuks
X-tallen
3 stuks
mA-meler
1 stuks
1 stuks
MF-trafo
Buizen
6 stuks"
Het instrumentarium moest uiteraard van tijd worden aange
past aan de stand van de techniek. Zo schenkt het Weten
schappelijk Radiofonds Veder in 1965 een bedrag van ƒ 2000
voor modernisering van de apparatuur, met name voor ijkingen op VHF en UHF [F13]. Kennelijk heeft de beheerder
met de besteding van dit bedrag wat problemen want in zijn
jaarverslagen van 1965, 66, 67, 68 en 69 schrijft hij dat hij
hierover graag overleg met het Hoofdbestuur wil voeren,
overleg dat kennelijk uitblijft. Het aantal inzendingen is in
1969 overigens verminderd tot drie, zodat aan het Ukbureau
kennelijk weinig behoefte meer bestaat; ongetwijfeld een ge
volg van het feit dat amateurs zelf over meer meetappara
tuur gaan beschikken.

Afb.VI.1-9. Beheerder J.O. v. Gelder van het VERON-ijkbureau PAoYK
in actie.

Een probleem dat steeds ernstiger vormen gaat aannemen is
het verschijnsel van laagfrequentdetectie (LFD) van amateursignalen in wat "elektronische vermaaksapparatuur" werd
genoemd. Het verschijnsel is zo oud als de amateurradio zelf
maar in apparatuur met radiobuizen viel het meestal wel
mee: buizen worden niet zo snel tot in het niet-lineaire ge
bied uitgestuurd en bovendien waren toestellen met buizen
meestal op een metalen chassis gebouwd dat een zekere af
scherming verzorgt. Met de transistor doet de gedrukte be
drading haar intrede en daarmee verdwijnt de afscherming.
Om amateurs die met LFD-problemen te kampen hebben
terzijde te staan maakt het Hoofdbestuur in 1969 gebruik
van het aanbod van een aantal bij Philips werkende ama
teurs. Zij vormen de "Commissie ontstoring elektronische
vermaaksapparatuur van Nederlands fabrikaat"; een commis
sie onder leiding van M.J. Koppen, PAoMJK [F16J.
Electron verschijnt ook in het decennium 1960...70 maande
lijks in een omvang van 32 pagina’s; alleen in 1968 en 1969
zijn enkele nummers wat dikker. Op die 32 bladzijden (plus
de binnenzijden en de achterkant van de omslag) worden
allereerst de commerciële advertenties afgedrukt; wat er aan
ruimte overblijft wordt door de redactie met haar vaste me
dewerkers gevuld. Omdat het aantal advertenties voortdu
rend afheemt kost dat de redactie veel kopij. Ook in de jaren
zestig worden een paar nummers verzorgd door een afdeling
van de VERON: de afdeling ’t Gooi neemt februari 1962
voor haar rekening, Delft doet dat met Electron van juni
1961 en mei 1964 en Centrum met juni 1964.
De belangstelling voor de advertenties in de rubriek "Wie
helpt mij..." toont een stijgende lijn; in:

1960:
1961:
1962:
1963:

185
158
167
190

stuks 1964: 234
stuks 1965: 244
stuks 1966: 225
stuks 1967: 231

stuks
stuks
stuks
stuks

1968: 291 stuks
1969: 327 stuks
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De redactiecommissie wordt in 1961 uitgebreid
met J. Niehof PAoSQ en D.W. Rollema, PAoSE.
Op 16 februari 1967 overlijdt H.J.J. Bouman, die
vanaf 1947 lid van de redactiecommissie is ge
weest en daarin zeer uiteenlopende functies heeft
verricht. In het januarinummer van 1968 is de
naam J. Evers, PAoCX, verdwenen uit het lijstje
van redactieleden in de kop van Electron. De
commissie bestaat dan nog uit H.W.F. van ’t
Groenewout, hoofdredactcur; K. van Petersen,
PAoKP, secretaris; J. Niehof, PAoSQ, opmaak;
P. Jansen, PAoKQ, technische tekeningen en
D.W. Rollema, techniek.

Jennen ontvanger model 9R-59
Frequentie bereik: 54O-16O5kHz.
1,6-4.8 MHz.. 4.8-14.5 MHz.
10.5-30 MHz., gevoeligheid 2

micro Volt.
Selectiviteit 96 db. tot 60 db.
variabel.

Bedraad en afgeregcld
In bouwdoosvorm

ƒ450,—
ƒ395,—

Met deze ontvanger zijn wij op
19 November op de dag voor de
amateur in Utrecht.

Uit voorraad leverbaar de Nuvlstor 6 CW . .......................................................
Voet voor bovenstaande .............
.............................. ..........

ƒ8.50
ƒ 0,95

Binnen niet al te lange tijd hopen wij ook uit te komen met de nieuwe variaties

op het gebied Nuvistor.

In 1969 komt J.G.J. van Leeuwen, PAoJAC, de
redactiecommissie versterken als tweede man
De Eenzame Noorman Buyskesweg 1 Enkhuizen Tel. 2904
voor de opmaak.
Bij de bespreking van het reilen en zeilen van ons
verenigingsblad in de jaren vijftig merkten wij op Afb.VI.1-1O. Advertentie uit Electron van november 1961.
dat advertenties waarin fabriekszenders en -ont
vangers worden aangeboden daarin niet waren te vinden.
In de jaren zestig verandert dat. Er staan - zoals reeds ver Het is een vertaling door F. Priem, PAoGG, van een artike
meld - weinig advertenties in het blad maar in november lenreeks door G.R.B. Thornley, G2DAF, in het Engelse blad
1961 treffen we er dan toch één aan waarin een fabrieks- RSGB Bulletin. De reeks omvat elf afleveringen en beschrijft
ontvanger voor de amateur - dus geen "dumpontvanger" - een zelf te maken ontvanger voor alle kortegolfamateurbanwordt aangebonden: afb.VI.1-10.
den.
Geleidelijk aan worden er dat meer. J.G.J. van Leeuwen, Het is een dubbelsuper met in de tweede middenfrequentie
PAoJAC, gaat fabrieksapparatuur beschrijven; als eerste een een zelfgemaakt half lattice kristalfilter. Voor die tijd een
serie apparaten van Heathkit: de EZB-zendontvangers toestel van topklasse.
HW12A en HW32A (november en december 1968); in 1969
gevolgd door de SB-301 en 310 (januari en maart), SB-401 Vermeldenswaard is ook de serie van acht artikelen "Dump(februari) en SB-100 (april en mei).
buizen voor VHF en UHF' door J.G. Lodeizen, PAoLOD
[F15], waarin buizen van zowel Duits/Italiaanse als geallieer
Een opmerkelijke serie artikelen in Electron verschijnt onder de oorsprong beknopt worden behandeld.
de titel "Overwegingen bij de constructie van communicatie- Met ingang van 1969 wordt het "gezicht" van het verenigings
ontvangers" [F14].
blad gemoderniseerd: de door PAoUB getekende voorpagina
verdwijnt. Er wordt een nieuw letterty
pe gebruikt en de eveneens door PA
oUB getekende rubriekkopjes worden
vervangen door nieuwe zonder plaatje.
In Electron van februari 1969 ver
schijnt een nieuwe rubriek: "Reflecties
door PAoSE". Thans (april 1995) be
staat de rubriek nog steeds.

Afb.Vl.1-11. J.A Verheij, PAoVER, bewondert het mechanisch middenfrequentfilter dat hij
zojuist heeft ontvangen als prijs voor het beste in 1965 ingezonden artikel voor Electron. Van
links naar rechts D.W. Rollema, PAoSE; H.J.J. Bouman; PAoVER en K. v. Petersen, PAoKP.
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Tenslotte vermelden wij dat de redac
tie van Electron in 1965 een enquête
houdt onder de lezers met de vraag
wat men het beste artikel van dat jaar
heeft gevonden.
Als winnaar komt uit de bus de bijdra
ge van J.A. Verhey, PAoVER, met als
titel "Communicatie-ontvanger" (Elec
tron, december 1965 en januari 1966).
PAoVER ontvangt daarvoor een me
chanisch zijbandfilter op 455 kHz, be
schikbaar gesteld door de firma Van
der Heem te Den Haag (afb.Vl.1-11).

Vl.2.

Operationele aspecten

Laten we eerst eens nagaan hoe het staat met de aan ama
teurs toegewezen frequenticbandcn. Op 1 mei 1961 wordt de
band 7000 ... 7150 kHz verkleind tot 7000 ... 7100 kHz.
Van de UHF-band 420 ... 460 MHz gaat ook wat af: die
wordt 430 ... 440 MHz. Voorts mogen de banden 1215 ...
1300 MHz, 5650 ... 5800 MHz en 10.000 ... 10.500 slechts op
secundaire basis door amateurs worden gebruikt.

Op 1 januari 1962 worden nieuwe machtigingsvoorwaarden
van kracht. Daarbij wordt voor de band 3,5...3,8 MHz een
maximaal toelaatbare bandbreedte vastgelegd die uiteraard
verschilt voor de diverse klassen van uitzending. Ook wordt
nu voor éénzijbandmodulatie aangegeven hoe het zendvermogen wordt bepaald. Daarbij is nog steeds het aan de zendercindtrap toegevoerde gelijkstroomvermogen bepalend:
150 W voor een machtiging A, 50 W voor de machtigingen B
en C. Voor de klassen van uitzending A3A en A3J (EZB)
zeggen de voorwaarden: "De meting wordt uitgevoerd geduren
de het uitzenden van een enkelvoudige frequentie in de zijband.
De topwaarde van het hoogfrequentvermogen aan de uitgang
van de zender mag bij moduleren met spraak, muziek (dal
mocht toen nog, fijn bij vossejachten) of andere informatie
niet groter worden dan vier maal de bij de meting verkregen
topwaarde van het hoogfrequent vermogen".
In november 1962 maakt de Centrale Directie van PTT be
kend "dat zij machtiging kan verlenen voor het gebruik van
radiozendapparatuur met gering vermogen ("powerinput" 0,5
W), werkend in de band 26,96-27,28 MHz. Machtigingen wor
den alleen verleend in gevallen die niet belangrijk genoeg zijn
om een kanaaltoewijzing in andere banden te rechtvaardigen,
maar waarvoor het gebruik van de radioweg overigens toelaat
baar wordt geacht" [17]. Deze Citizens band was dus niet
voor amateurs bedoeld.

Afb.VI.2-2. H.A.A. Grimbergen, PAoLQ, fiets-mobiel op twee meter
in 1961. De input van de zender bedraagt 3 watt en vanaf de
boulevard te Noordwijk aan Zee maakt hij er bij gunstige propagatie verbinding mee met Engelse stations.

Wij vermelden het niettemin omdat het clandestiene gebruik
ervan door "bakkies" zulke grote vormen zou gaan aanne
men dat dit uiteindelijk tot de invoering van de machtiging D
zal leiden.
In december 1962 gebeurt waar jaren naar was uitgekeken:
amateurs mogen een stukje van de 160 meter band gebrui
ken! Er mag worden gewerkt met maximaal 10 W input tus
sen 1825 en 1835 kHz. Plaatselijke omstandigheden mogen
niet ongunstig zijn voor de primaire gebruiker van de band;
het PA-station mag bijvoorbeeld niet in de buurt van het
ontvangstation van Scheveningen Radio te Umuiden liggen.
Het is een bijzondere machtiging die een jaar geldig is en
daarna opnieuw moet worden aangevraagd [F18].

Een misschien niet zo schokkend maar toch wel belangrijk
feit is dat vanaf 28 juli 1967 bij overlijden van een machtigingshouder, of intrekken van een machtiging, de vrijgeko
men roepletters voorlopig niet opnieuw worden uitgegeven.
In het verleden gebeurde dat wel en dat gaf wel eens aanlei
ding tot pijnlijke situaties [F19].
De belangstelling voor bekervossejachten neemt in het de
cennium 1960...70 voortdurend af; zodanig zelfs dat de vossejachtcommissie tenslotte alleen voor het Pinksterkamp nog
een jacht organiseert.

Afb.VI.2-1. F.A.O. Eenhoorn, PAoZR, achter op de motor
van een onbekende coureur tijdens de VERON-tweemetermobiel-rally op 27 augustus 1961.

Maar een ander fenomeen komt op: de mobiele rally (afb.
VI.2-1). De eerste VERON-Mobiel-Rally vindt plaats op 30
april 1961 en is georganiseerd door de afdeling Leiden; er
zijn drie deelnemers...[F20]. Maar dat aantal stijgt snel bij
herhalingen van dit populair wordende evenement.
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Afb.VI.2-4. Velddagstation van de afdeling Arnhem van de VERON op de Galgeberg te 's-Heerenberg in 1966.

VHF en UHF zijn nog steeds aangewezen op het zelf ma
ken van hun spullen. Maar dat verandert enigszins in de
tweede helft van het decennium 1960 ...70.

Fabrikanten van mobilofoons komen op de markt met ge
heel getransistoriseerde apparatuur. Die is kleiner, lichter en
betrouwbaarder dan toestellen met buizen. Ook ligt het
energieverbruik een stuk lager.
Trouwens het "gewone" mobiel werken krijgt ook steeds Professionele gebruikers gaan dan ook in toenemende mate
meer aanhangers: vanuit de auto, vanaf de fiets (afb.VI.2-2) over op deze moderne mobilofoons en de afgedankte appa
of op de schaats (afb.VI.2-3). Alles op 2 m, met amplitude- ratuur met buizen vindt haar weg naar zendamateurs die al
modulatie en horizontaal gepolariseerde antennes, waarbij de snel door hebben hoe ze geschikt kan worden gemaakt voor
"halo" populair is. Wat het "buitenwerk" betreft; naast het de 144 MHz-amateurband.
door de VERON georganiseerde Pinksterkamp blijven ook Het merendeel van de mobilofoons werkt met frequentiemode jaarlijkse Velddagen een trekpleister (afb.VI.2-4).
dulatie. Amateurs voegen er een amplitudemodulator aan
toe maar ontdekken tevens de voordelen van FM en die mo
Zoals wij in voorafgaande hoofdstukken signaleerden koch dulatie wordt dan ook steeds meer toegepast. Het feit dat
ten veel amateurs na de Tweede Wereldoorlog een ontvan FM minder problemen met laagfrequentdetectie in appara
ger in de "dump". In de jaren vijftig verschenen op de Neder tuur in de buurt veroorzaakt zal daar zeker toe hebben bij
landse markt ook speciaal voor de amateur gemaakte ont gedragen.
vangers, zoals die van Geloso. In de jaren wordt het aanbod
aan ontvangers steeds ruimer. En nu verschijnen ook zen
ders voor de amateur in de winkel en die beginnen steeds
meer aftrek te vinden. Dat zal ongetwijfeld mede het gevolg
zijn van de éénzijbandmodulatie, die steeds meer wordt ge
hoord op de amateurbanden. Een zender met amplitudemodulatie was door een beetje handige amateur nog wel te ma
ken; men was vertrouwd met deze reeds tientallen jaren ou
de techniek. Bij EZB ligt dat anders; velen zien er tegenop
zich die nieuwe techniek eigen te maken. Een gekochte
EZB-zender is dan een uitweg. Een paar jaar later komen
ook gecombineerde zenders en ontvangers - zendontvangers,
zenderontvangers of transceivers genoemd - op de markt en
die gaan het beeld van de meeste amateurstations bepalen
(afb.VI.2-5).
Aanvankelijk zijn ze van Amerikaanse makelij; later zullen
Japanse fabrikanten de markt vrijwel volledig overnemen.
Deze constatering betreft radiozend- en ontvangapparatuur
voor de kortegolfamateurbanden. Amateurs die werken op Afb.VI.2-5. Y.L Feitsma, PAoJA, in zijn station. Hij gebruikt een Ga-

Afb.VI.2-3. FAO. Eenhoorn, PAoZR, schaats-mobiel op het
Zwet bij Wormer op 26 december 1961.

laxy V zendontvanger.
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Een andere verandering, en dan voornamelijk in de tweemeterband, is het toenemend gebruik van een continu variabele
oscillator (VFO) in plaats van een kristaloscillator in de zen
der. Dat maakt het mogelijk om een tegenstation op zijn
eigen frequentie te antwoorden. Het afzoeken van de band
naar een antwoord op een algemene oproep komt te verval
len en tevens wordt slechts één kanaal bezet.

Een voor Nederland nieuwe klasse van uitzending wordt in
Electron van februari 1961 door H. Vos en P. van Weerlec,
PAoYZ, geïntroduceerd: telex over radio, in amateurkringen
RTTY genoemd, afkorting van Radio Teletype. Het artikel is
een bewerking van wat over RTTY is te lezen in het ARRL
Handbook 1959. In 1965 wordt door een aantal RTTY-enthousiasten de Dutch Amateur RTTY-Gang opgericht [F21J,
waarvan de leden elkaar op 145,8 MHz ontmoeten. In para
graaf VI. 1 las u al dat het Departement van Defensie ten
behoeve van het VERON-verenigingsstation PAoAA niet
alleen een zender en ontvangers, maar ook een RTTY-installatie in bruikleen had gegeven. Aan de wekelijkse uitzen
ding van PAoAA wordt vanaf dat moment een RTTY-bulletin toegevoegd, hetgeen een blijvende gewoonte is geworden
die ongetwijfeld veel heeft bijgedragen tot de verbreiding van
RTTY. Voor het gebruik van R1TY was overigens wel een
speciale toestemming van PTT vereist.

Afb.VI.2-6. Parabool met een diameter van 7 m, afkomstig van een
Duitse Wurzburg-radar uit de Tweede Wereldoorlog. Door J.H. Flint,
PAoKT, gebruikt voor de eerste verbinding via maanreflectie vanuit
Nederland met een Amerikaans station.

Volgens het jaarverslag van de VHF/UHF-groep worden in
1962 fïrst verbindingen op 70 cm tot stand gebracht met
In Electron van juli 1965 begint een reeks van negen artike Tsjecho-Slowakije (OK), Zweden (SM), Denemarken (OZ)
len, geschreven door meerdere auteurs, onder de titel en Noorwegen (LA), waarbij de amateurs L.W.J. Westerink,
"RTTY van A tot Z" [F22]. Een grote stimulans om met PAoLWJ en C.J. Beekman, PAoCOB, worden genoemd.
RTTY te gaan werken is de aankondiging door C. van Hil- Wie wat deed staat er niet bij en de rubriek UHF-VHF in
ten, PAoCVH, in Electron van oktober 1967 dat via het Electron geeft er ook geen uitsluitsel over.
VERON-Verkoopbureau Siemens bladschrijvers van het Dat gebeurt wel met een andere first van PAoCOB: op 26
type 37 aan amateurs mogen worden verkocht voor ƒ 105 juni 1964 maakt hij een verbinding met de Engelse stations
(mits zij in het bezit zijn van een vergunning van PTT voor G3LQR en G3LTF in de 23 cm-band [F26J.
bezit en gebruik ervan). De machines zijn afkomstig van het
landelijke telexnet van PTT en dus uitstekend onderhouden; Op 21 juli 1960 presteren de Amerikaanse amateurs W1BU
voor aflevering worden zij ook nog eens getest op goede en W6HB iets bijzonders: zij maken een radioverbinding op
werking. Talloze verreschrijvers zijn in de loop van vele jaren 1296 MHz via reflectie tegen de maan; een totale afstand
langs deze weg in handen van amateurs gekomen en PAo van 76400 km! Dat lukt vooral dankzij de parametrische ver
sterker waarmee een ontvanger met een ruisgetal van min
CVH heeft hun daarmee onschatbare diensten bewezen.
der dan 2 dB op 1296 MHz kon worden gerealiseerd [F43J.
r
Op 14 september 1961 maken K1HMU en W6DNG even
eens een verbinding via de maan en dat nog wel op twee
meter [F44].’ Al spoedig worden vanuit de Verenigde Staten
b?=
ook maanreflectieverbindingen met andere continenten ge
maakt waarbij het ene record na het andere wordt gevestigd.
We zullen daaraan voorbijgaan en ons bepalen tot de presta
ties
van Nederlandse amateurs.
“
1 --J
Op 24 juli 1965 lukt het de Nederlandse amateur J.H. Flint,
PAoKT, om via maanreflectie verbinding te maken met het
Amerikaanse station KP4BPZ in de 70 cm band. PAoKT
gebruikte zijn eigen zender; als antenne een parabool met
een diameter van 7 m en een antennewinst van 27 dB; af
komstig van een in ons land achtergebleven Duitse Würzburg
Riese radar uit de Tweede Wereldoorlog. De parabool was
voor het experiment beschikbaar gesteld door zijn werkge
Afb.VI.2-7. J.H. Flint, PAoKT, met de apparatuur waarmee op 24
ver: het Physisch Laboratorium RVO/TNO op de Waalsdorjuli 1965 de eerste verbinding vanuit Nederland via maanreflectie
pervlakte te Den Haag (afb.VI.2-6 en 7) [F45].
werd gemaakt. De frequentie lag in de 70 cm-band.
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Er is in ons land nog meer activiteit op het gebied van Moon
Bounce (maanreflectie); een groep die bestaat uit H.J. Pe
ters, PAoFAS; J. Vaartjes, PAoJOP; W.H. de Vries, PAoME; J.E.W. Mulder, PAoWZM en F. v.d. Velde PAoFOC
[F46]. Met een 3 m-parabool trachten zij via maanreflectie
verbindingen te maken. De PTT heeft hun in 1966 daarvoor
een speciale vergunning met de roepletters PA6MB ver
leend; er mag met maximaal 1 kW worden uitgezonden in de
2 m en 70 cm band. Hel Wetenschappelijk Radiofonds Ve
der verstrekt de groep in 1967, 1968 en 1969 subsidies tot
een totaal van ƒ 5000 [F23].Heeft de groep het beoogde re
sultaat op 2 m ooit bereikt? Wij weten het niet; de ons ter
beschikking staande bronnen maken er geen melding van.
Nog een manier om op VHF verbindingen over grote afstan
den te maken is via reflectie tegen het spoor dat een meteo
riet in de dampkring achterlaat, bekend als Meteor Scatter,
ofte wel MS. De eerste die daar in Nederland in slaagt is
L. Ongkiehong, PAoOKH, die op 15 augustus 1962 tijdens
de Perseïden-regen een verbinding tot stand brengt met het
Hongaarse station HG5KBP. PAoOKH heeft van PTT toe
stemming gekregen om te werken met 400 W in de tweemeterband. De verbinding met Hongarije is bovendien een first\
er was op VHF vanuit Nederland nog niet eerder met dat
land gewerkt.

De éénzijbandmodulatie doet in ons land haar intrede in het
begin van de jaren vijftig. Aanvankelijk werken slechts enke
le pioniers ermee; tegen het eind van het decennium 1950...
1959 zijn het er circa vijfentwintig (afb.VI.1-7). Er wordt vrij
wel uitsluitend gewerkt met éénzijbandopwekking volgens
het fasesysteem. In Electron van februari 1961 beschrijft W.J.
Schuurmans Stekhoven, PAoWSS, ook nog zo’n stuurtrap
voor EZB voor 20 en 80 meter onder de titel "Eenzijband
voor de beginner". Maar in de daaropvolgende jaren wordt
het systeem vrij snel verdrongen door de filtermethode,
waarbij het zijbandfïlter wordt gemaakt met kwartskristallen
uit de "dump". Zulke filters werden in éénzijbandontvangers
reeds eerder toegepast, zoals u in hoofdstuk V heeft gele
zen, waartoe het pionierswerk van J. Evers, PAoCX, een
belangrijke stoot heeft gegeven. (Gegevens over de hierbij
gebruikte kristallen in FT-241-A-houder, zoals de relatie tus
sen het kanaalnummer en de frequentie van het kristal, zijn
te vinden in een artikel van Ch. van Olst, PAoCVO, in Elec
tron van juni 1962).
Hoe een EZB-zender volgens de filtermethode zelf kan wor
den gemaakt wordt door J. Ottens, PAoSSB en Th. Weeraat,

1 rr A
Naast verbindingen via maanreflectie en meL1
teor scatter komt nog een nieuwe methode in
1,5
rr-A
de jaren zestig naar voren, waarbij gebruik
Cl
wordt gemaakt van buiging, verstrooiing of
2x OAI 72
8k2
i21k
icoopF
reflectie van radiosignalen door gasmolecu
Uit
len in de atmosfeer die zijn geïoniseerd als
- —II-*—I
7j
500
r
F
SO l’
2000
gevolg van botsing met geladen deeltjes, af
Y 3860
komstig van de zon, een verschijnsel dat als
P Lr^l,ok
"aurora" bekend staat en ook verantwoorde
lijk is voor aurora borealis: het noorderlicht. Afb.VI.3-2. Zeer eenvoudige generator voor éénzijbandmodulatie volgens de filtermettioEen informatief artikel hierover van de hand de, ontworpen door F.J. Frederikse, PAoFQ.
van C. van Dijk, PAoQC, is te vinden in de
rubriek "Hoge frequenties" in Electron van oktober 1960.
PAoCRX, beschreven in hun artikel "Waarom en hoe
Het jaarverslag over 1966 van de VHF-manager vermeldt EZB?" in Electron van mei 1961. Afb.VI.3-1 geeft het sche
dat reeds enige tijd een waarschuwingsnetwcrk voor het op ma van de beschreven stuurtrap die ongeveer 5 W in de
treden van aurora in bedrijf is dat wordt geleid door H.J. tachtigmeterband afgeeft.
Peters, PAoFAS en zijn ac
tieve echtgenote.
I
~
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We zijn in deze beschouwing
geheel voorbij gegaan aan de
opkomst van de amateursatellieten en de daaraan
voorafgaande, voorbereiden
de experimenten. Hierover is
namelijk te lezen in hoofd
stuk XII, geschreven door
JJ.F. van Tuijn, PAoJJT.
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Afb.VI.3-1. Zender voor éénzijbandtelefonie in de tachtigmeterband, ontworpen door J. Ottens, PAoSSB,
en Th. Weeraat, PAoCRX.
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Afb.VI.3-3. Met deze mengtrap wordt het
signaal uit de EZB-generator van afb.VI.3-2
omgezet naar de tachtigmeterband.

Hoe eenvoudig een stuurtrapje voor
EZB met transistoren kan worden ge
maakt toont F.J. Frederikse, PAoFQ,
aan in Electron van januari 1962. Het
éénzijbandsignaal op circa 530 kHz uit
de schakeling van afb.VI.3-2 wordt in
het mengtrapje van afb.VI.3-3 omgezet
naar de tachtigmeterband.

Afb.VI.3-4. Het “Zjjbandpratertje" van J. de Klerck, PAolJ. Nóg eenvoudiger kan een éénzijbandzender haast niet zijn.

1964). Het oorspronkelijke ontwerp is van W3TIN en komt
uit QST van juni 1963. Het geheel getransistoriseerde toe
stelletje wordt uit batterijen gevoed en geeft 250 milliwatt af.
Ondanks het kleine vermogen worden er heel wat landen in
Europa mee gewerkt (afb.VI.3-5). Een transceiver met bui
zen, ook weer voor 80 meter, vinden we van de hand van
C.J.E.H. Wijburg, PAoCAL, in Electron van november 1966.
Transceivers voor meer dan één band verschijnen spoedig
daarop: als eerste die van K Spaargaren, PAoKSB, voor 80
en 20 m; voorzien van een gekocht McCoy kristalfilter op 9
MHz en een combinatie van transistoren en buizen [F27].
Een maand later beschrijft C.A Hartman, PAoCHN, een
buitengewoon mooi gemaakte transceiver voor de banden
10, 15, 20 en 80 m, waarvan afb.VI.3-6 het blokschema en
afb.Vl.3-7 een plaatje toont [F28].
Afb.VI.3-5. R. van Straten, PAoUHF, is de maker van dit draagbare
zenderontvangertje voor éénzijbandtelefonie op 80 meter.

Een leuk ontwerp voor de beginnende amateur is "Het zijbandpratertje" van J. de Klerck, PAoU, beschreven in Elec
tron van februari 1962. Het schakelschema is te
zien in afb.VI.3-4. Opvallend zijn het eenvoudige
kristalfilter met slechts twee kristallen en de modu
lator: hoewel slechts één buis wordt gebruikt (B3,
een heptode), geeft deze door de bijzondere scha
keling toch onderdrukking van de draaggolf, instel
baar met Ril (een vinding van M.J. van Schagen,
PAoLZ).
Zoals in paragraaf VI.2 reeds opgemerkt komen in
de jaren zestig speciaal voor de amateurmarkt ont
wikkelde gecombineerde zenders en ontvangers transceivers - voor EZB in de handel.
Uiteraard blijven zelfmakende amateurs daarbij
niet achter.
De eerste die zo’n transceiver voor 80 meter be
schrijft is R. van Straten, PAoUHF (Electron, juli

Zendereindtrappen voor EZB moeten lineair werken. Ame
rikaanse amateurs hebben al snel door dat de relatief goed
kope TV-lijnuitgangsbuizen voor dat werk heel geschikt zijn.
C.J.E.H. Wijburg, PAoCAL, bespreekt twee van zulke eindtrappen in Electron van juni 1964.

Afb.VI.3-6. Blokschema van een EZB-zenderontvanger voor de kortegolfamateurbanden, ontworpen door C.A Hartman, PAoCHN.
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Afb.VI.3-9. De anodespanning voor de lineaire eindversterker van
afb.VI.3-8 wordt verkregen door spanningsverdrievoudiging recht
streeks uit het lichtnet. Een uit veiligheidsoverwegingen geen aanbevelenswaardige methodel

dat spaart een transformator uit (afb.VI.3-9). De eindtrap
met voeding zit in een kastje van slechts 17,5 x 33 x 25 cm!

Bij éénzijbandmodulatie is de frcquentiestabiliteit van zender
en ontvanger zeer belangrijk. Een zeer originele, stabiele, va
riabele oscillator is de "Melkkoker-VFO" van J. Evers, PAo
CX (Electron, september 1962). De afgestemde kring vinden
we in een melkkoker als afschermbus. Omdat er geen actie
ve elementen in dezelfde ruimte zitten is de verwarming van
de kring - en daarmee het frequentieverloop - zeer gering.

Afb.VI.3-7. De zenderontvanger van PAoCHN gereed voor gebruik.

Hij gebruikt er één of twee buizen PL (of EL) 500 in
kathodebasisschakeling voor.
Een bijzonder compacte eindtrap die bij 60 W stuurvermogen 600 W afgeeft is die van B. Bottema, PAo
BRM [F29J.
Hij schakelt zes als triode geschakelde buizen type
807b parallel in roosterbasisschakeling (afb.VI.3-8). De
807b’s moeten wel eerst een operatie ondergaan: de
draad naar de bundelingselektrode (de "beamplaatjes")
wordt in de voet losgemaakt van de kathode en ver
bonden met de overige roosters. (Dat lukt alleen bij
Amerikaanse 807’s, bij Europese is de bundelingselektrode binnen de ballon met de kathode verbonden).
De anodespanning van 900 V wordt rechtstreeks uit
het lichtnet verkregen door spanningsverdrievoudiging;
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Afb.VI.3-10. Bij de “melkkoker-VFO“ van J. Evers, PAoCX is de afstemkring in
de melkkoker ondergebracht; de kring is door een stukje "stereokabel' ver
bonden met het actieve deel van de oscillatorschakeling, dat deel uitmaakt

van een éénzijbandstuurtrap.
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Afb.VI.3-8. Lineaire zendereindtrap voor éénzijbandmodulatie en
telegrafie, ontworpen door B. Bottema, PAoBRM. De aansluitin
gen binnen de hulzen van de buizen 807 dienen te worden ge
modificeerd, zodanig dat de bundelingselektrode (de “beam
plaatjes”) wordt verbonden met de twee roosters.
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Afb.VI.3-11. De melkkoker-VFO van PAoCX. Dit is het "buitenboordgedeelte” waarin alleen de afgestemde kring is opgenomen.

De buis met toebehoren is ondergebracht bij de stuurtrap voor EZB, waar de VFO deel van uitmaakt (afbeel
dingen VI.3-10 en 11).
Een zeer goede frequentiestabiliteit kan worden bereikt
met een frequentiesamensteller (frequency synthesizer).
De eerste keer dat we een (niet geprobeerd) idee voor
zo’n toestel aantreffen in Electron is in juli 1965. C.P.
Gerhardt, PAoCPG, geeft daarin aan hoe een variabele
oscillator op een relatief hoge frequentie fasevergrendeld
kan worden met een variabele oscillator op een lage fre
quentie.

'.I
i.’

Ook op VHF doet de éénzijbandmodulatie opgang.
In hoofdstuk V vermeldden wij al dat J. Flint, PAoKT, in
1958 ais eerste Nederlander met EZB op de 144 MHzband verscheen en voor die prestatie in 1961 werd be
loond door het Wetenschappelijk Radiofonds Veder. In
Electron van september 1964 beschrijft PAoKT nog eens
een EZB-stuurtrap voor 144 MHz volgens de fasemethode; de opzet lijkt sterk op die van zijn zender uit 1958. Afb.VI.3-12. De zendconvertor voor éénzijbandmodulatie in de tweemeter
band van J. de Klerck, PAoIJ, gecombineerd met de lineaire eindversterAfb. VL3-10.
ker
van J. Harte, PAoHRT.
Bij de "melkkoker-VFO" van J. Evers, PAoCX, is de afstemkring in de melkkoker ondergebracht; de kring is
door een stukje "stereokabel" verbonden met het actieve van 400 W PEP. In de eindtrap wordt een buis QB3/300 ge
deel van de oscillatorschakeling, dat deel uitmaakt van een bruikt. J. de Klerck, PAoIJ, behandelt een soortgelijke zend
éénzijbandstuurtrap. Afb.VI.3-11. De melkkoker-VFO van convertor, die echter door een EZB-signaal op 80 meter
PAoCX. Dit is het "buitenboordgcdeelte" waarin alleen de wordt gestuurd. J. Harte, PAoHRT, heeft een eindtrap met
een buis 829B gemaakt die met een stuursignaal van 3...5 W
afgestemde kring is opgenomen.
op 144 MHz 200 W EZB afgeeft. Het toestel is, gecombi
De nummers januari en februari van Electron 1965 zijn ge neerd met de zendconvertor van PAoIJ, afgebeeld op de om
heel gewijd aan éénzijbandmodulatie. J. Kroon, PAoIF, pu slag van Electron, januari 1965 (afb.VI.3-12).
bliceert een zendconvertor die een EZB-signaal in de band
28...30 MHz omzet naar 144... 146 MHz met een vermogen H.C.A.J. Mebus, PAoLDA, pakt de zaak nog forser aan: in
Electron van mei 1965 beschrijft hij een
lineaire eindtrap voor 144 MHz waarin een
1 buis TB3/750 in roosterbasisschakeling tot
I
maar liefst 1600 watt input wordt uitge
stuurd!
I
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In paragraaf VI.2 signaleerden wij reeds dat
in de tweemeterband naast kristalgestuurde
I ook
AL
i/
continu afstembare zenders beginnen
I
I
■ J?
te
verschijnen.
Bij kristalsturing wordt vaak
I
X
Lx
I
een kristal op 8 MHz gebruikt, waarbij de
I
frequentie dus met een factor achttien
moet worden vermenigvuldigd. De eenvou
>/
x
digste
manier om continu-afstemming te
i I
i
' I
verkrijgen
is het kristal te vervangen door
'
I
I
een
variabele
oscillator (VFO) op 8 MHz.
, I
+
Maar dat stelt wel zeer hoge eisen aan de
R?
frequentiestabiliteit van de VFO omdat ook
> /■«•< . T1
pM.LT
het frequentieverloop van de VFO met die
I
L
factor wordt vermenigvuldigd. C. Belter
I
man, PAoOB, beschrijft in Electron van
Tr
december 1964 een dergelijke VFO, waar
van afb.VI.3-13 het schema geeft.
Afb.VI.3-13. Variabele oscillator voor de tweemeterband van C. Belterman, PAoOB. De De afstemming gebeurt met een variabeleschakeling genereert op 8 MHz; T3 vermenigvuldigt de frequentie naar 24 MHz. Door nog capaciteitsdiode (varicap); een tweede varieens te vermenigvuldigen met zes wordt de 144 MHz-band bereikt. Het gedeelte binnen cap verzorgt frequentiemodulatie.
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de bovenste streeplijn is thermisch geïsoleerd van de rest.
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Afb.Vl.3-14. Het voor de temperatuurstabiliteit kritische deel van de
variabele oscillator volgens afb.VI.3-13 is in een thermisch geï
soleerde bus gemonteerd die op haar beurt in een metalen kastje
is geplaatst. Het deksel van de bus is voor de foto verwijderd.

De spoel is in achtvorm gewikkeld op twee vormen van poly
styreen met poederijzerkemen. Voor het bereiken van een
van de temperatuur zo goed mogelijk onafhankelijke fre
quentie bepaald geen aanbevelenswaardige constructie.
Dat geldt ook voor de afstemming met een varicap. Dat toch
een voor de praktijk voldoende stabiliteit wordt bereikt moet
te danken zijn aan het feit dat de oscillator in een zware bus
van aluminium is ondergebracht die is ingepakt in thermisch
isolatiemateriaal (afb.VI.3-14).

Afb.VI.3-15. Zendereindtrap voor 23 cm met de buis
2C39, zoals uitgevoerd door J. v.d. Eist, PAoVDE.

van de signalen op 5 en 19 MHz gebeurt dan ook in een
gebalanceerde schakeling waardoor het signaal op 19 MHz
wordt onderdrukt.

Op de tweemeterband is in het decennium 1960...70 volop
activiteit. Op de 70 cm-band laat dat kennelijk nog te wen
sen over. Veel amateurs zien op tegen het maken van ap
paratuur voor die band. Reden voor G.N.M. Merz, PAoGMZ en J. Hoek, PAoJNH, om in 1969 een driedelige arti
kelenserie met als titel "Experimenten op 70 cm" in Electron
te doen verschijnen [F30]. Er worden zowel ontvangconvertors ah een frequentieverdrievoudiger vanuit 144 MHz met
een varactor in beschreven.

J. de Vries, PAoGE, toont een andere aanpak in Electron In hoofdstuk V merkten wij op dat aan de frequentiebanden
van oktober 1967. Hij heeft een meng-VFO gemaakt, waarin boven 430 MHz nog geen aandacht werd besteed. De enige
het signaal van een variabele oscillator op ongeveer 3 MHz uitzondering vormden de proeven van PAoCX en PAoKC
wordt gemengd met dat van een kristaloscillator op circa 27 met klystrons op 10 GHz.
MHz. De verschilfrequentie op 24 MHz wordt als stuur In de periode 1960... 1970 komt daar verandering in. Het julisignaal voor de zender gebruikt. Het frequentieverloop van nummer van Electron 1963 - gewijd aan UHF - brengt een
de variabele oscillator op 3 MHz is uiteraard geringer dan artikel van J. v.d. Eist, PAoVDE, over "Eenvoudige 23 cm
dat van een oscillator op 24 MHz, maar het wordt op de apparatuur". Daarin onder andere een vanuit 70 cm frezendfrequentie nog wel zes keer zo groot door de vermenig quentieverdrievoudigende eindtrap met een buis 2C39: afb.
vuldiging van 24 naar 144 MHz. De schakeling van PAoGE VI.3-15.
is geheel met transistoren uitgevoerd. Aan het onderdrukken
van de eveneens geproduceerde ongewenste signalen is geen In datzelfde Electron beschrijven R. de Rivecourt, PAoRIX;
bijzondere aandacht besteed.
C. Mol, PAoCMH en H.E. Derksen, PAoVHF, een zendontvanger voor 2400 MHz. Het is een eenvoudig toestel
In Electron van november 1968 vinden we van de hand van waarin een buis 2C40 als zelfoscillerende zender een vermo
H.C.AJ. Mebus, PAoLDA, een soortgelijke meng-VFO, gen van 100 mW afgeeft aan een dipool in een paraboolreuitgevoerd met buizen. De variabele oscillator werkt rond 5 flector. Bij ontvangst fungeert de buis als superregeneratieve
MHz en het kristal op 19 MHz. De uitgangsfrequentie is detector: afb.VI.6.3-16.
weer 24 MHz. PAoLDA besteedt wel veel aandacht aan de
ongewenste mengprodukten die onvermijdelijk ontstaan en
het grootste probleem bij meng-VFO’s vormen. Het mengen
300
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Afb.VI.3-17. De Philips’ mobilofoon type SRR-296 die door veel amateurs is
veranderd voor gebruik op de 2 meter- of 70 cm-amateurband.
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Afb.VI.3-16. Zendontvanger voor 2400 MHz, beschreven
door R. de Rivecourt, PAoRIX; C. Mol, PAoCMH en H.E.
Derksen, PAoVHF.

In paragraaf VL2 merkten wij reeds op dat als gevolg van de
vervanging van mobilofoons met buizen door exemplaren
met halfgeleiders de eerstgenoemde typen in handen van
amateurs kwamen. Dat gebeurt als eerste met de Philips
mobilofoon type SRR-296. Die komt uit het landelijk mobi
lofoonnet van PTT in de 70
MHz-band. In Rotterdam zijn ze
T-fr-H
--------bij de firma A. v.d.Berg aan de
«OpF
0MH’
Mk
Rhijnvis Feithstraat te koop
voor zo’n ƒ 35...50 (afb.VI.3-17).
<<70
2.2 k
Een aantal leden van de afde
ling Rotterdam van de VERON
gebruikt zo’n set en twee ervan
100/-F
2SV
___ I_
- L. Meulstee, PAoPCR en C.
Mol, PAoCMH - beschrijven in
oi
Electron van 1968 hoe zij de
[ SA
SRR-296 hebben veranderd
voor de 144 MHz- of 432 MHzband [F31].

I-

schrijft en waarvoor hij door het Wetenschappelijk Radiofonds Veder wordt beloond [F32]. Afb.VI.3-18 toont het
schakelschema. De ontvanger (onder) werkt superregeneratief. De zender is aanvankelijk frequentiegemoduleerd, maar
de ontvangers van de meeste amateurs zijn daarvoor nog
niet ingericht, daarom wordt de zender later veranderd voor
AM. Bij 6 V voedingsspanning is de input ongeveer 25 mW;
verbonden met een negen-elements antenne wordt het sig
naal bij normale propagatie gehoord tot op 110 km afstand.
Met een dipool en op de fiets werkt PAoFA er binnen de
bebouwde kom mee tot op 5 km. Nadat de voedingsspanning
is opgevoerd tot 25 V stijgt de input tot 60 mW en worden
er vanaf een toren tot over 40 km verbindingen mee ge
maakt.
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De transistor wordt op VHF in
het begin van de jaren zestig
TT '00/.F
voor zenden schoorvoetend toe
ttV *=
Icv
gepast. Opmerkelijk is dan ook <
*l_
de geheel getransistoriseerde
500
Dr
sok LW
zendontvanger voor de tweeme
terband die J.G.C. Niehaus,
PAoFA, in 1960 in Electron be- Afb.VI.3-18. Geheel getransistoriseerde zenderontvanger voor de tweemeterband, gemaakt door J.G.C.

Niehaus, PAoFA De ontvanger is van het superregeneratieve type.
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Afb.Vl.3-19. Modulator-voorversterker met speech processing, ontworpen door
H.A.A. Grimbergen, PAoLQ.
65*

In Electron van april 1962 houdt A.A. Dogterom, PAoEZ,
een pleidooi voor het gebruik van frequentiemodulatie ("Doe
meer met minder watt, vooral op de VHF') terwijl J.G. Lodeizen, PAoLOD, in hetzelfde nummer laat zien hoe een
voudig een frequentiemodulator aan een kristaloscillator kan
worden toegevoegd.
Toch kan FM in de jaren zestig AM op VHF en UHF nog
niet echt verdringen. Aan verbetering van amplitudemodulalie wordt dan ook nog steeds gewerkt. Toonaangevend daar
bij is een artikel van de Technische Commissie (H.A.A.
Grimbergen, PAoLQ) onder de titel "Efficiënt moduleren op
twee meter" in Electron van januari en april 1961. Daarin
wordt het nut van ''speech processing' aangetoond. Een modulatievoorversterker waarin dit wordt toegepast wordt vin
den we in het artikel; afb.VI.3-19 toont het schema.
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Afb.VI.3-21. Dubbele haloantenne voor 2 meter,
gemaakt door J. Bos, PAoJBG. Bij mobiel gebruik
werd deze antenne achter
op een Volkswagen ge
plaatst.
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Het signaal wordt in amplitude
begrensd door B3, waarbij het
daaropvolgende laagdoorlatende
filter alle harmonischen boven
ongeveer 3500 Hz sterk onder
drukt. PAoLQ beklemtoont het
belang van symmetrische begren
zing, waardoor alleen oneven har
monischen ontstaan. Is de begren
zing niet geheel symmetrisch dan
worden ook even harmonischen
opgewekt en gaat de verstaan
baarheid meteen achteruit. De
voorversterker wordt bij PAoLQ
gevolgd door een modulator met
twee buizen 807 in balans. Om
"doorzakken" van het begrensde
signaal te voorkomen moet de frequentiekarakteristiek van de modulator aan de lage zijde tot min
stens één tiende van de laagste
spraakfrequentie recht zijn. In het
beschreven geval tot 30 Hz. PAo
LQ laat zien hoe een modulatietransformator die aan deze eis
voldoet zelf kan worden gemaakt.
Het systeem van begrenzer, ge
volgd door een laagdoorlatend

Afb.VI.3-20. Dubbele helix-antenne voor 2 meter, gemaakt
door S.A Blommaart, PAoLB.

filter, zal in de volgende jaren algemeen worden toegepast in
VHF- en UHF-zenders met frequentie- of fasemodulatie.
In het decennium 1960... 1970 worden enige nieuwe typen
antennes geïntroduceerd.
S.A. Blommaert, PAoLB, heeft in 1964 een dubbele helixan
tenne voor 2 meter gemaakt [ F33]. Als gevolg van de hier
mee verkregen circulaire polarisatie heeft hij bij ontvangst
van mobiele stations minder last van "flutter-fading"
(afb.VI.3-20).
In 1967 brengt Electron drie interessante antennes. M. van
der Zalm, PAoMAR, introduceert een "Sprietantenne voor
flatbewoners".

Met een totale lengte van 2,75 m werkt deze antenne vanaf
een balkon van een flatgebouw op alle banden van 10 tot en
met 160 m! Het is een combinatie van een helixantenne met
een verlengspoel [F34].
K. Spaargaren, PAoKSB, zingt de lof van het enkelvoudige
quadraam als antenne voor langeafstandsverkeer op 20 m
[F35].
Tenslotte introduceert C.D. Olijslager, PAoGDO, de tweeelemcnts HB9CV-richtantenne voor 2 meter [F36].
Hoewel de halo-antenne voor mobiel werk op 144 MHz al
enige jaren door amateurs wordt gebruikt vinden we er pas
in 1968 een beschrijving van in Electron [F37j. J. Bos, PAoJBG, heeft er zelfs twee boven elkaar gemonteerd en achter
op zijn Volkswagen geplaatst (afb .VI.3-21).

D. Hoogma, PAoDIN, laat de Nederlandse amateurs kennis
maken met de breedbandige balun (overgang van ge
balanceerde naar ongebalanceerde impedantie) gemaakt met
behulp van een ringkem van ferriet [F38].

Tenslotte laat J.A. Verheij, PAoVER, ons kennis maken
met de Z-Match aanpassingseenheid tussen een ttweedraads
——— *
antennevoedingslijn en de zender [F39].

Vl.4.

Ontvangtechniek

De ontwikkeling van de ontvangtechniek op de kortegolfamateurbanden staat in het decennium 1960...70 in het te
ken van de éénzijbandmodulatie en de transistor.
Wij noemden in paragraaf VI.2 reeds de uitstekende artikelenscrie van G.R.B. Thomly, G2DAF, in de vertaling door
F. Priem, PAoGG: "Overwegingen bij de constructie van
communicatie-onlvangers". De door hem ontworpen ontvan
ger voor de banden 10...80 m is een superheterodyne met
tweevoudige frequentietransformatie. De eerste lokale oscillator is kristalgestuurd en de eerste middenfrequentie afstembaar van 5,0 tot 5,5 MHz; een keuze die G2DAF heeft
gemaakt na zorgvuldige overweging van de spiegelonderdrukking en de kans op "fluitjes" door ongewenste mengproduktcn en harmonischen van de oscillatoren. De tweede midden
frequentie is gekozen rond 460 kHz en daarop zijn de zelfge
maakte filters met kristallen uit de "dump" afgestemd.
Een vroeg voorbeeld van een geheel getransistoriscerde su
perheterodyne voor de kortegolfamateurbanden is die van
W. Eitjes, PAoCLR, te vinden in Electron van november
1962; afb.VI.4-1.
J.A. Verhey, PAoVER, heeft de artikelenserie van G2DAF
goed bestudeerd en die ligt dan ook ten grondslag aan zijn
ontwerp van een communicatie-ontvanger die hij beschrijft
in Electron van december 1965 en waarvan afb.VI.4-2 het
schakelschema toont.

Een onderwerp dat in de jaren zestig aandacht krijgt is het
sterksignaalgcdrag: is de ontvanger in staat een zwak signaal
goed weer te geven terwijl tegelijkertijd een groot aantal
sterke signalen, afkomstig van kortegolfomroepstations, de
ingangstrappen van de ontvanger bereiken? Door het steeds
toenemen van aantal en zendvermogen van die omroepstations, veelal gebruikt voor politieke propaganda, wordt dit
probleem steeds nijpender. De eerste ontvangers met transistoren blijven voor wat betreft het sterksignaalgcdrag sterk
achter bij wat met buizen kan worden bereikt, maar ook die
blijken nog voor verbetering vatbaar. Een nieuwe weg wordt
aangegeven door William K. Squires, W2PUL, met zijn arti
kel in QST van september 1963: "A New Approach to Receiver Front-End Design". Hij past een zogenoemde beamdeflectiebuis, type 7360, toe als mengbuis, zonder voorafgaande
hoogfrequentversterking. A. Claessen, PAoCLA, introdu
ceert deze aanpak in Electron van februari 1966 en C.J.E.H.
Wijburg, PAoCAL, beschrijft een door hem volgens dit sys
teem gemaakte EZB-ontvanger voor 80 meter in Electron
van januari 1967 (afb.VI.4-3). Een ontvanger volgens deze
opzet is wel het summum van wat aan sterksignaalgedrag
met buizen kan worden bereikt. Het zou nog vele jaren du
ren voordat dit niveau door ontvangers met halfgeleiders zou
worden geëvenaard, laat staan overtroffen.
Daarbij merken wij nog op dat problemen met tekortschie
tend sterksignaalgedrag zich vooral deden gevoelen in de
veertigmeteramateurband als gevolg van de direct daaraan
grenzende omroepband, terwijl zeer sterke zenders voor poli
tieke doeleinden, zoals opgesteld in China en Albanië, zelfs
binnen de 7 MHz-amateurband opereerden, hoewel die ex
clusief voor amateurs is bestemd.
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Afb.VI.4-4. Ontvanger volgens het principe van directe conversie voor éénzijbanden telegrafiesignalen op 80 meter. Het ontwerp van K. Spaargaren, PAoKSB, is het

5 ?•

eerste volgens dit principe dat in Electron wordt beschreven.

Bij Philips Nederland N.V. komt in 1966 het boekje Schake
lingen voor amateurs uit. Daarin wordt een amateurontvanger met de type-aanduiding 2010 beschreven. Het ontwerp is
conventioneel, maar het aantrekkelijke ervan is dat de on
derdelen, te zamen met een tekening
van het chassis, door Philips in de
handel worden gebracht. Het toestel
li
L2 ----es
wordt dan ook door heel wat ama
6CWA
teurs gemaakt Uit de daarbij opgeda
cz
L<
ne ervaringen komen verbeteringen
voort en die zijn te vinden in [F40].
È
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K. Spaargaren, PAoKSB, is een voor
6.3V
uitstrevend en begaafd amateur die
+ ♦707
regelmatig met originele ontwerpen
in Electron naar voren komt. Zo in Afb.VI.4-5. Hoogfrequentversterker voor de 144
het januarinummer van 1967 met zijn MHz-band met zeer geringe ruis, dankzij de nuvi"Eenvoudige super (of rechtuit) voor stor type 6CW4.
80 m EZB en CW", waarvan afb.VI.4-4 het schema geeft. In de mengtrap met Tl en T2
wordt het ontvangen signaal rechtstreeks naar het audiogebied omgezet. In wezen een moderne uitvoering van de alou
de rechtuit-ontvanger met genererende detector. Als "directe-conversie-ontvanger" zal het systeem grote populariteit
verwerven als eenvoudig toestel voor de beginnende ama
teur. Omdat de oscillator op de dezelfde frequentie werkt als
het ontvangen signaal - afgezien van een kleine verstemming
om bij telegrafie een hoorbare verschiltoon te verkrijgen kan een directe-conversie-ontvanger gemakkelijk worden
uitgebreid tot een eenvoudige zendontvanger voor telegrafie
en ook die opzet zal dan ook veel worden gevolgd.

±-

Op VHF en UHF is het streven er steeds op gericht om
ontvangers met een zo groot mogelijke gevoeligheid - te ver
talen als een zo laag mogelijk ruisgetal - te verkrijgen. De
reden is dat het zwakste nog te nemen signaal op VHF
meestal en op UHF vrijwel altijd wordt begrensd door de
ruis van de ontvanger zelf. Dit in tegenstelling tot de situatie
op de kortegolf, waar ruis van bronnen buiten de ontvanger
bepalend is voor de bereikbare gevoeligheid.
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Afb.VI.4-2. Communicatie-ontvanger op
basis van het ontwerp van G2DAF en uit
gevoerd door J.A. Verheij, PAoVER.

304

I

CU

-B-

*1

71

w
/V -t- I

^0

'C/0

■ s

■IH*S

*iHl i

C^~rs

+ isor
BS 6

CÏO

®

§
<2

37^
'Cv,

1
►n

C
/8

Bfl

8
£

■iH

®

E
®

____ ■».------ ,

•o

AÖS

S

Afb.VI.4-6. Convertor voor de tweemeterband met nuvistors, naar een ontwerp uit een ARRL
Handboek gemaakt door A.J. Dijkshoorn, PAoTO en F.K.J. van Ommen Kloeke, NL-624.
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Eind jaren vijftig wordt vooral in Amerika gezocht naar ver
sterkers met minder ruis dan mogelijk is met de toen be
schikbare buizen en transistoren. Die mogelijkheid biedt de
"parametrische versterker", ook wel "variabele reactantie ver
sterker" genoemd. Hoe die werkt wordt door C. van Dijk,
PAoQC, in 1960 uiteengezet in een driedelig artikel [F41].
We hebben de indruk dat zulke versterkers door de Neder
landse VHF- en UHF-amateurs niet veel zijn toegepast; in
Electron hebben wc er in ieder geval weinig meer over
vernomen. Mogelijk komt dat doordat vrijwel tegelijkertijd
buizen verschijnen waarmee ook in conventionele schakelin
gen een grote gevoeligheid kan worden verkregen, zoals de
zeer compacte "nuvistor". Afb.VI.4-5 toont een hoogfrequentversterker voor 144 MHz met de nuvistor 6CW4 van
RCA. Het ruisgetal van de versterker bedraagt slechts 1,4
(1,5 dB), ruim voldoende om onder de "ruis-van-buiten" te
blijven. De schakeling komt uit een artikel van L. Ongkiehong, PAoOKH, in Electron van mei 1961.
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Een complete tweemcterconvertor met nuvistors is te vinden
in Electron van februari 1967. Het toestel is naar een ont
werp in QST gemaakt door J. Dijkshoorn, PAoTO en F.KLJ.
van Ommen Kloeke, NL-624 en beschreven door laatst
genoemde. Afbeeldingen VI.4-6 en 7 geven het schema en
een plaatje van de uitgevoerde convertor.
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Afb.VI.4-7. Dit plaatje van de convertor volgens afb.VI.4-6 staat op de omslag van Elec
tron, februari 1967.

305

c

1* trtf't

T>*

y - è Wt

OSc

Afb.VI.4-9. Blokschema van de VERON 70 cm-convertor.

Maar niet alle amateurs hebben behoefte aan het onderste
uit de kan, wat ontvangergevoeligheid betreft; er is ook een
wens naar goed te reproduceren, niet te gecompliceerde ap
paratuur voor UHF. In het kader van het door de VHF-manager gestarte 'Technische Experimentenprogramma" ver
schijnt in Electron van maart en april 1964 de beschrijving
Afb.VI.4-10. Geheel getransistoriseerde ontvanger voor de tweemevan "De VERON 70 cm convertor”, waarvan de afbeel
terband, gemaakt door H. Reuderink, PAoHRX.
dingen VI.4-9 en 10 het blokschema en een plaatje laten
zien. Het ontwerp is gemaakt door A.A. Dogterom, PAoEZ;
J.H. Flint, PAoKT en VHF-Manager C. van Dijk, PAoQC. Een bijzonder fraai en compact toestel is de "Transistor-dubHoewel er twee keer frequentietransformatie plaatsvindt belsuper voor de 2 m band", door H. Reuderink, PAoHRX,
wordt slechts één kristal gebruikt. Dat vermindert de kans op beschreven in Electron van augustus 1961.
"fluitjes" en ongewenste responsies aanzienlijk.
Een in 1964 goed verkrijgbaar kristal op 7925 kHz genereert
in de derde boventoon en wordt gevolgd door een frequentieverdubbelaar; dus fo = 47,55 MHz. Met p = 8 bedraagt
p x fo = 380,4 MHz. Bij een ontvangfrequentie van 432
MHz wordt fl = 432 MHz - 380,4 MHz = 51,6 MHz en
f2 = 51,6 MHz - 47,55 MHz = 4,05 MHz. (In dit uit Elec
tron afkomstige voorbeeld is kennelijk verwaarloosd dat de
frequentie van de derde boventoon van een kristal niet pre
cies driemaal de grondfrequentie bedraagt). In de ingangstrap van de convertor is een triode EC88, in roosterbasisschakeling toegepast, die een voor het meeste werk voldoen
de laag ruisgetal mogelijk maakt. Voor wie een nog lager
ruisgetal wenst wordt het ervoor schakelen van een transis
tor van het type AF139 aanbevolen!

Afb.VI.4-8. De VERON 70 cm-convertor, gemaakt op “VERON-frame-goot“.
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Afb.VI.4-12. Getransistoriseerde peilontvangers voor de tachtigmeterband naar een ontwerp van de Technische Commissie
van de afdeling Zaanstreek van de VERON. Daarvoor het bin
nenwerk, gemaakt op gaatjespertinax, in verschillende stadia
van voltooiing. Bij de linker ontvanger kan het peilraam worden
verwisseld voor een afgestemde kring met een ferrietstaaf.
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Afb.VI.4-13. Schakelschema van de Zaanse peilontvanger.

Y

Afb.VI.4-10 toont de ontvanger en afb.VI.4-11 geeft het
schakelschema. De eerste middenfrequentie is 4...6 MHz en
wordt afgestemd. De tweede mengtrap (met een OC170) is
zelfoscillerend, dus van het type autodyne.
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In de jaargangen 1960 t/m 69 worden ook weer de nodige
peilontvangers beschreven, zowel voor 80 als 2 meter en uiteraard - voorzien van transistoren. We zullen er van beide
typen één uit lichten.
In Electron van december 1961 beschrijft H. van Dalsem een
peilontvanger voor 80 m die door de technische commissie
van de afdeling Zaanstreek is ontworpen en door velen in
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Afb.VI.4-14. Opstelling van de onderdelen van de Zaanse peilontvanger.
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Afb.VI.4-15. Superregeneratieve peilontvanger voor de tweemeterband, ontworpen door C.G. v.d. Ham, PAoHCD.

die afdeling, maar ook daarbuiten, is gemaakt. Enkele exem zonders: afb.VI.4-15. Maar wel bijzonder is de moeite die de
plaren ervan zijn te zien in afb.VI.4-12. Bij de linker is het ontwerper zich heeft getroost om het toestel zo goed moge
peilraam (met de daarin aangebrachte terugkoppclwinding) lijk reproduceerbaar te maken. Daartoe is gedrukte bedra
met stekerpennen op het kastje aangebracht; het raam kan ding gebruikt, waarbij ook de spoel als printspoor is uitge
dan voor gebruik als kampeerontvanger worden vervangen voerd. De afstemcondensator bestaat uit een buigzame me
door een ferrietstaaf met een afstemcondensator van 500 talen strip die door een excentrisch gelagerd wieltje naar de
pF; in plaats van de hoofdtelefoon komt een luidsprekertje. tegenelektrode op de print wordt gebogen: afb.Vl.4-16. De
De ontvanger is een teruggekoppelde detector plus drie gedrukte bedrading met het afstemmechanisme worden door
trappen laagfrequentversterking, dus een 0-V-3 (afb.VI.4- M. Eenhoorn, PAoZR, als bouwpakketje kant en klaar gele
13). Het bijzondere van de ontvanger is de gemakkelijke verd voor ƒ 4,75. Binnen het jaar heeft hij meer dan 400 van
constructie: de gehele schakeling is ondergebracht op gaat- die pakketjes geleverd!
jespertinax met holle nietjes als steunpunten.
De nabouwers wordt het verder gemakkelijk gemaakt door
de zeer duidelijke beschrijving en tekeningen in Electron
(afb.Vl.4-14).
De tweemeterpeilontvanger die we willen noemen is die van
C.G. v.d. Ham, PAoHCD, beschreven in Electron van mei
1965. De schakeling is een superregeneratieve detector, ge
volgd door twee trappen laagfrequent, op zichzelf niets bij-

SPOE.L

BEWEEG8APE
CONDENSATORPLAAT

V- X
\

/'■

■

vaste

COMD.PLAAT

excentrische

schijf

(AFSTEK SCHJJF)
Afb.Vl.4-16. Bij de peilontvanger van afb.VI.4-15 is de spoel
in de gedrukte bedrading opgenomen terwijl ook de af
stemcondensator van zeer eenvoudige constructie is.
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Hoofdstuk VII
De jaren zeventig
Vil.1.

De VERON

Wanneer wc overzien hoe het de VERON in het decennium
1970... 1980 is vergaan vallen drie dingen op:
1. Een spectaculaire groei van het aantal leden, met 207 %.
2. Hernieuwde en wederom mislukte pogingen om tot een
fusie met de VRZA te geraken, uiteindelijk uitmondend
in samenwerking tussen de zelfstandig gebleven verenigin
gen op een aantal belangrijke punten.
3. Onenigheid met de PTT over twee zaken:
a. De invoering van een adspirantenzendmachtiging.
b. Het standpunt dat PTT inneemt ingeval van ongewen
ste beïnvloeding van consumentenelektronica door een
amaleurzender.
We zullen in deze paragraaf aan de punten 1. en 2. aan
dacht besteden; punt 3. komt in paragraaf VII.2 aan de orde.
De groei van het aantal leden is te zien in afb.VII.1-1, waar
uit tevens enige financiële gegevens zijn af te lezen. Hoe het
in de eerste jaren van het decennium is gegaan weten wij
helaas niet omdat de jaarverslagen van de algemeen secreta
ris over 1971, 72 en 73 het ledental niet vermelden.
Wel kunnen we vaststellen dat het ledental van 1970 tot en
met 1974 toeneemt met 38 %. In de jaren 1975 tot
en met 1979 is het groeipercentage respectievelijk
21, 18, 16, 17 en 14.
Jaar
De contributie voor gewone leden is in:
1970: ƒ 27,50
1975: ƒ 35,00
1971: ƒ 32,50
1976: ƒ 37,50
1972: ƒ 32,50
1977: ƒ 42,50
1973: ƒ 35,00
1978: ƒ 45,00
1970
1974: ƒ 35,00
1979: ƒ 47,50
1971

De contributie stijgt in het beschouwde decennium
dus met 73 %. Daarbij mag niet uit het oog worden
verloren dat de inflatie over die periode 92 % be
droeg (zie hoofdstuk XVI); het lidmaatschap van de
VERON werd in wezen dus goedkoper!
Evenals in de voorafgaande hoofdstukken gaan wij
na welke mutaties er in het Dagelijks bestuur van
de VERON plaatsvinden. Voor de overige leden
van het HB en de officials verwijzen wij weer naar
hoofdstuk XV. Bij het begin van 1970 is het DB als
volgt samengesteld: algemeen voorzitter L. van de
Nadort, PAoLOU; algemeen vice-voorzitter A.A.
Dogterom, PAoEZ; algemeen secretaris J. de Vries,
PAoGE; algemeen penningmeester G.H. Akse,
PAoAXE.
In de 31e vergadering van de Verenigingsraad op 19
april 1970 treedt PAoLOU af als voorzitter (het
woord "algemeen" laten we in het vervolg maar
weg) en hij wordt opgevolgd door A.H.J. Claessen,
PAoCLA (afb.VH.1-2). Penningmeester PAoAXE
staat zijn plaats af aan G.C. van Gooi, PAoFVG.

1972
1973
1974

1975
1976
1977
1978

1979

In de 32e vergadering van de VR op 18 april 1971 spreekt
voorzitter PAoCLA zijn teleurstelling uit over het feit dat er
vanuit de vereniging zo weinig belangstelling is voor functies
in het Hoofdbestuur. Bovendien hebben enkele kandidaten
te elfder ure hun kandidatuur ingetrokken en heeft de voor
zitter persoonlijk een aantal mensen moeten "ronselen" voor
de openvallende functies. A.A. Dogterom, PAoEZ, treedt af
als vice-voorzitter en wordt opgevolgd door W. Kerstens,
PAoUHS. Penningmeester PAoFVG wordt opgevolgd door
W. Romijn, PAoARA. A Meijer is bereid ad interim het
secretariaat op zich te nemen, maar niet langer dan tot de
volgende VR. Vermeld dient nog te worden dat de 32e ver
gadering van de VR wordt voortgezet op 23 mei 1971 voor
het behandelen van wijzigingen van statuten en huishoudelijk
reglement.
In de 33e vergadering van de VR op 16 april 1972 wordt
PAoCLA als voorzitter opgevolgd door P.F. Maartense,
PAoMS.
J.J.L. Voute neemt het secretariaat over van A. Meijer.

Leden
tal op

Uitgaven

Inkomsten

Contributie/Abonnementen

Adver
tenties

3)

Electron

4)

Centraal
Bureau

Saldo !)

Voor
delig

3254

84.367

8.142

50.408

21531

5)
5)
5)

103.730

11.349

55.748

22.158

27.931

111.704

13.167

56.230

27.932

16.112

126.132

13.820

64.701

51.352

7.129

4500
5438

144.766

16.925

82.085

*) 34.463

171.446

31.977

120.955

*) 47562

8.159

6420

218.964

36.747

152580

6) 39562

5.161

7439

285.215

62.901

199364

77.975

40.123

8739
9989

357.228

101.584

266.334

*) 66.141

34.792

433.499

114.448

293.670

81.262

70.677

Nade
lig
1.216

18.880

Alle bedragen zijn in guldens.
1) Het saldo is het exploitatieresultaat van het betreffende boekjaar, zonder
verrekening van saldi van voorafgaande jaren.
2) Aantal leden in Nederland; de buitenlandse leden niet meegeteld.
3) Dit betreft de commerciële advertenties plus die in de rubriek "Wie
helpt mij..."; tevens is hierin de opbrengst van de losse verkoop van Elec
tron opgenomen.
4) Drukkosten en verzendkosten (porti).
5) Aantal leden niet vermeld in het jaarverslag van de alg. secretaris.
6) Excl. Verkoopbureau, dat in 1974 naar Eindhoven was verplaatst.

Afb.VII.1-1. Ontwikkeling van het ledental en enkele belangrijke bronnen van
inkomsten en uitgaven in het decennium 1970... 1980.
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Secretaris J.J.L. Voute vertrekt in augustus
1V/4 naar Engeland en H.C.A.J. Mebus, PAoLDA. blijkt
bereid het secretariaat waar te nemen. J. Hoek, PAoJNH
wordt in de 36e Verenigingsraad op 26 april 1975 benoemd
tot secretaris en terwijl wij deze regels in september 1993
sc rijven is hij dat nog steeds! In diezelfde vergadering wor
den W. Kerstens, PAoUHS, en L. v.d. Nadort, PAoLOU,
benoemd tot Lid van Verdienste.

In de 37e vergadering van de Raad, op 10 april 1976, wordt
in
J.H. Blaauw, PAoJHA, penningmeester. In verband met de
invoering van de D-machtiging, waarover later, worden statu
ten, huishoudelijk reglement en afdelingsreglement gewijzigd
in die zin dat in het vervolg Hoofdbestuur en Afdelingsbestu
ren voor minstens tweederde uit houders van een machtiging
A, B of C (dus niet D!) moeten bestaan.
Afb.Vll.1-2. Oud-VERON-voorzitter L v.d. Nadort, PAoLOU, speldt zijn
..... -S—:-------—
J nieuwe
•___ j voorzitter AH.J. Claessen,
hoofdbestuursinsigne
op *bijM de
PAoCLA. Dat gebeurde in de 31e vergadering van de Verenigingsraad op 19 april 1970.

Aan wijlen ir. W.J.L. Dalmijn, PAoDD, die op 18 september
1972 tijdens een vakantie in Frankrijk is overleden, wordt in
de 34e vergadering van de VR op 15 april 1973 postuum het
Lidmaatschap van Verdienste en het Erelidmaatschap toege
kend. Er worden nog meer Leden van Verdienste benoemd,
hun namen zijn elders in dit hoofdstuk of in hoofdstuk XV
vermeld. In plaats van PAoUHS benoemt de Verenigings
raad Ph.J. Huis, PAoAD, tot vicc-voorzitter. Van het
Hoofdbestuur zoals het toen was samengesteld verschijnt in
Electron van juni 1973 een foto: afb.VII.1-3.

In de 35e Verenigingsraadvergadcring op 20 april 1974
draagt PAoARA het penningmeesterschap over aan P. Wak
ker, PAoPWA De raad benoemt de "ex-piraat" H.J. Jesse,
die op 28 december 1923 de eerste amaleurverbinding met
de Verenigde Stalen tot stand had gebracht,, tot Erelid van

De 38e vergadering van de Verenigingsraad op 16 april 1977
brengt weer twee mutaties in het Dagelijks bestuur: P.F.
Maartensc, PAoMS, neemt afscheid als voorzitter; hij wordt
door de VR benoemd tot Lid van Verdienste. Zijn opvolger
is Ph.J. Huis, PAoAD. De opengevallen plaats van viccvoorzitter wordt ingenomen door K.H.J. Robers, PAoKLS.
De laatste mutatie in het Dagelijks bestuur gedurende het
decennium 1970...1980 vindt plaats in de 40e vergadering van
de Verenigingsraad: penningmeester J.H. Blaauw, PAoJHA,
staat zijn plaats af aan H. Goedhart, PAoGHV. AA Dogterom, PAoEZ, treedt af als lid van het Hoofdbestuur en
wordt als erkenning van zijn vele verdiensten voor de ver
eniging en het radio-amateurisme benoemd tot Lid van Ver
dienste.
Ook J. Hollander wordt Lid van Verdienste. Tien jaar heeft
hij als administrateur de VERON gediend en diverse pen
ningmeesters ter zijde gestaan. De nieuwe administrateur is
H. Hoogkamer.

Het Centraal bureau was reeds enige jaren gevestigd aan de
Overtoom 262 in Amsterdam-West. In 1970 is één beroeps
kracht in dienst: mevr. Ciska Hen
driks, echtgenote van PAoCWS. Zij
kwijt zich met zeer veel inzet van
haar taak, af en toe bijgestaan door
vrijwilligers van de afdeling Amster
dam van de VERON. De heer Hol
lander verzorgt de financiële admini
stratie.
Begin 1972 wordt het CB overgcplaatst naar de sociale werkplaats van
"Het Dorp” te Arnhem. Dit stuit op
veel weerstand bij de afdeling Amster
dam. De destijds gevoerde correspon
dentie lezend kunnen wij niet anders
concluderen dan dat de manier waar
op één en ander door het Hoofdbe
Afb.VII.1-3. Het Hoofdbestuur van de VERON, zoals het na de 34e vergadering van de Vereni
stuur is behandeld geen schoonheids
gingsraad op 15 april 1973 was samengesteld. Zittend, van links naar rechts: Ph.J. Huis, PAoAD
prijs verdient. Met name mevr. Hen
(vice-voorz.); W. Romijn, PAoARA (penningm.); P.F. Maartense, PAoMS (voorz.); J.LL VoQte
driks wordt nogal onheus bejegend.

O

(secr.). Staande, van links naar rechts, de hoofdbestuursleden W.H. Kerstens, PAoUHS; AH.
Kokee, PAoKOK; G.M.M. v.d. Berg, PAoGMM; LJ.M. Wijdemans, PAoLWS; J. Hoek, PAoJNH.
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Dat in dezelfde periode enige mutaties in het Hoofdbestuur
plaatsvonden heeft de soepele overdracht waarschijnlijk ook
niet bevorderd. Gelukkig drukt algemeen voorzitter A.H.J.
Claessen, PAoCLA, in het hoofdartikel van Electron van de
cember 1971 zijn waardering uit voor het enthousiasme
waarmee mevr. Hendriks haar werk heeft verricht.
De reden voor de verplaatsing is van financiële aard: het CB
is een belangrijke uitgavenpost op de begroting en er wordt
een stijging van huur en loonkosten verwacht. PAoCLA
noemt in het genoemde hoofdartikel de volgende argumen
ten voor de verhuizing:
de aanzienlijke kostenbesparing;
- de overtuiging dat de betrokken werkplaats en de Stichting
waartoe zij behoort borgstaan voor een goede uitvoering der
werkzaamheden;
- de mogelijkheid dat onze vereniging een bijdrage kan leveren
in het verschaffen van zinvol en interessant werk aan gehandi
capten en zich ook op deze wijze in het algemeen belang nuttig
maakt."

Ln 1980 wordt het Bureau ondergebracht in de "Stichting
Servicebureau VERON". Maar dit feit hoort eigenlijk in het
volgende hoofdstuk thuis.

Terug nu naar het Centraal bureau. Op 29 maart 1977
wordt het door een ramp getroffen: als gevolg van een brand
gaat de gehele ledenadministratie van de VERON verloren.
Gelukkig zijn kort daarvoor de enveloppen voor de verzen
ding van Electron aan de uitgever, de Bameveldse Drukkerij
en Uitgeverij, afgeleverd. De BDU biedt de helpende hand
door van de adressen fotocopieën te maken. Door de groei
van het aantal leden neemt het administratieve werk steeds
meer toe. Omdat na de brand de administratie opnieuw
moet worden opgezet wordt besloten gebruik te maken van
het IBM-32-systeem van "Het Dorp". Daartoe wordt bij de
Engelse amateurvereniging RSGB - waar ook een IBM-32
computer wordt gebruikt - programmatuur gekocht
Die moet wel worden aangepast aan de werkwijze van de
VERON en dat gebeurt door een werkgroep, bestaande uit
S.K. Bosch, PE1AWU, en L.P. v.d. Hoeven, PAoLPH. Op 4
maart 1978 wordt de programmatuur door de werkgroep aan
de VERON overgedragen. Intussen zijn door J.J.F. van
Tuijn, PAoJJT, de gegevens van de leden op diskette gezet.
Hij maakt ook de eerste ledenlijst, die de afdelingen in janu
ari 1978 ontvangen en tevens de acceptgirokaarten voor de
betaling van de contributie. Een bijzondere prestatie van
PAoJJT! De informatie op de diskettes kan vervolgens worden ingelezen door de LBM-32 computer.
In 1977 wordt ook de financiële administratie bij "Het Dorp"
ondergebracht.

De kostenbesparing is echter niet gerealiseerd. Omdat te
Amsterdam het werk door één beroepskracht werd verricht
heeft het Hoofdbestuur een offerte gevraagd bij "Het Dorp",
eveneens gebaseerd op één beroepskracht. Dat blijkt in de
praktijk echter onvoldoende, er moet meer mankracht wor
den ingezet. Uit afb.VII.1-1 blijkt dan ook dat de kosten van
het CB niet verminderen, integendeel een forse stijging ver
tonen. Toch moeten wij achteraf constateren dat de verhuizing van het CB naar "Het Dorp" een goede beslissing is geweest. Immers neemt het ledental in het beschouwde decennium sterk toe en de daarmee gepaard gaande uitbreiding
van het werk voor het CB kan in "Het Dorp" soepel worden In hoofdstuk VI is vermeld dat in 1963 een voorstel tot fusie
opgevangen. Bovendien wordt de dienstverlening aan de le van de VERON en de VRZA, opgesteld in overleg tussen
de besturen van beide verenigingen, door de Verenigingsraad
den uitgebreid.
Voor de mensen in het Dorp is het zendamateurisme en van de VERON wordt aangenomen, doch verworpen door
alles wat daarmee samenhangt uiteraard een onbekende en de Algemene Ledenvergadering van de VRZA. In de perioin het begin nog wat vreemde aangelegenheid. Maar geluk- de daarna, met name in 1969, vindt nog enig overleg plaats
kig worden zij begeleid en ingewerkt door W.H. Kerstens, dat echter niet tot tastbare resultaten leidt.
PAoUHS. Hij besteedt daar veel tijd aan en de VERON In Electron van maart 1970 verschijnt een gezamenlijk com
muniqué van de beide besturen, ondertekend door de secre
heeft dan ook veel aan hem te danken.
Het Verkoopbureau maakt vanaf de oprichting van de tarissen: G. Kooyman, PAoWX, voor de VRZA en J. de
VERON deel uit van het Centraal bureau. De VERON-bi- Vries, PAoGE, voor de VERON. Daarin wordt de wens uit
bliotheek is ondergebracht bij de beheerder, voor welke gesproken "dat op korte termijn een oplossing wordt gevonden
functie vanaf 1945 verscheidene amateurs tijd en ruimte in voor het tot nu toe gescheiden optreden naar buiten van beide
hun woning ter beschikking hebben gesteld. In 1973 worden verenigingen, waardoor het aanzien van de Nederlandse zendVerkoopbureau en Bibliotheek ondergebracht bij de familie amateurgemeenschap wordt geschaad" In afwachting van ver
Maartense te Eindhoven, wier woning voor dat doel geschikt dergaande punten stellen de besturen voor de navolgende
is gemaakt. In plaats van "Verkoopbureau" wordt het nu drie punten te realiseren:
1. Het instellen van één gemeenschappelijk QSL-bureau.
"Veron-Servicebureau".
Het geheel staat onder leiding van de heer en mevrouw 2. Berichten die voor alle Nederlandse zendamateurs van
belang zijn worden gelijktijdig gepubliceerd in CQ-PA,
Maartense. Ten behoeve van het Servicebureau werkt er
Electron en/of DX-PRESS, of wel omgeroepen door de
een aantal dames in deeltijd: de "VERON-poezen".
verenigingszenders.
Het organisatorische werk ten behoeve van het Bureau
wordt steeds omvangrijker. Daarom wordt in de 38e vergade 3. De vertegenwoordiging bij de P.T.T. (RCD) zal - behou
dens in die gevallen waarin de situatie dit onmogelijk
ring van de Verenigingsraad op 16 april 1977 een "Commis
maakt - door één persoon namens de beide verenigingen
sie Service Bureau" opgericht, met P.F. Maartense, PAoMS
geschieden: door W.J.L. Dalmijn, PAoDD.
als voorzitter en P. Wakker, PAoPWA voor financiële aan
Het communiqué eindigt aldus: "De VERON acht voortzetting
gelegenheden.
van de besprekingen alleen dan zinvol indien over het onder-
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werp " fusie" gesproken wordt en verzoekt de
VRZA. de thans nog geldende bezwaren inzake
de fusie-voorwaarden van 1963 ter tafel te
brengen. De VRZA acht het onderwerp "fusie"
nog steeds te prematuur, mede gezien het feit
dat deze voorstellen tot tweemaal op de ALV
zijn afgewezen doch zal zo spoedig mogelijk met
andere voorstellen komen".
In Electron van juni 1970 schrijft een duidelijk
teleurgestelde algemeen voorzitter A.H.J.
Claessen: "dat blijkens een schrijven van het
H.B. van de VRZA, voorgelezen op de V.R.
1970, door de ALV, de met zoveel genoegen
aangekondigde, samenwerking werd afgestemd
met uitzondering van het gemeenschappelijk
QSL-bureau en de uitwisseling van gegevens
terwijl voorlopig niet meer over fusie gesproken
kan worden. Het moge u duidelijk zijn dat on
der deze omstandigheden uw H.B. voorlopig
geen punten meer ziet waarop de samenspraak Aib.VII.1-4. J. Lourens, PAoBN, in zijn radiostation.
met de VRZA op H.B.-niveau kan worden
voortgezet. Wil er ooit sprake zijn van een fusie dan zal zulks De Algemene Ledenvergadering van de VRZA (ALV) heeft
door de leden, waarvan velen overigens dubbellid schijnen te haar bestuur eveneens gemachtigd de besprekingen met de
zijn, bewerkstelligd moeten worden door op V.R. en ALV actie VERON te voeren: 183 stemmen vóór, 1 tegen.
te voeren".
Het werkschema voorziet erin dat tot 30 november 1973 aan
Het gezamenlijke QSL-bureau wordt een feit op 1 januari statuten en huishoudelijk reglement zal worden gewerkt. Ul
1971. Het adres is dat van het voormalige VERON-bureau: timo 1973 zal een buitengewone ALV en VR worden belegd
Postbus 400, Rotterdam.
waarin wordt gevraagd of de procedure, zoals dan vastge
steld, de goedkeuring van de leden van beide verenigingen
Hoewel PAoCLA de leden van de VERON had opgewekt heeft. Op 1 januari 1974 zal door de besturen van beide ve
nieuwe initiatieven voor een mogelijk samengaan van beide renigingen de nieuwe vereniging worden gesticht. De verdere
verenigingen te ontwikkelingen neemt toch weer het Hoofd uitwerking van de organisatie van de vereniging zal in de
bestuur, onder voorzitterschap van P.F. Maartense, PAoMS, loop van dat jaar plaatsvinden waarna door de beide vereni
die PAoCLA in 1972 was opgevolgd, in 1973 opnieuw het gingen een opheffingsvergadering wordt bijeengeroepen
voortouw. Er wordt een model ontwikkeld voor een nieuwe waarin beide verenigingen zich opheffen en hun middelen
vereniging, waarvan de voornaamste kenmerken er in grote ter beschikking stellen van de nieuwe vereniging. Dit dient te
lijnen ongeveer als volgt uitzien:
geschieden vóór 31 december 1974 [G3].
1. Er komen drie secties met een grote mate van autono Helaas, het heeft niet mogen zijn. Op een Buitengewone
mie: voor zendamateurs, voor luisteramateurs en voor Algemene Ledenvergadering van de V.R.Z.A, gehouden op
elektron!ca-amateurs.
4 november 1973, acht 95% van de aanwezige stemgerech
2. Iedere sectie heeft een eigen bestuur.
tigde leden de voorstellen onaanvaardbaar.
3. Boven de secties staat een overkoepelend Hoofdbestuur Nota bene stemmen de VRZA-bestuursleden, die zelf heb
van tenminste negen personen, waarvan zes deel uitma ben meegewerkt aan het raamwerk van de nieuwe vereni
ken van de sectiebesturen; van elke sectie twee. Van het ging, en waarmee zij het eens waren, tegen de voorstellen!
Hoofdbestuur zal de meerderheid uit gelicenseerde zend Een herhaling dus van wat zich in 1963 ten aanzien van de
amateurs bestaan.
fusievoorstellen in de ALV afspeelde’
De leden van de VERON worden over de plannen geïnfor
meerd via Electron’. [Gl] [G2]. Het model wordt met een De op de ALV aanwezige leden geven het bestuur wel op
brief tevens aangeboden aan de VRZA.
dracht de besprekingen met de VERON voort te zetten
In de 34e vergadering van de Verenigingsraad op 15 april [G4].
1973 vraagt en krijgt het Hoofdbestuur mandaat om op basis Het Hoofdbestuur van de VERON laat zijn verontwaar
van het model besprekingen met de VRZA te voeren. diging over de gang van zaken bij de VRZA duidelijk blijken
VRZA-voorzitter F. van Rossum, PAoBEA, woont de verga in Electron [G5], Nadat inmiddels drie keer (1963, 1970,
dering bij; hij wordt door het HB uitgenodigd om naar voren 1973) plannen tot samenwerking of fusie - plannen die door
te komen en hij "breekt een lans voor het komen tot eenheid de besturen van beide verenigingen zijn opgesteld en waar
binnen de zendamateurs en dus één vereniging. Hij spreekt uit aan door de betrokkenen veel werk en tijd is besteed - door
dat de wil hiertoe te komen bij beide verenigingen bestaat", al de ALV zijn getorpedeerd, valt het te begrijpen dat de VE
dus de notulen.
RON geen verdere pogingen tot een fusie meer onderneemt.
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Het Hoofdbestuur heeft zich na 1973 beperkt tot
samenwerking met de VRZA op het gebied van bij
voorbeeld contacten met de overheid - PTT, later
HDTP - en overleg over zaken als dekkingsplannen
voor relaisstations.
Laten we thans nagaan hoe het met een aantal van
de bureaus en commissies binnen de VERON in het
decennium 1970... 1980 is gegaan.
Wc beginnen met het Traffic Bureau. Een belang
rijke activiteit daarvan is de organisatie en uitwerking
van de PACC-contest, waarin buitenlandse stations
worden uitgenodigd met Nederlandse amateurs ver
bindingen te maken. Het aantal Nederlandse deelne
mers - waarvan een aantal helaas verzuimt een log
(overzicht van gemaakte verbindingen) in te zenden zoals vermeld in de jaarverslagen van het Traffic Bu
reau, luidt als volgt:
1970: 79 1973: 70 1976: 160
1979: 140
1971: 71 1974: 90 1977: circa 140
1972: 92 1975: 135 1978: 120
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Het uitgeven van certificaten behoort ook tot de taak
van het Traffic Bureau. Ook hiervan enige cijfers:
1970: 619 1973: onbek. 1976: 324
1979: 32
1971: 655 1974: 473
1977: 430
1972: 609
1975: 725
1978: 997
Mogelijk als gevolg van wisselingen van certificaten
manager is de wijze van rapportage in de jaarversla
gen niet uniform. Wij zijn er dan ook niet zeker van
dat de cijfers onderling vergelijkbaar zijn, met name
of de zegels waarmee sommige certificaten kunnen
worden "uitgebreid" in alle jaarverslagen ook als certi
ficaat zijn meegeteld.
J. Lourens, PAoBN, is reeds vele jaren actief in de
VERON, o.a. als certificatenmanager. Hij wordt in
1977 dan ook benoemd tot Lid van Verdienste (afb.VE.1-4).
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Afb.VII.1-5. Het VERON-verenigingsstation PAoAA. Op de bovenste foto links
de twintig- en rechts de tweemeterapparatuur. Ook is de spreekcel te zien.
Op de onderste foto chef-operator P. van Weerlee, PAoYZ, achter het tachtigmeterstation.

In 1970 is A. Ditmer, PAoAFD, door verhuizing naar het
buitenland helaas gedwongen zijn functie van Intruder Watch
neer te leggen. Het duurt tot 1979 voor er weer een ama
teur bereid wordt gevonden dit voor het "schoonhouden" van
onze exclusieve amateurbanden zo belangrijke werk weer op
te nemen: J. van der Velde, PAoVDV.
Het verenigingsstation PAoAA ressorteert eveneens onder
het Traffic Bureau. In het voorgaande hoofdstuk las u dat
na de brand bij Sikkens in 1968 het station al snel weer pro
visorisch in bedrijf kwam. In november 1970 ontvangt PAo
AA uit het Wetenschappelijk Radiofonds Veder het vorstelij
ke bedrag van ƒ 2.500,—. De herbouw van de door de brand
verwoeste ruimte kan nu beginnen. Er komen een aparte
zenderruimte, administratieve ruimte en een geluiddichte
spreekcel Vanaf 1970 wordt heel wat nieuwe apparatuur
aangeschaft waarbij op de kortegolfbanden met éénzijbandmodulatie kan worden gewerkt (afb. VU. 1-5). Met de in de
jaren zestig van het Departement van Defensie in bruikleen

verkregen en later door de VERON overgenomen Franse
apparatuur was dat niet mogelijk. De Franse apparatuur
wordt in 1973 van de hand gedaan.
Omdat op een aantal amateurbanden gelijktijdig wordt uitge
zonden is er dringend behoefte aan een centrale bedieningseenheid. Die wordt speciaal voor dit doel gemaakt door J.
van der Zwaard, PAoMOT, die zich voor PAoAA zeer heeft
ingespannen. Helaas overlijdt hij in 1974, nog maar 49 jaar
oud. In 1979 wordt een nieuwe centrale bedieningskast in
gebruik genomen, gemaakt door C.J.N. Fraikin, PAoCJN;
C.J. Schepp, PAoEPS en J.F.M. van der List, PAoJOZ.
Vanaf 1972 komt PAoAA ook in de 160 m-band uit en in
1976 wordt de 70 cm-band toegevoegd.
Het personeelsprobleem wordt in 1970 eveneens aangepakt.
Voor het bedienen van het station en het verzorgen van de
uitzendingen op vrijdagavonden worden drie wachten ge
vormd, zodat de betreffende amateurs in principe één keer
per drie weken dienst moeten doen. Daarnaast is er een
technische ploeg die voor uitbreiding en onderhoud van de
apparatuur zorgt. De amateurs die in de periode 1970... 1980
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Afb.VII.1-7. Bij een vossejacht van de afdeling Friesland van de VERON in 1971 was de vos PAoVOK in een bakkerskar verstopt. "Bak
ker" G. v. Sloten, PAoNN, kijkt in de wagen. Achter de wagen, met
zonnebril als vermomming: de voorzitter van de afdeling Friesland
L Tijsma, PAoLH. De heer v.d. Veen (links) kijkt toe.

Afb.VII.1-6. Ter gelegenheid van het feit dat het verenigingsstation PAo
AA 12’Z: jaar gastvrijheid genoot in de toren van Sikkens' Lakfabrieken
te Sassenheim werd deze foto van de bemanning van PAoAA gemaakt.
Van links naar rechts: C.G.M. Gozeling, PAoDER; F.G. Hartman, PAo
FGH; F. Priem, PAoGG; N. Haazebroek, PAoXN; J. van der Zwaard,
PAoMOT; P. van Weerlee, PAoYZ; J. Prevo, PAoPRK; AJ. Dijkshoorn,
PAoTO; N. van den Eijkel, PAoVDY; J. Martens, PAoJMS.

volgens de jaarverslagen van PAoAA deel hebben uitgemaaki van een wacht zijn de volgende:
C.C. Bakker, PAoCD; J. van der Zwaard, PAoMOT; N. van
den Eijkel, PAoVDY; C.G.M. Gozeling, PAoDER; N. Haazebroek, PAoXN; R. Schrivens, PAoLNM; AJ. Dijkshoorn,
PAoTO; J. Prevo, PAoPRK; J. Bakker, PAoJBK; T.P.M.
van Empelen, PAoGRU; C.J.N. Fraikin, PAoCJN; B. Wij
ting, PAoBWY; A.S.T. Kruijf, PAoWV; A.G. van der Drift,
PAoNOL; C. van Lit, PEoCVL.
Amateurs die regelmatig of incidenteel assistentie op tech
nisch gebied hebben verleend zijn in de beschouwde periode:
H. Speelman, PAoARM; C.J. Schepp, PAoEPS; F.G. Hart
man, PAoFGH; J. de Vries, PAoGE; H.P.J.M. van Amers
foort, PAoHVA; H.A.A. Grimbergen, PAoLQ; J. van der
Zwaard, PAoMOT en zijn zoon; W.A. Hogerhuis, PAoPSO;
AJ. Dijkshoorn, PAoTO; J. Hoek, PAoJNH; P. van Weerlee, PAoYZ; F.M. van der List, PAoJOZ; G. de Bruin, PAoYG; J.AJ.M. Disselhorst, PA3ACJ; C. van Lit, PEoCVL.
Het geheel staat onder leiding van P. van Weerlee. Hij wordt
in 1973 benoemd tol Lid van Verdienste.
In 1974 is PAoAA 1216 jaar gehuisvest in de toren van Sikkens. Ter gelegenheid daarvan biedt het Hoofdbestuur van
de VERON een zeer geslaagde receptie aan in de aula van
Sikkens. Bij die gelegenheid wordt ook een groepsfoto ge
maakt van de PAoAA-club, een plaatje dat de omslag van
Electron van augustus 1974 siert: afb.VII.1-6.

De NL-commissie organiseert ook wedstrijden voor luisteramateurs en geeft certificaten uit. Die certificaten zijn in de
eerder genoemde cijfers niet meegeleld. Helaas verliest de
commissie op 8 juli 1970 haar zeer actieve voorzitter Daan
Dekker, NL-453, slechts 33 jaar oud. Hij bracht de NL-commissie tot bloei en van zijn hand verschenen veel publikaties
in Electron. Te zijner nagedachtenis wordt vanaf mei 1972 de
wisselbeker, verbonden aan de Short Listening Period (SLP)competitie, de "Daan Dekker Memorial" genoemd.
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Van het QSL-bureau vermeldden we reeds dat het in 1970
zowel voor de VERON als de VRZA ging werken. Om het
werk van QSL-manager H.M.E. Linse, PAoUB, wat te ver
lichten worden vanaf 1 januari 1979 de QSL-kaarten voor
het buitenland verzorgd door PAoUB vanuit zijn woonplaats
Boxtel. De kaarten voor het binnenland gaan via "Het Dorp"
te Arnhem. PAoUB wordt in 1975 benoemd tot Erelid van
de VERON.
De toeneming van het aantal zendamateurs komt tot uiting
in hel aantal door hel QSL-bureau verwerkte kaarten. In de
jaren 1970, 71, 72, 73 en 74 wordt door het bureau geen
jaarverslag gemaakt, zodat wij niet over cijfers van die jaren
beschikken. Voor de overige jaren bedraagt het aantal be
handelde kaarten in:
1979: 1.153.997.
1975: 479.822
1977: 759.477
1976: 550.019
1978: 834.295

In hel decennium 1970... 1980 stijgt het aantal kaarten dal
het QSL-bureau jaarlijks passeert dus tot boven het miljoen!
De vossejachlcommissie wordt in 1970 opgeheven, maar dat
wil niet zeggen dat er geen vossejachten meer plaatsvonden:
afb.VLLl-7. Ook het Ukbureau, waarvoor de belangstelling
vrijwel is verdwenen, wordt in 1974 opgeheven. J.O. van Gel
der, PAoYK, die het bureau 30 jaar heeft beheerd, wordt tot
Lid van Verdienste benoemd. De (verouderde) apparatuur
gaat naar het Universiteitsmuseum te Utrecht. Het bedrag
ad ƒ 2000, dat in 1965 door het WERA Fonds Veder is ge
schonken voor uitbreiding van hel instrumentarium van het
Ukbureau - en welk bedrag nooit is besteed - wordt met
goedkeuring van het Fonds, en vermeerderd met gekweekte
rente, ter beschikking gesteld van de Technische Commissie.
De opleiding voor het zendexamen staat in 1970 nog steeds
onder leiding van J. Schaap, PAoHH. Eind van dat jaar
komt een nieuwe versie van de schriftelijke cursus uit die

d

Afb.VII.1-8. Een aantal bewoners-radioamateur van het
Rijnlands Zeehospitium te Katwijk was in juni 1979 tijdens
de velddagen te gast bij het clubstation PAoZUT/p te VerAfb.VII.1-9. Amateurs van het Jaar, benoemd door de Stichting Wetenschappelijk
wolde bij Zutphen. Van links naar rechts: Evert (voorzitter
Radiofonds Veder. Staande, van links naar rechts: mevrouw C.E. van Hobokenvan de afdeling Zutphen), Hans, Ben, Carla, Elly en Ans.
Veder, dochter van A. Veder, oprichter van de Stichting; G. Leenheer, PAoOI (Ama
teur van het Jaar 1967); L. v.d. Nadort, PAoLOU (1965); C. de Hoog, secretaris van
een groot succes blijkt. In de 35c vergadering van de Stichting; A.A. Dogterom, PAoEZ (1971); M.J. Kóppen, PAoMJK (1968); G.J. de
de Verenigingsraad op 20 april 1974 draagt PAo- Vries, PAoGDV (1970); W.H. Kerstens, PAoUHS (1966); W. van Hoboken, voorzitter
HH de cursusleiding over aan Tj. Bakker, PAo van de Stichting; L.J. v.d. Tooien, lid van het bestuur van de Stichting. Gehurkt,
LVW. De raad benoemt PAoHH tot Lid van van links naar rechts K. Kaper, PAoKKZ (1976); J. Ottens, PAoSSB (1972); P. v.
Verdienste.
Weerlee, PAoYZ (1964).

In 1977 wordt afgestapt van centrale begeleiding
en de correctie van de door de cursisten uitge
werkte opgaven. Dat gebeurt in het vervolg in de afdelingen
van de VERON. Dit heeft helaas wel tot gevolg dat het
Hoofdbestuur geen duidelijk zicht meer heeft op de oplei
ding: wie de instructeurs zijn en hoe het staat met het sla
gingspercentage van hun cursisten.

In de 32e Verenigingsraadvergadering op 18 april 1971 wordt
de "Commissie voor gehandicapte radio-amateurs" opgericht.
Maar reeds daarvoor waren enige activiteiten ontplooid. Het
jaarverslag over 1971 van de commissie vermeldt als leden
R.M.A.A. Herygers, PAoWB, en G.S.M. Kuijer, PAoGSM.
Vanaf 1972 treedt mr. W.B.R. Schriks, PAoWSB, als voorzit
ter op. De commissie brengt een cursus in braille uit voor
opleiding tot het zendexamen, waarvoor het ministerie van
CRM in 1973 een subsidie verleent. Bovendien komt er in
1975 een gesproken versie van de cursus op cassettebanden.
Beide cursussen worden in bruikleen gegeven. Ook ver
schijnt in 1975 voor het eerst de gesproken editie op
cassetteband van Electron', die is voor visueel gehandicapte
leden van zowel de VERON als de VRZA beschikbaar. Aan
de uitgave is een onderzoek naar opzet en behoefte vooraf
gegaan dat is uitgevoerd door T. Bakker, PAoLVW. Het
gesproken Electron wordt vervolgens gerealiseerd door een
werkgroep, waarin ook enkele dames, onder leiding van J.H.
Wcsseling, PAoJHW.
Leden van de afdeling Leiden van de VERON zijn zeer ac
tief bij het ondersteunen en begeleiden van gehandicapte ra-

dio-amateurs die wonen in het Rijnlands Zeehospitium te
Katwijk, dat over een eigen radiostation beschikt met roep
letters Pil LD. Een aantal bewoners-radioamateur van het
Zeehos neemt in 1979 deel aan de Velddag te Zutphen, in
samenwerking met amateurs van de afdelingen Leiden en
Zutphen van de VERON en onder de roepletters PAoZUT/P. De deelnemers doen er in Electron van augustus
1979 enthousiast verslag van (afb.VU.1-8).
Vermeldenswaard is voorts dat de examencommissie voor
radio-zendamateurs vanaf 1971 de mogelijkheid biedt ge
handicapten thuis examen af te nemen.

In de 41e vergadering van de Verenigingsraad op 26 april
1980 wordt de "Werkgroep Public Relations" opgericht, later
"Public Relations Commissie" genoemd.
Voorzitter is P.M.H. Meijers, PEoPME, later PA2PME; se
cretaris G.J. Geleick, PEoGJG, en leden J. Stolp, PAoJSU;
C.N. Ploeger, PA2CHR en J. van der Velde, PAoVDV.
Van de verenigingspublikaties valt te melden dat het VHFBulletin wekelijks blijft verschijnen. Dat geldt ook voor DXPress, met uitzondering van de jaren 1975, 76 en 77. Redac
teur A.J. Dijkshoorn, PAoTO, ziet dan door tijdgebrek geen
kans iedere week een nummer uit te brengen; het wordt
eens per twee weken. In "noodgevallen" komt een extra
nummer uit.
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Afb.VII.1-10. J. Schaart, PAoJSK, biedt het hoofdbestuur van de VERON namens de firma Schaart een zenderontvanger voor de tweemeterband van het fabrikaat Trio aan. Voorzitter P.F. Maartense,
PAoMS, neemt het toestel in ontvangst.

Over Electron valt ook het nodige te rapporteren. In 1973
wordt de redactie geassisteerd door A.H.J. Claessen, PAo
CLA, voor wat betreft de opmaak van het blad en door R.A.
Matthijssen, PAoYS, voor overleg met de drukker (hij is te
gelijkertijd ook nog advertentiemanager).

I

Afb.VII.1-11. De heer Keizer, PAoSMK (rechts), biedt namens
Keizer's Handelsonderneming B.V. de VERON een zenderontvan
ger voor alle klassen van uitzending op de tweemeterband aan.
Voorzitter Ph.J. Huis, PAoAD, neemt het toestel in ontvangst.

goedkopere drukker en die wordt gevonden in de Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij B.V. te Barneveld. A.H.J. Claes
sen, PAoCLA, lid van de redactiecommissie van Electron,
heeft zich bij de overgang naar de nieuwe drukker zeer ver
dienstelijk gemaakt. Eerder deed hij dat bij de verplaatsing
van het Centraal bureau van Amsterdam naar Arnhem. De
In de 34e vergadering van de Verenigingsraad op 15 april Verenigingsraad benoemt hem in 1979 dan ook tot Lid van
1973 treedt H.W.F. van ’t Groenewout af als hoofdredac Verdienste.
teur; hij heeft deze functie ruim 22 jaar vervuld! De Vereni Electron van april 1971 is de eerste aflevering die van de per
gingsraad benoemt hem dan ook tot Lid van Verdienste. Als sen van de BDU rolt. Het aantal pagina’s gaat daarbij om
hoofdredacteur wordt hij opgevolgd door D.W. Rollema, hoog van 32 naar 40. Van de beoogde financiële besparing
PAoSE. In dezelfde vergadering wordt een aantal zittende blijkt overigens uit afb.VlI.1-1 niets: in 1970, toen Electron
leden eveneens benoemd tot Lid van Verdienste: P. Jansen, nog bij Meijer Wormerveer werd gedrukt, kostte het blad
PAoKQ; J. Niehof, PAoSQ en K. van Petersen, PAoKP. aan de VERON ƒ 50.408; in 1971, toen het vanaf april bij
Voor wat betreft PAoKQ en PAoKP berust dat echter op de BDU vandaan kwam, ƒ 55.748. Maar daarbij zullen mo
een vergissing: zij werden reeds in 1955 tot Lid van Verdien gelijk andere factoren, zoals een gestegen oplaag, een rol
ste benoemd... Ook K van Asperen, PAoKS, die de rubriek hebben gespeeld. Dat is echter niet met zekerheid vast te
"Wie helpt mij..." verzorgt valt het Lidmaatschap van Ver stellen omdat het aantal leden in 1970 - en dus de oplaag dienste ten deel.
niet bekend is.
In 1974 treedt A.H.J. Claessen, PAoCLA, toe tot de redac
tiecommissie. Afwisselend met PAoSQ verzorgt hij de op Hoewel de samenwerking met de BDU van het begin af
maak van Electron.
goed is - en dat is zo gebleven - gaat er vooral in het begin
De Verenigingsraad benoemt in haar 36e vergadering op 26 veel mis met het blad: ongecorrigeerde zetfouten, afbeeldin
april 1975 P. Jansen, PAoKQ, en K. van Petersen, PAoKP, gen die zijn verwisseld en andere opmaakfouten. Voor een
tot Erelid van de VERON!
bedrijf als de BDU, dat niet gewend is aan het drukken van
een technisch blad en waarvan de werknemers de inhoud
Een belangrijke gebeurtenis is de overgang naar een nieuwe niet begrijpen, valt het produceren van een foutloos Electron
drukker voor Electron. Drukkerij Meijer Wormerveer N.V. dan ook niet mee. Een en ander baart de redactiecommissie
heeft vanaf de oprichting van de VERON in 1945 Electron veel zorg en kost haar extra tijd. Met name de zet- en op
gedrukt tot volle tevredenheid van alle betrokkenen. De fir maakfouten zullen haar nog vele jaren blijven achtervolgen.
ma is ingesteld op drukwerk van hoge kwaliteit, zoals weten Ook de kwaliteit van het gebruikte papier is slecht waardoor
schappelijke publikaties en encyclopedieën. De (lood)zetters vooral foto’s er bekaaid afkomen. Maar dat verbetert in
zijn ook taalkundig goed onderlegd en zij corrigeren tijdens 1976: Electron wordt dan gedrukt op "70 grams houthou
het zetten meteen verschillen in schrijfwijze van bijvoorbeeld dend, machine-coated papier". Als voorproefje verschijnt het
technische uitdrukkingen en afkortingen door de auteurs die jubileumnummer van oktober 1975 - de VERON bestaat
aan het blad bijdragen. Maar Meijer Wormerveer wordt te dan dertig jaar - op hagelwit, hoogglanzend papier en met
duur voor de VERON. Daarom wordt uitgekeken naar een een omvang van 96 pagina’s!
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amateurstations en het opsporen van "geheime zenders". Hij
is 86 jaar wanneer PA3AHI en PE1ACT ook hem intervie
wen.

Afb.VII.1-12. In 1972 vond in het Kurhaus te Scheveningen de lARU
Region I Division conferentie plaats. In het Kurhaus was ten behoeve
van de deelnemers aan de conferentie een amateurstation ingericht
dat werkte onder de roepnaam PA6ARU. De foto toont mr. H. van
Breen, PAoFX, achter de apparatuur voor 80 m.

De afdeling Leiden neemt de technische inhoud van het au
gustusnummer van Electron 1973 voor haar rekening. De
afdeling Eindhoven doet dat voor het nummer van septem
ber 1977. Aan de inhoud van Electron wordt - voorzover het
publikaties op operationeel of technisch gebied betreft - in
de volgende paragrafen aandacht geschonken. Van de arti
kelen en rubrieken die daar niet toe behoren belichten we
er hier een paar.
In Electron van maart 1973 begint PAoSE een nieuwe ru
briek: "25 jaar geleden". Daarin wordt beknopt aangegeven
wat in het nummer van dezelfde maand, maar dan 25 jaar
eerder, is te vinden.
Een rubriek als deze komt voort uit een toenemende be
langstelling voor zaken uit het verleden die zich begint af te
tekenen. Daarin passen ook bezoeken aan amateurs die radio-apparatuur uit het verleden verzamelen en soms ook
exposeren. Het eerste artikel van deze aard vinden we in
Electron van december 1975. J. Hoek, PAoJNH, schenkt
daarin aandacht aan de tentoonstelling van communicatieen navigatie-apparatuur uit de Tweede Wereldoorlog die J.P.
Bechthold, PAoJPB, heeft ingericht in een leslokaal van de
HTS-Amsterdam aan de Europaboulevard 23.
Vermelding verdient ook de twaalfdelige serie van Traffic
Manager C. Bastiaansen, PAoKOR, over het geheimzinnige
verschijnsel van de Long Delayed Echo’s, LDE’s. Het eerste
deel staat in Electron van april 1974.

Een nog ingrijpender wijziging vindt plaats met ingang van
het januarinummer 1979: Electron gaat naar het formaat A4.
Bovendien krijgen zowel omslag als binnenwerk een moder
nere vormgeving.
Tot 1971 is de officiële omvang van Electron 32 pagina’s per
nummer, vanaf april 1971 wordt dat 40 pagina’s, in 1979 gaat
het naar 48 pagina’s. Door het ruime aanbod aan kopij en
het toenemend aantal commerciële advertenties - resultaat
van niet aflatende ijver van de diverse advertentiemanagers,
u vindt ze in hoofdstuk XV - blijkt dit aantal vaak niet vol
doende. Regelmatig worden dan ook extra pagina’s bijge
kocht. Dit blijkt uit het totaal aantal pagina’s per jaargang:
Als laatste van de VERON-uitgaven noemen we het Jaar
1979: 848
1970: 412
1976: 772
1973: 560
boek. Dat vervangt vanaf 1973 de PA-lijst met roepletters
1971: 456
1974: 584
1977: 716
van de Nederlandse zendamateurs. Die komen uiteraard ook
1972: 556
1978: 808
1975: 724
voor in het Jaarboek, maar aangevuld met NL-nummers en
Een graadmeter voor de activiteit van de leden van de VE allerlei andere voor amateurs van belang zijnde informatie.
RON vormt ook het aantal advertenties in de rubriek "Wie Redacteur van het Jaarboek is de op al zoveel gebieden bin
nen de VERON actieve W.H. Kerstens, PAoUHS. Van het
helpt mij...":
Jaarboek verschijnt in 1975 ook een versie in braille.
1970: 448
1973: 426
1977: 950
1974: 400
1971: 500
1978: 1077
1975: 503
Voor de jaarlijkse door de VERON georganiseerde evene
1972: 471
1979: 1140
1976: 638
menten "VERON Radiokamp" - later meestal "Pinkster
Wat de bijzondere uitgaven betreft noemden we reeds het kamp" genoemd - en "Dag voor de Amateur" neemt de be
jubileumnummer van oktober 1975 met zijn 96 pagina’s. Die langstelling toe. Ongetwijfeld mede het gevolg van het groei
grote omvang werd mede bereikt door het opnieuw afdruk end aantal leden van de vereniging.
ken van een aantal interessante artikelen uit de voorafgaan Een belangrijk onderdeel van de DvdA is de benoeming van
de "Amateur van het Jaar" door het bestuur van de Stichting
de jaren vanaf 1946.
Een tweede jubileumnummer is dat van oktober 1979. Daar Wetenschappelijk Radiofonds Veder. Op de DvdA in 1978
in wordt herdacht dat in 1929, dus vijftig jaar eerder, de eer worden zij die deze onderscheiding te beurt is gevallen en
ste amateurradiozendexamens werden afgenomen. R. Bek- voorzover aanwezig, verenigd op een foto: afb.Vn.1-9.
king, PA3AHI, als interviewer en J. van Es, PE1ACT als fo Vermeldenswaard is dat de VERON ook van de zijde van de
tograaf bezoeken een aantal amateurs van het eerste uur en handelaren wordt ondersteund. Zo ontvangt de vereniging
vertellen daarover in een interessant artikel onder de titel van de firma Schaart in 1976 een TS515 zendontvanger voor
'Vijftig jaar legaal zendamateurisme in Nederland". Bezocht de kortegolfbanden en in 1977 een zendontvanger voor de
worden C. Jobse, PAoJOB (toen 92 jaar); ir. W Keeman, tweemeterband van het fabrikaat Trio (afb.Vil. 1-10). KeiPAoZK; A.N. Dekker, PAoDA en L.J. van der Tooien, zer’s Handelsonderneming blijft niet achter en verrijkt de
PAoNP. J.Th. Terborgh was ambtenaar bij de Radio Contro VERON in 1977 met een ICOM 21 IE zendontvanger voor
le Dienst; hij neemt vanaf het begin in 1929 de telegrafie- twee meter (afb.VIL 1-11). De toestellen worden door het
examens af maar is evenzeer betrokken bij de keuring van Hoofdbestuur uitgeleend voor bijzondere evenementen.
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In 1972 wordt de driejaarlijkse conferentie van de Internatio
nal Amateur Radio Union, Region 1 gehouden in het Kurhaus te Scheveningcn. Nederland is dus gastland en de
VERON heeft een belangrijk aandeel in de organisatie van
de conferentie, onder andere door het inrichtcn van een
amatcurstation met de roepletters PA6ARU waarvan de
deelnemers aan de conferentie gebruik mogen maken: afb.

VII. 1-12.

Afb.VII.2-1. Advertentie uit Electron van januari 1970.
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Vll.2.

Operationele aspecten

Op het gebied van de zendmachtigingen verandert er in het
decennium 1970... 1980 nogal wat. In het zesde hoofdstuk las
u in paragraaf Vl.2 het volgende:
"In november 1962 maakt de Centrale Directie van PTT
bekend "dat zij machtiging kan verlenen voor het gebruik van
radiozendapparatuur met gering vermogen Cpowerinput
W), werkend in de band 26,96-27,28 MHz. Machtigingen wor
den alleen verleend in gevallen die niet belangrijk genoeg zijn
om een kanaaltoewijzing in andere banden te rechtvaardigen,
maar waarvoor het gebruik van de radioweg overigens toelaat
baar wordt geacht". Deze "radiotelefonen", zoals ze werden
genoemd, blijken niet te voldoen aan de verwachtingen van
de gebruikers waarvoor ze bedoeld waren. De oorzaken van
het falen zijn maar ten dele van technische aard: zo is het
zendvermogen te gering om een afstand van enige betekenis
te kunnen overbruggen. Maar een veel belangrijker oorzaak
is het intensieve gebruik van de voor deze toepassing toege
wezen frequentiekanalen door niet-gelicenseerden, piraten
dus. Hun radioverkeer neemt zodanige vormen aan dat de
gclicenseerde gebruikers er vrijwel niet meer aan te pas ko
men. De piraten organiseren zich zelfs in verenigingen, zoals
de VRA-NCBHC (Vereniging van Radio-Amateurs - Neder
landse Citizen Band Hobby Club) en de NCV (Nederlandse
Communicatie Vereniging). Zij willen zich onderscheiden
van de gelicenseerde zendamateurs en noemen zich daarom
"communicatie-amateurs". Helaas maken de media - en met
name de Pers - dit onderscheid vaak niet en de 27 MHz-pi
raten worden in publikaties dan ook nogal eens met "zend
amateurs" aangeduid, een verschijnsel waartegen VERON
en VRZA krachtig, maar vaak tevergeefs, stelling nemen.
Het ongelicenseerd gebruik van de 27 MHz Citizens Band
(door de VERON vaak vertaald met "Burgerband") neemt
tenslotte zodanige vormen aan dat de opsporingsdienst van
PTT er geen greep meer op heeft; de zaak loopt volledig uit
de hand. Ook neemt het probleem van ongewenste beïnvloe
ding van consumentenelektronica door de amplitudegemodulecrde 27 MHz-zenders onacceptabele vormen aan. Daarom
besluit de regering in 1974 de Telegraaf- en Telefoonwet
1904 zodanig te wijzigen dat niet alleen het ongelicenseerd
gebruik van een radiotclefoon strafbaar is, maar ook het
bezit ervan. De 27 MHz-piraten krijgen de gelegenheid om
hun apparatuur tegen een vergoeding bij de PTT in te leve
ren en zullen dan niet worden vervolgd. Een gevolg van één
en ander is dat sommige van 27 MHz verdreven piraten hun
toevlucht zoeken in de tweemeteramateurband [G20]! De
VRA-NCBHC, een koninklijk goedgekeurde (!) vereniging
van 27 MHz-piraten, weet te bewerken dat het lid van de
Tweede Kamer mevr. Groensmit-v.d. Kallen (KVP) bij de
behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de T en
T-wet een motie indient waarin de Staatssecretaris wordt
verzocht om na te gaan onder welke voorwaarden aan de
VRA-NCBHC en vergelijkbare organisaties een collectieve
machtiging voor het gebruik van de 27 MHz-band kan wor
den verleend. Maar de PTT deelt mede: "(...) In tegenstelling
tot andersluidende, onzorgvuldige, persberichten zal dan ook
van een verlening van machtigingen voor deze 27 MHz-activiteiten geen sprake zijn" [G7]. Dit wordt door Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat dr. M.H.M. Van Hulten beves
tigd in een persoonlijk onderhoud met VERON-voorzitter
P.F. Maartense, PAoMS [G8]. De wetswijziging treedt op 1
juli 1975 in werking. Op 29 november antwoordt de Staatsse
cretaris de Kamer o.a. dat collectieve machtigingen niet wor
den ingevoerd en ook "Dat de PTT overleg zal plegen met de
Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland
(VERON) en de Vereniging van Radio Zend Amateurs
(VRZA) over:
a de mogelijkheid van het invoeren van een "adspirantenmachtiging' en
b. het mogelijk gebruik van bepaalde amateurbanden ten be
hoeve van de door de Autohulpclub Edelweis Nederland
nagestreefde doelstelling door leden van de Autohulpclub die
tevens gelicenseerde radiozendamateurs zijn".
Over de mogelijkheid van de adspirantenmachtiging - een
zogenoemde novice license - was door de VERON reeds eer
der met de RCD gesproken. "Een dergelijke machtiging zou
wellicht een oplossing kunnen betekenen voor hen die zichzelf
mede door hun vooropleiding niet in staat achten het examen
ter verkrijging van een verklaring van bevoegdheid tot het be
dienen van een amateurzender met goed gevolg af te leggen", zo
heet het in "Van de HB-tafel" in Electron januari 1975. In
het hoofdartikel van Electron, maart 1975, zet het Hoofdbe
stuur zijn gedachten inzake de adspirantenmachtiging nog
eens uiteen. Het HB stelt met grote nadruk dat de machti
ging niet mag dienen voor het doel dat de Staatssecretaris
duidelijk voor ogen staat: hel scheppen van een uitwijkmo
gelijkheid voor de verdreven 27 MHz-gebruikers. Het HB
stelt voor aan de machtiging C een adspirantenmachtiging
Dl te laten voorafgaan, waarvoor geen telegrafie-examen
behoeft te worden afgelegd. Aan de bestaande machtigingen
A en B zou als "opstapje" een adspirantenmachtiging D2 met
een tclegrafie-eis van bijvoorbeeld 8 woorden per minuut
kunnen voorafgaan. De geldigheidsduur van de machtigingen
zou 2 jaar moeten zijn, zonder mogelijkheid tot verlenging.
In die periode kan de amateur examen voor een machtiging
A, B of C afleggen. De machtiging D2 zou moeten toestaan:
a) het plegen van telegrafie in het bovenste gedeelte van het
volgens de IARU Region 1 bandplannen voor CW bestemde
frequentiebandje in enkele HF-banden (bijvoorbeeld de 80,
15 en 10 meter band) en in de tweemeterband.
b) het plegen van telefonie met smalleband-FM op een aan
tal, bijvoorbeeld vier, volgens het IARU Region 1 bandplan
voor FM simplexverbindingen bestemde kanalen in de twee
meterband.
Houders van machtiging Dl krijgen alleen mogelijkheid b).
Verder wordt door het HB gedacht aan maximaal 10 watt en
kristalsturing [G9]. Ook de VRZA komt met een voorstel
dat in grote lijnen overeenkomt met dat van de VERON;
alleen wil zij de D-machtiginghouder, na een telegrafie-examen met 8 woorden per minuut, laten werken in de 28
MHz-band.
Onder de gelicenseerde amateurs ontstaat grote commotie.
Want het Hoofdbestuur mag de adspirantmachtiging dan wel
los willen zien van de 27 MHz-zaak, de Staatssecretaris doet
dat zeker niet. Zo verwoorden in ieder geval A.H.J. Claessen, PAoCLA en G. ter Harmsel, PAoTV, het in een "Onge
dempte Trilling" ("Voormalige piraten op amateurbanden?")

in Electron van maart 1975. Ook bestrijden zij dat het zendexamcn te moeilijk zou zijn; de velen die ervoor slagen waaronder er zijn die beroepshalve niets met radio te maken
hebben - bewijzen dat. "Hoewel de komst van het gekochte
fabrieksapparaat niet is tegen te houden, zullen wij er toch
voor moeten waken dat de zendamateur iemand wordt die zo
weinig van techniek af weet dat hij zelfs de werking van zijn
eigen zender/ontvanger niet meer doorgrondt. Op dat moment
is de omschrijving van het begrip "zendamateur" niet meer van
toepassing en zal het, wanneer weer eens van officiële zijde aan
onze frequentiebanden geknabbeld wordt, onmogelijk zijn op
afdoende wijze verweer te voeren. Verlaging van de examenei
sen kan dit proces alleen maar bevorderen. Er is maar één
manier om de toekomst zeker te stellen en dat is, naar onze
overtuiging door het bevorderen van een hoge mate van tech
nisch kunnen van de zendamateur^, aldus PAoCLA en PAoTV. Het Hoofdbestuur maakt echter duidelijk dat het zin
loos is te discussiëren over het al dan niet invoeren van de
adspirantenmachtiging. Politiek gezien moet die er komen.
PTT heeft tegenover de VERON en de VRZA dan ook ge
steld: "We praten niet over het wel of niet invoeren van deze
machtigingen, maar wij vragen van de amateurverenigingen
over het hoe. Daarmee willen wij dan rekening houden bij ons
advies aan de staatssecretaris." [G10]. VERON en VRZA
zien de adspirantenmachtiging als een "opstapje" naar een
volledige vergunning en een beperkte geldigheidsduur. Maar
PTT denkt in een andere richting: met de verenigingen van
27 MHz-piraten spreekt zij over een apart staande, 5 jaar
geldende en mogelijk verlengbare machtiging, recht gevend
op het plegen van telefonie op een aantal kanalen in de
tweemeter-amateurband [Gil].
Uiteraard zijn VERON en VRZA hier fel tegen gekant
[Gil]. Zij brengen dit ook tot uiting in gesprekken met
Staatssecretaris Van Hulten en hoofddirecteur Technische
Zaken van PTT ir. D. van den Berg, waarbij onder andere
door de VERON aangeboden documentatie als basis dient.
En PTT blijkt gevoelig voor de door VERON en VRZA
aangedragen argumenten. PTT denkt daarbij voorlopig aan
uitsluitend een opstapje voor de C-machtiging. Die D-machtiging wordt verstrekt voor een periode van twee jaar na het
met gunstig gevolg afleggen van een vereenvoudigd examen
plus een vrij normaal examen betreffende de wettelijke be
palingen en de amateurvoorschriften. De machtiginghouder
mag met 20 W input werken met smalleband-frequentiemodulalie op zes kristalgestuurde kanalen in de tweemeterband.
Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van PTT
en van de amateurverenigingen, zal op korte termijn de exa
meneisen opstellen waarna de gehele examencommissie de
meerkeuzevragen voor het examen zal maken (het schrifte
lijk examen techniek en voorschriften volgens het meerkeuzcvragcnsysteem is voor de examens A, B, en C ingevoerd
met het voorjaarsexamen 1974). Aan het einde van 1975
zullen de eerste examens voor het examen-D worden gehou
den [G12].
Uit de machtigingsvoorwaarden, zoals die uiteindelijk zijn
geworden, blijkt dat door de D-amateur mag worden gewerkt
met FM (zwaai 5 kHz, bandbreedte 16 kHz) op de kanalen
145,250 - 145,275 - 145,325 - 145,350 - 145,375 - 145,400
MHz. Mobiel werken mag onder de toevoeging /M aan de
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roepletters. Teleurstellend voor VERON en VRZA is dat
PTT vasthoudt aan het gebruik van uitsluitend typegoedgekeurdc apparatuur waardoor de mogelijkheid van zelfbouw
wordt uitgesloten [G13].
Het eerste D-cxamcn wordt gehouden op 26 november 1975
in een hal van de Jaarbeurs te Utrecht. Onder belangstelling
van pers en televisie nemen tegen de 1200 kandidaten eraan
deel’. Daarvan slagen er zo’n 600. In het hoofdartikcl van
Electron, februari 1976, spreekt VERON-voorzitter Ph.J.
Huis, PAoAD, van een succes van de D-machtiging als op
stapje naar de machtiging C. Want van de 600 geslaagden
van hel eerste D-examen behaalt in hel eerstvolgende exa
men (voorjaar 1976) reeds een zestigtal de machtiging C.
Van de 609 voor C geslaagden bij het najaarsexamen 1976
hebben 233 dit gedaan via het "opstapje".
Omdat, zoals vermeld, alleen lypegoedgekeurdc apparatuur
mag worden gebruikt verschijnen in Electron regelmatig
overzichten van toestellen die deze goedkeuring hebben ver
kregen.
Najaar 1977 lopen de eerste D-machtigingen af. Het hoofd
van de Radioconlrolediensl, ir. G.A. Koutstaal, deelt echter
mede dat is besloten die machtigingen met een jaar te ver
lengen. Enig overleg met de amateurverenigingen hierover
heeft niet plaatsgevonden. En in de Staatscourant nr. 226
van 20 november 1978 leest het Hoofdbestuur tot zijn stom
me verbazing dat de Staatssecretaris, inmiddels is dal mevr.
drs. N. Smil-Kroes, heeft besloten de D-machliging voorlopig
jaarlijks te verlengen. Als argument wordt aangevoerd dat er
een groep D-amateurs is die de machtiging D niet als op
stapje naar C beschouwt en gewoon tevreden is met wat ze
hebben. Uiteinde lijk heeft PTT dus toch bereikt wat zij in
eerste opzet in 1975 al had voorgesteld als uitwijkmogelijk
heid voor de ex-27 MHz piraten: een aparte, jaarlijks ver
lengbare machtiging. Ook in dit geval heeft geen overleg met
VERON en VRZA plaats gehad en het Hoofdbestuur van
de VERON protesteert dan ook tegen de gang van zaken
met een brief aan de Staatssecretaris die in Electron van ja
nuari 1979 wordt gepubliceerd.

HAREC, dan ook zal blijken. Hetgeen niet wegneemt dal de
D-machliging in een behoefte heeft voorzien en dat op het
moment dat wij dit schrijven - 1993 - nog doet.

In 1976 meent P i l dat het machtigingstelsel dient te worden
herzien in verband met technische en maatschappelijke ont
wikkelingen. In maart 1976 zendt de VERON een memoran
dum aan de Hoofddirecleur Technische Zaken van PTT
waarin het standpunt van de VERON ten aanzien van de
herziening van de machtigingsvoorwaarden wordt uiteenge
zet. Teneinde de wensen van de amateurverenigingen nader
te leren kennen wordt door PTT een reeks besprekingen
met vertegenwoordigers van de amateurverenigingen ge
voerd. PTT wenst dat ook verenigingen van communicatieamateurs, zoals de VRA-NCBHC en de NCV hieraan deel
nemen, aangezien zij beweren ook de belangen van radio
zendamateurs te behartigen. Onder protest van de VERON
wordt besloten dat zij alleen mogen deelnemen indien deze
verenigingen, individueel of te zamen, 5 % van hel totale
aantal zendamateurs onder hun leden tellen. Uit de op 1 juli
1976 overgclegde ledenlijsten door de VRA-NCBHC en de
NCV blijkt het percentage niet te worden gehaald. Op 15
september 1976 worden nieuwe ledenlijsten overgelegd en
weer wordt de minimumgrens van 5 % niet bereikt. PTT
besluit niettemin de VRA-NCBHC en NCV alsnog toe te la
ten tot de besprekingen ... PTT heeft inmiddels een coördi— —
------ Jnator voor de amateurzaken aangesteld: ing. J.D. Coenraads.
Er vinden vijf besprekingen plaats, de eerste op 17 november
1976, waarvan de verslagen worden gepubliceerd in Electron
[G16]. Het eerste concept van de herziene machtigings
voorwaarden baart VERON en VRZA grote zorgen. De
VERON belegt een openbare vergadering op 4 juni 1977.
Na deze bespreking wordt door VERON en VRZA een
voorstel tot wijziging gedaan aan de Radiocontroledienst. De
RCD reageert hierop negatief en de beide verenigingen
spreken daarop uit dat een aantal zaken voor hen onaan
vaardbaar is. Het meningsverschil met PTT loopt zo hoog op
dat in december 1977 een onderhoud met de Directeur-Generaal wordt aangevraagd. Dit voert tot een gesprek onder
De klap op de vuurpijl komt tenslotte in januari 1979: van leiding van de plaatsvervangend Hoofddirecteur Technische
persbericht
waarin
aangekondied
dat verschijnt
k/a een
r
Zaken van PTT, de heer De Neef, op 22 februari 1978. Inhet
ministerie
van wordt
Verkeer
en Waterstaat
is in 1980 de "Machtigingsregcling voor Algemene Radio
febrUan 1978
hcrzien «>"«=?• van de nieuwe
Communicatie" (MARC) in te voeren Onder die regelde machl,glngsvoorwaar<ien verschenen. Dit wordt_vóór de bespreking op 22 februari besproken met de VRZA en het
resultaat daarvan in een uitgebreid schrijven ter kennis van
kan een ieder die dat wenst bij het Postkantoor een vergun
nmg halen waaronder met typegoedgekeurde apparatuur op de PTT gebracht. Nadat over de verschillen van inzicht is
gesproken wordt besloten een werkgroep op te richten wel
een aantal kanalen in de 27 MHz-band kan worden gewerkt
Resumerend: In 1975, na de wijziging van de Telegraaf- en ke zich zal buigen over de technische aspecten. Hoewel de
Telefoonwel 1904, vroegen de verenigingen’van 27 MHz- VERON haar medewerking toezegt komt de werkgroep niet
piralen, de clubs van de "communicatie-amateurs", om een goed van de grond. Wel wordt in nota’s aan de RCD de me
collectieve machtiging voor 27 MHz. De Staatssecretaris wei ning van de VERON over een aantal zaken kenbaar ge
gerde op dat verzoek in te gaan. Dat leidde uiteindelijk, na maakt. In december 1978 verschijnt weer een nieuw concept
voering va/de D-machri^g^n^^SO^yf jaar later^'
* '?lgC7 PTT he! Iaatste ontwerP waarover kan worden
krijgen de 27 MHz^rs dt toch"wat zei/1^
* J3nUan raadpleegt de VERON Opm?UW..de
afdelingen. De vereniging biedt PTT een brief met 21 bijla
machtiging. De D-machtiging is dus, achteraf gezien, een gen aan als voorstel tot wijziging van het PTT-concept. Hoeoverbodige maatregel geweest. En het is, internationaal ge- wel hel commentaar op voorstellen van PTT bij voorgaande
zien, een buitenbeentje, wat vele jaren later in het kader van gelegenheden altijd vooraf met de VRZA was overeengekode internationale harmonisering van de exameneisen, de men blijkt laatstgenoemde vereniging thans een eigen com-
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SSTV en 160 meter. Bij telefonie moeten de roepletters
worden gespeld en minstens eens per 5 minuten worden uit
gezonden. Er is geen keuring vooraf meer. De B-machtiging
geeft dezelfde mogelijkheden als de C-machtiging en boven
dien mag in stukjes van de 80, 15 en 10 meter-band met
morsetelegrafie worden gewerkt (dit is niet meer de "oude"
B-machtiging die alleen verschilde van de A-machtiging door
een geringer toegestaan zendvermogen. De "nieuwe" Bmachtiging vereist een examen in morsetelegrafie met 8
woorden per minuut).
Op technisch gebied verandert er nog meer. Zoals bandbreedtebeperking op alle banden; dat was voorheen alleen
op 80 meter het geval. Zwaardere eisen aan frequentiestabiliteit en onderdrukking van nevenfrequenties. Eisen aan de
elektrische veiligheid. Verbod van zenders waarmee niet op
een amateurband kan worden gewerkt.
In 1977 wordt een nieuw roepnamenstelsel ingevoerd. De
oude situatie was als volgt:
PAó: A-, B-, C-machtiging (oud)
PA1: Speciale machtigingen
PA2: A-, B-machtigingen (sinds najaar 1975)
PEó: C-machtiging idem
PD0: D-machtiging idem
PI : Diverse organisaties
De nieuwe situatie is:
PA3: A-, B-machtiging
PE1: C-machtiging
PD0: D-machtiging (ongewijzigd)

AntrcAank

MAANDAGMORGEN GESLOTEN

De "oude" C-machtiginghouders met een PAó-roepnaam
zullen bij het verkrijgen van een A- of B-machtiging hun
roepnaam behouden. De "oude" C-machtiginghouders met
een PEó-roepnaam zullen bij het verkrijgen van een A- of
mentaar bij PTT te hebben ingediend. Op 23 februari 1979 B-machtiging hun, nog zelf gekozen, suffix behouden met als
wordt weer vergaderd met de Radiocontroledienst en na vier prefix PA2 [G18]. In dit boek en in andere publicaties ge
uur intensief overleg wordt op de meeste punten overeen bruiken we overigens altijd de "o" in plaats van de "0".
stemming bereikt. Een aantal technische zaken wordt later Op 19 augustus 1979 is het precies 50 jaar geleden dat het
in een werkgroep separaat behandeld [G17]. Wij citeren een eerste examen voor radiozendamateur werd afgenomen. Dit
gedeelte uit Electron [G19]: "De laatste bespreking heeft aan wordt door de VERON herdacht op de Dag voor de Ama
getoond dat er bij de Radiocontroledienst, na een duidelijk teur en ook door het uitbrengen van een speciaal nummer
dieptepunt in het nabije verleden, een wat beter begrip van het van Electron, zoals in paragraaf VII. 1 reeds vermeld. Ook
radiozendamateurisme ontstaat. Maar ook wordt opnieuw dui PTT geeft een bijzonder tintje aan de herdenking: van 10
delijk hoe de verdeeldheid van de Nederlandse zendamateurs oktober tot en met 10 november 1979 mogen Nederlandse
(3 verenigingen) ten koste gaat van een efficiënt en vruchtbaar amateurs vóór het cijfer in hun roepnaam het cijfer 5 plaat
sen. Dus PAo wordt PA50, PA1 wordt PA51 enz. Deze bij
overleg."
Die derde vereniging is de NCV, welke tot de liquidatie er zondere roepnamen trekken in het internationale amateurravan aan de besprekingen met PTT heeft deelgenomen. Niet dioverkeer uiteraard de aandacht en voor veel buitenlandse
onvermeld mag blijven dat de NCV ook in de Examencom amateurs is het in die maand aantrekkelijk om verbindingen
missie voor radiozendamateurs vertegenwoordigd is geweest met Nederland te maken [G19].
in de persoon van ir. J.E. Sieswerda: een zeer gewaardeerd
lid van de commissie. Hij heeft zich nauwgezet en met veel In 1972 confereerde de IARU Region 1 in Scheveningen,
toewijding ingezet voor zaken betreffende het zendexamen. zoals u in paragraaf VII. 1 heeft kunnen lezen. Een confe
In 1989 wordt hij niet opnieuw benoemd omdat de NCV rentie van nog veel groter belang is de World Administrative
inmiddels is geliquideerd.
Radio Conference, meestal afgekort tot WARC, die in 1979
De nieuwe machtigingsvoorwaarden brengen nogal wat ver te Genève wordt gehouden en waar de verdeling van vrijwel
anderingen. Zo is er automatisch toestemming voor /A, /P, het gehele radiospectrum over de diverse gebruikersgroepen
/M en /MM, ATV op 70 en 23 cm, RTTY (baudot en ASCII opnieuw onder de loep wordt genomen. Omdat ook de amamet maximaal 120 b/s, Heil (tot maximaal 50 b/s), FAX, teurbanden ter sprake komen begint de IARU zich al jaren
Afb.VII.2-2. Advertentie uit Electron van augustus 1972.
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Afb.VII.2-3. Advertentie uit Electron van juli 1972.

Afb.VII.2-4. Advertentie uit Electron van augustus 1974.

tevoren voor te bereiden op de WARC. De IARU heeft op
de conferentie zelf weliswaar geen stemrecht maar kan wel
proberen via de PTTs van de landen die vertegenwoordigers
naar de WARC sturen, de belangen van de radiozendama
teurs te behartigen. Een man die zich voor de zaak bijzonder
inzet is Roy Stevens, G2BVN, secretaris van het Executive
Committee, zeg maar het Dagelijks bestuur, van IARU Region 1. Hij ziet zelfs mogelijkheden om tot enige uitbreiding
van de kortegolfamateurbanden te komen omdat een aantal
vaste en landmobiele diensten naar andere frequentiebanden
gaat verhuizen waardoor spectrumruimte vrij zal komen. Hij
heeft een document opgesteld dat op de IARU Region 1
conferentie te Warschau in 1975 is besproken. Onder andere
bepleit hij daarin het instellen van drie nieuwe amateurbanden: 10,1...10,6 MHz; 18,1...18,6 MHz en 24,0...24,5 MHz.
En dat lukt op de WARC 1979, zoals we nu weten. Welis
waar zijn de "WARC-banden", zoals ze in het spraakgebruik
genoemd gaan worden, niet zo breed als G2BVN in zijn plan
Het is aan ook zeer terecht dat Roy Stevens in 1979 tot
Erelid van de VERON wordt benoemd.

Wat het amateurverkeer op de kortegolfbanden betreft zijn
er in het decennium 1970... 1980 geen revolutionaire ontwik
kelingen te melden. De éénzijbandmodulatie heeft definitief
het pleit gewonnen en de amplitudemodulatie verdrongen,
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Er komen steeds meer zenders, ontvangers en zenderontvangers voor dc amateur uit Japan, welk land de Verenigde Sta
ten als leverancier van dergelijke apparatuur verdringt.
Eén en ander blijkt duidelijk uit de advertenties in Electron:
afb.VII.2-1 en 2. Daarvan profiteren ook de luisteramateurs,
die het lang met ontvangers uit de "dump" hebben moeten
doen. Gelukkig zijn en blijven er ook nog steeds zend- en
luisteramateurs die zelf een ontvanger maken.
Een nieuwe wijze van radiotelegrafisch communiceren is met
"coherente CW" (CCW). Daarbij wordt de ontvanger fasegesynchroniseerd met de zender terwijl ook de morsesignalen
in een vaste faserelatie worden verzonden respectievelijk gedetecteerd. Daardoor kan CCW met een zeer geringe band
breedte (theoretisch 10 Hz bij een seinsnelheid van circa 12
woorden per minuut) en lage signaal/ruis-verhouding toe,
met als gevolg dat slechts een gering zendvermogen nodig is
■ - Staten
- • teem wordt, zoals vrijwel altijd, vanuit de Verenigde
gepropageerd. "Reflecties door PAoSE" in Electron van no
vember 1975 introduceert het systeem in ons land. R. Cou
perus, DJoLN-PAoRCT, en G. Stevens, PAoAGA, beschrij
ven het in Electron van 1978 [G21]. K. Spaargaren, PAoKSB, wijdt er een kritische beschouwing aan [G22]. Toch
heeft het vrijwel geen navolging gevonden.

Zo rond 1930 bedacht dr. Rudolf Heil het naar hem ge
noemde en uiterst eenvoudige systeem van verreschrijven,
speciaal bedoeld voor persbureaus. Het is een soort facsimile
waarbij de tekens als vereenvoudigde afbeeldingen in een 7 x
14 raster worden overgebracht. In tegenstelling tol RTTY
kan bij hellschrijven een letter of cijfer door storing of fading
niet in een ander teken veranderen. Hooguit wordt het wat
moeilijker herkenbaar op de papierband. Het systeem maakt
daarbij heel effectief gebruik van het geweldige vermogen tot
patroonherkenning waarover de mens beschikt. De Duitse
krijgsmacht maakte in de Tweede Wereldoorlog veel gebruik
van draagbare hellschrijvers. Ze konden werken via telefoon
lijnen die zo slecht waren dat een telefoongesprek onmoge
lijk was.
Ook via radio werd het gebruikt. J. Evers, PAoCX-DJoSA,
beschrijft zo’n Feldfemschreiber in Electron van mei 1977 on
der de titel "De hellschrijver, een herontdekking". Het sys
teem werkt quasi-synchroon, zender en ontvanger moeten
ongeveer dezelfde snelheid hebben. Het zenden ermee ver
eist wel enige oefening want de tekens worden met een door
de machine bepaald ritme van 2,5 teken per seconde uitge
zonden. Het intoetsen van de tekens moet dan ook precies
in de maat met een vast tempo gebeuren. Daartoe worden
de mechanisch geblokkeerde toetsen 2,5 keer per seconde
even vrijgegeven. De helltelegrafist moet ervoor zorgen dat
hij vóór dat vrijgavelijdstip de vinger op de toets van het uit
te zenden teken heeft gelegd. Mist hij dat moment dan is de
beurt voorbij, er wordt geen teken uitgezonden en op de
continu voortbewogen papierband verschijnt aan zend- en
ontvangzijde een spatie. Er is ook een spatiebalk op het
toetsenbord maar die wordt nooit gebruikt. De Feldfem
schreiber uit WO II zijn zeer zeldzaam en alleen in het bezit
van een aantal verzamelaars en musea. Uit het oorspronke
lijke systeem is een start-stop-versie ontwikkeld: systeem
Hell-GL. Daarbij is het precies in de maat intoetsen van de
tekens niet nodig en de seinsnelheid ligt hoger, bij circa 6,3
tekens per seconde. Zulke machines zijn o.a. door de Duitse
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Spoorwegen gebruikt en na af
schaffing ook in Nederland, via
Dump-Boon, verkocht. De HellGL-machine - net ah de Feldfemschreiber gefabriceerd door Sie
mens - wordt door H.G. Dikker,
PEoHGD, beschreven in Electron
van februari 1978 ("Heil op de
twee-meter-band in alle modes").
Nadat het systeem-Hell in de vijf
tiger jaren een kortstondige ople
ving in Duitsland heeft gekend
komt het in de jaren zeventig in
Europa opnieuw in de belangstel
ling van amateurs. De twee arti
kelen in Electron (en beschouwin
gen in de rubriek "Reflecties door
PAoSE") hebben het hellschrijven
in Nederland doen herleven. Er is
sedertdien een kleine, doch vast
houdende, groep amateurs in Eu
ropa die het systeem gebruikt en
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levend houdt. Zij worden bekoord door
de eenvoud ervan (J. Evers schrijft: "Het
lijkt te zijn uitgevonden door een ama
teur") en het feit dat het door allerlei
storingen heen herkenbare tekst blijft
produceren. De DARC organiseert er
zelfs jaarlijks een contest voor.
Een andere amateuractiviteit die in de
jaren zeventig tot bloei komt is het ma
ken van verbindingen met klein tot zeer
klein vermogen (minder dan 5 watt bij
telegrafie), bekend als QRP (de Q-code
QRP, zoals gebruikt bij telegrafie, bete
kent "verminder uw zendvermogen"). De
promotor van QRP-werk in ons land is
F. Priem, PAoGG, die in Electron van
1971 een artikel schrijft onder de titel
"QRP - Een nieuwe uitdaging". Er zijn
nog vele publikaties van zijn hand op
gevolgd. De QRP-bcweging kan worden
beschouwd als een reactie op het toene
mend gebruik van gekochte, steeds ge
compliceerder wordende apparatuur,
waarmee het maken van een verbinding
een "fluitje-van-een-cent" is. Voor QRPwerk worden zeer eenvoudige zendertjes
gebruikt die gemakkelijk zelf zijn te ma
ken. Het werken met het zwakke zendsignaal temidden van sterke stations met
soms zeer groot zendvermogen vereist
echter de nodige vaardigheid en geduld.
Daarmee komt het accent weer te liggen
bij de amateur zelf en niet bij de appara
tuur.

145 MHz

de huiskamer verbindingen over vrij gro
te afstanden kunnen maken. De VHFcommissie is met de relaisstations niet
gelukkig: VHF-manager A.A. Dogterom,
PAoEZ, stelt in zijn verslag van de
VHF-commissie over 1971: "Mijns in
ziens dient ervoor te worden gewaakt dal
deze omzetters, die in bergachtige streken
enige zin kunnen hebben, in Nederland in
4- 8-57
gang vinden. Zij kunnen alleen beschouwd
5- 7-58
worden als verhoging van de feestvreugde
6- 9-58
28-10-58
van de radiolelefoneerder, maar dienen
13- 8-62 MS
14- 12-62 MS
geen enkel operationeel of technisch nuf.
7- 1-64 MS
Maar de opmars van de relaisstations is
13- 12-64 MS
4- 7-65 sp.E
niet te stuiten; de VHF-commissie kan
21- 9-65
11- 9-66
de ontwikkeling niet tegenhouden. In
14- 12-68 MS
het jaarverslag over 1972 van de com
13- 8-69 MS
19-10-69
missie lezen we: "Het oprichten van
19- 9-69
11- 6-70
relaisstations is nog steeds een punt van
435 MHz
discussie.
De VHF-commissie meent, dal
F8JR-PA0PN
20- 6-51
ON4UV-PAoPN
het oprichten hiervan niet gestimuleerd
10- 9-51
G3DIV/a-PAoPN
15- 9-51
moet worden. Zij moeten beschouwd wor
DL3FM-PAoBAL
9- 8-53
GWlADZ-PAoNL
1- 7-53
den
als een niet aan het experimenteel
OK1 KCU/p-PAoLWJ
22-10-62
OZ9AC-PAoCOB
radio-onderzoek
ten goede komende zaak
3- 12-62
LA9T-PAoLWJ
4- 12-62
Om toch eventueel aan een groep belang
SM7BAE-PAoCOB
3-12-62
LXISI-PAoEZ
29- 6-63
stellende amateurs tegemoet te komen,
GM3FYB-PAoM5H
8-11-64
DM2AUI-PAoLH
heeft de VHF-commissie aan het H.B.
24- 9-65
HB9RG-PAoGER
11- 9-66
voorgesteld om een speciale "OmzetterOE2OML-PAoMjK
28- 9-69
GD2HDZ-PAoCRA
10-10-69
commissie" in het leven te roepen om de
1298 MHz
wenselijkheid van relaisstations te onder
ON4ZK-PAoVLP
3- 8-63
zoeken en te coördineren".
G3LQR-PAoCOB
26- 6-64
DL9LU-PAoMSH
26-11-68
Die komt er in 1973 onder de benaming
Afb.VII.2-7. AJI time firsts.
"Relaiszendercommissie". Zij bestaat uit
2 leden van de VERON (G.J. Metse
laar, PAoAER en C. van Leeuwen,
De technische ontwikkeling van apparatuur voor de korte
PAoCVL)
en
2
leden
van de VRZA (J.AP.M. Stierhout,
golf mag dan in een stabilisatiefase zijn gekomen, dat is ze
PAoVDZ,
en
______ ,_________
__________
J.
Bakker,
PAoJBK).
In 1976 zijn
de commisker niet het geval op VHF, UHF en SHF. Voor de tweemesieleden
voor
de
VERON
vervangen
door
H.AJ.Th.
Linsen,
terband is er een steeds ruimer wordende keus aan voor de
PAoHAL,
en
W.
v.d.
Loo,
PAoXRJL.
Zij
worden
opgenomen
amateur bedoelde fabricksapparatuur; voor frequentiemodulatie en later ook éénzijband. Zowel voor gebruik thuis als in de VHF-commissie.
draagbaar. De advertenties in Electron laten dat zien: afb.VI- De afdeling Alkmaar van de VERON brengt in 1974 het
1.2-3, 4, 5. Ook op 70 en 23 cm breekt éénzijbandmodulatie eerste Nederlandse tweemeterrelaisstation voor FM in de
door. Variabele oscillatoren - VFO’s - komen naast kristal- lucht dat werkt onder de roepletters PAoALK. Later zal
sturing in gebruik en daarmee worden verbindingen met bei PTT voor relaisstations de prefix PI plus een cijfer invoeren.
de stations op hetzelfde kanaal regel. Ook verschijnen steeds In 1975 komt te Oosterbeek een lineair relaisstation in de
meer "afdelingskanalen", vaste frequenties waarop amateurs lucht onder de roepletters PI3UHF. De ingangsfrequenties
in een regio elkaar plegen te ontmoeten. Later in het decen liggen op 432,550 MHz in de 70 cm-band en op 1296,200
nium komen zendontvangers met een frequency synthesizer MHz in de 23 cm-band. Het uitgangssignaal valt in de 2 mop de markt, waarmee alle kanalen in een raster van 5 of 10 band op 145,450 MHz. P.S. v.d. Werf, PAoPVW, is de ma
kHz kunnen worden gebruikt en waarin de frequentie wordt ker van het relais waarvan afb.VII.2-6 het blokschema toont
afgeleid van één kristal; dit in tegenstelling tot de oudere [G23]. Het is mede bedoeld om de activiteit op frequenties
generatie toestellen waarbij voor elk kanaal een zend- en boven 146 MHz te stimuleren. Dat was kennelijk nodig want
een ontvangkristal is vereist en het totaal aantal beschikbare de VHF-commissie klaagt in het begin van de jaren zeventig
kanalen om die reden beperkt is. Ook mobiel gebruik geniet dat er op de UHF- en SHF-banden weinig te doen is. Een
een groeiende populariteit. Dat wordt zeer bevorderd door aantal stations was op die banden echter wel degelijk actief.
het verschijnen van relaisstations. Hoewel niet de bedoeling, Zo meldt de rubriek "UHF-VHF'1 in Electron van november
worden de relaisstations - vaak "omzetters" genoemd - ook 1971 twee firsts-. op 1 oktober 1971 maakt J. v.d. Wetering,
door thuisstalions gebruikt, die zo met een portofoon vanuit PAoVD, op 70 cm een verbinding met het Ierse station
EI6AS en op 2 oktober van datzelfde jaar wordt de eerste
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ON4FG-PAoPN
G6DH-PA0PN
F8OL-PAoZQ
DL3FM-PAoUHF
GWIADZ-PAoHA
OZ2FR-PAoHA
SM7BE-PAoFC
LA8RB-PA0WI
HB1IV-PAoFC
EI2W-PAoFC
LXISl-PAoROB
GC3EBK-PAoHA
9S4BS/AL-PAoWO
OE9BF-PAoWO
GI3GXP-PAoNO
DM2ABK-PAoTP/a
OK1 VR/p-PAoEZ/a
SP6CT/p-PAoAGJ
HGSKBP-PAoOKH
OH1NL-PAoOKH
UAIDZ-PAoQC
UP2ON-PAoOKH
YU1IOP/p-PAoCML
EA1 AB-PAoLB
HBoLL-PAoMSH
YO7VS-PA6MB
LZ1BW-PA6MB
OHoAA-PAoEZ
GD2HDZ-PAoCML
OY2BS-PAoKEP

10- 9-48
14- 9-48
11- 11-48
20- 7-49
13- 5-50
1- 6-51
5- 7-52
30- 6-53
12- 9-53
10- 10-53
29- 3-54
16- 7-55
8- 9-56
15- 9-56

k
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Afb.VII.2-8. 10 GHz-pionier K. Kaper, PAoKKZ, te Petten op 3 cm
golflengte in verbinding met het Engelse station G4ALN op het ei
landje Grain in de Theems; een afstand van 310 kmI

verbinding met Luxemburg op 23 cm gemaakt door P.F.
Maartense, PAoMS/A en C.J. Blankendaal, PAoCJB/LX/P.
Dit gebeurde tijdens een lARU-contest waarin beide stations
niet vanuit hun huisadres werkten, zoals blijkt uit de toevoe
gingen aan de roepletters. Dit is tevens een goede gelegen
heid om als afb.VIl.2-7 een overzicht van AU time firsts te
publiceren, zoals opgenomen in Electron van januari 1971.
H.R. van Leeuwen, PAoDBQ, brengt in 1972 de eerste ver
bindingen met Engeland en Duitsland in de 13 cm-band op
zijn naam.
Ook na 1972 vinden er nog firsts plaats, maar daar zullen we
in het vervolg aan voorbij gaan. Echter met één uitzonde
ring: na de nodige voorbereidende proeven, waarbij steeds
grotere afstanden worden overbrugd, komt op 3 augustus
1975 een verbinding Nederland-Engeland tot stand in de 10
GHz (3 cm)-band! Het Engelse station is G8APP/P op 30 m
boven zeeniveau te Colchester; aan Nederlandse zijde is het
K. Kaper, PAoKKZ/P, PA9ALY, te Noordwijk aan Zee op 8
m boven zeeniveau (afb.VII.2-8, gemaakt tijdens een andere
verbinding met Engeland op 3 cm). Voor zijn prestatie wordt
PAoKKZ door het Wetenschappelijk Radiofonds Veder be
noemd tot Amateur van het Jaar 1976. Zijn fraaie resultaten
zijn echter mede mogelijk gemaakt door de samenwerking
van een zeer actieve groep amateurs die zelfs een 3 cm-bulletin uitgeeft! PAoKKZ blijft een echte pionier op het ge
bied van de zeer hoge frequenties. In 1979 verlegt hij zijn
activiteit naar de 24 GHz-band en overbrugt hij een afstand
van 10 km [G24]
Op het gebied van radioverbindingen via reflectie tegen de
maan, Moon Bounce, ofte wel MB, valt er ook in het decen
nium 1970... 1980 het nodige te melden. Een aantal amateurs
is bezig met de voorbereiding tot het maken van maanreflectieverbindingen. De meest succesvolle is J. Ottens, PAoSSB.
Hij maakt een parabolische reflector met een diameter van
maar liefst 6 meter, waarvan een foto prijkt op de omslag
van Electron, augustus 1972 (afb.VU.2-9). In dat nummer
geeft PAoSSB ook enige bijzonderheden over zijn appara
tuur. Op zondagmorgen 26 november 1972 te 05.00 GMT is
het zover: PAoSSB maakt op 23 cm een maanreflectieverb inding met het Amerikaanse station W2NFA die een zelfge-

Afb.VII.2-9. Door J. Ottens, PAoSSB, zelf gemaakte paraboolantenne
voor radioverbindingen via reflectie tegen de maan.

maakte spiegel van maar liefst 18 m diameter gebruikt!
Nadere bijzonderheden zijn te lezen in [G70].

In 1973 wordt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
het Amerikaanse Naval Research Laboratory geluisterd naar
stations via maanreflectie, waarbij van een 45 m paraboolspiegel gebruik wordt gemaakt. Op 31 maart en 1 april 1973
hoort het NRL op 23 cm vanuit Nederland de stations PAo
SSB, PA6MB en PAoKT (PE1PL). Op 2 m horen de Ameri
kanen het station PAoJMV van J.H. Mutter. Als antenne
gebruikt PAoJMV een iets gewijzigde 16-elements yagi van
Tónna [G71].
PAoSSB zet zijn experimenten met succes voort. Op 22 fe
bruari 1975 maakt hij op 23 cm een verbinding met het Aus
tralische station VK3AKC: een first en een wereldrecord op
het gebied van moonbounce [G72]! Hij kan intussen ook op
70 cm werken.
Het volgende staatje uit [G73] toont wat PAoSSB al zo via
maanreflectie heeft gepresteerd:
23 cm
70 cm
26-11-73
K2UYH
25- 1-75
W2NFA
22- 2-75
OZ9CR
WA6LET
31- 3-74
VE7BBG
14-4-75
W9WCD
28- 4-74
JA1VDV
19-4-75
VK3AKC
22- 2-75
18-5-75
W1SL
W3CCX
18-5-75
VK2AMW
7-9-75
F9FT
26- 10-75
21- 11-75
15TDJ
WA6LET
23- 11-75
K3PGP
1- 7-76
22- 3-76
ON4DY
HK1TL
3- 7-76
Een indrukwekkende lijst! De bekroning op zijn werk is on
getwijfeld het verkrijgen van het Worked AU Continents
(WAC) certificaat voor maanreflectieverbindingen op 70 cm.
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Een probleem waar vooral de met éénzijbandmodulatie wer
kende amateurs mee worden geconfronteerd is laagfrcquentdctcctie in consumentenelektronica. Frcquentiemodulatie
heeft dat bezwaar niet maar is voor verbindingen met zwak
ke signalen minder effectief dan EZB. Een fraaie methode
die de voordelen van FM en aanzien van laagfrequenldetectie verbindt met de voordelen van EZB wordt bedacht door
C.J. Schepp, PAoEPS: faselus-enkelzijband, ofte wel FLEZB. In paragraaf VI1.3 meer hierover

Wanneer voldoet trouwens een apparaat aan redelijk, naar
de stand van de techniek, te stellen eisen'? Een antwoord op
die vraag van de VERON wordt door PTT ontweken onder
verwijzing naar het ontbreken van normen en een geschikte
meettechniek. De Duitse Bundespost heeft hiervoor echter
een zeer praktische oplossing: zij vervangt het "gestoorde"
apparaat door een speciale testontvanger, ontworpen aan de
hand van eisen van Bundespost. Heeft dat toestel geen last
van storing dan gaat de amateur vrijuit [G27].
J. Vaartjes, PAoJOP, wordt door de Radiocontroledienst een
Het probleem van de ongewenste beïnvloeding van consu zendverbod opgelegd wegens het veroorzaken van laagfrementenelektronica door een amateurzender - laagfrequent- quentdetectic in een aantal ontvanginrichtingen en andere
detectie, LFD - is een probleem waar zowel amateurs op apparaten in zijn omgeving. De klagers geven aan PAoJOP
kortegolf als op UHF-VHF in toenemende mate mee wor geen medewerking bij zijn pogingen de betreffende appara
den geconfronteerd. Een zeer goed en uitvoerig artikel over ten te immuniseren. Hij gaat tegen deze ambtelijke beslissing
het immuniseren van consumentenelektronika komt uit de in beroep bij de Raad van State (AROB). De VERON staat
koker van F.L.W. Dijstelbergen, PAoDYS, en J.A. Vcrheij, hem met raad bij [G28J. Op 13 februari 1979 doet de afde
PAoVER; hel staat in Electron van mei 1971. En ook op dit ling Rechtspraak van de Raad van State uitspraak. De afde
gebied komen de amateurs, vertegenwoordigd door hun ve ling stelt dat de dirccteur-gcncraal wel degelijk bevoegd is
renigingen, in aanvaring met de PTT. Want de machtigings een zendtijdbeperking op te leggen, ook al zou deze beper
voorwaarden eisen dat de amateur maatregelen tot opheffing king slechts tot doel hebben het voorkomen van storende
van de storing moet treffen mits de gestoorde apparatuur verschijnselen in andere apparaten dan ontvangers. De Afde
aan redelijk, naar de stand der techniek, te stellen technische ling baseert dit op artikel 4 lid 6 van de machtigingsvoor
eisen voldoet en de storing optreedt bij de ontvangst van waarden: "Op last van de directeur-generaal kunnen de wer
king van de inrichting gedurende bepaalde uren, bepaalde soor
Nederlandse omroepstations.
Maar PTT legt ook zendtijdbeperkingen op aan amateurs ten van uitzending of het gebruik van bepaalde frequenties wor
die storing veroorzaken in apparatuur die niet voor radio- den verboden". Een teleurstellend resultaat, concludeert VEontvangst is bedoeld, zoals cassetterecorders, elektronische RON-hoofdbestuurslid mr. G.M.M. v.d. Berg, PAoGMM. En
orgels enz. Kennelijk is PTT van mening dat de Telegraaf- ook merkwaardig omdat het erop lijkt dat hier de bevoegd
en Telefoonwet ook aan gebruikers van dit soort apparatuur heid van de directeur-generaal wordt erkend om ook ter be
bescherming geeft. Merkwaardig, want de betreffende toe scherming van andere belangen dan wie welke aan hem zijn
stellen hebben niets met telecommunicatie te maken. Het toevertrouwd, aan de amateur beperkingen op te leggen
Hoofdbestuur van de VERON neemt tegen de stellingname [G29)[G30J. Toch wordt het zendverbod, opgelegd aan PAo
van PTT in een brief krachtig stelling. Reeds in 1971 vraagt JOP, door de Afdeling vernietigd "aangezien de directeur-ge
het Hoofdbestuur van de VERON aan PTT om geen be neraal niet lot het handhaven van bijzondere beperkingen voor
scherming te geven aan audiofrequente apparatuur en aan alle uren van de dag had mogen besluiten zonder te onderzoe
ontvangapparatuur behalve wanneer de beïnvloeding door de ken of dit ook voor de nachtelijke uren geboden was, aangezien
amateurzender plaatsvindt bij een veldsterkte van meer dan de beperking niet verder mag gaan dan met het oog op hel
1 volt per meter. PTT voelt hier echter niet voor en recht daardoor te dienen belang strikt noodzakelijk is. De nodige
vaardigt haar standpunt (maar dat is al weer een aantal ja- zorgvuldigheid was dus niet in acht genomen” [G30]. Kort
ren later) met het argument dat indien de amateur er niet in voor de behandeling van de zaak is door PTT overigens een
slaagt de hinder (hier wordt mede bedoeld de storing in or nieuwe zendtijdbeperking opgelegd in verband met gewijzig
gels, bandrecorders etc.) op te heffen geldt dat het gebruik de omstandigheden: één der klagers is namelijk zes maanden
van de machtiging niet langer kan worden gerekend te zijn geleden verhuisd. PTT zal ook deze beschikking op grond
ten genoegen van de minister, zoals bepaald in art.53 van het van de uitspraak van de Afdeling dienen in te trekken. Maar
Radioreglement 1930 [G25]. PTT is zelfs van plan om in de zover komt het niet want de Radiocontroledienst heft de
nieuwe, eind 1979 van kracht wordende machtigingsvoor zendtijdbeperking op omdat door bemiddeling van de RCD
waarden een bepaling op te nemen die de amateur verplicht de "gestoorde" apparatuur is geïmmuniseerd [G31] [G32].
ook bij storing in toestellen als bandrecorders, elektronische Tot besluit van dit relaas over laagfrequentdetectie dient
orgels - apparatuur die niet voor ontvangst van radio-om- R.L. Schippers, PAoRLS, met ere te worden vermeld. Hij
roep of televisie is bedoeld - op eigen kosten ontstorings- staat amateurs, die worden geconfronteerd met LFD, met
maatregelen te nemen. Het meningsverschil met PTT loopt raad en daad terzijde en bemiddelt met importeurs van appa
zo hoog dat de VERON de heer De Beer, lid van de Twee ratuur die storing ondervindt. Philips met name profiteert
de Kamer voor de WD, benadert. In de openbare commis van de bekwaamheden van PAoRLS op dit gebied en voor
sievergadering van Verkeer en Waterstaat op 22 februari ziet hem van informatie en middelen om LFD in door Phi
1978 worden door de heer Van Zeil (CDA) en de heer De lips geproduceerde apparatuur op te heffen. PAoRLS stelt
Beer (WD) hierover vragen gesteld aan Staatssecretaris zijn diensten ter beschikking van alle amateurs, ongeacht of
zij lid zijn van de VERON, de VRZA of geen van beide ver
mevr. Smit Kroes [G26].
enigingen.
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Een opmerkelijke schakeling voor het stabiliseren van de
frequentie van een variabele oscillator wordt in de rubriek
"Reflecties door PAoSE" in Electron van 1974 geïntrodu
ceerd en is afkomstig van K. Spaargaren, PAoKSB [G38J.
Afb.VII.3-l toont het schakelschema; daarin zijn enkele
verbeteringen verwerkt die het gevolg zijn van opmerkingen
van Engelse amateurs: het systeem-PAoKSB is namelijk ook
gepubliceerd in de rubriek "Teehnical Topics" van Pat Hawker, G3VA, in het Engelse blad Radio Communication. De
stabilisator werkt als volgt. Het signaal van de variabele
oscillator (VFO) wordt toegevoerd aan de poort van het
type 7400. Een signaal, dat is afgeleid van een kwarts kris tal,
wordt via een keten van delers toegevoerd aan de tweede
ingang van de poort, waardoor deze gedurende een nauw
keurig bepaalde tijd van 0,2 s wordt geopend en vervolgens
0,25 s gesloten. Wanneer de poort open is telt de binaire
telschakeling 74191 het signaal van de VFO. Zodra de poort
sluit blijft het laatste getal in de teller staan. Nu wordt geke
ken of dit meer of minder dan 8 is. Bij de getallen 0...7 ver
schijnt op de 23-uitgang (aansluiting 6) een logische "nul", bij
getallen 8... 15 een "één". Dit resultaat wordt bewaard in 7474
D-flipflop. Bij een "nul" is de frequentie te laag en verschijnt
op de uitgang Q (aansluiting 6 van de 7474) een "één"; de
spanning over condensator C en de variabele-capaciteitdiode stijgt en de frequentie van de VFO neemt toe. Komt
er na de volgende meetperiode een "één" op uitgang 6 van
de binaire deler dan is de frequentie iets te hoog en daalt de
spanning over de varicap. De frequentie blijft dus een paar
hertz schommelen rond het punt waar de teller een cijfer 8
meet; een paar keer 6 of 7, daarna weer een 8 of 9.
De Engelsman G3BY bekijkt het regelsignaal op een oscilloscoop en dat doet hem sterk denken aan de "aan-uit"-regulateur van een ouderwetse gasmotor, die één van de kleppen
licht als het toerental te hoog wordt. Dat geeft een uitlaatgeluid in de geest van pang, pang, zoef, pang, pang, zoef, zoef
enz. Pat Hawker stelt daarom voor de schakeling van PAo
KSB huff and puff VFO stabilization te noemen. In de oor
spronkelijke opzet van PAoKSB liggen de stabilisatieponten
op afstanden van 80 Hz (16 Hz van de laatste trap van de
binaire deler, gedeeld door de meettijd van 0,2 s). Maar door
de meettijd te veranderen kan het raster worden veranderd.
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Afb.VII.3-2. Stabiele oscillator met variabele frequentie die als refe
rentie de looptijd van het signaal in een vertragingslijn uit een televisie-ontvanger voor het PAL-systeem gebruikt.

In de loop der jaren worden variaties op en verfijningen van
de PAoKSB-frequentiestabilisator bedacht. PAoKSB be
schrijft een moderne uitvoering in CMOS-techniek in het
Amerikaanse blad Ham Radio van december 1977; het sche
ma is te vinden in [G34].
Een andere manier om een variabele oscillator met grote
frequentiestabiliteit te maken is door de Duitse firma Braun
toegepast in haar transceiver SE400 voor de tweemeterband.
F.J.A.M. Scssink, PAoFSB, beschrijft het systeem in Elec
tron, november 1978. Afb.VU.3-2 toont het in de vorm van
een blokschema. Het hart ervan is een vertragingslijn zoals
toegepast in kleurentelevisie-ontvangers volgens het PALsysteem.
De vertraging van het signaal in de lijn bedraagt 64 microseconden. Dat wil zeggen dat het faseverschil tussen in- en
uitgang lineair toeneemt met de frequentie en tussen 0 Hz
en 15625 Hz verandert van 0° naar 360°. Dat gaat zo door
bij hogere frequenties en bij ieder veelvoud van 15625 Hz is
het faseverschil tussen in- en uitgang 0°. De vertragingslijn
voor kleurentelevisie werkt tussen 2 en 6 MHz. Daarom
wordt het signaal van de VCO (Voltage Controlled Oscillator)
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Afb.Vll.3-1. Schakeling van K. Spaargaren, PAoKSB, waarmee een variabele
oscillator automatisch synchroniseert op de dichtstbijliggende component van
een raster, waarvan de onderlinge frequentie-afstand tussen de componenten
bijvoorbeeld 10 Hz bedraagt. Ook bekend als huff and puff VFO stabilisator.
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Afb.VII.3-4. Laagfrequentnetwerk, waarvan de twee uitgangssignalen een onderling faseverschil van nauwkeurig
90° hebben in het audiofrequente gebied, ontworpen door
H.L van Noort, PAoHVN.
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Het beschreven systeem is in wezen een door een frequentieregellus gestabiliseerde osciliator. Een andere methode die
in de jaren zeventig opgang maakt is frequentiestabilisatie
door middel van een fasercgellus. Het principe hiervan wordt
uiteengezet door C.J. Schepp, PAoEPS, in het Leidse num
mer van Electron (augustus 1973). Een bijzondere simpele
schakeling voor zo’n fasevergrendelde osciliator is weer af
komstig van de immer inventieve K. Spaargaren, PAoKSB
[G35][G36].
Afb.VII.3-3 toont het schakelschema. Het uitgangssignaal is
afkomstig van de osciliator met T2. Na frequentieverdrievoudiging ontstaat een signaal tussen 133,3 MHz en 135,3 MHz,
zoals nodig als oscillatorsignaal in een tweemetertransceiver
met een middenfrequentie van 10,7 MHz. Door het signaal
ook te mengen met dat van een kristaloscillator op 40 MHz
(kristal van 8 MHz dat trilt in de vijfde boventoon) ontstaat
een verschilsignaal in de band 4,4...5,1 MHz dat in fase
wordt vergrendeld met dat van de variabele osciliator (VFO)
met T3. Daardoor heeft het uitgangssignaal de fase- en frequentiestabilitcit van dat van de VFO en die stabiliteit is
door de relatief lage frequentie gemakkelijk voldoende goed
te maken (aangenomen is dat de kristaloscillator niet ver
loopt). Als fasedetector dient de geïntegreerde schakeling
TBA120. Dat is een middenfrequentversterker, gecombi
neerd met een FM-detector, ontworpen voor omroepontvangers. Een kenmerkend voorbeeld hoe inventieve amateurs
elektronische componenten gebruiken voor doeleinden waar
voor ze door de fabrikant niet zijn bedoeld.
Voor een amateurontvanger die alle kortegolfamateurbanden kan ontvangen heeft PAoKSB een schakeling ontwor
pen waarbij voor elke band een VCO over een gebied van
500 kHz kan worden verstomd door fasevcrgrendeling met
een VFO in de band 5,0...5,5 MHz. Daarbij is een hulposcülator nodig die op veelvouden van 500 kHz, afkomstig van
een kristaloscillator, in fase wordt vergrendeld. Een voor
1975 zeer geavanceerd ontwerp, bc------------------- 1
schreven in [G37].

Afb.VII.3-5. Laagfrequentbandfilter, gemaakt met 88 mHringkernspoelen en ontworpen door J. Pelser, PAoKD. Bo
ven het schakelschema, onder de frequentiekarakteristiek.

volgens afb.VIl.3-2 in een mengtrap naar de band 4...6 MHz
omgezet. Voor het instellen van de frequentie dient een "fasewiel" dat bij een volledige omwenteling de fase met 360°
doet toenemen. Bij iedere omwenteling van het fasewiel ver
andert daardoor de frequentie ongeveer 15625 Hz. Op deze
manier is een relatief eenvoudige VFO gemaakt die gemak
kelijk is af te stemmen en een uitstekende frequentiestabiliteit bezit. De beschreven schakeling geeft een uitgangs
signaal tussen 135 en 137 MHz, zoals vereist voor een zenderontvanger voor de band 144... 146 MHz volgens het superheterodyneprincipe met enkelvoudige frequentictransformatie en een middenfrequentie van 9 MHz.
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Hoewel éénzijbandopwekking door mid
del van de filtermethode algemeen wordt
toegepast blijft de fasemethode (ook
voor ontvangst) toch ook in de belang
stelling. Een essentieel onderdeel daar
Pi /ook
van is het netwerk dat in het audiofrequente gebied twee signalen levert die zo
-2^
nauwkeurig mogelijk een onderling fase
verschil van 90 graden hebben. De in de
7^ i.
jaren vijftig veel gebruikte netwerken
*3 ys
van Dome vereisen componenten met
niet-standaard waarden en een tolerantie
van 1 %. De afwijking van 90° fasever
lol Pl , f1 r schil kan daarmee toch nog wel ±1° be
dragen. Een netwerk volgens een andere
/o» k
Ms/r/
opzet wordt door H.L. van Noort, PAoHVN, in Electron van 1972 geïntrodu
ceerd, zie afb.VII.3-4. In elke tak zijn nu
drie RC-combinaties opgenomen, ge
in de band 44,4...
scheiden door transistoren, zodat ze elC,
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Afb.Vll.3-3. Fasevergrendelde variabele osciliator met een uitgangssignaal
45,1 MHz, ontworpen door K. Spaargaren, PAoKSB.
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kaar niet beïnvloeden. Er worden
BCIB4
MPFloï.
e. bf dz-4
condensatoren met waarden uit
•
de standaardreeks gebruikt welke
zijn geselecteerd op een toleran
tie binnen 1 %. In de weerstandtakken zijn instelbare weerstan
22.P^
47
22K
den opgenomen. Daarmee kan
het faseverschil tussen de twee
55
J_47.n
TBR12o
uitgangssignalen binnen 90° ±
0,25° worden gehouden in de frequentieband 250...3200 Hz. Voor
het afregelen van het netwerk zal
I
5.’ MHx
een laagfrequentfasemeter, ont
worpen door PAoZR en beschre
ven in paragraaf VII.5, goede
diensten bewijzen. PAoHVN
>—----- r
heeft de RC-tijden van de zes
SIP
»5V
“"“I
RC-combinaties via een cut and
try methode berekend met behulp
Ld tbbieo
van een IBM 360/50 computer
LM
van de universiteit te Leiden.
Tani2<>
♦ 12V IN
JtX C.LZ-ICN
J. Pelser, PAoKD, heeft ook ge
TSMHx X-TPL
rekend aan de netwerken van
Dome met vier en zes RC-net- Afb.VII.3-7. Meng-VFO: oscillatorschakeling waarin het signaal van een variabele oscillator in de band
werken uit de begintijd van de 5...5,5 MHz wordt gemengd met dat van een kristaloscillator op 9 MHz. Het uitgangssignaal ligt in de
éénzijbandmodulatie en ook aan band 14,0... 14,5 MHz. De schakeling maakt deel uit van een telegrafiezendertje dat is ontworpen
dat met meerdere enkelvoudige door K. Spaargaren, PAoKSB.
netwerken in serie, zoals door
PAoHVN gebruikt. De resultaten zijn weergegeven in [G39]. hebben terwijl de tolerantie 5 % mag bedragen; zelfs met
Als beste komen drie configuraties van het netwerk, zoals 10 % tolerantie is nog een goed resultaat bereikbaar [G58].
gebruikt door PAoHVN, uit de bus met afwijkingen van de
gewenste 90° van respectievelijk maximaal 0,05°, 0,1° en Een handig onderdeel dat in de jaren zeventig door het Ser0,25°. Bij een grotere geaccepteerde afwijking wordt ook de vicebureau van de VERON wordt verkocht zijn spoelen met
bandbreedte, waarover het netwerk aan de eisen voldoet, twee wikkelingen op een ringkern die in serieschakeling een
groter. K. Spaargaren, PAoKSB, geeft hierbij nog zeer nutti coëfficiënt van zelfinductie van 88 mH en parallelgeschakeld
van 22 mH hebben. Het zijn pupinspoelen uit de lijntelefoge aanvullende informatie in [G40].
Een alternatieve methode om een éénzijbandsignaal op te nie. R.A. Matthijssen, PAoYS, laat in een driedelig artikel
wekken wordt "Polyfase EZB" genoemd. Daarin wordt een zien hoe hiermee zeer goede filters voor telefonie, telegrafie
l.f. fasedraaiend netwerk met vier takken toegepast waarbij en RTTY kunnen worden gemaakt [G41]. J. Pelser, PAoaan de uitgangen signalen met gelijke amplitude verschijnen KD, heeft met zulke spoelen een laagfrequentfilter gemaakt
en relatieve fasen van 0°, 90°, 180° en 270°. Het netwerk waarvan afb.VU.3-5 de schakeling en de verbluffend fraaie
bevat weliswaar veel weerstanden en condensatoren maar frequentickarakteristiek toont. Maar het is wel nodig aan
heeft het voordeel dat de componenten standaardwaarden sommige spoelen windingen toe te voegen of te verwijderen.
De condensatoren zijn samengesteld door combinaties uit de
standaardreeks [G42].
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Aan zenderontvangers voor amateurs uit de winkel wordt in
Electron af en toe ook aandacht geschonken. J.G.J. van
Leeuwen, PAoJAC, beëindigt zijn in de jaren zestig begon
nen besprekingen van dergelijke toestellen in 1970 met de
Sommerkamp AM/CW/SSB zendontvanger FT-dx 150 [G43].
J. Hoek, PAoJNH, neemt het van hem over met een ver
handeling in drie delen over de Trio zendontvanger serie 515
[G44].

Afb.VII.3-6. Door H.L Rutgers, PAoSU, zelfgemaakte zenderontvanger voor vijf kortegolfamateurbanden.

H.L. Rutgers, PAoSU, beschrijft in Electron van 1978 een
zeer modern opgezette, geheel getransistoriseerde zenderontvanger voor vijf kortegolfamateurbanden. Er wordt frequentiesynthese met een fasevergrendelde oscillator in toegepast.
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De transceiver is in modules opge
bouwd, zodat later gemakkelijk
veranderingen kunnen worden aan
gebracht [G53]. Afb.VIl.3-6 toont
de foto van de transceiver, zoals
die op de omslag van Electron, ok
tober 1978, stond afgebceld.

Zoals in paragraaf VI1.2 reeds op
gemerkt maakt het zenden met
klein vermogen - QRP-werk - in de
jaren zeventig opgang, met PAoGG als promotor. Ook de op zo
veel gebieden actieve K. Spaarga
ren, PAoKSB, houdt zich ermee
bezig. In Electron van april 1974
beschrijft hij een telegrafiezendertje dat ongeveer 3 watt produceert
in de banden 80, 40 en 20 meter.
De opzet is zeer origineel. Op 14
MHz wordt een signaal opgewekt
in een meng-VFO, waarvan afb.
C * Schepp,
“
VI1.3-7 het schema toont. Dankzij Afb.VII.3-9 Schakeling van C.J.
PAoEPS, voor het maken van een éénzijbandsignaal met
het imengsysteem ‘ is terugwerking
_

constante amplitude, vaak FLEZB (faselus-enkelzijband) of FLSSB genoemd.

van de eindtrap op de oscillator vaak een probleem bij eenvoudige zenders - afwezig. Voor
de banden 40 m en 80 m wordt het signaal uit de meng-VFO
met digitale geïntegreerde schakelingen in frequentie gedeeld
door twee, respectievelijk vier, zoals te zien in afb.VII.3-8.
De transistor in de eindtrap is een BD139, een robuust en
goedkoop type, bedoeld voor audiofrequente toepassingen.

Maar door de hoge grensfrequentie van circa 120 MHz is hij
ook bruikbaar in de eindtrap van een zendertje. Voor de
bandkeuze is een schakelaar met maar twee dekken en drie
standen nodig. Ook hier toont PAoKSB zich weer een ont
werper met zeer originele, praktische en voor de amateur
goed uitvoerbare ideeën.
Op VHF is amplitudemodulatie
e>oiï»^
vrijwel verdwenen Voor spraak
wordt frequentiemodulatie en
•5V
«BV
door enkele vooruitstrevende
amateurs ook éénzijbandmodulatie gebruikt. In 1961 gaf
H.A.A. Grimbergen, PAoLQ,
|2|
44
aan
hoe de effectiviteit van am
E
F
v'
plitudemodulatie op de tweemeterband kan worden verbe
H MM*
terd. In 1973 doet hij dat weer,
VFO
maar nu voor frequentiemodu
latie: de verstaanbaarheid van
een signaal onder moeilijke om
standigheden, zoals bij een klei
ne signaal/ruis-verhouding, kan
aanzienlijk worden verbeterd
door het audiosignaal in de
zender eerst te differentiëren
I "-•>
en vervolgens de amplitude er
ie.
van te begrenzen. De daarbij
optredende vervormingsprodukten boven de spraakband wor
ó
ó
♦ »2 V
den met een laagdoorlatend
Afb.VII.3-8. Het signaal uit de schakeling van afb.VII.
3-7 wordt
afb.Vll.3-7
wordt toegevoerd
toegevoerd aan de hier weergegeven filter onderdrukt. Een systeem
schakeling van een zendertje voor telegrafie met klein vermogen in de banden 20, 40 en 80 meter. De dat in de daaropvolgende jaren
signalen op 40 en 80 m worden verkregen door het signaal op 14 MHz met digitale geïntegreerde standaardpraktijk is geworden
[G45].
schakelingen te delen door twee, respectievelijk vier.
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In paragraaf VII.2 maakten wij reeds melding van het sys
teem dat als "faselus-enkelzijband" (FLEZB) bekend is ge
worden. Een daarmee gemaakt signaal heeft een constante
amplitude, net als bij FM, waardoor problemen met laagfre
quentdetectie in elektronische consumentenapparatuur na
genoeg niet optreden. De spectrale verdeling van de zendenergie is echter veel gunstiger dan bij FM en daardoor is
FLEZB bijna net zo effectief als EZB. A.A. Dogterom,
PAoEZ, introduceert FLEZB in de rubriek "UHF-VHF' van
Electron, december 1991, en hij komt er nog zes keer op
terug in volgende afleveringen onder de titel "Enkelzijband
zonder laagfrequent inpraten" [G46]. Bij de introductie stelt
PAoEZ dat het systeem onafhankelijk van elkaar is bedacht
door C.J. Schepp, PAoEPS, en B.G. Arends, PAoBXD. In
latere publikaties wordt echter alleen PAoEPS als geestelijke
vader genoemd. Overigens is gebleken dat General Electric
een systeem heeft ontwikkeld dat Carrier Position Modulation wordt genoemd en dat sprekend lijkt op FLEZB. Ook de
rubriek "Reflecties door PAoSE" besteedt aandacht aan
FLEZB, onder andere in Electron van juni en augustus 1972.
De schakeling voor FLEZB, zoals uitgevoerd door PAoEPS,
is te zien in afb.VII.3-9. Het EZB (SSB)-signaal op bijvoor
beeld 9 MHz wordt door de TAA350 sterk begrensd. Zo ont
staat een signaal met constante amplitude. Ook als er niet
wordt gesproken blijft signaal aanwezig; dan is het de nooit
geheel onderdrukte draaggolf die tot volle sterkte wordt op
geblazen. Uiteraard bevat het begrensde signaal veel harmonischen en het is dan ook veel te breed om te kunnen wor
den uitgezonden. Een banddoorlatend filter biedt daarvoor
geen oplossing want door het verwijderen van delen van het
spectrum ontstaan weer amplitudevariaties.
Daarom wordt het signaal van een oscillator met constante
amplitude (rechtsonder) in een regellus fasevergrendeld met
het begrensde EZB-signaal. Door het filter in de regellus
passend te dimensioneren kan ervoor worden gezorgd dat
het spectrum van het FLEZB-signaal niet te breed wordt,
terwijl toch de verstaanbaarheid zeer goed is.
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Afb.VII.3-10. Principe van een schakeling voor het maken van een
éénzijbandsignaal met constante amplitude, bedacht door K. Spaar
garen, PAoKSB.

filteren binnen de regellus is namelijk beperkt omdat anders
de stabiliteit ervan verloren gaat. Maar in de regelspanning
naar de tweede VCO kan wel een extra laagdoorlatend filter
worden aangebracht zonder dat de regellus wordt beïnvloed.
De tweede VCO kan zelfs op een andere frequentie werken;
mits de relatie tussen regelspanning en frequentie maar iden
tiek is aan die van de VCO binnen de lus. Dit systeem opent
ook de interessante mogelijkheid om aan de tweede VCO
slechts een derde van de regelspanning toe te voeren. Het
signaal wordt dan onverstaanbaar omdat de zwaai een factor
drie te klein is. Maar na frequentievermenigvuldiging met
drie is het weer een goed FLEZB-signaal Zo kan vanuit
twee meter een FLEZB-signaal op 70 cm worden gemaakt
en zelfs op 23 cm door de zwaai met een factor negen te
verminderen, gevolgd door frequentievermenigvuldiging met
negen.
J.H. Flint, PAoKT, tracht een EZB-signaal met constante
amplitude te maken door het toe te voeren aan een compressieschakeling met zeer kleine tijdconstante. Maar het
lukt toch niet helemaal; op sommige momenten treden toch
nog amplitudevariaties op die laagfrequentdetectie kunnen
veroorzaken [G48][G49][G50].
Nog een andere methode is bedacht door K. Spaargaren,
PAoKSB [G51]. Zijn methode is als blokschema aangegeven
in afb.VII.3-10. Van het oorspronkelijke EZB-signaal op 9
MHz wordt de frequentie door een factor n gedeeld. Dat
Het systeem trekt door zijn voordelen uiteraard zeer de aan gebeurt ook met het signaal van een VCO op 9 MHz. In
dacht en het wordt ook spoedig toegepast door amateurs die een regellus worden de beide door n gedeelde signalen on
op de kortegolfbanden problemen met laagfrequentdetectie derling fasevergrendeld. Bij passende keuze van n, zoals
ondervinden. Tevens worden er door PAoEPS zelf en ande acht, ontstaat een FLEZB-signaal van goede kwaliteit en
ren allerlei verbeteringen en varianten op de oorspronkelijke met geringe bandbreedte.
opzet bedacht. Zo’n variant wordt door J.F.M. van der List, De relatie tussen de dimensionering van een systeem voor
PAoJOZ, aangegeven in [G47]. Daarbij wordt een tweede EZB met constante amplitude en het daarmee geproduceer
VCO gebruikt, die dezelfde regelspanning ontvangt als de de frequentiespectrum is gecompliceerd en gevoelsmatig niet
VCO binnen de regellus. Dat geeft de mogelijkheid om het gemakkelijk voor te stellen. K.H.J. Robers, PAoKLS, ver
spectrum nog wat beter te begrenzen. De mogelijkheid tot schaft in deze materie duidelijkheid met een heldere, driede
lige verhandeling in Electron. Hij is in de
gelegenheid geweest om met apparatuur
van het natuurkundig laboratorium van
Philips metingen te doen aan systemen
voor éénzijbandmodulatie met constante
amplitude. In het artikel wordt aan de
hand van spectrogrammen aangetoond
wat de invloed is van de componenten
van het systeem op onder andere de
bandbreedte van het uitgezonden signaal
Afb.VII.3-11. Schakelschema van een eindtrap voor de tweemeterband, ontworpen door H. [G52].
Keppel, PAoKEP. Het uitgangsvermogen bedraagt 15 watt.
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Afb.VII.3-14. Eindtrap voor de 70 cm-band, gemaakt door
H.P.J.M. van Amersfoort, PAoHVA.
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Afb.Vll.3-12. De door H. Keppel, PAoKEP, ontworpen zendereindtrap
voor de tweemeterband, waarvan afb.Vll.3-11 het schema toont.

In zenders op VHF en UHF worden in het decennium 1970
...1980 in toenemende mate (bipolaire) transistoren in plaats
van radiobuizen toegepast. Philips stimuleert die ontwikke
ling door in 1970 aan amateurs gratis transistors beschikbaar
te stellen. Het zijn exemplaren die niet volledig voldoen aan
de zeer strenge professionele eisen maar voor de amateur
nog goed bruikbaar zijn.
Per zendamateur worden maximaal drie exemplaren verI
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strekt en de defect geraakte - en dat zal met de toen zeer
kwetsbare h.f.-transistorcn (sneller dan de snelste zekering)
niet veel tijd hebben gekost - dienen te worden geretour
neerd in verband met het erin verwerkte zeer giftige berylliumoxide [G54].
In 1976 wordt deze mogelijkheid door Philips opnieuw gebo
den, doch het aantal is beperkt. Zendamateurs kunnen er
via het VERON-Verkoopbureau tegen overlegging van een
QSL-kaart maximaal twee krijgen [G55].
J. Hoek, PAoJNH, verschaft er de noodzakelijke technische
gegevens bij [G56].

Populair onder amateurs zijn ook de zogenoemde overlaytransistoren van RCA. H. Keppel, PAoKEP, beschrijft in
______________ Electron van juli 1970 een eindtrap voor
144 MHz met drie trappen welke bij to
1I
taal 30 dB versterking meer dan 16 watt
uitgangsvermogen produceert. Afb.VD.3[/('O
11 en 12 laten het schakelschema en een
6
plaatje ervan zien. G.W.M. Rijs, PAoRYS, heeft met een over/ay-transistor ty
pe 2N3375 een lineaire eindversterker
gemaakt
voor de 70 cm-band die een ver
2~
mogen van ruim 1 watt geeft [G57].
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Afb.Vll.3-13. Blokschema van het "Leids zesmans-transceiverproject".
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In de afdeling Apeldoorn ontwerpt een
groep amateurs een compleet, geheel getransistoriseerd amateurstation voor de
tweemeterband, bestaande uit een ont
vanger, zender, voeding en laagfrequentversterker. De frequentiegemoduleerde
zender T72 met een uitgangsvermogen
van circa 1,5 watt wordt door H.P. Weis,
PAoWYS, beschreven in Electron van ja
nuari 1973. Alle toestellen zijn onderge
bracht in fraai ogende identieke kastjes.
In paragraaf VII.4 zal de ontvanger R72
aan bod komen en daar ziet u ook een
foto van zo’n kastje.

"Leids" nummer - beschrijven PAoHVA en PAo
EPS een moderne zender voor de 23 cm-band on
Antenne
I
PA
DPI VER
1296MHz
RELAIS
der
de titel "Nieuwe wegen naar 23 cm". Hierin vin
I
den we ideeën terug die ook zijn toegepast in de
L F_JG7
Leidse zesmans-tweemetertransceiver (afb.VII.3X-toloic «
C onvertor
rtgcllciding
13). Een vereenvoudigd blokschema van de zender
»< rmtmgvuld
voor 23 cm is te zien als afb.VÜ.3-15. Ook hier
werkt de stuurtrap in de vorm van een VCO recht
Vmterker
Prgelstreeks op 1296 MHz. Van het uitgezonden signaal
achterzet
M IXER
veriterker
detector
9MHz
komt door overspraak ook iets terecht in de con28-3OMHZ
vertor die het signaal omzet naar de band 28...30
Tir
”
I
flssb
Ï37-39MHZ
zocklus
I FSK
MHz. Hierop wordt bij ontvangst de "achterzet-ontNBFM
vanger" afgestemd. In afb.VU.3-15 is te zien hoe het
Afb.VII.3-15. Blokschema van de zender voor de 23 cm-band, ontworpen door signaal in de band 28...30 MHz bij zenden ook
wordt geconverteerd naar 9 MHz waarop het in
H.P.J.M. v. Amersfoort, PAoHVA en C.J. Schepp, PAoEPS.
fase wordt vergrendeld met een signaal op 9 MHz
De afdeling Leiden van de VERON is altijd een centrum dat is gemoduleerd door een FSK (Frequency Shift Keying)-,
van zelfbouwactiviteit geweest. In Electron van 1974 [G59] NBFM- of FLEZB-signaaL Alle frequentievariaties in dit
doet PAoSE in zijn rubriek "Reflecties door PAoSE" verslag signaal worden gevolgd door de VCO en dus ook door het
van zo’n Lcids project. Het gaat om een draagbare zender uitgezonden signaal. Het injectiesignaal in de band 37...39
ontvanger voor de tweemeterband, ontwikkeld door zes ama MHz is eveneens afkomstig van een VCO. Het signaal hier
teurs: H. van der Heijden, PAoAXA; G.P. Boetselaers, van wordt met dat van een kristaloscillator op 43 MHz om
PAoBM; C.J. Schepp, PAoEPS; H.P.J.M. van Amersfoort, gezet naar 6...4 MHz en daar in een fasedetector vergeleken
PAoHVA; M.G. van der Pijl, PAoPYL en R.W. Engberts, met dat van een variabele oscillator in de band 4...6 MHz.
PAoRWE. Afb.VII.3-13 laat de opzet zien. Het ontvangge- De van de fasedetector afkomstige regelspanning beïnvloedt
deelte is vrij conventioneel met vijf kristalgestuurde kanalen de VCO zodanig dat deze de frequentie van de VFO volgt.
(PAoBM heeft er naar een ontwerp van PAoEPS ook nog Zo kan de zender op de gewenste frequentie worden afge
een losse synthesizer bij gemaakt waarmee alle twee-meter- stemd.
kanalen kunnen worden ingesteld, inclusief die voor relais
stations waarbij zend- en ontvangfrequentie 600 kHz ver K. Kaper, PAoKKZ, hebben we leren kennen als de pionier
schillen). Het bijzondere van het ontwerp schuilt in de zen van de 10 GHz-band. Hij heeft een zeer eenvoudige zender
der. Daarin werkt een VCO als stuurtrap direct op 144 ontvanger gemaakt voor de 3 cm-band en wint daarmee op
MHz. Met een regellus wordt de frequentie fasevergrendeld de Dag voor de Amateur 1975 de eerste prijs in de zelfbouwop de ontvangfrequentie. De ontvanger blijft daartoe ook wedstrijd. Uit afb.VII.3-16 blijkt hoe eenvoudig de opzet van
tijdens het zenden actief en maakt deel uit van de regellus! de apparatuur is. Zowel bij zenden als ontvangen wordt een
Een uniek idee van de begaafde elektronicus PAoEPS (die gunn-oscillator gebruikt. Het frequentiegemoduleerde signaal
we ook al hebben ontmoet als bedenker van de éénzijband- dat aan de antenne wordt toegevoerd heeft een vermogen
van circa 80 milliwatt. Bij ontvangst gaat het middenfremodulatie met constante draaggolf).
Ook op de 23 cm-band is de afdeling Leiden actief. In Elec quentsignaal naar een normale FM-radio-ontvanger. Het
tron van oktober 1972 beschrijft H.P.J.M. van Amersfoort, ruisgetal van de ontvanger bedraagt circa 15 dB. Op 19 ok
PAoHVA, een zender voor die band, bestaande uit oscilla tober 1975 wordt er de eerste verbinding tussen Zaandam en
tor, verdrievoudiger en eindtrap, waarbij in alle trappen een Monnikendam mee gemaakt [G60].
triode 2C39 in roosterbasisschakeling wordt toegepast. Voor In het "Eindhovens nummer" van Electron (september 1977)
de afstemming zijn trilholten gebruikt. De constructie van de beschrijft M.J. Koppen, PAoMJK, een 10 GHz-transceiver
eindtrap wordt beschreven aan de hand van gedetailleerde volgens ongeveer dezelfde opzet als die van PAoKKZ. De
tekeningen met alle maten. Afb.VII.3-14 toont de fraaie uit beschrijving is echter meer gedetailleerd en er is een fraaie
voering van de eindtrap. In Electron van augustus 1973 - een tekening bij van de mengtrap in een golfpijp voor de ontvan
ger.
fict-f-a. iooL
Om de beginner op 10 GHz op weg te
helpen verschijnt in de rubriek "UHFyoCfpyP
VHF'
een serie van drie bijdragen door
Ra
S/n/rw
Pre-o-v//
5 c.h»-kcl<tar
at / £
PAoKKZ onder de titel "10 GHz-techo/7 /
i
éoo/i .
■
z -Mniek door PAoKKZ".
Z fy®
- c> — 9af00/^z
o SC
In het decennium 1970... 1980, dat in dit
ZXJzCro Qunr foon
hoofdstuk aan de orde is, wordt op 10
r
ö •*/»/>
GHz uitsluitend met vrijlopende oscilla('A’X)
1 2_V
toren voor zender en ontvanger gewerkt.
Als gevolg van het onvermijdelijke freAfb.VII.3-16. Blokschema van de zenderontvanger voor de 10 GHz-band, ontworpen door K. quentieverloop daarvan zijn de ontvanr~"
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Afb.VII.3-17. Joy-Stick-antenne voor 80 meter van J. Ottens, PAoSSB.

gers noodgedwongen breedbandig. Verdere vooruitgang op
10 GHz is alleen mogelijk met smalbandige systemen en die
zullen we in het volgende hoofdstuk, dus na 1980, dan ook
ontmoeten.

Tot besluit van deze paragraaf nog iets over antennes.
In Electron van april 1971 schrijft J. Ottens, PAoSSB, over
een helixantenne die als de Joy-stick bekend is geworden:
een lange spoel op een buis van kunststof, die tegelijkertijd
als straler fungeert. Afb.3-17 geeft aan hoe PAoSSB de an
tenne heeft gemaakt. Omdat de helix zelf nog niet op 80 m
resoneert is aan de onderzijde een verlengspoel aangebracht.
Met de variabele condensator wordt de antenne in afstem
ming gebracht. Als tegencapaciteit dient binnenshuis bijvoor
beeld de centrale verwarming en buiten het dak van een au
to of een andere flinke massa metaal PAoSSB heeft voor
veel afdelingen van de VERON lezingen over éénzijbandmodulatie gehouden waarbij hij na afloop een demonstratieverbinding maakte met zijn zelfgemaakte EZB-zenderontvanger
en de Joy-stick, die voor een raam aan een gordijnroe werd
opgehangen.

,

6
tv/nd/t
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Afb.VII.3-18. Topcapaciteit van de PAoRCH-antenne voor
160 meter, ontworpen door R. Cornet, PAoRCH. De dia
meter van het cirkelvormige stuk bedraagt 110 cm, De
spriet in het midden is 110 cm lang. De totale capaciteit
bedraagt circa 50 pF.
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Afb.VII.3-19. PAoRCH-twin-antenne voor 160 m. De elektri
sche afstand tussen de twee verticale stralers bedraagt
een halve golflengte. Door twee stralers te gebruiken, die
ieder een eigen aardverbinding hebben, verminderen de
aardverliezen en verbetert het rendement.

Over antennes voor de 160 meterband is in Electron in het
algemeen weinig gepubliceerd, mogelijk omdat die band hier
nooit echt populair is geweest, in tegenstelling tot Engeland.
Maar daar is top band dan ook 200 kHz breed!
Een uitzondering vormt R. Cornet, PAoRCH. In Electron
van februari 1974 vinden we van zijn hand het artikel "De
RCH 160 meter antenne als vervolg op de helix". Een zeer
belangwekkende beschouwing omdat PAoRCH de varianten
van de antenne die hij heeft geprobeerd en beschrijft ook
theoretisch onderbouwt aan de hand van formules en grafie
ken. Beginnend met een helix van 86 m draad op een 5 m
lange houten paal van 4x4 cm verlaat hij die toch weer en
komt uiteindelijk als beste systeem uit op een verticale draad
langs de paal als straler, aan de top voorzien van een seriekring, bestaande uit een spoel en een topcapaciteit, zoals
getekend in afb.VII.3-18. De grootste verliespost bij dit soort
verkorte verticale antennes is de weerstand van het aardsysteem. PAoRCH wijdt daar dan ook veel aandacht aan en hij
Iaat zien wat de invloed is van het aantal en de lengte van de
radialen op de aardweerstand en dus op het rendement van
de antenne. In Electron van augustus 1976 schrijft PAoRCH
nog eens over antennes voor 160 m en hij doet dat nog
grondiger en uitvoeriger dan de eerste keer. Een middel om
de aardweerstand te halveren - en daarmee het antenneren
dement bijna te verdubbelen - is het gebruik van twee verti
cale antennes op zodanige afstand van elkaar dat de twee
aardsystemen onder de stralers elkaar niet beïnvloeden. Die
afstand kan tamelijk gering zijn omdat blijkt dat de aard
weerstand voor het grootste deel binnen een straal van 0,1
golflengte rond de straler is gelokaliseerd. Dit leidt tot de
"PAoRCH-twinantenne" volgens afb.VII.3-19. Hoewel de
stralers in golflengte gerekend vlak bij elkaar staan is de
elektrische afstand een halve golflengte: een gevolg van de
met elkaar verbonden topcapaciteiten. Daardoor zijn de stro
men in de beide stralers in fase.
Hoewel de cubical quad antenne al in de jaren vijftig in ons
land opgang maakte vermelden we hier toch de uitvoering
voor de banden 10, 15 en 20 m die G.J. Weggelaar, PAoGO,
eraan heeft gegeven en beschreven in Electron van februari
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Afb.VII.3-21. Principe van de klaverbladantenne. De
antenne werkt als een rondstraler met horizontale
polarisatie en heeft antennewinst door bundeling in
het verticale vlak.

1978. Het bijzondere ervan is dat dankzij een goed uitgekien
de constructie, ondanks het gebruik van elzenhout voor de
spreiders toch een stevig geheel is verkregen. In elektrisch
opzicht is de antenne opvallend doordat de reflectors voor
15 en 20 in de shack kunnen worden afgestemd voor een
optimale voor/achter-verhouding of antennewinst. PAoGO
heeft de antenne op een - eveneens zelfgemaakte - omklapbare mast geplaatst zodat die in de gekantelde stand op de
grond komt. Die mast beschrijft hij in Electron van januari
1978 (afb.VII.3-20).
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Op het gebied van antennemasten zijn er nog twee artikelen
te noemen. In Electron van februari 1977 vertelt G. Kersten,
PAoCKG, hoe hij zelf een uitschuifbare mast heeft gemaakt
die een hoogte van maar liefst 30 m kan bereiken. Voor ie
mand die ook zo’n mast zou willen maken bevat het artikel
echter te weinig informatie. Ook H.A. Sanders, PDoCGY,
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Afb.VII.3-20. Kantelbare antennemast van G.J. Weggelaar,
PAoGO.

* C

heeft zelf een uitschuifbare antennemast gemaakt,
bestaande uit twee secties van ieder 12 m lang. Ook
hier echter geen constructietekeningen, zodat een
eventuele navolger het moet hebben van tekst en fo
to’s in Electron van januari 1979.

T

Afb. VII.3-22. Short Backfire Antenne voor de 23 cm band.

De Big Wheel is een rondstralende antenne voor de
tweemeterband met horizontale polarisatie en een
antennewinst in alle richtingen van circa 6 dB ten op
zichte van een dipooL
M.J. de Ridder, PAoMJR, beschrijft de constructie
ervan in Electron van april 1970. Naar de vorm (afb.
VII.3-21) wordt het ding in Nederland een "klaverblad
antenne" genoemd.
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P.F. Maartense, PAoMS, introduceert in de rubriek "LJHFVHF’ van Electron, juli 1971, een nieuw type richtantenne
voor de 23 cm-band: afb.VÜ.3-22. Het is de zogenoemde
Short-Backfire-Antenna', in 1965 bedacht door H. Ehrenspeck. De antennewinst bedraagt circa 13 dB ten opzichte
van een dipool en de voor/achter-verhouding ongeveer 30
dB. De opslaande rand van de hoofdreflector
zorgt ervoor dat de zijbundels zo’n 20 dB
zmg>^ 4F5
zwakker zijn dan de hoofdbundeL
e
H.PJ.M. van Amersfoort, PAoHVA, geeft in
Electron van januari 1973 een beschrijving
D
van een fraaie antenne die zowel in de 23
cm- als 13 cm-band bruikbaar is. Het is een
paraboolantenne die wordt belicht door een
logaritmisch periodieke dipool.

VII.4.

Ontvangtechniek

Naast digitale komen in de jaren zeventig ook steeds meer
lineaire geïntegreerde schakelingen op de markt. Het gaat
daarbij soms om IC’s die voor militaire toepassingen zijn
ontworpen en waarvan goedkopere versies voor civiele- en
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Een zeer interessant artikel in Electron van
anten»-1
80
20
B.vhf CW
mei 1972 heet "Stralingspatronen van mobie
hi •:£
Q>
_______
le antennes" en is geschreven door F. Julien,
vhf 03t
PAoFIX. De auteur heeft van een professio
.....
nele antennemeetplaats gebruik kunnen ma
ken om het stralingsdiagram in het horizonta Afb.VII.4-1. Ontvanger voor de banden 20, 40 en 80 meter, werkend volgens het sys
le vlak van een antenne op een auto te be teem van directe conversie en ontworpen door T.W.H. Fockens, PAoKDF.
palen. Als antennes dienden een HB9CV en
een kruisdipool met horizontale polarisatie, zoals in de be amateurtoepassingen op de markt komen. Een voorbeeld
gintijd van het mobiele werken gebruikelijk was. Ze zijn in daarvan is de SL600-serie van Plessey: bouwstenen die het
verschillende posities op het dak van een Opel Rekord ge hart vormen van zenders en ontvangers voor éénzijbandmoplaatst. Door roteren van de auto, die daartoe op een draai dulatie. Er behoeft maar weinig aan te worden toegevoegd
schijf stond, kon het stralingsdiagram worden gemeten. PAo om tot een complete zender, ontvanger, of zenderontvanger
FIX heeft de metingen later nog eens herhaald en daarbij te komen. De toepassing van de SL600-serie wordt door lineook met verticale polarisatie gemeten; de resultaten zijn ge ar applications engineer van Plessey J.M. Bryant, G8FNT,
publiceerd in Electron van oktober 1973. Als antennes zijn toegelicht in een door A.H.J. Claessen, PAoCLA, in het Ne
gebruikt een 5/8 golf-spriet, een 1/4 golf-spriet, een horizon derlands vertaald artikel in Electron van januari 1973.
tale open dipool, een halo-antenne, een horizontale In paragraaf VI.3 werd op de wedergeboorte van de rechthoekdipool en een klaverbladantenne. Als auto’s dienden uit-ontvangcr in de vorm van de ontvanger met directe con
een Renault 4 en een Ford Taunus. Het artikel bevat totaal versie gewezen. Meestal gaat het daarbij om zeer simpele
twaalf stralingsdiagrammen en heeft ook thans zijn actuali ontvangertjes die bedoeld zijn voor de beginnende amateur
teit niet verloren.
of als basis voor een compacte zenderontvanger voor tele-
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Afb.VII.4-2. Laagfrequentversterker met automatische versterkingsregeling, zoals door T.W.H. Fockens,
PAoKDF, toegepast in zijn directe-conversie-ontvanger.
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grafie met klein zendvermogen. In Electron van
1972 verschijnt van de hand van T.W.H. Fockens,
PAoKDF, de beschrijving van een d.c.-ontvanger
die de basisopzet aanzienlijk te boven gaat en van
de nodige verfijningen is voorzien. Afb.VII.4-1 toont
het front van de ontvanger. Het artikel is zeer ge
detailleerd en beslaat zeven afleveringen [G62]. De
ontvanger is ingericht voor de banden 80, 40 en 20
meter. Kenmerken ervan zijn een dubbelgebalanccerde mengtrap met als basis de geïntegreerde
schakeling CA3028 en uitgebreid met een zoge
noemde "stroomspiegel"; zeer goede laagfrequentfilters voor EZB en CW, gemaakt met spoelen in ferrietpotkernen en een laagfrequentversterker, voor
zien van automatische versterkingsregeling, waard
oor ook een S-meter mogelijk is. Afb.VII.4-2 laat
zien hoe de regeling is gerealiseerd: de versterkertrappen met Tl, T4, T7 zijn voorzien van tegenkoppeling in de emitter door het gebruik van niet-onlkoppclde weerstanden R4, Ril en R18. Aan deze
weerstanden zijn voor wisselstroom de inwendige
weerstanden van de veldeffecttransistoren T2, T5
en T8 parallel geschakeld. In rust geleiden de FETs
en de inwendige weerstand ervan is laag, waardoor Afb.VII.4-3. Eerste opzet van een directe-conversie-ontvanger voor vijf kortegolfde legenkoppeling vrijwel wordt opgeheven en de amateurbanden, ontworpen door D.W. Rollema, PAoSE. De zelfgemaakte meng
laagfrequentversterking groot is. Aan de gate’s van trap is later vervangen door een dubbelgebalanceerde diodemengtrap type
de FETs wordt de met Dl en D2 gelijkgerichte MD108 van Anzac.
uitgangsspanning van de versterker toegevoerd. De
ze spanning is negatief en drukt de FETs meer of minder zich een zenderontvanger van Japanse makelij aan en die
dicht waardoor de inwendige weerstand - en daarmee de tc- toestellen munten meestal niet uit door een groot dynamisch
werkgebied. De reden is dat de vele, enorm sterke kortegolfgenkoppeling - toeneemt, zodat de versterking vermindert.
In Electron van 1979 neemt D.W. Rollema, PAoSE, de d.c.- omroepstations die problemen in ontvangers veroorzaken
ontvanger onder de loep in een vierdelig artikel met als titel met intermodulatie, vrijwel allemaal in het "Westen'' staan.
In Japan komen zulke extreem sterke signalen niet voor en
"De directe-eonversie-ontvanger nader bekeken" [G63].
Afb.VII.4-3 toont het schema van de ontvanger zonder de de ontwerpers voelen dan ook geen behoefte aan een groot
variabele oscillator. De laatste bestaat uit vijf aparte oscilla- dynamisch werkgebied. Maar het sterksignaalgedrag van zo’n
toren voor de banden 15, 20, 40, 80 en 160 meter, die te Japans toestel kan door een handige amateur best worden
zamen worden afgestemd door een variabele condensator verbeterd. Het eerste voorbeeld dat we daarvan tegenkwa
met vijf secties. Kenmerkend voor dit ontwerp zijn de filters men is van B. Zwerver, PAoZH, die daarvan verslag doet in
voor telegrafie en telefonie, gemaakt met 88 mH-pupin- Electron van augustus 1977; de modificatie is uitgevoerd door
spoelcn van het VERON Verkoopbureau en transformator F.J. de Ruiter, PAoFJD. Het gaat om de Yaesu transceiver
T3. Die geeft een vijftigvoudige s pa nnings verhoging zonder type FT-10IE, waarvan de mengtrap is vervangen door een
toevoeging van ruis van betekenis. Later is de zelfgemaakte dubbelgebalanceerde mengtrap MD 108 van Anzac. Dat geeft
balansmenglrap vervangen door het type MD108 van Anzac, een duidelijke verbetering.
waarmee de prestaties nog aanzienlijk verbeterden.
Gevoeligheid en onderdrukking van demodulatie van sterke Amateurs die zelf een ontvanger met groot dynamisch werk
omroepstations - een bekende kwaal van d.c.-onlvangers - gebied willen maken hebben behoefte aan versterkers die
zijn daarmee beter dan van welk ander ontwerp voor een ook bij zeer sterke signalen lineair blijven werken. Zo’n ver
d.c.-ontvanger ook dat schrijver in de internationale en nati sterker is bijvoorbeeld nodig tussen een dubbelgebalanceerde
onale literatuur voor amateurs heeft gevonden (in ieder ge mengtrap met dioden en het daaropvolgende middenfreval tot 1993, waarin deze regels zijn geschreven). In [G67] is quentfilter. K. Spaargaren, PAoKSB, heeft zich hiermee be
aangegeven hoe deze d.c.-ontvanger van automatische ver zig gehouden en in Electron van februari 1979 meldt hij de
sterkingsregeling kan worden voorzien; een artikel dat helaas resultaten, waaruit onder andere blijkt dat met een veldefwordt ontsierd door verkeerd-om geplaatste oscillogrammen fecttransistor type P8000 van Texas Instruments een zeer
en verwisselde bijschriften.
eenvoudige versterker in gate-basisschakeling kan worden
gemaakt die een uitstekend sterksignaalgedrag vertoont en
Het sterksignaalgedrag van een ontvanger, ook uit te druk bovendien een ingangsweerstand van 50 ohm bezit, zoals
ken in het dynamisch werkgebied, krijgt steeds meer aan nodig bij een versterker die volgt op een dubbelgebalanceer
dacht. Dat is te begrijpen. Steeds meer amateurs schaffen de mengtrap met dioden.
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gen aan het feit dat ze moeilijk zijn te
maken. Zo is een zeer hoogwaardig
kristal nodig en dienen de parameters
ervan nauwkeurig bekend te zijn. Ook
zijn spoelen vereist met een zo hoge
kwalitcitsfactor dat die alleen met potkemcn van ferriet is te bereiken.

Afb.Vll.4-4. Tweemeterontvanger R72, ontworpen door een groep amateurs uit de afdeling
Apeldoorn van de VERON.

Een zeer verhelderend artikel in twee delen, over de specifi
catie van een ontvanger in termen als gevoeligheid, ruisgetal,
intermodulatievervorming, intercept point, kruismodulatie,
blokkering en dynamisch werkgebied, verschijnt in Electron
1979 van de hand van R.P. Christiaanse, PAoGMW.
Het artikel bevat bovendien de resultaten van metingen door
PAoGMW aan een twaalftal toen gangbare ontvangers en
zendontvangers [G46]. De Drake R4C komt als beste uit de
bus met een dynamisch werkgebied van 85 dB.

Sommige Duitse communicatie-ontvangers van voor en uit
de Tweede Wereldoorlog zijn voorzien van kristalfïlters waar
van de bandbreedte met een knop continu worden geregeld.
Bijvoorbeeld de Mw.E.c (Mittelwellen Empfanger c), waarin
met twee van zulke kristalfïlters in cascade op de middenfrequentie van 352 kHz de doorlaatband continu kan worden
gevarieerd tussen een scherpe piek (voor telegrafie) en een
volkomen vlakke band van 5 kHz breed voor telefonie.
J. Evers, PAoCX, doet in Electron van juli 1979 uit de doe
ken hoe Telefunken dat voor elkaar heeft gekregen. Een
waardevolle techniek uit het verleden die door amateurs voorzover ons bekend - nooit is toegepast. Een oorzaak zou
kunnen zijn dat de techniek van zulke filters onvoldoende in
de amaleurwereld is doorgedrongen. Maar het kan ook lig4p7 KPO
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Afb.VII.4-5. Variabele oscillator van de R72 tweemeterontvanger.
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De gccalibreerde afstemschaal op ont
vanger of zender maakt in de jaren
zeventig plaats voor de digitale frequentie-aanduiding, waarop de fre
quentie, waarop is afgestemd, kan wor
den afgelezen in kilohcrtz en soms nog
delen daarvan.

W. Schaap, PAoWSO, beschrijft in
Electron van april 1977 "Een universele
frequentieteller als afstemschaal". Door toepassing van updown tellers van het type SN74192 kan de teller worden ge
bruikt als frcquentie-aanduiding bij supcrheterodyne-ontvangers met verschillende waarden van de middcnfrequentie.
K. Spaargaren, PAoKSB, geeft in Electron van november
1977 aan hoe hij een dergelijke frequentie-aanduiding heeft
aangebracht bij een zendontvanger voor telegrafie.
Op het gebied van randapparatuur bij ontvangers treffen we
in Electron 1970 tot en met 1979 twee uitersten van techniek
aan. In het nummer van december 1978 beschrijft P.A Maijers, PE1BCJ, een zelfgemaakt morseschrijftoestel; iets dat
zelden of nooit eerder in Electron is te vinden. Het andere
uiterste is een monitorbeeldschcrm met de fraaie benaming
"De Ikunullius, een peripheral videodisplay" [G65|. Ontwer
per is ene ir. A.K. Swotir. Op de Dag voor de Amateur 1976
wordt over de Ikunullius een lezing gehouden door ir. AS.T.
Kruijf, PAoWV....

Voor wat betreft de ontvangtechniek op VHF en hoger ver
melden wij allereerst het project van de afdeling Apeldoorn
dat tot doel heeft de amateur in staat te stellen zelf een
compleet station voor de tweemeterband te maken. In para
graaf VIl.3 noemden wij reeds de zender T72. In
| Electron van december 1972 is de ontvanger R72
aan de beurt, beschreven door F. Smallenbroek,
PAoSAB. Zowel de T72 als de R72 zijn onderge
bracht in kastjes van hetzelfde model; afb.VII.4-4
toont de ontvanger. Maar aan het project hebben
meerdere amateurs meegewerkt; genoemd worden
L. Duursma, PAoLMD en H.P. Weis, PAoWYS;
maar er zijn er nog meer. Het aardige van de ont
vanger is dat die zo eenvoudig mogelijk is gehou
■0*97 in
den door zoveel mogelijk gebruik te maken van
lineaire geïntegreerde schakelingen. Zo wordt het
type CA3028A van RCA toegepast in de h-f.-trap,
mengtrap, oscillator, m.f.-versterker en de detector
voor AM en AVC.
Als FM-detector doet een TB Al 20 dienst. Hoewel
een vrijlopende variabele oscillator wordt gebruikt
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Afb.VII.4-6. Convertor die de band 1296... 1299 MHz omzet naar 26...29 MHz, ontworpen door J.H. Flint, PAoKT. De schakeling
die het oscillatorsignaal opwekt is niet getekend.

is de frequentiestabiliteit voldoende; het verloop bedraagt
circa 500 Hz per uur.
Afb.VII.4-5 geeft de schakeling van de oscillator; de "onder
ste" transistor van de CA3028A werkt als oscillator op de
helft van de gewenste frequentie. Van de bovenste twee
werkt de rechter als frequentieverdubbelaar met een uit
gangssignaal in de band 135... 137 MHz, zoals vereist bij een
middenfrequentie van 9 MHz. De R72 kan ook als vossejachtontvanger worden gebruikt. Een ontwerp dat door veel
amateurs wordt gevolgd; mede doordat van de diverse trap
pen printjes beschikbaar zijn. De kostprijs van de complete
ontvanger, dus inclusief meter, kast enz. wordt door PAoSAB op circa ƒ 250 gesteld.

In Electron van april 1977 treffen we een beschrijving aan
van een tweemeterontvanger die SP-75 wordt genoemd; dat
staat voor "Super Peildoos 1975". Het artikel is gepubliceerd
door de afdeling Gouda van de VERON. De opzet vertoont
een treffende gelijkenis met die van de R72 (is PAoSAB in
tussen niet naar de omgeving van Gouda verhuisd?): ook
hier weer de CA3028A in mengtrap en oscillator. Alleen is
nu in de h.f.-trap een transistor BFY90 en in het m.f.- en
Lf.-dcel een geïntegreerde schakeling type TBA-460 toe
gepast.
Om het zelf maken van apparatuur te stimuleren presen
teert het Verkoopbureau van de VERON af en toe com
pleet uitgewerkte ontwerpen, met een tekening van de print
en gedetailleerde aanwijzingen voor constructie en afregeling. Een voorbeeld daarvan is "De VERON twee meter
convertor", ontworpen en beschreven door P.F. Maartense,
PAoMS [G66]. De convertor zet de band 144... 146 MHz om
naar 28...30 MHz. In h.f.- en mengtrap worden dual gate
MOSFEPs type 2N311 toegepast. Voor het oscillatorsignaal

I 2 96 —
I 29Bin
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BFR9O

■f HF

MIXER

BFR9O

BFR9O

wordt uitgegaan van een kristaloscülator op 38,6666... MHz.
Het signaal daarvan wordt in een tweede trap verdrievoudigd
en - na door een bandfilter van ongewenste componenten te
zijn ontdaan - nog eens versterkt en gefilterd en op 116
MHz aan de mengtrap toegevoerd.
We verlaten de tweemeterband met de vermelding dat C.
Belterman, PAoOB, in Electron van juli 1973 een panoramaontvanger voor die band beschrijft; een nuttig instrument
waarvoor toch maar weinig ontwerpen zijn gepubliceerd. De
beeldbuis is van het type DG7/31. Opmerkelijk is dat PAo
OB kans heeft gezien het gehele toestel - behalve uiteraard
de beeldbuis - uit te voeren met germaniumtransistoren:
AF115, OC44, OC45, OC72 en OC140. Zelfs de afbuigversterkers voor de beeldbuis zijn getransistoriseerd; alleen
daarin wordt het siliciumtype BC179c toegepast dat 150 volt
werkspanning mag hebben. Transistoren voor zulke hoge
spanningen bestonden dus al rond 1969, toen PAoOB de
panorama-ontvanger maakte!

Gaan we naar de hogere frequenties dan treffen we in Elec
tron van september 1971 een convertor voor de 23 cm-band
aan, gemaakt met transistoren. Ontwerper is J.H. Flint,
PAoKT. Hoewel er dan al wel betere transistoren bestaan,
zoals de TIXM van Texas Instruments met een ruisgetal van
2,2 dB bij 2200 MHz - maar die zijn voor de amateur onbe
taalbaar - gebruikt PAoKT de BFY90 van Philips. Op 23 cm
(1296... 1300 MHz) bereikt hij daarmee een versterking van
4 dB en een ruisgetal van 8,5 dB; in ieder geval veel beter
dan voor die tijd werd bereikt met de beste convertor die
was voorzien van een kristaldiodemengtrap. Het schema van
de convertor is getekend in afb.VII.4-6. De afgestemde krin
gen zijn van het stripline type. De oscillatorschakeling is niet
aangegeven; die gaat uit van een kwartskristal op 7800 kHz,
gevolgd door een serie
frequentievermenigvuldi26 —
gers.
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Afb.VII.4-7. Blokschema van een convertor voor de 23 cm-band, ontworpen door H.P.J.M. v. Amersfoort,
PAoHVA.

Twee jaar later, in Elec
tron van september 1973,
vinden we een convertor
voor 23 cm met een ruis
getal van slechts 3,5 dB,
ontworpen door H.P.J.M.
van Amersfoort, PAo
HVA.
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Afb.VII.4-8. De 23 cm-convertor van H.P.J.M. v. Amersfoort, PAoHVA, van boven en van onderen gezien. Het oscillatorsignaal komt uit een aparte eenheid.

De verbetering van het ruisgetal is te danken aan de transi
stor BFR90. Afb.VII.4-7 toont de convertor in de vorm van
een blokschema. Er vindt twee keer frequentietransformatie
plaats voordat de uitgangsfrequentieband 28...30 MHz wordt
bereikt. Door van één kristal uit te gaan wordt het aantal
mogelijke "fluitjes” beperkt. In afb.VU.4-8 zijn boven- en
onderzijde van de convertor te zien. De "oscillatortrein" is
apart gehouden en niet afgebeeld.
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Vli.s.

Meetapparatuur

Om te voorkomen dat een uitgezonden éénzijbandsignaal door verkeerd gebruik of onjuiste instelling van de
zender een te breed frequentiespectrum in beslag
neemt is het nuttig het signaal visueel te controleren.
Wie het daarvoor noodzakelijke toestel niet zelf wil of
kan maken schaft zich de Heath Monitor Scope SB-610
aan. De monitor kan zowel bij de zender als de ont
vanger worden gebruikt en wordt beschreven in [G68].
In het decennium 1970... 1980 komt de digitale frequen
tiemeter, meestal kortweg "teller" genoemd, sterk naar
voren. De daarvoor benodigde geïntegreerde schakelin
gen en indicatoren zijn aanvankelijk nogal prijzig. In de
rubriek "Reflecties door PAoSE" van Electron, maart
1970, wordt een goedkope, typisch op de zelfmakende

F

||BI

Afb.VII.5-1. Digitale frequentiemeter van B. Snoeck, PAoRIN, met uitlezing
van de frequentie volgens de BCD-code.

acht ongeteste en ongestempelde tiendelers die onder de naam "bi-pak" voor
ƒ 12,50 worden verkocht. Ongeveer de
helft daarvan blijkt goed te zijn. PAoRIN
heeft daarmee een teller met vier deca
den gemaakt. Als goedkope uitlezing past
hij per decade vier gloeilampjes toe die
de waarden 1, 2, 4 en 8 representeren;
zie afb.VII.5-1.
Het VERON-Servicebureau neemt in
Afb.VII.5-2. De VERON-frequentieteller, ontworpen door M. Bosschaert, PE1AVU. Het instru
het programma een bouwpakket op voor
ment werd als bouwpakket door het Servicebureau van de VERON geleverd.
een teller met 7 cijfers die gaat tot minstens 500 MHz. De ontwerper ervan is
amateur gerichte, oplossing aangegeven, bedacht door B. M. Bosschaert, PE1AVU. Afb.VII.5-2 toont een plaatje van
Snoeck, PAoRIN. Hij gebruikt SN7490 teldecaden. Die kos het toestel en de constructie ervan wordt uiteengezet in
ten nieuw circa ƒ 30,=. Maar in de handel zijn zakjes met [G69],

Afb.VII.5-3. Op Rugby (60 kHz) vergrendelde frequentiestandaard, gemaakt door FAO. Eenhoorn, PAoZR.
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Afb.VII.5-4. Laagfrequentfasemeter van FAO. Eenhoorn, PAoZR. Hiermee
kan nauwkeurig worden vastgesteld hoeveel het faseverschil tussen de
signalen aan de beide ingangen afwijkt van 90°. Het instrument is bedoeld
voor het afregelen van het laagfrequent-fasedraaiend netwerk in een zen
der of ontvanger die werkt met de fasemethode voor het opwekken of
demoduleren van een éénzijbandsignaal.

Om met een digitale frequentiemeter ook op VHF, UHF en
SHF nauwkeurig frequenties te kunnen meten moet de tijdbasis van de teller zeer precies de juiste frequentie opwek
ken. Wanneer ook een kwartskristal in een oven nog niet
voldoende precisie oplevert kan als tijdbasis het signaal die
nen van een zender die op een zeer nauwkeurig bekende en
gehandhaafde frequentie werkt. Door de onrust in de ionosfeer komen zulke stations op de kortegolf, zoals WWV en
MSF, niet in aanmerking. Wel zijn stations in de VLF-band
geschikt, zoals het tijdzendersignaal van MSF te Rugby op
60 kHz waarvan de frequentie-afwijking, zoals ontvangen in
Nederland, in het algemeen minder dan 10"8, gemiddeld over
één minuut, bedraagt; dat wil zeggen kleiner dan 1 hertz op
100 MHz. F.A.O. Eenhoorn, PAoZR, heeft een op Rugby
vergrendelde frequentiestandaard gemaakt (Electron, septem
ber 1975) waarvan afb.VU.5-3 het fraaie uiterlijk laat zien.
De standaard bevat een kristaloscillator op 6 MHz waarvan
de frequentie langs elektrische weg een klein beetje kan
worden beïnvloed (VCXO). Daarvan wordt gebruik gemaakt
om de kristaloscillator in fase te vergrendelen met het sig
naal van MSF. Een bijzonderheid is dat wanneer het signaal
van MSF te zwak wordt of uitvalt de laatste waarde van de
regelspanning wordt "onthouden" zodat de frequentie van de
VCXO door het uitvallen van het referentiesignaal niet op
de loop kan gaan.
In paragraaf VII.3 wordt opgemerkt dat het opwekken en
demoduleren van éénzijbandsignalen volgens de fasemethode
nog steeds in de belangstelling staat. Bij dat systeem wordt
een netwerk gebruikt met twee uitgangen waarop signalen
van gelijke amplitude verschijnen die in de audiofrequente
band een onderling faseverschil van 90° hebben. Het afrege
len van zulke netwerken wordt zeer vereenvoudigd door ge
bruik te maken van een meetinstrument waarop afwijkingen
van 90° nauwkeurig worden aangegeven. Een dergelijke fasemeter is gemaakt door F.A.O. Eenhoorn, PAoZR, en be
schreven in de rubriek "Reflecties door PAoSE" in Electron
van december 1977. Afb.VH.5-4 toont het schema van de
meter.
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Hoofdstuk VIII
De jaren tachtig

VIII.1. DeVERON
Evenals in de voorafgaande hoofdstukken geeft afb.Vin.1-1 tiecommissie van Electron, voor zijn bijdrage aan de vernieu
een algemeen overzicht van het reilen en zeilen van de vere wing van Electron, als verzorger van de opmaak gedurende
tien jaar en voor zijn aandeel in de verplaatsing van het Cen
niging in het decennium 1980... 1990.
Na een stormachtige toename van het aantal leden van de traal Bureau van Amsterdam naar Arnhem en de overgang
VERON in de jaren zeventig komt de groei van de vereni naar een nieuwe drukker.
ging in 1982 tot stilstand, waarna een langzame daling inzet. J. Fleurbaaij, PAoAMC, lid van de Dutch QSL Bureau -com
Na 1990 zal het ledental weer geleidelijk gaan stijgen, doch missie namens de VERON, voor zijn bemoeienissen met het
Centraal Bureau toen dit nog in Amsterdam was gevestigd,
die periode valt buiten het bestek van dit boek.
Waarom de belangstelling voor de VERON in de jaren tach alsmede voor het organiseren van de VERON-deelname aan
tig afneemt is moeilijk vast te stellen. Ongetwijfeld zal de diverse Firato’s.
teruggang van de economie invloed hebben gehad, terwijl Het derde Lid van Verdienste is J. Lourens, PAoBN, redac
ook de zuigkracht van de computer als hobby zich in deze teur van het VHF-bulletin en VHF-certificaten-manager,
voor zijn inzet voor onze vereniging op veel gebieden.
periode duidelijk begint te manifesteren.

De contributie voor gewone leden neemt toe van ƒ 47,50 in
1980 tot ƒ 62,50 in 1989; een stijging met 31,6%. De waarde
van de gulden vermindert in die periode met 19,7% (zie
hoofdstuk XVI).

In de 42e vergadering van de VR op 9 mei 1981 treedt pen
ningmeester PAoGHV af; zijn plaats wordt ingenomen door
W. Romijn, PAoARA.

In de 44e vergadering van de VR op 23 april 1983 treedt
Vrijwel aan het eind van het tijdvak dat door dit boek wordt Ph.J. Huis, PAoAD, af als voorzitter: hij wordt opgevolgd
bestreken, op 31 november 1989, zijn er in Nederland 14.338 door J. Hordijk, PAoAJE. PAoAD wordt door de Vereni
zendmachtigingen uitgegeven welke als volgt zijn verdeeld: gingsraad benoemd tot Erelid van de VERON.
5343 machtigingen A
67 machtigingen B
5986 machtigingen C
2942 machtigingen D.
Jaar Leden
Van de houders van machtigingen A + C is 64% lid van
Inkomsten
Uitgaven
Saldo ')
tal op
der VERON, voor B is dat 78%, voor D 36%.
31^2

Contribu-

Adver Electron

Centraal

Voor

Nade

Bureau
tie/Abon- tenties
delig
lig
4)
Zoals gebruikelijk gaan we na welke wisselingen in het
nementen
3
)
Dagelijks Bestuur van de VERON hebben plaatsgevon
44.367
den. In 1980 is Ph.J. Huis, PAoAD, algemeen voorzitter;
1980
11690
510.705
2.384 243.870
91.896
K.H.J. Robers, PAoKLS, algemeen vice-voorzitter;
12919
606.920
2347 289.830
116.813
26.162
1981
H. Goedhart, PAoGHV, algemeen penningmeester en
13416
1982
693.260
3.458 301.865
105.983 56.939
J. Hoek, PAoJNH, algemeen secretaris.
704.714
4.194 309.780
95.545 41217
1983
12705
In de 42e vergadering van de Verenigingsraad op 26 april 1980 treedt PAoKLS af als lid van het Hoofdbe
4.248 302.417
1984
12227
676.962
102.432 10356
stuur. J. Hordijk, PAoAJE, wordt vice-voorzitter ("alge
11875
660.906
8.282 289394
94.702
30.875
1985
meen" laten we maar weg).
6.453 287.755
11817
97.261 25.916
1986
690.702
In dezelfde vergadering wordt de oudste zendamateur,
599.147
7341 283.744
90.638 87.676
1987
11400
C. Jobse, PAoJOB, benoemd tot Erelid van de VERON
(afb. VIII. 1-2). Hij is op 4 februari 1985 overleden, 98
83.437 65.692
584.867
6305 285372
1988
11176
jaar oud.
7.160 285.429
1989
10941
678.279
86265 55.020
De VR benoemt nog een Erelid: R.F. Stevens, G2BVN,
Alle bedragen zijn in guldens.
secretaris van IARU, Region 1. Dat geschiedt uit erken
1) Het saldo is het exploitatieresultaat van het betreffende boekjaar, zon
ning van al het werk dat hij al vele jaren voor het inter
der verrekening van saldi van voorafgaande jaren.
nationale radio-amateurisme heeft verricht en in het
2) Aantal leden in Nederland; de buitenlandse leden niet meegeteld.
3) Dit betreft de advertenties in de rubriek 'Wie helpt mij...’; tevens is
bijzonder ook voor zijn inspanningen bij de voorberei
hierin de opbrengst opgenomen van de advertentie van het Servicebu
ding en uitvoering van WARC *79. Zoals u in hoofdstuk
reau. De exploitatie van de overige commerciële advertenties is voor
VII heeft kunnen lezen is het feit dat amateurs er tij
rekening van de Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij.
dens deze WARC drie kortegolfbanden bij hebben gekre
4) Bedrag dat door de VERON wordt betaald aan de Barneveldse Druk
gen voor een aanzienlijk deel te danken aan de inspan
kerij en Uitgeverij voor het uitgeven van Electron.
ningen van Roy Stevens.
Ook worden enige Leden van Verdienste benoemd.
Als eerste A.H.J. Claessen, PAoCLA, lid van de redac- Afb.VIII.1-1. Ontwikkeling van het ledental en enkele belangrijke bronnen
van inkomsten en uitgaven in het decennium 1980... 1990.
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Maar er valt hem een nog groter onderscheiding te beurt:
Hare Majesteit de Koningin benoemt hem bij Koninklijk
Besluit van 20 april 1983 nr. 5 tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau! (Afb.VIII.1-3).
Erelid en oprichter van de VERON L.J. van der Tooien,
PAoNP, spreekt een rede uit waarin hij de levensloop en de
verdiensten voor het radio-amateurisme van PAoAD schetst.
De inhoud van de rede zullen wij hier niet weergeven: wat
PAoAD voor het radio-amateurisme en de VERON heeft
betekend is in de voorgaande hoofdstukken reeds voldoende
belicht.
PAoAD blijft voor het Hoofdbestuur behouden: hij wordt
eerste algemeen vice-voorzitter. Voor het eerst wordt ook
een tweede algemeen vice-voorzitter benoemd: D.J.
Hoogma, PAoDIN. Het Dagelijks Bestuur is daarmee uitge
breid tot vijf personen.
C. Valkhof, PAoALO, wordt benoemd tot Lid van Verdien
ste. Dal heeft hij te danken aan rijn werk als Traffic Mana
ger, HB-lid en werkzaamheden ten behoeve van het Cen
traal Bureau en het QSL-bureau als VERON-vertegenwoor
diger in het DQB.
Ook algemeen secretaris J. Hoek, PAoJNH, die deze functie
reeds sedert 1975 op voortreffelijke wijze vervult, wordt bemoemd tot Lid van Verdienste.
Tj. Bakker, PAoLVW, die zich zeer heeft ingezet voor de
cursus-zendamateur van de VERON, wordt in de 45e verga
dering van de VR op 12 mei 1984 tot Lid van Verdienste
benoemd.

In de 46e vergadering van de Verenigingsraad op 11 mei
1985 treedt PAoAD af als eerste vice-voorzitter. Zijn op
volger is C. van Dijk, PAoQC. De VR benoemt H.A. de
Reiger, PAoANl, tot Lid van Verdienste. Hij heeft vanaf de
oprichting veel werk voor de VERON verzet, onder andere
als lid van het Hoofdbestuur en beheerder van het VERONFonds.
In de 48e vergadering van de VR op 25 april 1987 wisselen
J. Hordijk, PAoAJE en C. van Dijk, PAoQC, van functie.
PAoQC wordt voorzitter en PAoAJE eerste vice-voorzitter.
In de 49e vergadering op 23 april 1988 wordt F. Priem, PAoGG, tot Lid van Verdienste benoemd wegens rijn activiteiten
voor de VERON, onder andere als afdelingsvoorzitter, hou
der van lezingen, verzorger van cursussen en van de rubriek
"Mentor" in Electron. PAoGG is door riekte verhinderd de
vergadering bij te wonen; rijn echtgenote Veronica, PA3DWA, neemt namens hem de onderscheiding in ontvangst.
De verenigingsraad benoemt in haar 50e vergadering op 22
april 1989 weer een Erelid: P. v. Weerlee, PAoYZ. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor de VERON, waarbij hij vooral
bekendheid heeft verworven als chef-operator van PAoAA.
In 1985 wordt voor de eerste keer de VERON -onderschei
ding "Gouden Speld" uitgereikt. De eerste ontvangers ervan
zijn J. van de Kappelle, NL 1163; A. Vollema, PAoVLV;
A. Sanderse, PAoMOD; F. Faber, PAoDEF; H. van Hensbergen, PAoKHS; B. Geesink, PAoTP. Een volledige lijst
van hen die een Gouden speld ontvingen is opgenomen in
hoofdstuk XV.
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■■
Afb.VIII.1-2. C. Jobse, PAoJOB, in zijn radiostation.

Een jaarlijks evenement te Bad Bentheim dat veel bezoekers
trekt zijn de Deutsch-Niederlandische Amateurfunker Tage
(DNAT). In 1988 wordt ter gelegenheid van de DNAT voor
de zevende keer de Goldene Antenne uitgereikt. Deze onder
scheiding is door de stad Bentheim in het leven geroepen om
uitstekende humanitaire prestaties in de zendamateurwereld
te eren. Op 26 augustus 1988 wordt de Goldene Antenne uit
gereikt aan een Nederlander: J. de Graaf, PA3AEV. Wij
citeren VERON-voorritter C. van Dijk, PAoQC, in Electron
van december 1988: "PA3AEV is werkzaam bij het Nederland
se Rode Kruis en is o.a. uitgezonden geweest naar Colombia,
na de ramp met de uitbarsting van de vulkaan Nevada del
Ruiz. Dit was de grootste hulpactie die tot die tijd ooit was
ingezet en dank zij het werk van PA3AEV en de gehele RodeKruisploeg is hier veel en goed werk verricht. Heden ten dage
wordt er nog steeds, in samenwerking met het Colombiaanse
Rode Kruis, aan vele projecten hulp verleend, waarbij Jan de
Graaf een actieve coördinerende rol speelt".

Het Centraal Bureau functioneert ook in de periode 1980
...1990 weer uitstekend. De juistheid van de in 1972 door het
Hoofdbestuur genomen beslissing om het CB naar "Het
Dorp" te Arnhem over te brengen wordt dan ook wederom
bevestigd. Vanaf 1980 controleert J. Moraal, PAoMI, weke
lijks de gang van zaken op het CB.

Het voornemen het VERON Servicebureau onder te bren
gen in een stichting, waarvan in hoofdstuk VII melding is
gemaakt, wordt in 1980 tot uitvoering gebracht.
In de 41e vergadering van de Verenigingsraad op 26 april
1980 worden de statuten van de "Stichting Servicebureau
VERON" goedgekeurd. Als bestuursleden worden benoemd
Ph.J. Huis, PAoAD, als voorzitter; H. Goedhart, PAoGHV,
als penningmeester en A.G. van der Drift, PAoNOL, als se
cretaris.

P ^^7

Afb.VIII.1-3. Ph.J. Huis, PAoAD, is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje
Nassau. Algemeen voorzitter van de VERON J. Hordijk, PAoAJE (rechts), wenst
hem daarmee geluk.

Het SB is ondergebracht ten huize van de heer en mevrouw
Maartense te Eindhoven die tevens de leiding ervan hebben.
Een aantal dames - de reeds eerder gememoreerde "VERON-poezen" - zorgt in deeltijd voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Ook de VERON-bibliotheek met de daar
aan gekoppelde uitleen- en fotocopieerservice wordt door
hen verzorgd. Het bureau kampt steeds meer met gebrek
aan ruimte. Een deel van de bibliotheek wordt noodgedwon
gen elders ondergebracht, hetgeen een vlotte manier van
werken niet bevordert. In 1984 wordt een nieuwe, grotere
behuizing te Nuenen betrokken, waarmee het ruimtepro
bleem tot het verleden behoort.
In 1980 draait de Stichting met winst. In 1981 slaat dit om in
verlies. Dat is niet onverwacht. Want ook de door de VERON georganiseerde evenementen worden financieel bij de
Stichting ondergebracht en deze evenementen kosten meest
al geld. Hetzelfde geldt voor de Bibliotheek. Het streven is
het Verkoopbureau te laten draaien op basis van no-profit
no-loss. Het is dus te verwachten dat het resultaat van de
Stichting negatief zal zijn; de Stichting beoogt tenslotte
dienstverlening aan de leden en mag dus geld kosten. Eind
1986 blijkt dat circa de helft van het kapitaal van de VERON bestaat uit de voorraad van het Verkoopbureau. En
weer de helft van deze voorraad komt voor rekening van
slecht lopende artikelen, "winkeldochters". Het bestuur van
de Stichting zet zich in om hierin verbetering te brengen en
er wordt tevens bezuinigd op de loonkosten. In het kader
daarvan wordt in juli 1986 de Bibliotheek overgebracht naar
Amersfoort, waar J. van Nieuwkerk, PDoDBD, als onbezol
digd beheerder optreedt. De boekhouding van de bibliotheek
blijft berusten bij de Stichting. PDoDBD breidt, geholpen
door enige medewerkers, de dienstverlening van de Biblio
theek aanzienlijk uit.
In 1987 wordt een nieuwe catalogus uitgebracht, mede mo
gelijk gemaakt door een bijdrage van het Wetenschappelijk

Radiofonds Veder. In 1987 worden 758 aanvragen
voor totaal 13.372 fotocopieën verwerkt’ Te leen
gevraagde boeken zijn meestal binnen 14 dagen bij
de aanvrager terwijl ook telefonisch aanvragen
kunnen worden gedaan. In mei 1986 begint de Bi
bliotheek een dataservice onder leiding van H. de
Wit, PE1AVJ.
Hoe de Stichting Servicebureau VERON in het
decennium 1980... 1990 financieel heeft gedraaid
blijkt uit het navolgende overzicht, waarbij dient te
worden opgemerkt dat het negatieve resultaat in
de laatste jaren vrijwel volledig voor rekening komt
van de voor de VERON georganiseerde evene
menten (Pinksterkamp, Dag voor de Amateur,
deelname aan de Firato etc.).
1980: winst ƒ 71.195
1985: verlies ƒ 59.760
1981: verlies ƒ 1.990
1986: verlies ƒ 11.270
1982: verlies ƒ 13.201
1987: verlies ƒ 13.490
1983: verlies ƒ 17.008
1988: verlies ƒ 10.261
1984: verlies ƒ 15.349
1989: verlies ƒ 5.971
Het resultaat van door hel stichtingsbestuur in
1986 begonnen pogingen tot verbetering van de
efficiency is duidelijk zichtbaar.

Thans zullen we nagaan wat de activiteiten zijn geweest van
diverse bureaus en commissies binnen de VERON.
Allereerst maken we melding van een aantal nieuwe com
missies, dat in de periode 1980... 1990 is benoemd.
In de eerste plaats de "YL-commissie". Als voorbereiding
doet A. Tobbe-Klaasse Bos , PA3ADR, in Electron van ok
tober 1980 een oproep tot de vrouwelijke Nederlandse zend
amateurs om op de Dag voor de Amateur 1980 bijeen te ko
men en de belangstelling voor een "YL-club" te peilen. Eén
en ander doet nogal wat stof opwaaien: behalve voorstanders
zijn er zowel mannelijke als vrouwelijke amateurs die een
dergelijkc club ongewenst vinden: man of vrouw zou voor
het zendamateur zijn geen verschil mogen maken. In de 42e
vergadering van de VR op 9 mei 1981 wordt de YL-commissie (Young Löd/ey-commissie) opgericht; er zijn bij de behan
deling van het voorstel geen tegenstemmen. Voorzitter wordt
A Tobbe-Klaasse Bos, PA3ADR. De commissie besluit om
zich in het vervolg Dutch YL Club te noemen, dit om de in
ternationale herkenbaarheid te vergroten.
Voor de Young Ladies verschijnt een vaste rubriek in Elec
tron-. "YL-Nieuws", met als onderkop "Rubriek voor vrouwe
lijke zend- en ontvangamateurs". De eerste aflevering staat
in het maartnummer van 1981.

Door de verenigingsraad wordt in de 42e vergadering op 9
mei 1981 nog een nieuwe commissie opgericht: de Immuni
sa tiecommiss ie. Zij komt in de plaats van de Radiostoringscommissie. Als voorzitter wordt benoemd W.H. Kerstens,
PAoUHS. De commissie gaat een eigen rubriek verzorgen in
Electron; de eerste publikatie is in het nummer van novem
ber 1981.
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De derde commissie die in de 42e vergadering van de VR
wordt opgericht is de Public Relations Commissie. Daaraan
is de Werkgroep Public Relations voorafgegaan. Als voorzit
ter wordt benoemd P.H.M. Mcijers, PA2PME.

In de 44c vergadering van de VR op 23 april 1983 wordt een
"Commissie VERON-Fonds" opgericht, waarin het oude VERON-Fonds wordt opgenomen.
Voorzitter is mevr. A Tobbe-Klaasse Bos, PA3ADR.

In het jaarverslag over 1980 vermeldt assistent traffic mana
ger J. Lourens, PAoBN, uitsluitend de certificaten voor HFcontesten, PACC-HF, HEC en LCC. In die van de volgende
jaren zijn ook certificaten op VHF en hoger opgenomen.

Een belangrijke activiteit die onder het Traffic Bureau valt is
het signaleren en te bevoegder plaatse rapporteren van ra
diostations die niet in de amateurbanden thuishoren, intruders genoemd. Dat bewaken gebeurt door de Intruder Watch.
Maandelijks wordt een rapport - Intruder Watch Summary De computer wordt steeds meer gemeengoed in de shack van gesignaleerde indringers opgemaakt; dat gaat in de eer
van de radioamateur. Er is dan ook behoefte aan een "Com ste plaats naar PTT en daarnaast naar een vrij groot aantal
missie Radio en Computer" die wordt opgericht in de 45e Intruder Watch medewerkers in binnen- en buitenland. Gelei
Verenigingsraadvergadering op 12 mei 1984. Voorzitter is L. delijk wordt de benaming Intruder Watch vervangen door
Kusters, PA3DOS. Met ingang van februari 1985 verzorgt de IARU Monitoring System, ofte wel IARUMS. In het jaarver
slag over 1987 staan enige successen van IARUMS vermeld.
commissie een vaste rubriek in Electron.
Zo verdween een Algerijns omroepstation op 14025 kHz en
De in 1970 opgeheven vossejachtcommissie wordt door de een Pakistaans dito op 7100 kHz. Ook bij enkele andere suc
Verenigingsraad in zijn 46e vergadering op 11 mei 1985 op cesvolle gevallen speelde IARUMS een rol De VERONnieuw ingesteld. Voorzitter wordt H. Luidens, NL-8800. De sectie van IARUMS had hierin een gepast aandeel
commissie organiseert de landelijke kampioensvossejacht die
Het verenigingsstation valt ook onder het Traffic Bureau. In
zowel op 2 meter als 80 meter wordt gehouden.
de periode 1980... 1990 wordt er op vrijdagavond uitgezonden
Het aantal deelnemers aan de kampioensjacht is als volgt:
vanuit de toren van Sikkens’ Lakfabrieken (thans Akzo Coa1985: 31
1987:
1987: 37
37
1989: niet vermeld
tings) te Sassenheim. Voor het verzorgen van de uitzendin
1986: 42
1988: 21
gen is de bemanning van het station verdeeld over drie wach
Tenslotte vermelden we de "Jeugdcommissie" die zich richt ten. Ook is er een ploeg die zich bezighoudt met onderhoud
op de leeftijdsgroep 12... 18 jaar. De commissie wordt opge en - zo nodig - nieuwbouw van apparatuur. Aan de jaarver
richt in de 47e vergadering van de VR op 10 mei 1986. Zjj slagen van PAoAA ontlenen we de volgende amateurs die
manifesteert zich bij door de VERON georganiseerde eve zich in de periode 1980 tot en met 1989 hebben ingezet voor
nementen zoals hel Pinksterkamp en Dag voor de Amateur het verenigingsstation:
met leuke, eenvoudige projektjes die door jeugdige knutse P. van Weerlee, PAoYZ; H.AA Grimbergen, PAoLQ: AG.
laars onder deskundige leiding in elkaar worden gezet. Een van der Drift, PAoNOL; N. van den Eijkel, PAoVDY; B.
uitstekende introductie tot het radio-amateurisme!
Wijling, PAoBWY; C.G.M. Gozeling, PAoDER; AJ. Dijks
Voorzitter van de Jeugdcommissie is R. Olde, NL 7990.
hoorn, PAoTO; J.F.M. van der List, PAoJOZ; W.W. Munniks, PAoWWM; C.J.N. Fraikin, PAoCJN; J. Prevo, PAoZoals gebruikelijk schenken we eveneens aandacht aan de PRK; N. Haazebroek, PAoXN; C.J. Schepp, PAoEPS;
werkzaamheden van de bestaande bureaus en commissies.
AJ.M. Disselhorst, PA3ACJ; M.A Perry, PA3ASC; J.E.M.
We beginnen met het Traffic Bureau. Dat is verantwoorde van Drunen, PAoPKC; M. Duijndam, PA3BWT; J. van der
lijk voor de organisatie van een aantal activiteiten; bijvoor Kraats, PA3BXL; C.H.T. van Werkhoven, PE1CCG; C. van
beeld de jaarlijkse PA-Bekercontest. Dat is een radiowed- Lit, PEoCVL; A Ruis, PA3DCZ; J. Baartwijk, PA3DMX;
strijd voor Nederlandse amateurs. De PACC-contest is be J.C. van Lit-Ouwerkerk, PDoNTB; J.F. Bakker, PA3CUR.
doeld voor buitenlandse amateurs die daartoe verbindingen Het station staat nog steeds onder leiding van P. van Weer
maken met Nederlanders. Evenals in de voorafgaande hoofd lee, PAoYZ.
stukken vermelden we het aantal Nederlandse deelnemers Op 31 juli 1981 heeft de duizendste uitzending vanuit de lodal na de PACC-contest een overzicht van de gemaakte ver katie te Sassenheim plaats. VERON-voorzitter PhJ. Huis,
bindingen ("log") heeft ingezonden:
PAoAD, spreekt voor de microfoon van PAoAA een feest
1980: niet vermeld 1984: 230
1987: 259
rede uit.
1981: 160
1985: 215
1988: 259
Bovendien is PAoAA in 1981 al weer twintig jaar te gast bij
1982: 194
1986: 210
1989: 309
Sikkens’ Lakfabrieken. Op 14 september 1981 wordt één en
1983: 254
ander gevierd met een receptie in een zaal van Sikkens’ Lak
fabrieken [Hl].
Het uitgeven van certificaten ressorteert eveneens onder het Omdat de ontvangst van PAoAA op twee meter in het noor
Traffic Bureau. In de periode 1980 tot en met 1989 worden den en oosten van het land slecht is wordt de uitzending van
af 5 oktober 1984 gerelayeerd door PI4VRN te Nieuwleude volgende aantallen certificaten uitgegeven:
sen, waar H.J. Tempelman, PEoRTM, de supervisie heeft.
1980: 399
1984: 652
1987: 612
Op 6 september 1985 heeft de eerste uitzending met AM1981: 965
1985: 649
1988: 732
TOR-FEC plaats.
1982: 566
1986: 630
1989: 454
1983: 912
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Afb.VIII.1-4. In 1986 wordt C.G.M. Gozeling, PAoDER, 1e operator van

Vanaf 21 juni 1985 worden de roepletters van het station
PI4AA. De medewerkers nemen met weemoed afscheid van
het zo vertrouwde PAoAA; roepletters die reeds in 1929
door PTT aan de toenmalige NV1R werden toegewezen voor
haar verenigingsstation.
Op 10 juni 1986 vindt er weer een druk bezochte receptie bij
Sikkens plaats. Drie gebeurtenissen vormen daartoe de aan
leiding: de 1250e uitzending van de verenigingszender; 25
jaar gastvrijheid in de toren van Sikkens en het afscheid - na
25 jaar het station als le operator te hebben geleid - van P.
van Weerlee, PAoYZ. Zijn opvolger is C.G.M. Gozeling,
PAoDER, afb.VHI.1-4 [H2]. Dat PAoYZ in 1989 tot Erelid
van de VERON wordt benoemd is reeds vermeld.
Behalve de vaste uitzendingen op vrijdagavond komt PI4AA
ook eens in de twee maanden in de lucht als ijkstation onder
de roepletters PI4YK. Amateurs kunnen de uitzendingen
gebruiken om de afstemschaal van hun ontvangers te con
troleren. Ook komt PI4AA in de lucht tijdens de jaarlijkse
Jamboree On The Air (JOTA) en tijdens sommige contesten.
Op de avond van het radiozendexamen, dus twee keer per
jaar, zendt het station de juiste antwoorden op de vragen
van het schriftelijk deel van het examen uit.
Wat de apparatuur van het station betreft valt te melden dat
in 1980 een nieuwe eindtrap voor de tweemeterband in ge
bruik wordt genomen. J. Hoek, PAoJNH, krijgt dan (einde
lijk) zijn eindtrap terug die vele jaren door het verenigingsstation is gebruikt. In 1982 wordt nieuwe zend- en ontvangapparatuur voor 2 m en 70 cm in dienst gesteld.

Het laatste bureau dat ressorteert onder het Traffic Bureau
en waar we enige aandacht aan besteden is het Dutch QSL
Bureau, DQB. Het is een samenwerkingsverband tussen
VERON, VRZA en NCV. De verenigingen dragen in de
kosten bij naar rato van haar aantal leden. Vanaf 1 januari

1979 is het bureau gevestigd in "Het Dorp" te
Arnhem. Aanvankelijk worden daar alleen de
kaarten voor Nederland verzorgd terwijl
H.M.E. Linse, PAoUB, de kaarten voor het
buitenland vanuit zijn woonplaats Boxtel
voor zijn rekening neemt. Vanaf 1980 wor
den zowel kaarten voor binnen- als buiten
land verzonden vanuit Arnhem. Als vertegen
woordiger van de VERON in het DQB
treedt op C. Valkhof, PAoALO. In 1984
neemt G.J. Weggelaar, PAoGO, die taak van
hem over.
Op de Dag voor de Amateur 1980 wordt af
scheid genomen van PAoUB als QSL-manager, een functie die hij vanaf 1955 heeft ver
vuld. L. van de Nadort, PAoLOU, president
van de LARU Region 1, overhandigt PAoUB
de LARU-Region 1 medaille, welke kan wor
den verleend voor een bijzondere prestatie,
dan wel voor bijzondere verdiensten ten be
hoeve van de amateurgemeenschap in Re
PAoAA.
gion 1.
Sommige QSL-kaarten stellen de mensen van
het DQB voor problemen, bijvoorbeeld doordat roepletters
onduidelijk zijn ingevuld. Gelukkig bezoekt J. Lourens, PAoBN, regelmatig het bureau en hij weet vanuit zijn rijke erva
ring als amateur zulke puzzels meestal wel op te lossen.
Het aantal kaarten dat door het DQB jaarlijks wordt ver
werkt is niet precies bijgehouden. Wij vermelden wat de jaar
verslagen van het bureau erover zeggen:
1980: 1.400.000
1985: niet bekend
1981: 1.150.000
1986: ongeveer 1,2 miljoen
1982: meer dan 1miljoen 1987: niet bekend
1983: 1.530.000
1988: 1,1 miljoen
1984: bijna 1 miljoen
1989: tussen 1,0 en 1,1 miljoen
De taak van de NL-commissie wordt door het toenemend
aantal luisteramateurs omvangrijker en om die aan te kun
nen breidt ook de commissie zich uit. In de rubriek "NLPost" in Electron verschijnen bijdragen die speciaal zijn ge
richt op de beginnende amateur; publikaties waaraan zeer
veel behoefte bestaat. In 1980 verschijnt Wegwijzer RadioLuisteramateur, geschreven door de NL-commissie; het boek
je is 75 pagina’s groot en wordt verkocht via het VERONServicebureau.
De registratie van de NL-nummers gaat in 1981 naar het
Centraal Bureau in "Het Dorp". Het duizendste NL-nummer
wordt uitgereikt op de Dag voor de Amateur 1985.
De commissie Opleiding Zendexamen heeft grote moeite ge
had om een nieuwe uitgave van het Leerboek voor de zend
amateur van de grond te krijgen. Maar in 1982 is het dan
toch zover; het wordt door het Servicebureau voor ƒ 55,=
verkocht. In het najaar van 1982 verschijnt een aanvulling:
Digitale Techniek en op-amps, aangepast aan de laatste exa
meneisen van PTT.
Cursusleider Tj. Bakker, PAoLVW, wordt in 1985 benoemd
tot Lid van Verdienste van de VERON, zoals reeds eerder
vermeld.
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Het VERON-Fonds ontplooit in de periode 1980... 1990 veel
activiteit. Zo maakt het de ontwikkeling mogelijk van de
handi-writer, een toestel waarmee een lichamelijk gehandi
capte amateur zijn of haar radio-apparatuur kan bedienen.
Een eerste exemplaar wordt in 1981 ingezet bij het Zeehospitium te Katwijk. Op de 44e vergadering van de Vereni
gingsraad op 23 april 1983 wordt besloten het VERONFonds als zodanig op te heffen en om te zetten in een com
missie: de Commissie VERON-Fonds. Het Hoofdbestuur is
van mening dal de opzet van het Fonds verbreed moet wor
den met specifieke taken als het werk ten behoeve van ont
wikkelingslanden en gehandicapten. Het werk van de Commissie-Gehandicapten wordt in de Commissie VERONFonds opgenomen. Hetzelfde geschiedt met de werkgroepen
voor Visueel Gehandicapten en voor Ontwikkelingswerk. De
voorzitter van de nieuwe commissie dient een lid van het
Hoofdbestuur te zijn. Die voorzitter is A Tobbe-Klaasse
Bos, PA3ADR.
Het werk ten behoeve van ontwikkelingslanden krijgt gestal
te in het kader van het door de Verenigde Naties in 1983
uitgeroepen World Communication Year. De commissie VE
RON-Fonds adopteert Kenya en stuurt er cursusboeken
naar toe met de bedoeling aldaar de amateurradio van de
grond te krijgen. De voortgang van de cursus in Kenya wordt
in 1984 als "langzaam" gekwalificeerd. Doch in 1986 is het
zover dat het Kenyase station ZC4CI om eenvoudige zen
ders vraagt. In de afdeling Meppel van de VERON gaat een
commissie onder leiding van K. v. Dorsten, PAoKDM, aan
het werk om aan die vraag te voldoen.
De Werkgroep Visueel Gehandicapten heeft ervoor gezorgd
dat het cursusboek voor de opleiding tot radiozendamateur
voor visueel gehandicapten wordt aangepast en is ingespro
ken op cassetteband door de Studie- en Vakbibliotheek voor
Blinden te Amsterdam. Daarmee gaat vanaf oktober 1982
een cursus voor visueel gehandicapten van start met 30 cur
sisten, verspreid over het gehele land en begeleid door 25
mentoren. De cursus wordt na 12 maanden afgesloten met
een week intensieve studie onder deskundige begeleiding van
onder andere Ph.J. Huis, PAoAD, in het vakantieoord voor
visueel gehandicapten "Dennenheul" te Ermelo. Dat wordt
financieel mede mogelijk gemaakt door sponsors. Zestien
cursisten nemen eraan deel De laatste dag zijn leden van de
examencommissie van PTT aanwezig om ter plaatse examen
af te nemen. Van de zestien cursisten slagen er zeven voor
machtiging C, drie voor A en twee voor D [H3J! Dergelijke
cursussen met afsluitingsweek worden herhaald met als re
sultaat in 1985 tien van de elf kandidaten geslaagd [H4]; in
1987 elf van de dertien [H5]; in 1988 acht van de twaalf. De
geslaagdenpercentages liggen aanzienlijk hoger dan die van
de "normale" zendexamens!
Amateurradio is een ideale hobby voor gehandicapten die
hiermee hun contacten met de buitenwereld aanzienlijk kun
nen verruimen. De Commissie VERON-Fonds werkt hieraan
mee. Zo wordt in "Het Dorp” ten behoeve van de bewoners
een radiostation ingericht dat werkt onder de roepletters
PI4DRP; het gaat op 13 april 1985 officieel van start. De
realisatie is mede mogelijk gemaakt door een gift van ƒ 5000
door de Vereniging van fabrikanten, importeurs en agenten
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op radiogebied (FIAR) en van ƒ 2000 door de Radio Serviceclub Weststcllingwcrf [H6].
Ook het Revalidatiecentrum voor blinden en slechtzienden
Het Loocrf te Apeldoorn krijgt een radiostation. De com
missie VERON-Fonds heeft de apparatuur beschikbaar ge
steld waarmee wordt gewerkt onder de roepletters PI4LEA
Het station wordt op 23 januari 1987 officieel in dienst ge
steld [H7J. Tenslotte vermelden wij dat de Commissie VE
RON-Fonds in het verpleegtehuis De Riethoek te Gouda in
1987 een luisterstation inricht.
Amateurs die op jeugdige leeftijd slagen voor het zendexamen beschikken meestal nog niet over de middelen om
zendapparatuur aan te schaffen. Daarom start de Commissie
VERON-Fonds in 1989 het "Project Jeugd": de commissie
stelt zendonlvangers voor de tweemeterband beschikbaar
aan 14- of 15-jarigen die een machtiging C of D hebben be
haald. Ze krijgen het apparaat twee jaar in bruikleen; in die
tijd worden ze geacht voldoende te hebben gespaard om zelf
een toestel te kunnen kopen of maken. Voorwaarde is dat
de ouders geen zendamateur zijn zodat er thuis nog geen ap
paratuur aanwezig is.
Door K. Tubbing, PE1FSN, is een nieuwe uitgave van het
aangepaste cursusboek gemaakt. Hij heeft dat gedaan samen
met de blinde amatrice C. v. Leeuwen, PA3ELT. De cursus
is beschikbaar in zowel gesproken- als boekvorm; bij de ge
sproken vorm worden reliëftekeningen geleverd. Op de Dag
voor de Amateur 1989 wordt het eerste deel van de cursus
aangeboden aan de heer AG. den Ridder, secretaris van de
examencommissie voor radiozendamateurs.
De Commissie VERON-Fonds presenteert zich regelmatig
op de Dag voor de Amateur. In 1988 demonstreert de com
missie hulpmiddelen voor de visueel gehandicapte zendama
teur: een sprekende frequentiemeter [H14] en een dito
staandcgolfindicator.
Voor het Gesproken Electron, verzorgd door B. Munneke,
PAoMUN, zijn echtgenote (Nel Munneke-Middelkoop) en
nog een aantal medewerkers in en rond Eindhoven, is veel
belangstelling. In 1984 zijn er tachtig belangstellenden! He
laas doen zich in 1985 en 1986 klachten voor die ertoe lei
den dat PAoMUN zijn taak als coördinator neerlegt. In 1987
komt het Gesproken Electron weer op gang. De leiding be
rust nu bij Jan Waaien, PDoHOT en mevr. Nel Middelkoop,
beiden van de afdeling Eindhoven.
Tot de taken van de Public Relations Commissie (PR-commissie) behoort het maken van propaganda voor het radioamateurisme. Zo wordt begin 1985 een nieuwe folder "Zend
amateur" uitgebracht. Tot het materiaal dat de commissie
voor afdelingen van de VERON beschikbaar heeft behoort
een videofilm van de ARRL over het radiozendamateurisme.
Maar die is uiteraard toegespitst op de situatie in de Vere
nigde Staten, die duidelijk verschilt van de onze. Wel is er
een Nederlands deel aan toegevoegd met medewerking van
A Tobbe-Klaasse Bos, PA3ADR en J. Ottens, PAoSSB.
Maar de commissie streeft naar een geheel Nederlands produkt. Dat lukt - en dankzij de belangeloze medewerking van
enige professionele filmmakers - tegen een voor een dergelij
ke produktie zeer laag bedrag.

De film die tot stand komt onder leiding van P.H.M. Meijers,
PA2PME, heeft als titel: "Het Radiozendamateurisme in Ne
derland". De première van de 35 minuten durende film heeft
plaats tijdens de vergadering van de Verenigingsraad op 23
april 1983.
In samenwerking met de Immunisatiecommissie brengt de
PR-eommissic in 1983 een brochure uit: "Storing op Radio
of TV? Klachten? Klagen!".
Ook met de omroeporganisaties heeft de PR-commissie goe
de contacten. Zo stelt de TROS op donderdagavond een te
letekstpagina beschikbaar voor berichten over onze hobby.
Het radioprogramma "Hobbyscoop" schenkt eveneens regel
matig aandacht aan het radioamateurisme; het feit dat pro
grammamaker Hans Jansen zelf zendamateur is (PE1CRC)
zal daar niet vreemd aan zijn.
Veel aandacht wordt geschonken aan de ruimtevlucht van
Wubbo Ockels in 1985, die voor deze gelegenheid het zendexamen met goed gevolg heeft afgelegd en de roepletters
PE1LFO heeft gekregen.
Bij elk zendexamen (ook nog steeds in 1993, wanneer we dit
schrijven) is het PR-commissielid P. Oudshoorn, PAoPFH,
aanwezig. Na afloop van het examen hangt hij een vel pa
pier op waarop de juiste antwoorden op de meerkeuzevra
gen zijn aangegeven zodat de examenkandidaten meteen
kunnen zien of ze geslaagd zijn of niet. Bovendien deelt hij
exemplaren van Electron uit. Dankzij de TROS worden de
juiste antwoorden eveneens op de TV via Teletekst bekend
gemaakt. Evenzo zendt PI4AA de antwoorden uit, zoals
reeds vermeld.
In 1982 wordt binnen de PR-commissie een Werkgroep-eve
nementen gevormd, die zich bezig gaat houden met de orga
nisatie van bijvoorbeeld de Dag voor de Amateur. Voorzitter
van de werkgroep wordt H. Tobbe, PAoADC.
Na deze opsomming van wat de commissies en bureaus van
de VERON hebben gepresteerd mag het werk van hoofdbe
stuurslid mr. G.M.M. van den Berg, PAoGMM, niet ontbre
ken. Reeds vele jaren verleent hij juridische bijstand aan le
den die problemen hebben met bijvoorbeeld het verkrijgen
van toestemming voor het plaatsen van een antenne. Talrij
ke malen heeft hij zijn deskundigheid op juridisch gebied met
goed gevolg ingezet. Ook gemeentebesturen maken van zijn
kennis graag gebruik.

Wij vermeldden reeds de samenwerking tussen VERON,
VRZA en NCV in het Dutch QSL Bureau. In 1985 komt
nog zo’n samenwerkingsverband tussen de drie verenigingen
tot stand: het Relaiszenderbureau (RZB). Op 21 februari
van dat jaar ondertekenen de voorzitters van de drie vereni
gingen de oprichtingsovereenkomst. In het bureau zullen zit
ting hebben:
- Eén vertegenwoordiger van de VERON (lid)
- Eén vertegenwoordiger van de VRZA (lid)
- Eén vertegenwoordiger van de NCV (lid)
- Twee vertegenwoordigers van de houders van een machti
ging voor een relaisstation, dan wel lid of leden van een bcheersgroep van een relaisstation (voorzitter en secretaris/penningmeester).

Voor de VERON wordt J. Hoek, PAoJNH, als lid van het
RZB aangewezen. De beide vertegenwoordigers van de hou
ders van een machtiging voor een relaisstation, die tot dan
aan de besprekingen hebben deelgenomen, trekken zich ech
ter terug. Op 8 juni 1985 wordt een vergadering belegd die is
bedoeld om te komen tot de verkiezing van de voorzitter en
de secretaris/penningmeester van het RZB. Omdat er geen
kandidaten zijn gesteld door de genoemde machtigingshouders, kan er geen verkiezing plaatsvinden.
De drie verenigingen besluiten daarop dat de vertegen
woordigers van de verenigingen de taken zullen verdelen en
met de werkzaamheden zullen starten. PAoJNH neemt voor
lopig het secretariaat van het RZB voor zijn rekening.
Op 29 mei 1986 treedt de NCV uit het RZB wegens liquida
tie van de vereniging.
Op 16 maart 1988 wordt het RZB omgezet in het Adviesbu
reau Onbemande Amateurstations (AOA) dat de Radiocontroledienst adviseert ten aanzien van alle nieuwe en gewijzig
de aanvragen voor een Bijzondere Toestemming voor het
onbemande gebruik van het amateurstation. Voor de VE
RON bemant J. Hoek, PAoJNH, het bureau en voor de
VRZA C.J. Eilers, PAoCEA. Het contact VERON-VRZA
verloopt echter stroef en in 1990 zal de VERON de samen
werking met de VRZA in het AOA opzeggen [H8].

Van de verenigingspublikaties vermelden we dat DX-press/
VHF-bulletin vanaf 1 januari 1980 in een nieuw jasje is gesto
ken. Het formaat wordt A5, het blad krijgt een omslag en
het wordt gedrukt door het Centraal Bureau te Arnhem.
DX-press/VHF-bulletin blijft voorzien in een duidelijke be
hoefte en ook in het buitenland wordt van de geboden infor
matie dankbaar gebruik gemaakt.
Onder redactie van W.H. Kerstens, PAoUHS, komt in 1980
het VERON Vademecum tot stand; een boekwerk van 212
pagina’s met interessante informatie op het gebied van de
amateurradio en een opvolger van eerder uitgegeven VERON-Handboeken/Jaarboeken. Alle leden van de VERON
ontvangen het gratis als bijlage van het decembernummer
van Electron.

Op de Dag voor de Amateur 1984 verschijnt het door A.A.
Dogterom, PAoEZ, samengestelde VHF-UHF-SHF Hand
boek, waarmee een jaren lang gekoesterde wens van de
VHF-UHF-SHF-eommissie in vervulling gaat.
Voor de redactie van Electron heeft op 1 januari 1980 een
belangrijke verandering plaats. Tot die datum trad de Bameveldse Drukkerij en Uitgeverij uitsluitend als drukker van
het blad op. Opmaak en correctie van de drukproeven wer
den verzorgd door de redactie zelf, terwijl ook het werven
van commerciële advertenties door een VERON-medewer
ker gebeurde.
Vooral redactiesecretaris IC van Petersen, PAoKP, heeft
vanaf de oprichting van de VERON in 1985 een bijzonder
zware taak gehad. Bij het begin van een nieuw jaar werden
van elke maand twee weekeinden voor Electron vastgelegd:
één voor het persklaar maken van de kopij voor een num
mer, het tweede voor de correctie van de drukproeven.

349

Afb.Vlll.1-5. In Electron van december 1983 wordt aangekondigd dat H. van Dui
venvoorden, PE1ADA, het secretariaat van de redactiecommissie overneemt van
K. van Petersen, PAoKP, die dat werk vanaf de oprichting van de VERON in 1945
heeft gedaan. Het artikel heeft als kop “Verandering in de Electron-keuken" en
op de foto ziet u hoe PAoKP (links) zijn kookspullen overdraagt aan PE1ADA.

Vakanties en andere activiteiten van de familie Van Peter
sen dienden zich hiernaar te richten. Maar ook de taak van
de opmaker was niet licht. Het maken van de lay-out van
Electron begon op zaterdagmorgen met de ontvangst van de
gezette kopij (soms arriveerde het materiaal niet op tijd en
dat probleem moest dan met veel inzet en inventiviteit wor
den opgelost) en het knip- en plakwerk ging door tot diep in
de nacht van zaterdag op zondag.
Met ingang van 1 januari 1980 wordt de BDU de uitgever
van Electron. Dat houdt in: het zetten van de door de redac
tie toegeleverde kopij, correctie, opmaak, drukken en exploi
tatie van de commerciële advertenties (dus niet de rubriek
"Wie helpt mij...", die wordt nog steeds door een vaste mede
werker van de redactie verzorgd). De VERON legt in een
contract met de BDU vast welk bedrag per lid aan de BDU
moet worden betaald.
Ook het uiterlijk van het blad verandert door een foto in
kleur op de omslag.
De redactiecommissie is begin 1980 als volgt samengesteld:
D.W. Rollema, PAoSE, hoofdredacteur; K. van Petersen,
PAoKP, secretaris; P. Jansen, PAoKQ, technische tekenin
gen; A.HJ. Claessen, PAoCLA, en J. Niehof, PAoSQ, op
maak. De opmaaktaak vervalt dus. In de 41e verenigingsraadvergadering op 26 april 1980 neemt PAoSQ dan ook
afscheid van de redactiecommissie. PAoCLA blijft nog voor
het verzorgen van de contacten met de BDU en hij wordt
benoemd tot Lid van Verdienste van de VERON. In dezelf
de vergadering wordt H. Duivenvoorden, PE1ADA, be
noemd tot lid van de redactiecommissie. In de 43c vergade
ring van de VR op 8 mei 1982 wordt afscheid genomen van
PAoCLA als lid van de redactiecommissie.
Een belangrijke functiewisseling heeft plaats op 1 januari
1984: K. van Petersen, PAoKP, draagt het redactiesecreta-
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Afb.VIII. 1 -6. Dodenherdenking op 4 mei 1980 te Kootwijk
Radio. Y.L Feitsma, PAoJA, legt samen met zijn echtge
note een krans bij het gedenkteken voor de in de oorlog
omgekomen zendamateurs.

riaat over aan H. Duivenvoorden, PE1ADA (afb. VIII. 1-5).
In Electron van december 1983 wordt hiervan mededeling
gedaan onder de kop "Verandering in de Electron-keuken ’n andere kok". Dat kopje - ’n andere kok - stond ook boven
het hoofdartikcl van VUKA-NIEUWS van 17 augustus 1937
waarin werd aangekondigd dat PAoKP tot hoofdredacteur
van dat blad was benoemd! Bij de oprichting van de VE
RON in 1945 wordt PAoKP secretaris van de redactiecom
missie van Electron en dat is hij dus tot 1 januari 1984 geble
ven. Gelukkig blijft PAoKP de commissie trouw; hij dient de
redactie tot zijn overlijden op 7 oktober 1989, 76 jaar oud.
De samenstelling van de commissie is tot het eind van de in
dit hoofdstuk beschreven periode onveranderd gebleven.
Wel dient te worden vermeld dat vanaf 1982 een aantal me
dewerkers de redactiecommissie gaat assisteren met het be
werken en persklaar maken van technische artikelen. Zij
worden als "vaste medewerker" in het colofon vermeld. In
1985 meldt zich na een oproep in Electron een aantal te
kenaars, hetgeen voor de redactie een welkome verlichting
van haar taak betekent. In 1986 gaat L. Schepers, PE1GZI,
het contact verzorgen tussen de redactie en de artikelbewerkers. Het aantal genummerde pagina’s van Electron, waarin
dus de inhoudsopgave en de lijsten met nieuwe machtigingen
niet zijn meegerekend, bedraagt voor de jaargang:
1989: 668
1980: 736
1983: 676
1986: 660
1981: 708
1984: 680
1987: 672
1982: 688
1985: 636
1988: 656
Zoals gebruikelijk geven we ook een overzicht van het aan
tal advertenties in de rubriek "Wie helpt mij...":
1989: 834
1980: 1222 1983: 1485 1986: ruim 1000
1981: 1342 1984: 1304 1987: 980
1982: 1360 1985: 1231 1988: 828

Een aantal nummers is verzorgd door afdelingen
van de VERON: augustus 1984 door Leiden;
augustus 1985 door Alkmaar; augustus 1986
door Hunsingo; juni 1987 door Meppel; april
1987 door Kennemerland; mei 1987 door Friese
Wouden.
Het nummer van oktober 1985 staat in het ka
der van het veertigjarig jubileum van de VE
RON. Een aantal artikelen en cartoons van J.
Evers, PAoCX, uit voorgaande jaargangen wordt
erin herhaald. Bovendien presenteert W.C. Niericker, PAoTLX, de "Jubileum", een twee-meterdubbelsupcr in bouwdoosvorm, te koop bij het
VER O N-sc rviceb u rea u.
In augustus 1989 is het zestig jaar geleden dat in
Nederland de eerste zendmachtigingen aan parti
culieren worden verleend. L.J. van der Tooien,
PAoNP, wijdt er in Electron van augustus 1989
een uitgebreid artikel aan met veel interessante
Afb.VIII.1-7. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat drs. J.F. Scherpenhuizen
historische informatie.
Rubrieken komen en gaan. In 1981 verschijnt (rechts) reikt op 9 december 1983 een zendmachtiging A uit aan H.J. Jesse. Dit als
"Mentor", geschreven door F. Priem, PAoGG; late erkenning en waardering voor het feit dat Jesse, onder de roepletters PCII,
een rubriek voor de beginnende amateur waar zestig jaar eerder als eerste Nederlander en derde in Europa een radioverbinding
met Amerika maakte op een golflengte van ongeveer 113 m. Links mevr. Jesse.
mee een zeer oude wens van de redactie - en
ongetwijfeld van de leden van de VERON - in
vervulling gaat. In 1987 begint J. Vriends, PAoNDS, een plaatse bij de uitgever het blad controleert op fouten in tekst
serie artikelen voor de beginner onder de titel "Eigenhandig". en opmaak.
In 1981 maakt de rubriek "AMSAT' haar opwachting; be Opmerkelijke artikelen in Electron worden genoemd in de
doeld voor gebruikers van de amateursatellietcn en verzorgd volgende paragrafen van dit hoofdstuk. Enige bijdragen die
daarin niet goed passen en toch wel de moeite van het signa
door J. Oudelaar, PAoJOU.
Teneinde meer ruimte voor technische artikelen te scheppen leren waard zijn zullen we nu noemen.
In Electron van januari 1980 vinden we "High power lichtverdwijnt in augustus 1982 de rubriek "Afdclingsberichten".
In Electron van februari 1985 verschijnt weer een nieuwe, telefonie", een artikel van F.H. Evenblij. In de lichtzender
vaste rubriek: "Computerverbindingen", geredigeerd door de wordt een halogeen-verstraler gebruikt die in breedte ge
moduleerde stroompulsen ontvangt. In de ontvanger wordt
commissie "Radio en Computer".
In 1986 wordt onder de lezers een enquête gehouden, ver een MPFT100 fototransistor toegepast.
zorgd door I. en C. Olievier, respectievelijk PE1UT en PE1- Alternatieve energiebronnen staan ook bij amateurs in de
AIO. Het enquêteformulier is opgenomen in het meinum belangstelling. F.J.J. Ogg, PEoLIA, publiceert hierover een
mer en de resultaten in het septembernummer van 1985. Er aantal artikelen. Zo in februari 1980 over "Zonnecellen en
zijn negenhonderd formulieren geretourneerd; voor een en hun toepassing". In januari 1982 gaat het over "Alternatieve
quête onder een kleine twaalfduizend leden een bijzonder energie en zendamateurisme"; de auteur behandelt daarin
groot aantal. De aangekruiste vakjes op de formulieren zijn verschillende typen windgeneratoren. Daarbij een foto van
door PE11IT stuk voor stuk met de hand ingevoerd op de een windmolen op het dak van een kraakpand te Nijmegen
computer waarna de door PE1AIO geschreven programma die jaarlijks circa 350 kWh produceert. Tenslotte in mei 1983
tuur voor de uitwerking zorgde. De uitslag van de enquête "Een windmolen voor zelfbouw". Veel besparing op de ener
heeft de redactie ertoe gebracht meer ruimte in Electron aan gierekening zullen de beschreven windmolens niet hebben
opgeleverd want als generator worden fietsdynamo’s ge
technische artikelen te besteden.
Het nummer van oktober 1986 is een themanummer: "Com bruikt. Een leuke variant is die met een Sturmey Archer
naafdynamo. Het fietsvoorwiel met vork is gehandhaafd en
puters en Radio".
Druk- en opmaakfouten blijven Electron achtervolgen. Daar tussen de spaken zijn schoepen aangebracht.
om komt A.H.J. Claessen, PAoCLA, in 1987 terug als vaste Een zeer informatief artikel in Electron van november 1983
medewerker van de redactiecommissie. Hij woont dicht bij de heeft als titel "Bredeband-ringkemtransformatoren en derge
BDU en kan daardoor gemakkelijk tijdens het produktiepro- lijke voor de kortegolfbanden". Het is geschreven door H.L.
ecs controle uitoefenen en eventuele fouten doen herstellen. Rutgers, PAoSU, en actueel omdat breedbandige zenderPAoCLA is echter slechts een beperkte tijd in staat geweest eindtrappen met transistoren in gebruik komen. Een gede
dit te doen en in Electron van maart 1988 is zijn naam dan gen artikel over hetzelfde onderwerp treffen we aan in het
ook verdwenen uit het colofon. De BDU sluit daarop een novembernummer van 1985: "Het ontwerpen van HF-bredecontract met een gelicenseerd en op publikatiegebied des bandtransformatoren", geschreven door H.P.J. van Amers
kundig zendamateur die vanaf januari 1989 maandelijks ter foort, PAoHVA
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Eerder in deze paragraaf maakten wij reeds mel
ding van de activiteit die de Commissic-Gchandicapten ontwikkelt op het gebied van apparatuur
die het visueel gehandicapte amateurs mogclijk
maakt hun radio-apparatuur te bedienen. In dat
kader past ook de "Sprekende windwijzer/antennerotor" die door F. Maters, PAoFMY, wordt
beschreven in Electron van december 1986.
D.W. Rollema, PAoSE, besteedt aandacht aan
radiostations van de Binnenlandse Radiodienst
die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ge
bruikt door het Verzet. In het meinummer van
1987 een artikel over "Radioverbindingen van het
Verzet in Zeeland" en in mei 1988 over "Station
Gil van de Binnenlandse Radiodienst".
In 1986 verschijnt een roepletterlijst van de VE
RON, die door J. Hoek, PAoJNH, voor het eerst
is gemaakt met behulp van gegevens welke door
PTT op magneetband beschikbaar zijn gesteld.
In december 1986 komt een lijst van NL-nummers uit, verzorgd door F.N.A. Brouwer, NL6916.

Afb.VIII.1-8. De Nederlandse delegatie tijdens de IARU Reqion 1 Conferentie te
Noordwijkerhout in 1987. Van links naar rechts J. Hordijk, PAoAJE; G.M.M. v.d.
Berg, PAoGMM; AJ. Dijkshoorn, PAoTO; AA. Dogterom, PAoEZ; J.C.J. v. Alphen,
PAoEHG; J. Hoek, PAoJNH; D.J. Hoogma, PAoDIN; J. v.d. Velde, PAoVDV; F.
Oosthoek, PAolNA en Ph.J. Huis, PAoAD. Op de foto ontbreken mevr. A TobbeKlaasse Bos, PA3ADR, en H.B. v. Dijk, waarnemer van de RCD.

Tot besluit van deze paragraaf schenken wc aandacht aan
een paar bijzondere, door de VERON georganiseerde eve
nementen.
Wij beginnen met de herdenking van de in de oorlog geval
len radiozendamateurs. Wanneer de bevrijding van ons land
mag worden herdacht, dus eens in de vijf jaar, vindt deze
plechtigheid plaats in de vorm van een kranslegging bij het
gedenkteken te Kootwijk Radio: afb.VIII. 1-6. In 1985 wordt
de krans gelegd door de voorzitters van de VERON en de
VRZA te zamen: J. Hordijk, PAoAJE en G.J. Kooijman,
PAoWX.
Eén van de hoogtepunten in de amateurradio is de jaarlijkse
Dag voor de Amateur met de daaraan gekoppelde AMRATO, de AMateurRAdiotenTOonstelling. In 1980 komen
maar liefst ruim 6000 bezoekers naar de RAI te Amsterdam;
in 1986 zijn het er circa 1500 ...
In 1984 krijgt de DvdA een bijzonder tintje door aanwezig
heid van "de politiek". De openingsrede wordt uitgesproken
door drs. J.F. Scherpenhuizen, Staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat. De tekst van de toespraak is te lezen in Elec
tron van mei 1984. ’s Middags vindt er een forumdiscussie
plaats: het forum bestaat uit mr. A Kosto, lid Tweede Ka
merfractie PvdA; drs. L. Hermans, lid Tweede Kamerfractie
WD; ir. S.H.L. Herman, hoofd Radiocontroledienst, H.K.
de Zwart, voorzitter Examencommissie en een drietal VERON-offïcials. Al met al een bijzondere Dag voor de Ama
teur. Wij citeren uit de notulen van de 45e verenigingsraadvergadering VERON-voorzitter J. Hordijk, PAoAJE,
zoals hij het beleid van het Hoofdbestuur uiteenzette:
”(...) Ofschoon de "Dag voor de Amateur 1984" in organisato
risch oogpunt enkele schoonheidsfoutjes vertoonde, dient niet
vergeten te worden dat juist deze "Dag voor de Amateur" in
politiek opzicht een doorbraak betekende. Zowel namens de
regering als namens de volksvertegenwoordiging werd voor het
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eerst duidelijk aandacht voor het gelicenseerde zendamateurisme geloond en tot die winst staan de enkele organisatorische
tekortkomingen in geen enkele verhouding. Gelukkig hebben de
meeste zendamateurs dit goed begrepen. Belangrijker echter is
dat ook de Radiocontroledienst heeft begrepen dat het gelicen
seerde radiozendamateurisme de persoonlijke aandacht van
een Staatssecretaris èn enkele Tweede Kamerfracties had."
Wat de voorzitter met de laatste zin bedoelde zal in para
graaf VIII.2 duidelijker worden.
Wanneer op de DvdA 1985 het veertigjarig bestaan van de
VERON wordt gevierd geeft Staatssecretaris Scherpenhui
zen door zijn aanwezigheid en een toespraakje opnieuw van
zijn belangstelling voor het radioamateurisme blijk.
In 1980 vindt te Apeldoorn voor de eerste keer een bijeen
komst plaats die door het Traffic Bureau speciaal is georga
niseerd voor zendamateurs die zijn geïnteresseerd in werken
op de kortegolfbanden, waar we de middengolfband 160 m in
dit geval ook maar toe rekenen. Deze HF-meeting zal een
jaarlijks terugkerend evenement worden.

In december 1923 kwamen de eerste amateurradioverbindingen tussen Amerika en Europa tot stand op wat in het alge
meen de kortegolf werd genoemd, maar eigenlijk was het
middengolf (tussen 1,5 en 3 MHz). In paragraaf n.5 heeft u
gelezen dat de derde verbinding plaats had tussen het Ameri
kaanse station 2agb en het Nederlandse station PCD, opge
zet en bediend door H.J. Jesse te Leiden, samen met enige
vrienden. Zendmachtigingen aan particulieren worden pas in
1929 voor het eerst verleend en PCII was dus een piraat
H.J. Jesse heeft in later jaren nooit zendexamen gedaan en
dus nooit een zendmachtiging bezeten. Maar dat wordt in
1983 goedgemaakt. Dan is het zestig jaar geleden dat de his
torische radioverbinding plaatsvond en dat wordt op 9 de
cember 1983 herdacht met een receptie die aan H.J. Jesse

wordt aangeboden door het Hoofdbestuur van de VERON.
L.J. van der Tooien, PAoNP, vertelt nog eens hoe het in
1923 en daarvoor allemaal is gegaan. Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat drs. J.F. Scherpenhuizen houdt even
eens een toespraak (als hoofdartikel opgenomen in Electron
van februari 1984) die eindigt met een grote verrassing: aan
H.J. Jesse wordt een zendmachtiging A uitgereikt (afb.
VIII. 1-7). In 1923 gebruikte Jesse de roepletters PCII, die
kan hij in 1983 uiteraard niet meer krijgen maar wel een call
die er zoveel mogclijk op lijkt: PAoCII.

VIII.2. Operationele aspecten

In Electron van februari 1980 deelt de Radiocontroledienst
mede dat de Collectieve Machtiging Modelbesturing is afgeschaft. De K.N.V.V.L. en de VERON waren houders van
zo’n collectieve machtiging. In het vervolg moeten gebruikers
zelf bij PTT een modelbesturingsmachtiging aanvragen.
In paragraaf VII.2 is beschreven hoe in 1979 door de PTT
met de amateurverenigingen uitvoerig en nogal moeizaam
overleg is gepleegd over nieuwe machtigingsvoorwaarden
voor radiozendamateurs. De nieuwe voorwaarden worden op
Van 12 t/m 17 april 1987 heeft in het Conferentiecentrum 19 mei 1980 van kracht en een uitvoerig artikel over wat er
Leeuwenhorst te Noordwijkerhout een vergadering van de ten opzichte van de oude voorwaarden is veranderd is te
IARU, Region 7, plaats. Dat is de tweede keer dat de VE vinden in Electron van juni 1980. De definitie van het zendRON dit evenement mag organiseren; de eerste keer was in vermogen is nogal gecompliceerd en D.W. Rollema, PAoSE,
1972. De conferentie is een groot succes en dat is mede te wijdt er in Electron van december 1980 een artikel aan:
danken aan de voortreffelijke voorbereiding door A.J. Dijks "Meten van het zendvermogen volgens de nieuwe machti
hoorn, PAoTO en P. van Weerlee, PAoYZ. Ten behoeve gingsvoorwaarden". In Electron van september 1984 beschrijft
van de leden van de delegaties heeft de bemanning van J.A.J. Disselhorst, PA3ACJ, een door een amateur gemakke
PI4AA een radiostation ingericht dat werkt onder de lijk te maken meter waarmee het zendvermogen goed kan
roepletters PA6IARU. De conferentie wordt geopend door worden bepaald.
ir. C. Wit, Directeur-generaal der PTT. Nederlanders vervul Op 19 januari 1981 wordt de 10.000e amateurzendmachtilen in IARU Region 1 belangrijke functies. Voorzitter van ging uitgereikt. Dat gebeurt in een feestelijke bijeenkomst in
het bestuur van Region 7, het Executive Committee, is L. van de PTT-districtscentralc 2 te Den Haag door de Staatssecre
de Nadort, PAoLOU. Voorzitter van Committee B, waar taris van Verkeer en Waterstaat, mevr. drs. N. Smit-Kroes.
VHF/UHF-zaken worden behandeld, is C. van Dijk, PAoQC. De gelukkige is T.W.M. Geenen, PE1GAM. Ook de 9999e
Tijdens de conferentie wordt mevrouw A. Tobbe-Klaasse en 10.001e amateur krijgen hun machtiging uit handen van
Bos, PA3ADR, belast met de coördinatie van zaken die be de Staatssecretaris; het zijn mevr. Y. Westphal-Eykenaar,
trekking hebben op voorzieningen ten behoeve van gehandi PA3BKP en C. Stuart, PDoKJC (afb.VUI.2-1).
capte amateurs. A.A. Dogterom, PAoEZ, gaat zich bezig In het najaar van 1981 worden de eerste examens voor de
houden met de inventarisatie van toewijzingen en gebruik nieuwe B-machtiging (morsetest met 8 woorden per minuut)
van aan radiozendamateurs toegewezen microgolfbanden in afgenomen.
Region 7. Afb. VIII. 1-8 toont de Nederlandse delegatie op de Op 7 augustus 1980 heeft op verzoek van de VERON een
conferentie.
bespreking plaats met de Radiocontroledienst. Daaraan
neemt ook de nieuwe Coördinator Amateurzaken van PTT,
de heer H.B. van Dijk, deel. Er worden allerlei zaken uit het
verleden, die nog niet waren afge
handeld, besproken. Ook nieuwe
onderwerpen komen aan de orde.
Op 10 september 1980 worden de
amateurverenigingen door PTT te
Groningen ontvangen. Er wordt
afgesproken dat er twee vormen
van amateuroverleg zullen komen,
te weten:
a. Groot amateuroverleg (GAO).
Hieraan nemen uitgebreide delega
ties van PTT en amateurverenigin
gen deel Hier worden de hoofdlij
nen van het beleid besproken. Er
is geen vast vergaderschema.
b. Klein amateuroverleg (KAO).
Daarin wordt gesproken over lo
pende zaken die geen betrekking
hebben op beleid of onderwerpen
Afb.VIII.2-1. De tienduizendste zendamateur in Nederland ontvangt zijn machtiging uit handen van
die het karakter hebben van uit
de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevr. drs. N. Smit-Kroes. Van links naar rechts de
voerende zaken. Er wordt aan
10.000ste zendamateur, T.W.M. Geenen, PE1GAM, ir. G.A. Koutstaal, hoofd van de Radiocontrole
deelgenomen door een beperkt
dienst van PTT; mevr. drs. N. Smit-Kroes; de 9.999ste zendamateur, mevr. Y. Westphal-Eykenaar,
aantal vertegenwoordigers van
PA3BKP; de 10.001ste zendamateur, C. Stuart, PDoKJC.
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PTT en verenigingen. Er wordt regelmatig - eens per maand
of twee maanden - bijeengekomen.
Het verslag van het eerste GAO staat in Electron van febru
ari 1981. De eerste vergadering in het kader van het KAO
heeft plaats te Nederhorst den Berg op 14 oktober 1980
(verslag in Electron, december 1980).
Over een aantal zaken worden PTT en de amateurverenigingen het niet eens. Dat is de aanleiding tot een bespreking op
2 juni 1980 ten huize van de voorzitter van de VERON,
Ph.J. Huis, PAoAD, waaraan de Staatssecretaris van Ver
keer en Waterstaat, mevr. drs. N. Smit-Kroes, en het hoofd
van de Radiocontroledienst, ir. G.A. Koutstaal, deelnemen,
samen met delegaties van VERON en VRZA. De Staatsse
cretaris wordt geïnformeerd over het radioamateurisme in
het algemeen terwijl zij tevens getuige is van een amateurradioverbinding in de 20 meterband. Ook maakt zij kennis met
apparatuur en publikaties op het gebied van het radiozendamateurisme. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om
een aantal actuele zaken betreffende het zendamateurisme
aan de orde te stellen. (PAoAD woont aan het riviertje de
Meije, waarin nogal wat vis zit. De chauffeur van mevr.
Smit-Kroes kreeg na afloop van het gesprek van PAoAD
een gerookte paling mee, waarop hij reageerde met: "Dit is
de eerste keer dat ik iets krijg van de 27 MC!").
Vanaf deze bespreking ontwikkelt de verhouding van de VE
RON met PTT zich in positieve zin. Dit komt ook tot uiting
in het volgende: In 1981 heeft weer een conferentie van 1ARU Region 1 plaats; ditmaal te Brighton. Voor de eerste
keer woont de Coördinator Amateurzaken van PTT, de heer
H.B. van Dijk, als waarnemer de conferentie bij. Dit zal tra
ditie worden en aanzienlijk bijdragen tot een beter begrip
voor amateurzaken bij PTT. Een samenvatting van de op de
conferentie genomen besluiten is te vinden in Electron, no
vember 1981.
De op de WARC 1979 genomen besluiten maken het nood
zakelijk dal de machtigingsvoorwaarden voor radiozendama
teurs worden aangepast. Dat gebeurt in 1982. Wat de nieu
we voorwaarden inhouden is te lezen in Electron van mei
1982. Een aantal punten lichten we eruit: De eis van typegoedgekeurde apparatuur voor de D-amateurs is vervallen,
zij mogen nu ook zelfgemaakte spullen gebruiken. Boven
dien mag in het frequentiegebied 145,0... 145,8 MHz met telegrafie en FM worden gewerkt waardoor de relaisstations
nu ook voor D-amateurs beschikbaar zijn. De nieuwe kortegolfbanden, welke aan amateurs zijn toegewezen op de
WARC 1979, zijn in de voorwaarden opgenomen. Het gaat
om de banden 1830...1850 kHz, 10.100... 10.150 kHz, 18.068
...18.168 kHz en 24.890...24.990 kHz. Alleen de 10 MHzband mag meteen in gebruik worden genomen, op vrijgave
van de andere banden moet nog worden gewacht totdat een
aantal officiële diensten, dat ze gebruikt, eruit is verdwenen.
De houders van een B-machtiging (de nieuwe, met een morsetest van 8 woorden per minuut) krijgen het bandgedeelte
29.000...29.700 erbij, waarin ze met FM en EZB mogen wer
ken. Vanaf 19 maart 1982 mogen de banden 10 MHz, 18
MHz en 24 MHz worden gebruikt voor telegrafie (A1A).
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Voorts krijgen amateurs nieuwe banden in het SHF-gebied
erbij: 47000...74200 MHz; 75500...81000 MHz; 142000...
149000 MHz; 241OOO...25OOOO MHz. Erg druk zal het er
voorlopig niet op worden ...
De band 1830... 1850 kHz wordt in juni 1984 voor amateurgebruik vrijgegeven.
Het Klein Amateur Overleg functioneert in 1983 niet meer
zo goed als voorheen, waarin VERON, VRZA en NCV met
een unaniem voorstel of standpunt naar voren kwamen. In
het jaarverslag van de Algemeen secretaris van de VERON
over 1983 lezen we: "(...) Zo kwam het voor dat de VRZA
niet deelnam, bijvoorbeeld aan besprekingen over het nieuwe
Radioreglement, over richtlijnen ten aanzien van het opheffen,
resp. het voorkomen van beïnvloeding van electrische- en electronische apparatuur en over de eerdergenoemde bezilsregeling
zendapparatuur voor radio-zendamateurs. Voor deze laatste
twee onderwerpen zijn vanuit het Klein Amateur Overleg werk
groepen geformeerd. Verder bleek dat de VRZA zaken buiten
het Amateur Overleg om aan de Radiocontroledienst voorleg
de. Ook het zeer uitvoerige (voor)overleg over de 70 cm relais
stations heeft niets opgeleverd. Het lijkt er derhalve op dat de
VRZA meer hecht aan een directe belangenbehartiging buiten
het reguliere amateuroverleg om en zich in ieder geval vrijblij
vend ten aanzien van dit overleg opstelt."
De VERON stelt hierop voor dat de drie verenigingen recht
streeks met de Radiocontroledienst de zaken betreffende het
radiozendamateurisme gaan bespreken, doch VRZA en
NCV zijn daar niet voor. Als compromis wordt aanvaard dat
de drie verenigingen ter vergadering hun standpunten uit
eenzetten en dat de RCD, de diverse standpunten gehoord
hebbende, een voorstel aan de Staatssecretaris zal doen dat,
indien nodig, vergezeld zal gaan van een opsomming van de
punten waarover geen overeenstemming is bereikt. De
VRZA zal zich intern beraden of weer zal worden deelgeno
men aan de vergaderingen van de werkgroepen. Gelukkig
zijn de problemen met de VRZA in 1984 opgelost. De ver
houding VERON - NCV heeft nimmer te wensen overgelalen.
In het citaat uit het jaarverslag van de secretaris is sprake
van het nieuwe Radioreglement. Dat is een gevolg van het
feit dat de Telegraaf- en Tclcfoonwet 1904 wordt vervangen
door nieuwe wetgeving op het gebied van de telecommunicatie. Aan de herziening van het Radioreglement is gekoppeld:
a. Herziening machtigingsvoorwaarden.
b. Procedure "klachtbehandeling bij storing".
c. Regeling "bezit zendapparatuur".

Voor de herziening van de machtigingsvoorwaarden stelt het
Hoofdbestuur van de VERON een werkgroep in die bestaat
uit Ph.J. Huis, PAoAD; D.J. Hoogma, PAoDIN; J. Hoek,
PAoJNH; J. van der Velde, PAoVDV; J.C.J. van Alphen,
PAoEHG; G.M.M. van den Berg, PAoGMM; C. van Dijk,
PAoQC; AA Dogterom, PAoEZ en D.W. Rollema, PAoSE. De werkgroep komt op 18 maart en 9 april 1985 bijeen
voor het bespreken van het eerste concept van de nieuwe
machtigingsvoorwaarden en vergadert op 23 april samen met
vertegenwoordigers van VRZA en NCV. Dat leidt tot een
voorlopig standpunt van de drie verenigingen. Op 23 mei

ontvangen alle afdelingen van de VERON de concept-voorwaarden met het commentaar van de verenigingen.
Op 12 september wordt één en ander besproken met 24 ver
tegenwoordigers van afdelingen en individuele leden. Juist
voor de vergadering verschijnt een nieuw concept van PTT
waarin een deel van de opmerkingen is verwerkt. Het resul
taat van de bespreking wordt meegenomen naar het KAO
op 16 september waarna voor bespreking in het KAO op 3
december 1985 door PTT opnieuw een aangepast concept
wordt voorgelegd. In de tekst die uiteindelijk naar de Staats
secretaris gaat is in vergaande mate rekening gehouden met
de opmerkingen uit de verenigingen. Dit onderstreept nog
maals de goede verstandhouding met PTT zoals die is ge
groeid. De nieuwe machtigingsvoorwaarden staan op 10 juli
1986 in de Staatscourant. Wat ze inhouden legt AA Dogterom, PAoEZ, uit in Electron van september en oktober
1986.
Zomaar een paar punten:
- bijhouden van een logboek is niet meer nodig
- de toevoegingen /A, /M etc. zijn niet meer vereist
- bij amplitudegemoduleerde telegrafie (A1A) mag het
zendvermogen 400 W PEP bedragen, net als bij éénzijbandtelefonie (voor machtiging C 120 W PEP).
- in het bandgedeclte 434...440 MHz hebben amateurs de
secundaire status gekregen, dat was primair.

Op 11 juli 1986 verklaart Nederland aanbeveling T/R61-01
van de Conférence Européenne des Administrations des Postes
et des Télécommunications (CEPT) van toepassing. Een ama
teur uit een ander land dat T/R61-01 van toepassing heeft
verklaard mag zonder speciale tijdelijke machtiging met zijn
apparatuur in Nederland zenden. Hij moet zijn roepletters
laten voorafgaan door NL/, bijvoorbeeld NL/DF6ZE. In
1987 is dat vervangen door PA/. De eerste drie landen bui
ten Nederland die T/R-61-01 van toepassing verklaren zijn
de Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken en Noorwegen.
Andere landen volgen spoedig.
In het KAO op 11 november 1987 doet PTT een belangrijke
mededeling: amateurs kunnen vanaf 1 maart 1988 eenmalig
voor een periode van vijf jaar toestemming krijgen om te
werken in de band 50.000...50.450 kHz. Dit resultaat is met
name te danken aan VERON-voorzitter C. van Dijk, PAo
QC, die dankzij het nodige lobbyen de "deelbehcerder" van
de 50 MHz band zover heeft gekregen dat hij amateurs het
medegebruik van de band toestaat, zij het onder stringente
voorwaarden. Eén van de redenen om het medegebruik toe
te staan is het door de amateurverenigingen aangevoerde
argument dat amateurs door hun experimenten kunnen bijdragen aan de kennis van de propagatie-eigenschappen van
deze band. Met name H.J. Schanssema, PA2HJS, en E.J.
Korma, PAoERA, gaan zich hiermee bezighouden. Zij voe
ren een zorgvuldig opgezet propagatie-onderzoek uit. Het
rapport van hun bevindingen is van wetenschappelijk belang,
ook voor de "deelbeheerder", en het Wetenschappelijk
Radiofonds Veder zal hen in 1991 daarvoor dan ook belonen
met een bedrag van ƒ 3000.

Vermeldenswaard is dat op 1 januari 1989 de PTT zelfstandig als N.V. gaat functioneren. Een aantal taken dat de PTT

namens de Minister uitvoerde wordt ondergebracht in de
nieuw gevormde Hoofddirectie Telecommunicatie en Post
(HDTP). Tot die taken behoren ook die van de voormalige
Radiocontroledienst op het gebied van radiozendmachtigingen, zendamateurexamens, controle, toezicht en klachtbe
handeling.
In maart 1989 verschijnt Relevante bepalingen uit het Interna
tionale Radioreglement 1979 - Machtigingsvoorwaarden en
beperkingen. De wijzigingen ten opzichte van de uitgave van
juli 1986 hebben onder andere betrekking op Packet Radio
en het verlenen van de primaire status aan amateurs in de
banden 160, 18 en 12 meter. Op het moment dat we dit
schrijven (januari 1994) zijn deze bepalingen nog steeds van
kracht.

In augustus 1989 is het 60 jaar geleden dat de eerste zend
machtigingen aan particulieren werden verstrekt. Om dat feit
te herdenken geeft de HDTP de Nederlandse amateurs toe
stemming van 1 oktober tot en met 30 november 1989 het
getal in hun prefix met 60 te verhogen; dus PAo wordt
PA60, PEo wordt PE60, PE1 wordt PE61 enz. Bovendien wil
de HDTP het zestigjarig bestaan feestelijk herdenken met
een demonstratie en/of tentoonstelling. De VERON biedt de
HDTP daartoe de gelegenheid op het terrein van de Flevohof, waar de Dag voor de Amateur 1989 plaatsvindt. De
VRZA is daar tegen omdat het geheel te veel onder de
VERON-vlag zou vallen. De tentoonstelling gaat uiteindelijk
niet door. Wel biedt de HDTP op 8 november 1989, aanslui
tend op het zendexamen, een receptie aan ter gelegenheid
van het zestigjarig bestaan van de examencommissie voor ra
diozendamateurs. Namens de VERON overhandigt voorzit
ter C. van Dijk, PAoQC, de HDTP een wandbord met in

scriptie.
Het vervelende verschijnsel van ongewenste beïnvloeding van
consumentenelektronica door het veld rondom de antenne
van een zender blijft ook in de jaren tachtig zendamateurs
achtervolgen. Niet alleen amateurs, ook bezitters van
MARC-apparatuur (27 MHz), mobilofoons en omroepzenders worden geconfronteerd met het doordringen van hoog
frequente signalen in voor dat verschijnsel onvoldoend im
mune apparatuur. In paragraaf VIII. 1 vermeldden wij reeds
de oprichting van de Immunisatiecommissie van de VERON
in de 42e vergadering van de Verenigingsraad op 9 mei 1981.
In Electron van juni 1981 legt de commissie uit wat zij als
haar taak ziet. De commissie stelt dat beïnvloeding door
elektromagnetische golven onvermijdelijk is. "Wat echter niet
onvermijdelijk is - dus wel degelijk is te voorkomen - dat is de
onterechte gevoeligheid van allerlei soorten elektronische toestellen, waaronder TWs, radio's, elektronische orgels, band- en
cassetterecorders, voor een dergelijke beïnvloeding?, aldus de
commissie in Electron. Zij vervolgt "In de meeste gevallen
vloeit die gevoeligheid voor het ten onrechte reageren op HFbeïnvloeding van deze apparaten voort uit een onzorgvuldige
constructie, meestal als gevolg van de wens zo goedkoop moge
lijk te kunnen produceren. Denk maar eens aan de onzalige
aantallen draagbare transistor-radio’s in plastic kastjes, die niet
alleen hun omgeving met (radio)gejengel plagen, maar die ook
op elk beetje hoogfrequent in de buurt overmatig reageren. Wij
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vinden dat dit soort apparatuur van huis uit al
deugdelijk geïmmuniseerd dient te zijn; met ande
re woorden reeds vanuit het ontwerp en de con
structie immuun moeten zijn tegen het ten onrech
te reageren op willekeurige elektromagnetische
(radiojgolven." De commissie vraagt voor dit
punt ook de aandacht van consumentenorgani
saties maar het resultaat ervan is bedroevend:
op de brieven wordt niet gereageerd.
Een probleem waar zendamateurs mee worden
geconfronteerd is dat er geen norm is voor de
veldsterkte waar beneden een stuk consumen
tenelektronica dat aan redelijke eisen voldoet
geen last behoort te hebben van laagfrequentdetectieverschijnselen. Of de zendamateur aan
een geval van laagfrequentdetectie iets moet
gaan doen hangt daarmee af van het oordeel
van de keurende ambtenaar, een oordeel dat
door het ontbreken van normen noodzakelijker
wijs subjectief is.
''«AWUi
Op 16 september 1985 treedt het "Besluit RaAfb.VIII.2-2. Onderzoek op EMC van een telefoontoestel. Linksachter een veldsterkdio-elektrische Inrichtingen" (BRI) in werking
en daarin zijn normen opgenomen voor de veld temeter, type Aeritalia TE 307. Op de veldsterktemeter is een isotropische sonde
sterkte waar beneden de amateur niet verplicht aangesloten; de bol die achter het telefoontoestel ligt. Rechtsachter een spectrumis maatregelen tot immunisering te nemen. analysator. Op de voorgrond een grafiek met (slecht zichtbare) meetresultaten.
Voor consumentenelektronica is de grens 1 V/m
en voor professionele apparatuur 3 V/m. Die 1 V/m geeft in een dringend verzoek van het Hoofdbestuur van de VERON
de praktijk overigens weinig bescherming; de Immunisatie- aan de Directie PTT om de verkoop van deze toestellen te
commissie toont aan dat die waarde bij een normaal ama- staken, is de verkoop van ongemodificeerde toestellen tot in
teurstation op vrij grote afstand van de antenne al wordt oktober 1988 doorgegaan.
overschreden [H9]. Dat professionele apparatuur - zelfs die In hoofdstuk VII maakten wij reeds melding van de diensten
van PTT zelf - niet altijd voldoet aan de eis van immuniteit die R.L. Schippers, PAoRLS, bewees aan amateurs die met
tegen velden van 3 V/m blijkt bij de telefoontoestellen T10 problemen van laagfrequentdetectie te maken hadden. In de
en T88. De Immunisatiecommissie heeft zelf EMC-metingen rubriek "Reflecties door PAoSE" (Electron, december 1986)
verricht aan het Twintoon 10 toestel type TDK/PD706 die is een pagina opgenomen waarop PAoRLS op aanschouwe
dit duidelijk aantonen [H10], afb.VIII.2-2 en -3. Ondanks lijke manier duidelijk maakt hoe consumentenapparatuur
kan worden geïmmuniseerd. Een voor de Nederlandse
zendamateurs belangrijk feit wordt gememoreerd door
algemeen voorzitter C. van Dijk, PAoQC, in zijn rede
tijdens de 51e vergadering van de Verenigingsraad op
28 april 1990. Wij citeren de notulen: "In het afgelopen
jaar is Tom Sprenger,
lid geworden van het
Nederlandse NEC/CISPR Comité. Dit betekent dat wij nu
op algemeen beleidsniveau voor de normstelling van sto
ringen een competente man hebben die, namens het ama
teurisme, zijn slem kan laten horen. In het verleden wer
den wij vertegenwoordigd door de PTT, tegenwoordig
HDTP en we kregen wel eens de indruk dat dat niet altijd
goed ging. Het is van groot belang dat ook wij onze stem
laten horen. Ik zal niet zeggen dat we altijd onze zin moe
ten krijgen, maar dat we naar voren kunnen brengen waar
incompatibiliteiten bestaan tussen het communiceren via
de radio en allerlei andere dingen, al zijn het maar TLbuisjes en andere zaken die ze in onze band willen bren
gen".

Afb.VIII.2-3. “VERON-keurmeester” J.F.M. v.d. List, PAoJOZ in zijn shack. Hij
gebruikt nagenoeg uitsluitend zelfgemaakte apparatuur.
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In de periode 1980... 1989 hebben drie conferenties van
IARU Region 1 plaats. In 1981 te Brighton.
Een tragische bijzonderheid is dat tijdens de conferentie

2 deelnemers overlijden: A.H. Kokee, PAoKOK, die als
waarnemer de conferentie bijwoonde en P. Balestrini, G3BPT, lid van de organiserende vereniging RSGB. Een sa
menvatting van de genomen besluiten is te vinden in [Hll].
De tweede conferentie wordt gehouden in 1984 te Cefalü op
Sicilië. Op verzoek van de Verenigingsraad heeft op 24
maart 1984 een bijeenkomst voor belangstellenden plaats te
Amersfoort. De voorstellen voor de conferentie - 148 stuks!
- worden daar toegelicht. Hoe groot de belangstelling van de
Nederlandse zendamateur voor dit soort, voor hem toch be
langrijke zaken, wel is blijkt uit het aantal belangstellenden
dat op de bijeenkomst verschijnt: één ...
Wat er op de conferentie is besloten is te lezen in [H12].

Dc derde IARU Region 1 conferentie is in 1987 te Noordwijkerhout. In paragraaf VIII. 1 heeft u hier al het één en
ander over gelezen. In [H13] is een samenvatting te vinden
van wat er is besloten.

In het amateurradioverkeer op de kortegolfbanden zijn in de
periode 1980... 1989 geen nieuwe ontwikkelingen te melden
die de moeite van het vermelden waard zijn. Maar aan twee
evenementen willen we toch niet voorbijgaan. In 1985 wordt
het nieuwe zendstation van de Wereldomroep in de Flevopolder in dienst gesteld; het vervangt het zenderpark te Lopik. Jonathan Marks, zendamateur met een Engelse en een
Nederlandse machtiging, werkt bij de Wereldomroep. En hij
weet bij de directie voor elkaar te krijgen dat voorafgaande
aan de indienststelling van het station op 31 maart 1985 de
zendantennes van de Wereldomroep gedurende 36 uur door
zendamateurs mogen worden gebruikt. Dat gebeurt in het
weckend van 16 en 17 februari. De technici van PTT hebben
mooie, 10 kg zware, overgangen gemaakt van de 30 cm dik
ke coaxiale antennekabels naar een N-connector waarop de
transceivers type FT-102 worden aangesloten. Er wordt ge
werkt onder de speciale roepletters
PA6FLD. Dit, en het enorme signaal
dankzij de antennewinst van zo’n 20 dB,
veroorzaken geweldige pile ups. Aan het
evenement wordt extra bekendheid ge
geven in het "normale" programma van
de Wereldomroep via het oude zender
park te Lopik [H39].
Het tweede evenement is het werk van
de ARA, Amateur Radio Almere. Ze
zijn er eerder in geslaagd om te zamen
met Rogé Vliegerpartners een kwartgolf groundplane-antenne voor twee
meter 100 meter hoog in de lucht te
krijgen. Eind augustus 1989 zal men
proberen met behulp van vliegers met
een totale oppervlakte van 34 m2 een
FD4 multibanddipool 100 m de lucht in
te tillen [H40]. Hoe is het afgelopen
met dit interessante experiment? We
hebben er in Electron niets over gevon
den. Maar H.N.J. Janssen, PA3EOU,

Afb.VIII.2-5. Dit is DORA een hoornantenne voor 70 cm die wordt
gebruikt voor maanreflectieverbindingen. De antenne is in ruim vier
jaar gemaakt door een groep amateurs rond A.N. Vroom, PAoAVS,
die u bij de antenne ziet staan.

één van de organisatoren deelde schrijver in 1994 telefonisch
mede dat het wel degelijk was geslaagd en zelfs het Guinness
Book of Records had gehaald!

Meer valt er te melden over wat er gebeurt op VHF, UHF
en SHF. Het gebruik van de maan als reflector voor het ma
ken van verbindingen, moonbounce, neemt in het decennium
1980... 1990 verder toe. In [H42] lezen we dat A.N. Vroom,
PAoAVS, na vijf jaar bouwen een draagbaar station voor
maanreflectie op 2 meter gereed heeft gekregen. Tijdens de
jaarwisseling 1980/81 maakt hij verbinding met vier Ameri
kaanse stations. De zender levert 600 watt af aan een combi
natie van vier stuks 16-elements yagi-antennes van Tónna
die zowel in azimut als elevatie draaibaar zijn. De ontvanger
heeft een BFT66-transistor in de eerste trap.
In de 13 cm-band is buiten Amerika
nog geen maanreflectieverbinding ge
maakt en in de Verenigde Staten is
W6YFK aan de westkust het enige sta
tion dat op 13 cm actief is. Voor moonbounce-specialist J. Ottens, PAoSSB,
een grote uitdaging om te proberen als
eerste Europeaan met W6YFK te wer
ken. En dat lukt op 5 april 1981
[H43][H44][H45]!
PAoSSB heeft zijn installatie voor deze
band uitgebreid in samenwerking met
H.R. van Leeuwen, PAoDBQ. Op afb.
VTII.2-4 ziet u PAoDBQ bij een laatste
inspectie van het belichtersysteem van
de paraboolantenne.
Tot slot van deze beschouwing over
moonbounce willen u een plaatje van
DORA, een hoornantenne voor 70 cm,
Afb.VIII.2-4. H.R. v. Leeuwen, PAoDBQ, con
niet onthouden: afb.VIIL2-5. De antentroleert het belichtersysteem voor 13 en 23
newinst van dit ruim 2100 wegende ge
cm dat samen met de 6 meter-parabooi van
vaarte bedraagt 28 dB. DORA is ge
J. Ottens, PAoSSB, wordt gebruikt voor radi
maakt door een groep amateurs rond
overbindingen via reflectie tegen de maan.
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A-H. Vroom, PAoAVS, die u bij de antenne ziet staan. Ze
hebben er ruim vier jaar aan gewerkt!

Propagatiemcdewerker M. Pouwels, PAoXMA, rapporteert
in zijn jaarverslag over 1981 dat het zonnevlekkenmaximum
propagatie via de F2-laag mogelijk maakte op frequenties tot
boven 50 MHz. Een aantal Nederlandse radioamateurs heeft
over grote afstanden crossband-verbindingen gemaakt; dat
wil zeggen dat de Nederlander in de 28 MHz-band uitzond
en het tegenstation in de 50 MHz-band. Dat moest wel zo
omdat het nog een aantal jaren zou duren voordat ook Ne
derlandse amateurs van de 50 MHz-band gebruik mogen
maken.
Microgolfmanager A.A. Dogterom, PAoEZ, meldt in zijn
verslag over 1980 dat steeds meer amateurs op 10 GHz met
smalbandige technieken werken. Hij noemt in zijn verslag:
D. van Delft, PA2DOL; D.F. van Esveld, PAoFRE; H.R.
van Leeuwen, PAoDBQ; L.N. van Straten, PE1BLE; P.F.
Maartense, PAoMS; J.C.J. van Alphen, PAoEHG; A.A
Dogterom, PAoEZ; A.W.M. Gerrits, PAoTGA; J.G. Frankot, PAoJGF.

In 1982 heeft voor de eerste keer een Amateurtelevisie-contest plaats die een groot succes is. De mening heerste dat er
maar weinig amateurs met ATV actief waren doch een aan
de contest voorafgaand onderzoekje door een aantal ATVers uit Twente wijst uit dat er in ons land minstens 300 ama
teurs met ATV in de lucht waren!
In 1983 geeft de Radiocontroledienst "instemmingsvcrklaringen” uit voor twaalf relaisstations op 70 cm. In principe wor
den de machtigingen voor één jaar verleend. Binnen de drie
Nederlandse amateurverenigingen is geen overeenstemming
welke standaard moet worden toegepast, die van de LARU
of het Engelse systeem, waarbij ten opzichte van de IARUstandaard de in- en uitgangsfrequenties zijn verwisseld. Op
de lARU Region 1 conferentie te Cefalü in 1984 is hevig ver
zet legen het plan om in Nederland het Engelse systeem te
gebruiken. Uiteindelijk komt er een geheel nieuw plan na
melijk om de relais in het banddeel 430...432 MHz te plaat
sen. Deze nieuwe norm zal ook in Nederland worden toege
past maar de uitvoering ervan laat nog even op zich wachten
omdat het nieuwe Relaiszenderbureau nog op gang moet
komen.
Het is op VHF, UHF en SHF gebruikelijk de lokatie van
een amateurstation aan te geven met een zogenoemde loka
tor. Algemeen wordt hiervoor het systeem gebruikt dat
"QRA-lokator" wordt genoemd; het is echter niet over de
gehele wereld eenduidig toepasbaar. Op de conferentie te
Cefalü is daarom een voorstel voor een nieuwe manier van
aangeven van de lokatie van een amateurstation aangeno
men, de zogenoemde Maidenhead lokator, die wel over de
gehele wereld toepasbaar is. Nederland stemt tegen dit voor
stel Maar omdat het een LARU-aanbeveling is besluit de
VHF-commissie het gebruik van de Maidenhead lokator bij
contesten verplicht te stellen. Dat leidt tot hevig verzet van
een aantal Nederlandse amateurs die aan de QRA-lokator
zijn gewend en er niets voor voelen op een ander systeem
over te schakelen. Het gekrakeel hierover heeft nog jaren
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Afb.VIII.2-6. D.S. Rustema, PAoDR, heeft zijn verzameling oude en
moderne radio-apparatuur in drie kasten verenigd tot een indrukwek
kend radiostation. Niet minder imposant is het bijbehorende antennepark dat zich in het vlakke Groningse land reeds op grote afstand
van zijn woonplaats Middelstum tegen de hemel aftekent.

geduurd maar tenslotte is de Maidenhead lokator toch ook
in ons land geaccepteerd.
De meest opvallende ontwikkeling op VHF en UHF is onge
twijfeld de opmars van digitale communicatiemethoden. Het
overbrengen van computerprogrammatuur via radio is mede
gestimuleerd door het radioprogramma "Hobbyscoop" van de
NOS. Omdat er veel soorten computers in omloop zijn is
daarbij behoefte aan een soort Esperanto dat door alle com
puters wordt verstaan. K.H.J. Robers, PAoKLS, ontwerpt
zo’n universele computertaal die hij BASICODE noemt. BASICODE wordt door hem twee keer aangepast aan de snelle
ontwikkeling die de hobbycomputer doormaakt en zo ver
schijnen BASICODE-2 en BASICODE-3 [H15].
De meest spectaculaire ontwikkeling op het gebied van digi
tale transmissie in de jaren tachtig is ongetwijfeld Packet Ra
dio. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het voor packet
transmissie over lijnverbindingen ontwikkelde X25-protocol,
dat voor amateurgebruik enigszins is aangepast en cdan
— ook
AX-25-protocol wordt genoemd [H16].
Zoals bij nieuwe ontwikkelingen vaker gebeurt is er aanvan
kelijk weinig of geen coördinatie op het gebied van de voor
Packet Radio te gebruiken frequenties en de wel gemaakte
afspraken worden door sommige amateurs genegeerd waar
door bij andere gebruikers irritatie ontstaat. Om één en an
der in goede banen te leiden richt het Hoofdbestuur van de
VERON in september 1987 de "Packet Radio Werkgroep’
(PRWG) op onder voorzitterschap van W.Chr. Hildering,
PAoWCH. Wij citeren het jaarverslag van de werkgroep
over 1989: "Deze (de werkgroep) kreeg tot taak om in samen
werking met alle actieve Packet Radio Amateurs, ongeacht van
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Afb.VIII.2-7. Mede-oprichter en Erelid van de VERON LJ. v.d. Tooien, PAoNP, in zijn station
rond 1981.

welke amateurvereniging zij lid zijn, te komen tot een coördina
tie van het Packet Radio gebeuren in Nederland op een zoda
nige wijze dat:
a. op een ordelijke en efficiënte wijze gebruik werd gemaakt
van de aan de Amateur Dienst toegewezen frequentiebanden, een en ander in overeenstemming met de door de IARU Region 1 voor deze frequenties gemaakte bandplannen;
b. een goede coördinatie met en aansluiting aan het Packet
Radio verkeer in de ons omringende landen tot stand zou
komen".
De PRWG organiseert twee symposia voor PTT-ambtenaren
in Ncderhorst den Berg en Groningen waar door leden van
de PRWG voorlichting over de packet-radio materie wordt
gegeven en de plannen voor de toekomst worden ge
presenteerd. Op verzoek van de Technische Universiteit
Eindhoven definieert de PRWG een zestal studieprojecten
teneinde in de nabije toekomst inzicht te verschaffen in en
kele vraagstukken rond digitale transmissie.
Er worden Packet Radio-frequentiebandjes gedefinieerd voor
2 m, 70 cm, 23 cm en 50 MHz en een bandplan voor de lo
kale opstappunten (LAP’s) in de diverse regio’s voorgesteld.
Deze voorstellen worden op 14 januari 1989 besproken op
een door de VERON-PRWG georganiseerde System Opera
tors (SYSOPS)-bijeenkomst in Amersfoort waar circa 50
packeteer-sysops aan deelnemen.
De grote belangstelling onder de Nederlandse amateurs voor
Packet Radio brengt de werkgroep tot de conclusie dat het
noodzakelijk is een zogenoemd backbone (bovenliggend) net
werk te realiseren voor het doorgeven van door amateurs
gegenereerde boodschappen en het op regelmatige tijdstip
pen bijwerken van mailboxen. De PRWG ontwerpt een der
gelijk netwerk. Het werkt in de band 1240... 1300 MHz en is
niet direct toegankelijk voor de gebruikers. De amateur-ge-

bruikers hebben toegang via opstappunten in de frequentiebanden 430...440 MHz en 1240... 1300 MHz.
De opzet van het netwerk en het voorstel tot realisatie ervan
heeft de steun van zowel VERON als VRZA en het voorstel
wordt in december 1989 ingediend bij de HDTP.

Van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van VHF en
UHF noemen we nog Spread Spectrum. Deze voor militaire
doeleinden ontwikkelde techniek wordt in Electron van juli
1986 geïntroduceerd via de rubriek "Reflecties door PAoSE".
Er worden door een paar amateurs in de wereld proeven
met Spread Spectrum genomen; voorzover ons bekend zijn
daar geen Nederlanders bij.
Facsimile, het systeem om tekeningen en foto’s op afstand
over te brengen, is al heel oud en wordt dan ook al tiental
len jaren gebruikt door bijvoorbeeld persbureaus. Maar het
systeem dat 'Telefax" wordt genoemd brengt pas de grote
doorbraak van facsimile als communicatiemiddel voor alge
meen gebruik door het publiek. De ontwikkelingen op faxgebicd gaat snel en apparatuur van oudere generaties komt
daardoor beschikbaar voor gebruik door radiozendamateurs.
R. v.d. Lee, PA3DJM, introduceert via Electron de telefax
apparatuur bij de Nederlandse amateur [H18]
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Vlll.3. Zendtechniek en antennes
Het merendeel van de radiozendamateurs koopt zend- en
ontvangapparatuur in de winkel en daarbij hebben zendontvangers van Japanse makelij vrijwel de alleenheerschappij.
Aan de hand van de door de fabrikant verstrekte gegevens
kan een indruk worden verkregen van de prestaties van een
apparaat. Maar er is daarnaast bij velen behoefte aan een
beoordeling door een onafhankelijke deskundige. In die
behoefte voorziet "VERON-keurmeester" J.F.M. van der
List, PAoJOZ, afb.VHI.2-3. In Electron van april 1987 ver
schijnt zijn artikel "Kenwood zendontvanger TS-440S op de
testbank". Aan de hand van een groot aantal metingen geeft

raatje te veranderen voor de 28 MHz-band. H. Keiler, PA2HKR, laat in Electron van december 1981 zien hoe dat kan
gebeuren met toestellen van Japans fabrikaat. De MARCzendontvanger die Philips op de markt brengt heeft een wat
andere opzet dan de meeste Japanse en J. Wolters geeft aan
hoe het Philips* apparaat voor de tienmeterband kan worden
ingericht [H17]. Deze goedkope manier om met FM op tien
meter uit te komen leidt tot een opbloeiende activiteit in het
bandgedeelte boven 29 MHz. Bij goede condities worden
met gering vermogen aanzienlijke afstanden overbrugd en
soms lukt het zelfs om met zo’n omgebouwd MARC-setje
Amerikaanse relaisstations in de 29 MHz-band aan te spre
ken en zo met mobiele stations in de V.S. contact te leggen.

Afb.Vlll.3-1. Schakelschema van een lineaire versterker die een vermogen van 400 watt Peak Envelope Power kan
afgeven op de kortegolf. De versterker is gerealiseerd door H.L. Rutgers, PAoSU.

hij een oordeel over de prestaties van dit toestel AJ. Dijks
hoorn, PAoTO, heeft de TS-440S in het praktische amateurverkeer getest en hij rapporteert daarover in Electron van
mei 1987.
PAoJOZ zet vervolgens op zijn testbank de Oostduitse zendontvanger RFT ASE 1302 (augustus 1988), de Yaesu porto
foon voor 2 meter type FT-23R (september 1988); de Yaesu
zendontvanger FT-747GX (maart 1989) en de Kenwood
zendontvanger TS-680S (september 1989).
Zendontvangertjes voor de MARC zijn soms voor een zacht
prijsje op de kop te tikken. Ze produceren bij zenden een
frequentiegemoduleerd signaal in de 27 MHz-band. Het ligt
voor de hand dat handige amateurs proberen om zo’n appa360
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Het werken met ex-militaire apparatuur uit de "dump" heeft
voor sommige amateurs grote aantrekkingskracht. Eindjaren
tachtig verschijnt de zendontvanger GRC 3030 in de "dump'.
Deze Nederlandse uitvoering van de bekende set WS-19 is
indertijd door de firma Van der Heem te Den Haag ontwik
keld en gefabriceerd op verzoek van de krijgsmacht, maar is
nooit operationeel ingezet. P.G. v.d. Wal, PAoWAP, geeft in
Electron van juli 1989 met zijn artikel "Voor honderd gulden
QRV op HF met de GRC 3030" aan hoe het toestel door
amateurs kan worden gebruikt.
Doch ook het geheel zelf maken van zenders en zendontvangers blijft in de jaren tachtig populair bij een groep amateurs
die graag de soldeerbout hanteert. H.L. Rutgers, PAoSU,

beschreef in Electron van 1978 zijn zelf
gemaakte zendontvanger voor vijf kortegolfbanden [G53]. In Electron van mei
1980 geeft hij het resultaat van een aan
tal metingen en ook enige verbeteringen
aan. De transceiver van PAoSU produ
ceert een uitgangsvermogen van circa 30
W.Om met het bij een machtiging A
maximaal toegestane vermogen van 400
W uit te kunnen komen heeft hij een
zeer moderne lineaire eindversterker
met halfgeleiders gemaakt waarvan afb.
VIII.3-1 het schakelschema toont. PAo
SU gaat in Electron van november 1982
uitvoerig in op de constructie van de
versterker, waarbij vooral een goede Afb.VIII.3-2. Zender, gecombineerd met een ontvangconvertor, voor de 10 MHz-band die
uitvoering van dc bredebandtransforma- door de World Administrative Radio Conference (WARC) van 1979 aan amateurs werd toege
toren belangrijk is. In hetzelfde nummer wezen. Daarom gaf D.W. Rollema, PAoSE, de benaming ‘WARC“ 79-10 aan het toestel.
van Electron laat O. Bosma, PAoZOZ,
zien dat ook met veldeffecttransistoren
van het type VMOS lineaire eindtrappen kunnen worden ge bouw" [H41]. Aansluitend beschrijft hij in Electron van fe
maakt; als voorbeeld geeft hij het schema van een cindtrap bruari 1986 een aantal zendereindtrappen die bij de transcei
met twee maal VN64GA in balans die 60 W afgeeft tot in ver kunnen worden gebruikt en zijn gemaakt met TV-lijnuitgangsbuizen.
ieder geval 7 MHz; hoger heeft PAoZOZ niet gemeten.
D. Kooistra, PAoDKO, blijft de redactie van Electron ruim
schoots voorzien van kopij. In 1982 beschrijft hij beknopt de
kern van een zendontvanger voor éénzijbandmodulatic die is
gebaseerd op de geïntegreerde schakelingen uit de SL1600serie van Plessey. Wat er nog aan moet worden toegevoegd
om er een complete transceiver van te maken is een lokale
oscillator, de ingangsschakeling van het ontvanggedeelte en
de lineaire voor- en eindversterker van het zendgedeelte
[H19]. In november 1983 begint PAoDKO een artikel in
negen afleveringen onder de titel "Praktische transceiver-

In 1979 vond de WARC plaats waarop aan de amateurs de
10 MHz-band vrij werd gegeven. D.W. Rollema, PAoSE, be
schrijft een 10 W-zendertje voor de nieuwe band dat hij de
naam geeft "WARC 79-10". Er is een ontvangconvertor bij
ingebouwd die de band 10.100... 10.150 kHz omzet naar
3700...3750 kHz [H20], afb.VÜI.3-2.
In hoofdstuk VII beschreef PAoSE de ontwikkeling van een
kortegolfontvanger volgens het systeem van directe conversie
[G23]. De ontvanger is uitgegroeid tot een zendontvanger
voor telegrafie met een vermogen van 2 watt
in de banden 15, 20, 40, 80 en 160 meter die is
beschreven in [H21]: afb.VIII.3-3.

Signaaloverdracht met licht via glasvezel komt
in Electron ook aan de orde: in het nummer
van november 1988 beschrijft G. Polder, PA3BYA, hoe een zendontvanger type Yeasu
F1757 via een glasvezelkabel door een compu
ter kan worden bestuurd.

^5
Afb.Vlll.3-3. Zendontvanger voor telegrafie met gering vermogen op vijf amateurbanden van D.W. Rollema, PAoSE.

Ook op VHF, UHF en SHF worden door
amateurs in de jaren tachtig interessante
proeven genomen In Electron, februari 1980,
treffen we afb.VIII.3-4 aan; een transvertor
(transmitter-convertor) waarmee in de 21
GHZ-band éénzijbandsignalen kunnen worden
ontvangen en uitgezonden.
Het toestel is gemaakt door H.F. van Leeu
wen, PAoDBQ. J.M. Eradus, PAoJME, heeft
ook zo’n transvertor in elkaar gezet en daar
mee maken zij op 23 oktober 1979 een eerste
verbinding op 21,168 GHz. Achteraf blijkt uit
informatie van PTT dat de frequentie verkeerd
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is gekozen, die had in de 24 GHz-band moeten liggen.
Maar PAoDBQ en PAoJME mogen hun proeven in de
21 GHz-band wel afmaken. In Electron van november
1981 wordt een "First op 24 GHz" gerapporteerd: M.
Gassner, PAoMGA, maakt op die band een verbinding
met het Duitse station DC3QS/P over een afstand van
30 km.
In Electron van januari 1982 beginnen J. Geleick,
PEoGJG, en N. Rodenburg, PAoKWY, een ambitieus
project onder de titel "VHF en UHF versterkers voor
groot vermogen". Er worden beschrijvingen aangekondigd van acht versterkers, vier voor 145 MHz en vier
voor 432 MHz met vermogens oplopend tot 250 W.
Het zijn er uiteindelijk drie geworden: voor 144 MHz
met vermogens van 50 en 150 W en van 50 W op 70
Afb.VIII.3-4. Transvertor voor 21 GHz van H.R. v. Leeuwen, PAoDBQ. De
cm. Afb.VIII.3-5 toont het schema van de 50 W-verster
hoornantenne geeft een winst van 23 dB. Geheel links de steprecoveryker voor twee meter. Die kan zowel met gedrukte spoe
diode-frequentievermenigvuldiger: 18 x 576 MHz = 10368 MHz. Dit 10 GHz
len (afb.Vm.3-6) als met conventionele, gewikkelde
oscillatorsignaal en een 432 MHz middenfrequentsignaal worden toege
spoelen worden uitgevoerd [H22]. Tegen het eind van
voerd aan een coaxiale diode type 1N26. In deze diode wordt de frequentie
de jaren zeventig verschijnen zendontvangers voor de
van het oscillatorsignaal nog verdubbeld. De diode is gemonteerd in een
tweemeterband die niet meer voor ieder kanaal een
houder, op de foto zichtbaar als een opstaand pijpje. Het middenfre
apart zend- en ontvangkristal bezitten maar waarin de
quentsignaal wordt aan de mengtrap toegevoerd (zenden) of onttrokken
signalen door een frequency synthesizer worden opge
(ontvangen) via een soort dipool die is opgenomen in de 3 cm-golfpijp.
wekt, waarmee op alle kanalen in de band kan worden
gewerkt. In een "Leids nummer" van Electron - septem
ber 1984 - laat C.J.N. Fraikin, PAoCJN, zien hoe zo’n syn zendsignaal vanuit de 21- of 28 MHz-band omzet naar 50
thesizer voor 90 kanalen zelf kan worden gemaakt. Hij geeft MHz. Het is een ontwerp van F.A.O. Eenhoorn, PAoZR,
ook aan hoe er een digitale frequentie-uitlezing aan kan die het beschrijft in Electron van juni 1989. Afb.VIII.3-7
worden toegevoegd.
toont het schakelschema van de upconvertor. Het oscillator
Met het beschikbaar komen van de 50 MHz-band voor ama signaal komt uit een eerder beschreven ontvangconvertor
teurs verschijnen er uiteraard beschrijvingen in Electron van (juli 1988). In afb.VIII.3-8 is te zien waardoor de convertor
apparatuur voor de nieuwe band. We hebben er óen uitge zo gemakkelijk kan worden gereproduceerd: de spoelen zijn
licht omdat het apparaat zo is ontworpen en uitgevoerd dat in gedrukte vorm op de print aangebracht; hetzelfde systeem
het met grote kans op zekerheid van een goed resultaat door is ook bij de ontvangconvertor toegepast.
anderen kan worden gedupliceerd: een convertor die een
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de 1,3 GHz-band stimule
8 Amp
X
ren. In dat kader ver
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gerealiseerd door G.J. Geleick, PEoGJG. en N.J. Rodenburg, PAoKWY.
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RTTY, communicatie met behulp van
verreschrijvers, deed reeds in de jaren zestig
in ons land haar intrede in de amateurwereld. In Nederland kreeg deze vorm van
communicatie een krachtige stimulans door
dat van PTT afkomstige verreschrijvers via
PAoCVH tegen een betaalbare prijs aan
amateurs werden geleverd, zoals in para
graaf VI.3 is te lezen.
Met de intrede van de computer in het amateurstation wordt het mogelijk de lawaai
erige verreschrijver te vervangen door het
geruisloze computerbeeldscherm. De com
puter maakt het ook mogelijk een foutencorrigerend systeem van verreschrijven te
gebruiken. Het is afgeleid van het door de Afb.VIII.3-6. Plaatje van
Nederlander dr. H.C.A van Duuren uitge
vonden TOR-systeem (Telex Over Radio)
dat voor vaste verbindingen van PTT is ont
S'g
R2
wikkeld en ook voor radiocontact tussen sche
I L’
pen en de vaste wal op grote schaal wordt
7
Tc.
toegepast. De versie voor amateurs heet AMTOR. J. Hoogewerff, PA3AXO, legt in Elec
tron van augustus 1981 uit hoe AMTOR
werkt.

de versterker, waarvan afb.VIII.3-5 het schakelschema geeft.
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overgebracht. Packet radio is daarvan het
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meest sprekende voorbeeld;
een manier van
Afb.VIII.3-7. Schakelschema van een door FAO. Eenhoorn, PAoZR, ontworpen zend
communiceren die onder amateurs in weinige
convertor die een signaal in 21- of 28 MHz-band omzet naar de band 50...52 MHz,
jaren ongekend populair wordt. Voor packet
waarop een vermogen van circa 1 watt Peak Envelope Power wordt afgegeven. Het
radio kan een computer worden gebruikt,

T

a z

w

Tl

oscillatorsignaal komt uit de bijbehorende ontvangconvertor.

Sgji. 2)

Hf. 3 @

maar nodig is dat niet. Het gaat ook
met een zogenoemde Terminal Node
Controller (TNC). Die wordt tussen
een terminal, bijvoorbeeld een beeldschermstation met toetsenbord, en de
zendontvanger geschakeld.
Een groep amateurs te Eindhoven
ontwikkelt een TNC in bouwdoosvorm
die door het Servicebureau van de
VERON wordt verkocht. Ze noemen
het de Dutch Terminal Node Controller

Afb.VIII.3-8. In de zendconvertor van PAoZR, waarvan afb.VIII.3-8 het schakelschema toont, zijn
de spoelen in gedrukte vorm aan de onderdelenzijde van de printplaat aangebracht.
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"Dit groepsproject heeft de aandacht getrokken
van het Bestuur van de Stichting Wetenschap
pelijk Radiofonds Veder.
Bijzondere waardering heeft het Bestuur voor het
feit dat dankzij de DTNC de zendamateur voor
een redelijke prijs deel kan nemen aan een mo
derne communicatiemethode als packet radio.
Bovendien krijgt de amateur door het zelf in el
kaar zetten van de bouwdoos een goede kennis
van de schakeling en werking van een modem
stuk elektronica", aldus Electron van april 1988.
Het Fonds beloont ieder van de leden van de
groep met duizend gulden (afb.VHI.3-10).

De door dr. Rudolf Heil in de jaren dertig inge
voerde manier van verreschrijven, waarbij van
"hellschrijvers" gebruik wordt gemaakt, zouden
we ook een vorm van digitale communicatie
kunnen noemen. Maar het kan beter worden
omschreven als een vorm van zeer vereenvou
digde facsimile. In hoofdstuk VII las u dat het
hellschrijven door een kleine maar vastberaden
groep amateurs in Europa wordt beoefend. De
originele Duitse militaire hellschrijvers van voor
en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn zeer
zeldzaam en dat staat de verbreiding van het
hellschrijven in de weg. Een mechanische hellontvanger is met wat handigheid nog wel te
maken [H23], maar het zendgedeelte geeft

Afb. VIII.3-10. De groep amateurs uit de afdeling Eindhoven van de VERON, die de
Dutch Terminal Node Controller ontwierp, ontving daarvoor in 1988 een beloning van
ƒ 1000 de man van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder. Staande van links naar
rechts: mevr. E.J. Kosters-van Hoboken, voorzitter WERA-fonds Veder; P.FA de
Vroome, PE1DTN; C. de Hoog, secretaris WERA-fonds; C.J.M. Raaijmakers, PE1BEY;
J.J.F. van Tuijn, PAoJJT; W.C. Hildering, PAoWCH; P.J. de Vrijer, PA3EBV; W.D.G.
Bosma, PAoTW; J.T.M. van der Heijden, PA3CLH. Zittend van links naar rechts:
J.C.E. v.d. Velden, PE1DNA; K.H.J. Robers, PAoKLS; P.F. Veldkamp, PAoSON; G.J.
de Groot, PE1HZG (met een DTNC in de hand); A.J. van Oosten, PE1EYH.

Afb.VIII.3-9. Schakelschema van een transvertor die bij zenden een signaal in de 145 MHz band omzet
naar de 1296 MHz band en daarop circa 200 mW Peak Envelope Power produceert. Bij ontvangen
gebeurt het omgekeerde. Een ontwerp van T. Gosselink, PE1AOE.
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meer moeilijkheden. Maar ook
hier komt de computer te hulp.
K.H.J. Robers, PAoKLS, slaagt
erin een hellprogramma voor de
Apple II computer te schrijven
dat zowel geschikt is voor het
ex-militaire, pseudosynchrone
Feldhell-systeem als het latere
Hell-GL startstopsysteem (Elec
tron, juni 1980). Hij ontwerpt er
bovendien een interface bij
waarmee de computer aan zen
der en ontvanger kan worden
gekoppeld (Electron, december
1980).
Maar ook zonder computer kan
hellschrijven elektronisch wor
den beoefend. E.H. Leefcma,
PAoKTV, ontwerpt als afstu
deerwerk voor de HTS een
elektronische hellschrijver die
als bijzonderheid heeft dat de
sterkte van het ontvangen sig
naal in grijstinten wordt weer
gegeven. Het systeem is niet in
Electron beschreven. Dat is wel
het geval met een eveneens
door PAoKTV ontworpen elek
tronisch hellzendertje, dat is te

E JI4.M Li/JBLE

Afb.VIII.3-11. Langzame hellschrijver voor de veertig- en tachtigmeterband, ontworpen door F.A.O. Eenhoorn, PAoZR.

vinden in Electron, december 1982. Nog een andere methode
om langs elektronische weg helltekens te genereren wordt in
Electron van februari 1984 aangegeven door C.L.A. Grauwelman, PA3AFD.
Een zeer bijzondere hellschrijver is ontwikkeld door F.A.O.
Eenhoorn (afb. VIII.33-11). De tekensnelheid is laag: 4 woor
den per minuut, wat overeenkomt met een transmissiesnel
heid van ongeveer 20 bits per seconde. Daardoor is een
bandbreedte van ruim 20 Hz voldoende. Het gevolg hiervan
is dat met gering zcndvermogen toch een voldoend hoge signaal/ruis-verhouding aan de ontvangzijde wordt bereikt. Bo
vendien past PAoZR fasemodulatie van de draaggolf toe en
synchrone detectie in de ontvanger. Het resultaat is dat met
een signaal dat op een "normale" ontvanger niet of nauwe
lijks hoorbaar is een volledig betrouwbare verbinding kan
worden opgebouwd. Voor het mechanische deel van de
hellontvanger heeft PAoZR een timer uit een wasmachine
gebruikt. Zowel zender als ontvanger zijn voorzien van een
lekstgeheugen. Daardoor kan de ontvanger onbemand wer
ken. Bovendien kan de zender door het tegenstation in wer
king worden gesteld om na te gaan of een verbinding moge
lijk is en kan een in het tekstgeheugen van de zender opge
slagen bericht op afroep door het tegenstation worden uitge
zonden [H24]. Het systeem vindt zoveel waardering bij het
bestuur van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder dat het
PAoZR beloont met een bedrag van tweeduizend gulden!
Tussen randapparatuur voor digitale signalen en een zendontvanger is een modem (modulator-demodulator) nodig.
T.W.H. Fockens, PAoKDF, heeft zo’n modem ontwikkeld
die optimale resultaten geeft bij zowel hellschrift, morsesignalen als RTTY [H25].

Tenslotte besteden we aandacht aan enige interessante arti
kelen over antennes in Electron 1980... 1990.

Een draaibare richtanterme maakt verbindingen over grote
afstanden op de 10, 15 en 20 meterband een stuk gemakke
lijker en een richtanterme is dan ook een ideaal van veel
zendamateurs. K. Wiegers, PA3BHS, heeft zo’n antenne ge
maakt, beschreven in Electron van augustus 1989, zie afb.VIn.3-12. Het lijkt op het eerste gezicht een antenne met drie
elementen maar het zijn er per band twee. De straler reso
neert door de toepassing van traps (sperkringen) op 10, 15
en 20 m. Op 2 m daar achter bevindt zich een reflector met
traps die werkt op 15 en 20 m. Voor 10 m is een aparte re
flector aangebracht, uiteraard zonder traps.
Een richtanterme als die van PA3BHS met zijn bijna 10 m
lange reflector vraagt nogal wat ruimte en niet iedere zend
amateur kan zoiets plaatsen. Dan biedt een zogenoemde
mini beam een oplossing, al zullen de prestaties ervan nood
gedwongen achterblijven bij die van een full size beam.
P.J. de Raaf, PA3AKI, heeft zich beziggehouden met de ont
wikkeling van een mini beam en hij rapporteert daarover in
een vierdelig artikel [H26]. Zijn uiteindelijke opzet is een
circa 3,8 m lange straler die met traps resoneert op 10, 15 en
20 hl Daarvoor is een 3,6 m lange director geplaatst die op
de drie banden in resonantie wordt gebracht met drie paral
lel geschakelde seriekringen, welke in het midden van de
director zijn opgenomen. Door de onderlinge beïnvloeding
zal het afregelen van die kringen, zodanig dat de director op
de gewenste drie frequenties resoneert, geen eenvoudige
opgave blijken!
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Gebrek aan ruimte op
het dak voor een anten
ne kan een probleem
vormen maar soms is
het nog erger, namelijk
wanneer buitenantennes
door de gemeente, ver
huurder of eigenaar van
een woning niet zijn toe
gestaan. Dan blijft al
leen een binnenantenne
over als mogelijkheid. In
"Reflecties door PAoSE"
van augustus 1989 is te
lezen hoe de Duitse
amateur Hans-Joachim
Brandt, DJ1ZB, dat pro
bleem heeft opgelost
voor amatrice DL1MAY. Zijn MAY Special
is een combinatie van
draadantennes met verlengspoelen voor zeven
kortegolfbanden die zijn
uitgespannen op de zol
der van het blok huizen
waarin zij woont.
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Afb.VIII.3-12. Richtantenne voor de banden 10, 15 en 20 meter, ontworpen door K. Wiegers, PA3BHS. Op ieder
van de banden werkt de antenne met twee elementen, een straler met reflector.

Een overzicht van een aantal artikelen over het raam als
De raamantenne is als ontvangantenne bijna net zo oud als zend- en ontvangantenne, zoals die tot 1989 in de amateurlide radio zelf. In de jaren tachtig begint het raam ook als teratuur zijn verschenen, is te vinden in de toen juist twintig
zendantenne opgeld te doen in de amateurwereld. Door de jaar bestaande rubriek "Reflecties door PAoSE" van februari
geringe afmetingen is het een fraaie oplossing voor hen die 1989. Voor verbindingen over grote afstanden op 80 m moet
geen grote buitenantenne kunnen of mogen plaatsen. Maar de antenne onder een lage hoek met het horizontale vlak af
ook als binnenantenne is het raam zeer geschikt. Een voor stralen. Dat doet een zogenoemde Marconi-antenne, een ver
deel ervan is dat het reageert op de magnetische component ticale straler, een kwartgolflengte lang, die boven een aardvan het elektromagnetisch veld en daardoor weinig gevoelig net is geplaatst en in het voetpunt wordt gevoed. B. Zwer
is voor storingen van elektrische apparaten; bij die stoorvel- ver, PAoZH, heeft een Marconi-antenne voor 80 m gemaakt
den overheerst namelijk het elektrische veld. Omdat in het van een getuide aluminium buis die op een isolerende voet is
zogenoemde nabije veld van een raamantenne de magneti geplaatst. Hoe hij dat heeft gedaan leest u in Electron van
sche component overheerst raakt in de amateurwereld de mei 1989.
benaming "magnetische antenne" ingcburgerd.
Mobiel werken vanuit de auto op de kortegolfbanden kan
ook. Maar de antenne is daarbij
|e 7^1
fyl
noodgedwongen kort ten opzichte
van de golflengte. Door
H
1 !>
kan de te korte antenne toch op
de gewenste frequentie in resonan
tie worden gebracht. In Electron
103 S mm
76 mm
632 mm
van 1989 is door drie amateurs be
schreven hoe zij zo’n kortegolfantenne op de auto hebben gemaakt.
K. Wieger
\18Wdg
1.2 mm]
{•SO^dQ 0.5 mm .
• 72,6]
een goedkope mobielantenne voor
77*777777477777777777777777/777,
de 27 MHz-band, te zien in afb.VI/7/77//777/77/77//7A
II.3-13. De spoel in het midden
-S
47
heeft hij verwijderd en daarvoor in
de plaats komen verwisselbare
kunst ofhouder
doorsnee spoelhouder
spoelen voor 10, 15, 20, 40 en 80
QUQE
SPOEL
NIEUWE SPOEL
m (Electron, januari 1989).

M._ __ .15X

Afb.VIII.3-13. Antenne voor de 27 MHz-band, die door K. Wiegers, PA3BHS, is veranderd in een
antenne voor mobiel gebruik op de banden 10...80 meter.
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Afb.VIII.3-15. Aanpassingseenheid tussen een open voedingslijn naar
de antenne en een zendontvanger, ontworpen door H. de Waard,
PAoZX.

Afb.VIII.3-14. J. Sieval, PA3BOY, is de ontwerper van deze mobielantenne voor de banden 10...80 meter. Tussen afgebeelde twee
delen van de straler komt een verwisselbare spoel.

reactanties Z, en Z,’ wordt het reactieve deel van de impe
dantie aan de ingang van de open lijn op elk van de banden
10, 15, 20, 40 en 80 m "uitgestemd", zodat alleen het reële,
"ohmse", deel van de impedantie resteert. Z, en Z,’ kunnen
Een antenne voor mobiel werken op dezelfde banden is ge zowel spoelen als condensatoren zijn en PAoZX geeft aan
maakt door J. Sieval, PA3BOY, en te vinden in Electron, hoe de juiste waarde met behulp van de zender "op een laag
november 1989, zie afb.VIII.3-14. De antenne bestaat uit pitje" en oscilloscoop met twee ingangen kan worden be
twee delen waartussen verlengspoelen worden geschroefd. paald. De reële component van de lijnimpedantie wordt ver
Het bovenste deel is voorzien van een uitschuifbaar topeind volgens naar 50 ohm getransformeerd door een transforma
waarmee de antenne binnen de gewenste band kan worden tor met aftakkingen die tevens de overgang van symmetri
sche naar asymmetrische impedantie verzorgt (balun). Die
afgestemd.
trafo is gemaakt op een grote ringkem van ferriet. Met be
Ook G. Hoekstra, PAoVOK, houdt zich bezig met zenden hulp van de schakelaar S kan voor elke band de juiste transop de kortegolf vanuit de auto. Hij plaatst de verwisselbare formatieverhouding worden gekozen.
spoelen aan de voet van de verticale, circa 2,7 m lange an
tenne die is gemaakt van drie "dumpsprieten". De antenne In Amerika wordt een aanpassingseenheid voor open voe
staat op het kofferdeksel en in de kofferruimte bevindt zich dingslijn vaak een Transmatch genoemd, een samentrekking
de op afstand bedienbare aanpassingseenheid {Electron, juni van Transmitter en malcher. Een dergelijke Transmatch is
door Lewis McCoy beschreven in QST van juni 1964.
1989).
D.W. Rollema, PAoSE, vertaalde het artikel voor Electron
De voor de Tweede Wereldoorlog algemeen bij een antenne en voegde er een naschrift aan toe [H27]. Afb.VIII.3-16
toegepaste open voedingslijn dreigde na de oorlog verdron toont het principeschema van de Transmatch.
gen te worden door de coaxiale kabel Maar mede doordat De beschrijving slaat aan bij de lezers van Electron en het
in "Reflecties door PAoSE" herhaaldelijk de voordelen van toestel is door zeer veel amateurs met succes toegepast bij
een dipool met open voedingslijn ah multibandantenne voor een multibandantenne met open voedingslijn.
de kortegolfbanden naar voren worden gebracht maakt de
"kippcladder", zoals amateurs de open lijn vaak plegen te
noemen, in de jaren zeventig en daarna opnieuw opgang.
Zenders van na de oorlog zijn vrijwel zonder uitzondering
uitgevoerd met een antenne-aansluiting waarop een coaxiale
antennekabel met een karakteristieke impedantie van 50
ohm moet worden aangesloten en waarbij de impedantie,
waarmee de zender wordt belast, niet te veel mag afwijken
J4
van 50 ohm. Tussen de ingang van de open voedingslijn en
C2
J3
de kabel van de zender moet daarom een aanpassingseen
100
heid worden geschakeld die de symmetrische impedantie aan
de ingang van de lijn omzet naar een waarde van 50 ohm
voor de zender. Vaak wordt zo’n aanpasser een Antenne tu
ner genoemd maar strikt genomen is dat onjuist want het
toestel stemt niet de antenne af maar het geheel van anten
J2
ne plus voedingslijn.

H. de Waard, PAoZX, beschrijft in Electron van januari 1980
een aanpassingseenheid met slechts één knop die wordt ge
bruikt bij een dipool van 40 m lengte welke in het midden
wordt gevoed door ongeveer 8 m open lijn. Het principe er
van is aangeduid in afb.Vin.3-15. Met de onderling gelijke

Afb.VIII.3-16. Schakelschema van de Transmatch van Lewis G. McCoy,
W1ICP, een universele aanpassingseenheid voor de kortegolf die
zowel bij een open voedingslijn als een coaxiale kabel naar de anten
ne kan worden gebruikt.
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Afb.VII.3-19. Het koppelkastje van D.W. Rollema, PAoSE,
doet het omgekeerde van dat in afb.VIII.3-18. Hierbij wordt
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de antenne voor de autoradio mede gebruikt voor de tweeAf b. VIII.3-17. "Fietspompantenne” voor de

tweemeterband,

zoals

beschreven

meterzendontvanger.

door

C.J. Slieker, PEoCJS.

Bij de aanpassingseenheid van PAoZX was sprake van een
balun, samentrekking van haZanced-u/ibalanced, die was ge
maakt op een ringkern van femel. Wanneer de impedantie
waarmee de balun wordt belast bekend is kunnen kern en
aantal windingen zo worden gekozen dat het ferriet niet
magnetisch wordt verzadigd. Maar bij sommige toepassingen
van baluns is die impedantie niet bekend; valt die hoog uit
dan is verzadiging van het ferriet vaak niet te vermijden met
alle ongewenste gevolgen daarvan, zoals warm worden van
de kern en produktie van harmonischen van het signaaL
Vooral bij groot vermogen doet deze moeilijkheid zich voor.
Het probleem kan worden vermeden door een balun te ma
ken van coaxiale kabel die niet op een kern van magnetisch
materiaal is gewikkeld, dus op een vorm van isolatiemateri
aal of geheel zonder spoelvorm: "op lucht". Zulke kernloze
baluns worden geïntroduceerd in de rubriek "Reflecties door
PAoSE" van juni 1980.
Van de antennes voor het meter- en centimetergolflengtegebied, zoals die in de jaren tachtig in Electron zijn gepubli
ceerd, willen we er ook een aantal noemen. Het gaat daarbij
om typen die niet eerder in het verenigingsblad van de VERON zijn gepubliceerd. Waarbij wij de mogelijkheid niet uit
sluiten dat we een eventuele vroegere beschrijving bij ons
onderzoek over het hoofd hebben gezien.

In afb.Vm.3-17 is een antenne voor de tweemeterband afgebeeld die vanwege haar uiterlijk als "fietspompantenne" be
kend staat. De afbeelding komt uit een artikel van C.J. Slieker, PEoCJS, in Electron, januari 1980. De straler is een hal
ve golflengte lang. Dat geeft een geringe winst ten opzichte
van een kwartgolfstraler. Maar belangrijker is dat de impe
dantie in het voedingspunt aan de onderzijde van de straler
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Afb.VIII.3-18. G. Wynja, PAoGWF, gebruikt dit koppelkastje om de antenne van een tweemeterzend-

ontvanger in de auto tevens voor de autoradio te
gebruiken. Bij zenden gaan de lampjes branden
waardoor hun weerstand sterk toeneemt en de
energie die in de autoradio terecht komt wordt

beperkt. De dioden geven extra bescherming.
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Afb.VIII.3-20. Principe van de Quick Heading Beam voor de tweemeterband, beschreven door K. Spaargaren, PAoKSB.
Afb.VIII.3-22. Malthezerkruisantenne voor de 70 cm-band, gemaakt door

zeer hoog is: daar ligt een spanningsmaximum. Daardoor G.M. Scheepers, PAoGMS.
heeft de antenne geen aardvlak nodig "om zich tegen af
te zetten". De aanpassing van de hoge voetpuntimpedantie op de 50 ohm-kabel gebeurt met een coaxiale kwart- Niet iedere amateur wil een aparte antenne voor zijn zender
golfresonator die aan de onderzijde is kortgesloten. Daar is op de auto. Bijvoorbeeld om geen ongewenste aandacht te
de impedantie zeer laag; in het verbindingspunt met de stra- trekken. Het ligt voor de hand in dat geval te proberen één
ler zeer hoog; ergens er tussenin bedraagt de impedantie 50 antenne voor zowel de autoradio als de mobiele zendontvanger te gebruiken. In Electron worden hiervoor twee mogelijk
ohm en daar wordt de kabel aangesloten.
heden aangegeven. G. Wynja, PAoGWF, gaat uit van de an
In Electron van augustus 1983 beschrijft J. v. Galen, PAo- tenne voor de tweemeterradio en daarop dus juiste aanpas
NO, een antenne voor twee meter die op de achterruit van sing geeft (1/4- of 5/8-golfantenne). Voor medegebruik door
een auto wordt gelijmd. De energie-overdracht gebeurt capa- de omroepontvanger past hij het apparaatje volgens afb.VIIcitief door het glas. Aan de binnenzijde van de ruit wordt de 1.3-18 toe (Electron, december 1980).
antenne door een pi-filtertjc aangepast op de antennekabel. D.W. Rollema, PAoSE, doet het andersom: hij gebruikt de
Een type antenne dat met de komst van de autotelefoon antenne van de autoradio tevens voor de tweemeterzendontvanger. Daarvoor wordt het koppelkastje volgens afb.VIII.3zeer populair zal worden.
19 gebruikt. Daarin zit een T-netwerk om de antenne op de
zender aan te passen ("Reflecties door PAo
SE", Electron, juni 1985).
Een interessante richtantenne met verticale
polarisatie voor twee meter, waarbij de stralingsrichting elektrisch kan worden gewijzigd,
is door K. Spaargaren, PAoKSB, beschreven
in Electron, oktober 1986. Afb.VÜI.3-20
toont het principe van de antenne. Centraal
staat het gevoede element, een halvegolfdipool volgens het coaxiale principe. Daarom
heen zijn vier elementen gegroepeerd die in
het midden van stubs zijn voorzien waarvan
de lengte met relais op twee waarden kan
worden ingesteld. Daardoor fungeert zo’n
element als reflector of als director. Er zijn
nu twee mogelijkheden: één director en drie
reflectoren of twee directoren en twee
reflectoren. Zo gedraagt de antenne zich
ongeveer als een drie-elements-beam waar
van het stralingsdiagram in acht verschillen
de richtingen kan worden geschakeld. Wan
neer alle parasitaire elementen als director
worden gebruikt ontstaat een vrijwel perfec
Afb.VIII.3-21. De onderste van de twee antennes is de "Combiquad" van E. Beitler,
te rondstraler met een winst van circa 0 dB
PA3AYQ. Vanaf de mast naar rechts het horizontaal gepolariseerde 70 cm-deel met 13
ten opzichte van een dipooL Een bijzondere
elementen; naar links het verticaal gepolariseerde 70 cm-deel met 11 elementen. Naar
prestatie levert F. Sikkes, PAoSKS.
links ook de verticaal gepolariseerde antenne met 3 elementen voor 2 m.
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Afb.VIII.3-23.
UHF/SHF-multibandantenne,
H.P.J.M. van Amersfoort, PAoHVA

ontworpen

door

Hij ontwikkelt een computerprogramma in (Appelsoft)BASIC voor zijn ITT 2020 computer waarmee hij de Quick
Heading Beam van PAoKSB analyseert.
De ontwikkeling van het programma is een geweldige klus
die vele weken kost "met als hoofdingrediënten wiskunde, ge
duld en zweet", volgens PAoKSB. Maar het programma
maakt het dan ook mogelijk de impedantie in het voedingspunt en het stralingsdiagram in de verschillende configuraties
te berekenen. Het resultaat wordt in tabelvorm getoond.
PAoSKS loopt hiermee vooruit op de antenne-analyse-programma’s voor amateurs zoals die in Amerikaanse tijd
schriften pas jaren later zullen worden gepubliceerd!
Hoewel de cubical quad-anlcnne meestal met de kortcgolfbanden wordt geassocieerd zijn met zulke elementen in
raamvorm ook zeer goede richtantennes voor VHF en UHF
te maken. Afb.VIII.3-21 laat twee antennes zien; de boven
ste is voor 70 cm en bestaat uit een straler en reflector in
raamvorm en lineaire directoren. De onderste is een "combiantenne", een samenstel van richtantennes waarvan de ele
menten uit ramen bestaan:
1. Acht elementen met horizontale polarisatie voor 2 m.
2. Drie elementen met verticale polarisatie voor 2 m.
3. Dertien elementen met horizontale polarisatie voor 70 cm.
4. Elf elementen met verticale polarisatie voor 70 cm.
Het geheel is gemonteerd op een draagarm ("boom") van
4 m lang. Ontwerper van deze combi is E. Beitler, PA3AYQ,
en de beschrijving is te vinden in [H28].
Bij verticale polarisatie is een rondstraler gemakkelijk te ma
ken: een verticaal opgestelde straler is voldoende. Bij hori
zontale polarisatie is het minder eenvoudig. In paragraaf
VII.3 beschreven we een rondstralende antenne voor de
tweemeterband met horizontale polarisatie die ook nog enige
antennewinst oplevert: de klaverbladantenne, ook bekend als
big wheel. Een dergelijke klaverbladantenne, maar dan voor
70 cm, wordt door J.L.F. Bos, PAoAAX, beschreven in Elec
tron, december 1986.
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Afb.VIII.3-24. Eenvlaks-paraboolantenne van J.H. Hint, PAoKT.

Een minder bekend type rondstraler met horizontale polari
satie is de malthezer-kruis-antenne. Een uitvoering daarvan
voor 70 cm is door G. Scheepers, PAoGMS, beschreven in
Electron, juli 1989. Afb.VIII.3-22 toont er een plaatje van.
PAoGMS bereikt nog extra antennewinst door bundeling in
het verticale vlak, verkregen door twee malthezer-kruis-antennes op een afstand van 550 mm boven elkaar te monte
ren en in fase te voeden.
Een zogenoemde logaritmisch-periodieke antenne (LPA)
kan over een zeer breedbandig frequentiegebied worden ge
bruikt en geeft daarbij ook nog antennewinst. H.P.J. van
Amersfoort, PAoHVA, heeft een LPA gemaakt als belichter
voor een paraboolantenne die wordt gebruikt op de amateurbanden 23, 13, 9 en 6 cm (Electron, april 1983). De
voorpagina van Electron, april 1983, bevat een fraaie foto in
kleur van de LPA. Atb.VUI.3-23 is daarvan een reproduktie
in zwartwit.
Het maken van een parabolische spiegel voor een antenne is
geen eenvoudige opgave. Gemakkelijker is een parabool die
slechts in één vlak is gebogen.
De altijd actieve J.H. Flint, PAoKT, beschrijft zo’n eenvlaksparabool in Electron van december 1989 en afb.VHI.3-24
laat er een plaatje van zien. De antenne geeft op 1700 MHz
een winst van ongeveer 28 dB en dat blijkt voldoende om
ruisvrije METEOSAT-plaatjes te ontvangen.

Een probleem waar zelfmakers van antennes mee kampen is VIII.4. Ontvangtechniek
het bepalen of de antenne functioneert zoals verwacht. In de
praktijk is daarvan wel een indruk te verkrijgen maar dat is In paragraaf VIII.3 is te lezen dat "VERON-keurmeester"
J.F.M. v.d. List, PAoJOZ, een aantal in Nederland in de
uiteraard geen nauwkeurige maatstaf.
Het meten van stralingsdiagrammen van antennes vereist handel verkrijgbare zendontvangers deskundig heeft onder
apparatuur en veel ruimte waarover amateurs in het alge zocht en daarover in Electron rapporteert. Hij heeft ook een
meen niet beschikken. De afdeling Meppel van de VERON ontvanger van Japanse makelij getest, de NRD-525 van JRC
doet in dat opzicht voortreffelijk werk. Elk jaar biedt zij aan en doet daarvan verslag in Electron van oktober 1987.
amateurs de gelegenheid om hun zelfgemaakte antennes te T.W.H. Fockens, PAoKDF, bezit zo’n NRD-525 en hij ver
laten meten door deskundigen die van professionele appara telt in het novembernummer zijn ervaringen als gebruiker.
tuur gebruik maken. De resultaten worden in Electron gepu
bliceerd. De metingen kunnen worden gedaan in de 144- en De samenvatting van zijn bevindingen begint aldus: "De
432 MHz-band. In 1989 wordt ook de 50 MHz-band eraan NRD-525 is een communicatieontvanger die geplaatst moet
worden in het grensvlak tussen de bovenzijde van de amateurtoegevoegd [H29].
markt en de onderzijde van de markt voor professionele gebrui
kers". Het blijkt één van de beste ontvangers te zijn die op
de markt voor de amateur te koop is.
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Afb.VIII.4-1. Resultaten van metingen, door ON5DO verricht aan het
ontvanggedeelte van een aantal zendontvangers. De metingen zijn
uitgevoerd met ingeschakeld EZB-filter. Aan de ontvanger werd toe
gevoerd het gecombineerde signaal van twee signaalgeneratoren op
frequenties van 14200 en 14220 kHz.

Ook R.P. Christiaanse, PAoGMW, houdt zich bezig met
ontvangers. In 1979 heeft hij er een twaalftal aan de tand
gevoeld; de resultaten zijn te lezen in [G46]. In 1981 vervolgt
hij zijn serie "Metingen aan ontvangers" met een tweedelig
artikel, waarbij voor deel 2 assistentie is verleend door P.J.
Bijlander, PAoPJE. De metingen zijn gericht op het sterksignaalgedrag van ontvangers en uitgevoerd door ON5DO in
het laboratorium van ITT te Antwerpen [H30]. Afb.VHI.4-1
toont de gemeten eigenschappen van een aantal ontvangers
(ontvangdeel van zendontvangers).
Het sterksignaalgedrag van ontvangers krijgt terecht steeds
meer aandacht. Daarbij komen begrippen als "dynamisch
werkgebied", "1 dB-compressiepunt" en "interceptpoint" aan
de orde. D.W. Rollema gaat op deze zaken uitvoerig in
onder de kop "Communicatie-ontvangers vandaag" in vier
afleveringen van zijn rubriek "Reflecties door PAoSE" [H31].
Ook H.L. Rutgers, PAoSU, houdt zich bezig met het ont
werpen van hoogwaardige ontvangers voor de amateur. Een
belangrijk aspect daarbij is de verdeling van de totale ver
sterking over de diverse trappen. PAoSU behandelt dat
onderwerp in zijn artikel "GAJN-DISTRIBUTION of ’Versterkingsverdeling’ in ontvangers" (Electron, augustus 1982).
De juiste keuze van de middenfrequentie(s) en het frequentiegebied van de vaste en variabele oscillatoren in ontvangers
en zenders is van belang om "fluitjes" en ongewenste ont
vangst van signalen of uitstralingen bij zenders te voorko
men. PAoSU neemt ook dat onderwerp onder de loep in
"Het kiezen van frequenties bij de bouw van een transceiver"
(Electron, februari 1989).

De versterkertrappen die in een ontvanger voorafgaan aan
het middenfrequentfilter moeten signalen met een grote
dynamische omvang lineair versterken wil het sterksignaalgedrag niet in het gedrang komen. K. Spaargaren, PAoKSB,
schreef in Electron van februari 1979 over de veldeffecttransistor type P8000 die voor zulke lineaire versterkers zeer
geschikt bleek te zijn.
In 1980 wordt dit onderwerp weer opgevat door E.H. Lee
man, PAoEHL, die met een P8000 in gemeenschappelijkegate-schakeling de volgende prestaties bereikt: versterking
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Af b.VIII.4-3. Door K. Spaargaren, PAoKSB, ontworpen UP-convertor, die het frequentiegebied van 10 kHz tot 30
MHz in 1 MHz brede bandjes omzet naar de tweemeterband. Met schakelaar S1 wordt de ingangsfrequentieband
gekozen. 1: 10...100 kHz; 2: 100...300 kHz; 3: 0,3...1 MHz; 4: 1...3 MHz; 5: 3...10 MHz; 6: 10...30 MHz.

7 dB; dynamisch werkgebied 110 dB; grensgevoeligheid -135
dBm; berekend interceptpoint 30 dBm. PAoEHL vermeldt
niet welk interceptpoint, tweede of derdegraads en ook niet
of dat aan de in- of de uitgang van de versterker geldt [H32].
Maar zeker is dat met een P8000 ook zonder tegenkoppeling
een uitstekende versterker is te maken. De transistor blijkt
echter moeilijk verkrijgbaar. F.L.W. Dijstelbergen, PAoDYS,
heeft ontdekt dat het binnenwerk van de P8000 ook in ande
re behuizingen met type-aanduidingen als BF246 en BF247
voorkomt en die zijn wel gangbaar. Alleen is de warmtedissipatie door de kleinere behuizing minder. PAoDYS slaagt
erin het huis van een BF247 zodanig te bewerken dat het op
een koelvin kan worden aangebracht waardoor de dissipatie
voldoende groot wordt [H33]. N.K. Hoekstra, NL-590, meldt
dat de chip die in de P8000, BF246 en BF247 zit, ook in de
2N4856A wordt toegepast [H34]. Tenslotte deelt de firma
MECOM te Bedum mede dat zij de P8000 normaal op voor
raad heeft; de prijs is echter zo laag dat het niet de moeite
loont ermee te adverteren, hoe laag dan wel wordt er echter
niet bij vermeld ... [H35J.
Een zeer lineaire, breedbandige tweetrapsversterker met
groot dynamisch werkgebied is ontworpen door Terry A.
Conboy, N6RY, zie afb.VHI.4-2. De N6RY-versterker werd
in september 1979 beschreven in de rubriek "Reflecties door
PAoSE" en H.L. Rutgers, PAoSU, toont in het nummer van
augustus 1981 aan wat de toepassingen ervan in een ontvan
ger zijn.
K. Spaargaren, PAoKSB - hoe vaak hebt u hem al niet ont
moet in dit boek - laat ook in de jaren tachtig de lezers van
Electron weer profiteren van zijn creativiteit. In mei 1981
komt hij met een "UP-convertor" die de frequentieband tus
sen 10 kHz en 30 MHz in stukjes van 1 MHz breed omzet
naar de tweemeterband, waardoor een bezitter van een ont
vanger voor 144... 146 MHz onder andere alle amateurbanden kan beluisteren. De tweemeterontvanger moet uiteraard
372

wel geschikt zijn voor telegrafie, amplitude- en éénzijbandgemoduleerde signalen. Het schema van de convertor ziet u in
afb.Vm.4-3. De lokale oscillator - die niet is afgebeeld - le
vert een signaal in de band 116... 144 MHz dat afkomstig is
van een variabele oscillator. Die kan op elk veelvoud van 1
MHz fasevergrendeld worden met een harmonische van een
kristaloscillator op 1 MHz. Dat gebeurt in een schakeling die
gebruik maakt van een sample and hold detector.
Het voordeel daarvan boven een conventionele fasedetector
is dat het referentiesignaal - hier dus 1 MHz - vrijwel niet
doordringt in het regelsignaal voor de oscillatorfrequentie,
waardoor "fluitjes" op veelvouden van 1 MHz worden verme
den.
In 1986 overtreft PAoKSB zichzelf: in Electron van augustus
beschrijft hij een ontvanger die de frequentiebanden 10 kHz
... 180 MHz en 360...450 MHz bestrijkt en wordt bestuurd
door een microprocessor. De ontwerper toont daarmee aan

Afb.VIII.4-2. Breedbandige versterker met groot dynamisch werk
gebied, ontworpen door N6RY.
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Afb.VIII.4-4. Blokschema van een ontvanger met besturing door een microprocessor, ontworpen door
K. Spaargaren.

even goed thuis te zijn in de radiotechniek
als in computerapparatuur en -program
matuur. Afb.VIII.4-4 toont de ontvanger en
afb.VIIl.4-5 de computer in blokschemavorm.
Moderne ontvangers van de jaren tachtig uit
Japan kunnen vaak met behulp van een ex
terne computer worden bestuurd. J. Geleick,
PEoGJG, heeft zich daarmee beziggehou
den. In Electron van oktober 1985 vertelt hij
hoe een ICOM IC-R70 ontvanger kan wor
den bestuurd door een ZX81/Timex 1000
computer. Het kan ook met een Sinclair
Spectrum 48K computer en dat laat
PEoGJG zien in het nummer van oktober
1986.
Complete ontvangers voor de kortegolf wor
den in Electron ook beschreven. P.M. Bak
ker, NL-4520, experimenteert graag met
schakelingen uit het verleden en in april
1986 beschrijft hij een rechtuit-ontvanger
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voor de tachtigmeterband, type 1V-l, die begint met een tweekringsbandfilter, gevolgd door een
EF183 h.f.-versterker, een E80F
als teruggekoppelde roosterdetector, waarvan de afstemcondensator mechanisch is gekoppeld met
die van het ingangsbandfilter, en
tenslotte een EF184 als Lf.-eindbuis voor hoofdtelefoonontvangst.
Afb.VIII.4-6 geeft een indruk van
het toestel dat ondanks de "ou
derwetse" opzet goed voldoet.
Eerder, in januari 1985, beschreef
P.M. Bakker "Een achterzet-ontvanger voor 2500 tot 4100 kHz".
Daarin valt de 80 meter-band.
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Afb.VIII.4-5. Blokschema van de computer die de ontvanger volgens afb.VIII.4-4 bestuurt.

Afb.VIII.4-6. Rechtuit-ontvanger voor da tachtigmeterband van
P.M. Bakker, NL-4520.

Om andere banden te ontvangen komt de ontvanger achter
convertors met kristaloscillatoren, vandaar "achterzet". De
ontvanger is een superheterodyne met zowel buizen als transistoren. De middenfrequentie bedraagt 142 kHz. Om vol
doende spiegeldemping te verkrijgen gaan aan de mengtrap
vier afgestemde kringen vooraf waarvan de variabele conden
satoren mechanisch zijn gekoppeld met die van de lokale
oscillator; er wordt dus een vijfvoudige afstemcondensator
gebruikt. De bandbreedte van de m.f.-versterker kan op twee
waarden worden ingesteld: voor AM en EZB. Hoewel de
opzet van deze ontvanger "klassiek" mag worden genoemd is
die uit radio technisch oogpunt gezond. Daarbij valt op hoe
zorgvuldig de maker de schakeling heeft gedimensioneerd.
Dat blijkt ook uit het feit dat hij bij de keus tussen buis of
halfgeleider voor iedere trap heeft nagegaan welke van die
twee componenten het best voldoet.
Als "ouderwets" kan ook het "Middenfrequentbandfilter met
omschakelbare bandbreedte" worden gekwalificeerd dat
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D.W. Rollema, PAoSE, beschrijft in
Electron van februari 1980. Het fil
ter werkt op 50 kHz en heeft acht
kringen die gemaakt zijn met spoe
len in potkemen van fcrrict en een
kringkwaliteit Q van ca. 370 hebben.
De bandbreedte kan met een scha
kelaar worden ingesteld op tien
waarden van 130 Hz tot 9,4 kHz. In
samenwerking met een systeem van
passband tuning voldoet het filter - Afb.VIII.4-7. Blokschema van een ontvanger voor 80 en 20 m, ontworpen door P.F. Maartense,
ondanks de wat verouderde techniek PAoMS. De ontvanger is als bouwpakket verkocht door het VERON-Servicebureau.
- uitstekend en het wordt op het
moment van schrijven van deze paragraaf - januari 1994 - Een voor die tijd wèl zeer modem ontwerp is afkomstig van
nog steeds met genoegen gebruikt.
P.F. Maartense, PAoMS, zie afb.VIII.4-7. Het is een superheterodyne-ontvanger met een middenfrequentie van 9 MHz. Dat maakt het
moge lijk om met een lokale oscillator die
(Kamer antennes
00 slechte enkele
an/ennede
band 5,0...5,0 MHz bestrijkt zowel de
nieten va* elkaar
SÏgnaaJ
80- als de 20 meter amateurband te ont
vernederd)
/
vangen, waarbij alleen de ingangstrappen
worden geschakeld. Ook in dit ontwerp is
Beeldscherm van XY-osciUograaf aan LFosei Hater
van de P8000 veldeffectransistor gebruik
Signaa.1
uifgang van ontvangers. kerks om vakenkele
gemaakt. De ontvanger wordt in de vorm
seconden. Resultaat toont f^dtog,
amplitude- en fiiy verschillen tassen
van een bouwpakket verkocht door het
avde fatten) signalen <mderkng
VERON Servicebureau en de beschrij
LF-Siqnaal (ontvangst-Van G3
hg Fk)oSf\
ving
in Electron van april 1980 is gericht
of 26-^iggo, 1900 gfit, 3700kHz)
op de beginnende amateur en daarom
zeer gedetailleerd.
gZctefcctoerd LFIn Electron van maart 1986 wordt einde
storing 1
Sianaal me/
gewenstI
lijk weer eens een peilontvanger voor de
onrVf^gerasc'toaior
Storing 2
Signaal
\
tachtigmeterband gepubliceerd. Dat ge
l8o9 Jn fazs.
beurt door S. Kooistra, PE1FFH. Hij
noemt zijn ontwerp de "Friesland 80 me
ter (peil)ontvanger", ofte wel FRL-80.
J>« fa^JL van gedetecteerd (6Z&-) signaal
"Peil" staat tussen haakjes omdat het toe
is afkamkdgk van defi^e van de
stel
ook thuis als ontvanger voor begin
ontvamaeroscillafcr. Jlaaram moeten
de oscllwarzn Van de divCrsihg-ontvangers
ners kan worden gebruikt. De ontvanger
in fazji gelgk big een lopen
werkt volgens het systeem van directe
(f
conversie. Het raam is apart gehouden
k\
Jtoor de dteersi tg-ontvangers gescheiden fe
en door een coaxiaal kabeltje met de
beluisteren met stortO-(wof) telefoon, k*n
ontvanger verbonden. Om de FRL-80
/ /
dfteb Of treden
gtvwf signaal m stormg
ook thuis te kunnen gebruiken is een
afurteete*d ud versckdlende ricktonger
uitgangstrap voor luidspreker toegepast.
\J/
Sckgnt te komen---------------- V
Dat heeft wel het nadeel van een groter
stroomverbruik, zodat de batterij (9 V)
-af
tamelijk snel leeg is. PE1FFH beschrijft
ONTVANGER
in Electron van juli 1989 een nieuwe ver
'onfr. osc.
6F0
sie die FRL-87 heet. Ook hier weer een
directe-conversie-ontvanger met apart
raam die echter wat minder is geminiatuWFFtfl
IbuFFCRI
l&JFrtftl
riseerd dan de FRL-80 waardoor begin
ners de FRL-87 wat gemakkelijker kun
nen namaken. Bovendien wordt het
apparaat als bouwpakket geleverd, waar
ÖNTVANGCR
CONV.
door het reproduceren nog eenvoudiger
k
Cxperim&t/l/e opstolfcng voor
is gemaakt.
\ d» versitg-óntva*g$t (z/e ook foto)
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■ï

\A
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(zonder eijen osc.)

(zonder tigtn osc.)

Afb.Vlll.4-6. Experiment met diversity-ontvangst door J. Evers, PAoCX.
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Afb.VIII.4-9. Blokschema van de Ujubileum',-ontvanger voor de tweemeterband,
ontworpen door W.C. Niericker, PAoTLX

Voordat we de ontvangers voor de kortegolf verlaten maken
we nog melding van een interessant experiment met
diversity-ontvangst dat door J. Evers, PAoCX-DJoSA, is be
schreven in Electron van oktober 1982. Diversity-ontvangst is
een middel dat vooral in de profesionele radiowereld bij vas
te verbindingen wordt toegepast om de gevolgen van fading
(sluiering) te bestrijden.
Daarbij worden twee of meer ontvangers gebruikt met ieder
een eigen antenne die zo ver van elkaar zijn verwijderd dat
de minima in de sterkte van het ontvangen signaal voor de
antennes niet op dezelfde tijdstippen optreden. Bij de klas
sieke methode voor ontvangst van amplitudegemoduleerde
zenders worden de laagfrequentuitgangssignalen van de ont
vangers parallel geschakeld en ook de
regelsignalen voor de automatische
versterkingsregeling met elkaar ver
bonden. De ontvanger die op een ge
geven moment de sterkste ontvangst
geeft drukt daardoor met zijn hoge
regelspanning de andere, zwakkere,
ontvanger(s) dicht. Zo wordt automa
tisch en onmerkbaar altijd de ontvan
ger bevoordeeld die het signaal het
sterkste ontvangt. Bij éénzijbandmodulatie is het minder eenvoudig want
daar is de fase van het laagfrequentsignaal afhankelijk van de fase van de
oscillatoren in een superheterodyneontvanger en daarom moeten de oscil
latoren van de diversity-ontvangers in
fase blijven. Het eenvoudigst is uiter
aard om gemeenschappelijke oscillato
ren voor de twee of meer ontvangers
te gebruiken.
In afb.VIII.4-8 is te zien hoe PAoCX
het doet. Hij gebruikt twee Duitse
ontvangers type MW.E.c. uit de Twee
de Wereldoorlog met voorgeschakelde

convertors. De twee antennes zijn in de kamer opge
hangen op slechts een paar meter van elkaar. Toch
treedt er reeds een duidelijk diversity-effect op.
Dat is te zien op het beeldscherm van de oscillograaf
zoals in afb.Vni.4-8 op de typerende CX-manier is
getekend. Voor de rest geeft het plaatje één en an
der duidelijker aan dan woorden kunnen weergeven.
Het Servicebureau van de VERON brengt ook een
bouwpakket voor een tweemeter ontvanger uit, die
SP81 (superpeilontvanger 81) wordt genoemd. Het
toestel kan echter ook als thuisontvanger worden
gebruikt. De opzet en ook het uiterlijk vertonen
overeenkomst met de SP75 die door de afdeling
Gouda van de VERON in Electron van april 1977
werd beschreven. En de SP75 leek weer sprekend op
de R72 uit Electron van december 1972 ... In alle
gevallen gaat het om een superheterodyne-ontvanger
met een vrijlopende lokale oscillator en een middenfrequentie van 9 MHz, uitgerust met detectoren voor
AM en FM.

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de VERON
brengt het Servicebureau een bouwpakket voor een meer
geavanceerde tweemeterontvanger uit die de toepasselijke
benaming "Jubileum" krijgt. Ontwerper van deze dubbelsuper
is W.C. Niericker, PAoTLX. Afb.VUI.4-9 toont de opzet van
de ontvanger in de vorm van een blokschema. Later is er
nog een S-meter aan toegevoegd en hoe de "Jubileum" dan
oogt is te zien in afb.VIII.4-10 [H36].

Afb.VIII.4-10. De "Jubileum’-ontvanger, uitgebreid met een S-meter.
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Veel amateurs zien erg op tegen het maken van spoelen,
ook al gaat om slechts enkele windingen "op lucht". Aan dat
probleem komt F.A.O. Eenhoorn, PAoZR, tegemoet.
In Electron van september 1987 beschrijft hij "Een twee me
ter convertor met 'gedrukte’ printspoelen". Afb.VIII.4-11
toont het schakelschema van de convertor die de band 144
...146 MHz omzet naar 28...30 MHz. De "gedrukte" spoelen
bevinden zich aan de onderdelenzijde van de printplaat, zie
afb. VIII.4-12. Hetzelfde procédé past PAoZR toe bij een
"up-convertor" voor de 50 MHz-band waarvan afb.Vn.3-8
een plaatje toont
Tenslotte besteden we nog enige aandacht aan ontvangers
voor tekst of plaatjes, zoals die in Electron van de jaren tach
tig zijn te vinden.
De overdracht van kaarten, foto’s, tekeningen en andere
documenten wordt "facsimile” genoemd, later afgekort tot
"fax". De mogelijkheden voor amateurs om hieraan mee te
doen nemen toe doordat de Siemens Hell-Fax KF 108 facsimile-ontvanger binnen hun bereik komt. Een driedelig arti
kel over dit onderwerp is geschreven door W.D.M. Janssen,
PE1CMX [H37].

Afb.VIII.4-12. Onderdelenzijde van de printkaart voor de tweemeter
convertor van PAoZR. Let op de "gedrukte spoelen".

beeld een cassetterecorder gebruikt. Om het toerental con
stant te houden is het motortje gekoppeld met een fietsdyna
mo die als synchroonmotor werkt en wordt gevoed uit een
toongcncrator met flink uitgangsvermogen. Daarmee kan de
snelheid van het schrijftoestel op de gewenste waarde wor
den ingesteld en vervolgens stabiel gehouden [H23].

Radio ieletype., RTTY, wordt in de loop van de jaren tachtig
steeds meer met behulp van elektronische randapparatuur
met beeldscherm bedreven. Maar in het begin van het de
cennium is de mechanische verreschrijver nog algemeen in
gebruik.
Tussen die machine en de radio-ontvanger en -zender is een
convertor nodig. Een mooi ontwerp daarvoor is afkomstig
van J. v.d. Berg, PAoJBB, en door hem beschreven in een
vijfdelig artikel [H38].

Voor ontvangst van de signalen van hellschrijvers maakt
M.J. Schouten, PAoMJS, een mechanische ontvanger die
tevens morsesignalen op de papierstrook kan brengen. Voor
de aandrijving wordt een gelijkstroommotortje uit bijvoorC 1 0^
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Afb.Vlll.4-11. Tweemeterconvertor van FAO. Eenhoorn, PAoZR.
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Hoofdstuk IX
Radio en radio-amateurisme in het voormalig Nederlands-Oost-Indië
W.J. Betz, PA3ADW, ex-PK1BU

IX.1

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over radio en radio-amateurisme in het
voormalig Nederlands-Oost-Indië tot de souvereiniteitsover- Uit de zojuist genoemde gebundelde tijdschriften, welwillend
dracht eind 1949. Gemakshalve zal daar waar "voormalig door de bibliotheek van de VERON ter beschikking gesteld,
Nederlands-Oost-Indië" wordt bedoeld alleen "Indië" worden heb ik vele belangrijke punten weten op te halen. Voorts
zijn gegevens geput uit De Ingenieur in Nederlands Indië; Een
geschreven.
Het mag als bekend worden verondersteld dat velen aldaar leven met radio van W. Vogt; het jubileumboek N.VVR.
hun bezittingen hebben verloren, niet alleen in de Japanse 1916 - 1926; Van draadlooze tot Radio, geschreven door H.
bezettingstijd van 1942 tol 1945, doch ook in de rumoerige Mulder; De Vonkenboer, geschreven door M. Hellemons; en
periode daarna. Zo zijn periodieken op radiogebied van ver vele andere losse geschriften en foto’s verstrekt of ter inzage
enigingen en die van zendamateurs verdwenen, op een aan gegeven door bevriende radioamateurs. Ook werden musea
tal exemplaren na, zoals Onze Antenne, verschenen vanaf bezocht, waaronder het Tropenmuseum en het PTT-museum. Uiteindelijk alles gelardeerd met belevenissen en eigen
november 1923 en CQ-PK vanaf september 1933.
De Nederlandse periodieken zoals Radio Expres, verschenen ervaringen vanaf de beginjaren twintig. Ter oriëntatie een
vanaf 1923 en Radio Wereld vanaf 1924, hebben vaak artike kaartje van de "Gordel van Smaragd", afb.EX.1-1. De lengte
len overgenomen uit de hierboven genoemde uitgaven en de van Java is circa 1080 km.
Indische Pers.
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Af b. IX. 1-1. Het voormalige Nederlands-Oost-Indië, thans Indonesië genoemd. De lengte van het eiland Java tussen het meest oostelijke en
westelijke punt bedraagt circa 1080 km.

377

IX.2

Hoe het begon

De verbindingen vanuit Nederland met de overzeese gebieds
delen waren in het algemeen gesproken tot de jaren twintig
problematisch, zo ook die met Ncderlands-Oost-Indië. Direc
te kabelverbindingen tussen Nederland en Indië waren er
niet, dat zou een te kostbare zaak zijn geworden.
Sinds 1859 lag er een zeekabel tussen Batavia en Singapore
en voor het interinsulaire verkeer landlijnen en zeekabels
tussen de grote plaatsen. De singaporekabel moest echter na
twee jaar worden verlaten vanwege de vele reparaties en
hoge kosten. Een decennium later (in 1872) kwam er een
nieuwe zeekabel tussen Batavia en Singapore en werd een
zeekabel gelegd tussen Oost-Java en Port Darwin. Door tus
senkomst van Singapore kwam via India de telegraafverbin
ding met Europa tot stand. Met het leggen van een zeekabel
tussen Menado (Celebes) en Guam in 1905 lag de telegraaf
verbinding met Amerika open.
Ongeveer in 1898 werden door de PTT telefoonverbindingen
aangelegd tussen de grote plaatsen op Java en werden de

ry

AJb.lX.2-2. Het interieur van het station te Koepang. Zittend W. Vogt

Afb.IX.2-1. 5 kW vonkzender van Telefunken te Koepang op Timor
[J1].

een 5 kW vonkzender werd geplaatst te Sabang (eiland bij
de noordelijke punt van Sumatra). Het jaar daarop kwamen
er zenders van 5 kW te Koepang (Timor, afb.IX.2-1 en 2), te
Noesa Nive (Ambon, afb.lX.2-3) en van 10 kW te Sitoebondo (Oost-Java), welke laatste ook voor experimenten werd
gebruikt. Uiteraard werd gewerkt op de langegolf, circa 5000
m. De antennemasten waren 85 m hoog. De zendinstallaties,
inclusief ontvangers, werden geleverd door de firma Telefun
ken. Communicatie met schepen behoorde toen ook tot de
mogelijkheden en er kon ervaring worden opgedaan betref
fende de reikwijdte van de diverse zenders. In een later stadi
um werd te Mangarai (bij Batavia) een speciale zender voor
scheepsverkeer met roepletters PKB opgesteld die op een
golflengte van 600 m werkte met een specifieke, scherpe
hoge vonktoon. De afbeeldingen IX.2-1, 2 en 3 geven een
indruk van de situatie [Jl].

[J1]-

Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak kon worden
bovengrondse netten allengs uitgebreid. Ook werd gebruik verwacht dat de kabelverbindingen met het buitenland zou
gemaakt van de voor dienstgebruik bestemde telegraaflijnen den kunnen uitvallen. Dit was dan ook het geval, doch er
langs de spoorwegen; zowel door de telegraaf- als de tele
foondiensten. De bovengrondse lijnen waren uiteraard
zeer kwetsbaar voor blikseminslag. Het is wellicht nog
interessant om te vermelden dat de ijzeren beugels in de
isolatoren werden bevestigd met gesmolten zwavel, af
komstig van vulkanen.
Dagbladen, lectuur en correspondentie kwamen na een
maand per boot aan in de grote havens bij Medan (Belawan), te Tandjoeng Priok (Batavia), Semarang, en Soerabaja. Van daaruit ging het per boot van de K.P.M. (Ko
"dS 3 B
ninklijke Paketvaart Mij.) naar de andere eilanden van de
archipel en op Java en een deel van Sumatra per trein.
lob
Alhoewel de treinverbindingen op het eiland Java goed
konden worden genoemd, bleven er toch nog vele gebie
den over die met paard en wagen of speciale bode moes
ten worden bereikt: denk aan suikerfabrieken, koffie-,
thee- en rubberplantages. Er kwam enige verbetering in
de interinsulaire communicatie in de archipel toen in 1912 Afb.lX.2-3. Het radiostation Ambon (Noesa Nive); een eiland ten zuidwes
ten van het eiland Ceram [J1 ].
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waren gelukkig nog mogelijkheden via andere landen. Met
die situatie moest nog jaren worden geleefd.

Het was ir. C.J. de Groot, chef van de telefoon- en radio
dienst bij de PTT in Indië, die er reeds in een vroeg stadium
voor pleitte een rechtstreekse radioverbinding op de lange
golf (VLF) met Nederland tot stand te brengen. Uit zijn
proefnemingen met de 10 kW-zender te Sitoebondo was
hem gebleken dat dankzij spiegelingen van het aardopper
vlak en de Heavisidelaag, later Kennelly-Heavisidelaag ge
noemd, het mogelijk was afstanden tot 3000 km te overbrug
gen. Met veel groter vermogen moest het mogelijk zijn op de
langegolf de 12000 km (4 x 3000 km) lange verbinding naar
Nederland tot stand te brengen. Helaas stonden de toenmali
ge autoriteiten daar nog sceptisch tegenover. In zijn tijdens
zijn vakantie in Nederland op 18 mei 1916 verschenen
proefschrift gaat de daarop gepromoveerde dr.ir. C.J. de
Groot op de genoemde mogelijkheid diep in. Zie ook para
graaf 1.6.

IX.3.

De kogel door de kerk

Op een gedenkwaardige avond in december 1916 werd de
bemanning van het radiostation te Sabang opgeschrikt door
de fluitvonksignalen - door de gebruikelijke luchtstoringen
heen - van het radiostation te Nauen (bij Berlijn) met een
proefuitzending. Groot was de vreugde, te groot de emotie
van de heer De Haas die de verplichte geheimhouding als
telegrafist doorbrak. Dit is hem later vergeven. De zender
werkte met een vermogen van 100 kW op een golflengte van
circa 5000 m. De afstand Nauen - Sabang bedraagt 9000 km.
Naar aanleiding van deze gebeurtenis, bewijs voor de goede
visie van dr. de Groot, kon een begin worden gemaakt met
de experimenten om te komen tot de sterkste lichtboogzen
der ter wereld, ontworpen voor 2600 kW. Vele waren de nog
te overwinnen moeilijkheden. Het heeft nog tot december
1918 geduurd voordat het groene licht werd gegeven voor de
bouw van de enorme installatie met bijbehoren en reserves.
Hiermee zou kunnen worden voldaan aan de politieke nood
zaak van een directe verbinding.

Afb.lX.4-1. De Bandoengse hoogvlakte, waarop o.a. de lokatie van
de stations Malabar en Tjangkring is aangegeven.

Afb.lX.4-2. BedrijfscentraJetafel van het ontvangstation Tjangkring.
Op de achtergrond een ontvangtoestel met honingraatspoelen.
Links een seinautomaat waarmee de ontvangen berichten recht
streeks per landlijn naar Weltevreden werden geseind fJ1]. (Foto:
PTT-museum).
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IX.4

Voorbereidende werkzaamheden
en experimenten

"De wereld diende zich aan" zoals hij later schreef [JIJ.

De (oorlogs)berichten werden aanvankelijk per koerier naar
In december 1916 keerde dr. de Groot terug naar Indië met Bandoeng gebracht en vandaar doorgeseind naar de Gouverhet pantserschip H.M. "De Zeven Provinciën". Hij bracht neur-Generaal te Batavia. In een wat later stadium gaf Vogt
onder meer een radio-ontvangtoestel
mee dat was voorzien van Telefunken "lampen" - een novum voor die
tijd - alsmede een collectie van die
lampen.
■w
Allereerst moest begin 1917 de kwa
liteit van de ontvangst worden be
i
proefd en vastgesteld. Daartoe werd
- <
15 km ten zuidoosten van Bandoeng,
':
'-.L:.!
aan de rand van de hoogvlakte, te
Tjangkring een luisterpost ingericht
(afb.IX.4-1) die was voorzien van
een kilometers lange dubbeldraads
antenne welke aan de noordzijde de
- i
1
berg opging (deze berg staat los van
...T.
■ T
de later in dit hoofdstuk te noemen
ƒƒC,
'\
< r !
Goenoeng (= berg) Malabar). De
afstand tussen de antennedraden
bedroeg 15 m en de hoogte van de
palen 20 m. Eerst moest uiteraard
toestemming worden verkregen voor
het kappen van het oerwoud, wat bij
het bosbeheer niet in goede aarde
viel Direct na de installatie van het
ontvangtoestel in een houten hutje
tegen een berghelling (afb.IX.4-2)
konden de grote Europese telegrafie- Afb.IX.4-3. Ontvanginstallatie voor perstelegrammen van ANETAte Weltevreden. De ontvanger is
stations op VLF in de avond- en een Marconi-toestel met zes lampversterkers, één der meest geperfectioneerde uit die tijd. Met
nachturen worden ontvangen. Als dit apparaat kon in de vroege ochtend in de VLF-band worden ontvangen de stations Leafield,
telegrafist werd aangesteld Willem Bordeaux, Nauen en Eilvese. Er werd wel storing ondervonden van de zender te Malabar [J5J.
Vogt (later bekend AVRO-man). (VLF = Very Low Frequency)
:<{ !*
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Afb.lX.4-4. Ontvangstation Rantja Ekek in opbouw [J3].

380

de berichten zelf telegrafisch recht
streeks door via een directe lijn naar
het centrale punt te Weltevreden, dat
was het persbureau ANETA (afb.IX.43) De ontvangst gebeurde meestal op
golflengten tussen 5000 en 6000 m. Ondanks het helse lawaai van de tropische
luchtstoringen kon het oor het toontje
van Nauen en andere stations vrijwel
altijd uitzeven. Zo kon ook het einde
van de Eerste Wereldoorlog door de
eenzame en begrijpelijkerwijs in emotio
nele stemming verkerende telegrafist
W. Vogt worden doorgegeven. Niet
lang daarna werd de luisterpost te
Tjangkring opgeheven en vervangen
door die te Rantja Ekek, 20 km oost
van Bandoeng, waar zo goed als geen
last werd ondervonden van de inmiddels
begonnen proefnemingen van het radio
station Malabar (afb.IX.4-4).

IX.5

De eerste zendproeven op het
bergstation Malabar

Na de geslaagde en bemoedigende resultaten bij de
ontvangst van buitenlandse telegrafiezenders op
VLF te Tjangkring moest nu met spoed worden ge
werkt aan een zendstation, met als eerste probleem
de plaats voor de antenne. Tengevolge van de oor
logsomstandigheden was de plaatsing van een zestal
hoge vakwerkmasten op de Bandoengse hoogvlakte
op korte termijn niet mogelijk. Het materiaal moest
uit het buitenland komen en de kosten waren bui
ten proportie. Gedacht werd nog aan een kabel aan
een ballon, maar dit idee werd al gauw om prakti
sche redenen verworpen. Daarop kwam dr. de
Groot, die te Bandoeng woonde, met het voorstel
een bergantenne op te stellen. Na enig zoeken werd
als doelmatige lokatie gevonden een dal in het MaAfb.lX.5-1. Waterreservoir ten behoeve van de waterkrachtcentrale, 1920 [J3J.
labargebergte waarvan de as lag in de gewenste
noord-west-richting voor Europa. Het zendercom
plex zou komen te liggen aan het begin van het dal, waar vormig worden opgehangen aan draagkabels over het dat In
dat het breedst was, en een meerdraadsantenne zou waaier- allerijl - de tijd drong - werd opdracht gegeven voor de bouw,
de aanschaffing van de nodige materialen, mate
rieel en kabels, waarbij men vanwege de
schaarste moest roeien met de riemen die er wa
ren. Het Departement van Verkeer en Water
staat had reeds toestemming gegeven voor de
uitvoering van het plan-De Groot. Begrijpelijker
wijs was van de zijde van het Boswezen weer
bezwaar gemaakt tegen het kappen van zoveel
oerwoud.
Bij de Amerikaanse Federal Telegraph Company
was een 100 kW-Poulsen(lichtboog)-zender aan
geschaft, een installatie die dr. de Groot tijdens
Afb.lX.5-2. Houten drukleiding met een doorsnede van circa 1 m naar de turbine
zijn vakantiereis naar Nederland in Amerika had
van de waterkrachtcentrale [J3].
bezichtigd. (Voor de theorie verbonden aan
lichtboog- en machinezenders zij verwezen naar
paragraaf 1.7).

Afb.IX.5-3. Waterkrachtturbine met generatoren [J3].

Problemen waren er nog vele. De weg naar
Pengalengan (zie afb.IX.4-1), met een grote
brug over de rivier de Tjitaroem, mocht niet
zwaarder worden belast dan met zes ton.
Vanaf deze weg moest nog een zijweg (berg
weg) komen naar het zendercomplex. Het
maximum toegestaan draagvermogen had tot
gevolg dat de veel meer wegende lichtboogeenheid voor 2400 kW volgens het ontwerpDe Groot in delen moest worden aange
voerd. De Staatsspoor- en tramwegen te Madioen en Bandoeng, het Marine-etablissement te Soerabaja, de werkplaatsen van de
PTT en tal van particuliere werkplaatsen
hadden hun medewerking verleend aan de
samenstelling van dit historisch instrument,
"dat het beste monument is ter nagedachtenis
van zijn schepper dr. de Groot", aldus ir.
A.J.H. van Leeuwen in zijn voordracht van 9
mei 1933 te Bandoeng [J2].
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Afb.lX.5-4. Langegolf-radiostation Tjililin met machinezender in
1918 [J3].

Dan was er nog het probleem van de energievoor Afb.lX.5-5. Het door dr. de Groot te Bandoeng geconstrueerde ontvangtoe
ziening. Aanvankelijk was er op het Malabarcomplex stel dat met de "Zeven Provinciën" werd meegegeven, 1918 [J1 ].
nog geen elektriciteit aanwezig en toch moest de 100
kW-Poulsen-zender in bedrijf kunnen komen in het tijdelijke aanwezig de bedieners van het ontvangapparaat, de korpogebouw. De Bataviasche Electrische Tramweg Maatschappij raals-seiner van de Koninklijke Marine J. Verbrugge en R.
was zo vriendelijk een dynamo uit te lenen, terwijl de Militai Visser. De heer D.C. Noppen reisde als vakantieganger mee.
re Luchtvaartafdeling Andir bij Bandoeng een 125 pk Glenn In november 1918 stoomde "De Zeven Provinciën" via Japan
Martin-vliegtuigmotor ter beschikking stelde. Deze motor en het Panamakanaal naar Nederland. Gedurende de gehele
kon wegens gebrek aan luchtkoeling slechts een kwartier reis bleven de signalen van Malabar, zij het met enige onder
aan één stuk draaien.
brekingen, dagelijks gedurende enige uren hoorbaar. Na
Een paar verticale draden van voldoende lengte werden op aankomst op 1 april werd de betreffende ontvanger opge
gehesen aan een reeds aangebrachte hangkabel over het dal. steld in een houten gebouwtje te Blaricum en ook daar werd
In maart 1918 was de provisorische zendinstallatie met een op 23 mei 1919 Malabar vrij redelijk ontvangen op een 4 km
lichtboog van 600 A gereed en werd met seinen op de daar lange antennedraad, evenals de machinezender te Tjililin, zij
voor geschikt geachte uren begonnen. De Nederlandse PTT het wat zwakker. Het bovenstaande is in extenso beschreven
werd verzocht om de zender op 5000 m golflengte te beluis in [J7].
teren. Het resultaat was nihil
In Japan werd een speciaal geconstrueerde dynamo besteld
en gekoppeld aan een waterturbine, overgenomen van een
mijnonderneming op Sumatra, waarmede het uitgangsvermogen van de lichtboogzender kon worden
verdubbeld; echter ook zonder resultaat.
De turbine betekende in feite een kleine
waterkrachtcentrale (afb.IX.5-1, 2 en 3).
Tezelfdertijd werd te Tjlilin, in een berg
kloof 25 km zuidwest van Bandoeng, door
Telefunken een VLF-machinezender van
100 kW geplaatst met een antenne die
tegen een bergwand opliep (afb. IX.5-4).
Deze installatie, die door de Nederlandse
regering min of meer was opgedrongen,
kwam in augustus 1918 gereed. Ook deze
zender, op een golflengte van 5000 m,
werd in Nederland niet gehoord. Naar
aanleiding van deze negatieve resultaten
vond dr. de Groot het noodzakelijk een
onderzoek te doen naar de reikwijdte van
de genoemde zenders. In het radiolaboratorium te Bandoeng werd een verbeterde,
transportabele ontvanginstallatie vervaar
digd en geplaatst op het oorlogsschip "De
Zeven Provinciën" met als operator ing.
Noppen (afb.IX.5-5). Aan boord waren Afb.lX.6-1. Dal, toegangsweg, dienstwoningen en zendgebouw Malabar op de achtergrond
in het midden, 1920 [J3].
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houten constructie van het spoelhuis waren als
gevolg van het sterke magnetische veld rood
gloeiend geworden. De demonstratie moest wor
den uitgesteld tot de volgende dag, nadat de
ijzeren schroeven door koperen waren vervan
gen. De verwachte ontvangst van de morsete
kens in Nederland bleek echter - zoals reeds
vermeld - een illusie te zijn.

Afb.IX.6-2. Het zendgebouw in steigerwerk van bamboe, 1920 [J3].

Afb.IX.6-3. Een gedeelte van de enorme machinehal van het Malabar-station PKX
in 1921 [J3].

Geconcludeerd moest worden dat de ontvanginstallatie
van de PTT in Nederland niet had voldaan.
Ter afronding een grappig voorval Voor een demon
stratie van de kort daarvoor provisorisch geïnstalleerde
Poulsen-zendcr waren een paar officials geïntrodu
ceerd. Het gezelschap moest in dat stadium het laatste
stuk naar het Malabarstation nog te paard afleggen.
Na het inschakelen van de zender moesten nog enige
handelingen worden verricht en de juiste frequentie
voor maximaal vermogen worden ingesteld; daarbij liep
ongeveer 100 A in de antenne. Kort daarop stormde
een mandoer (opperman) onthutst de zenderruimte
binnen met de mededeling dat er brand was in het
spoelhuis (waar de antenneverlengspoel was opgestcld). Grote consternatie; de zender werd onmiddellijk
uitgeschakeld. Wat bleek: de ijzeren schroeven in de

Afb.lX.6-5. Het wikkelen van de immense spoelen die het magneetveld van
de lichtboogzender moesten opwekken [J3].
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IX.6

Voortzetting van de werkzaamheden
aan zenders en machinehal

Daartoe was aan de voorkant van het hoofdgebouw een vij
ver geprojecteerd waarin het opgewarmde water voor de
koeling werd opgevangen en zo mogelijk opnieuw gebruikt,

De resultaten van de reis met de
"Zeven Provinciën" gaven dr. de
Groot het sein om met voortva
rendheid en enthousiasme van
hem en zijn medewerkers het plan
voor de 2400 kW-lichtboogzender
met spoed door te zetten. Inmid
dels was ook een 400 kW machinezender besteld voor een golflengte
van 5000 m, die ook onderdak
moest krijgen. Deze zender was
van hetzelfde type als door Telefunken te Kootwijk werd geplaatst.
Behalve voor de reeds genoemde
zenders moest volgens de plannen
nog ruimte beschikbaar komen
voor twee boogzenderinstallaties
van 200 kW en een fluitvonkzender, terwijl in een later stadium
voor een reserve-lichtboogzender
van 3600 kW ook nog plaats aan
wezig moest zijn. Voor elke licht
a
boogzender was gelijkstroom no
dig, die door omvormers werd op
gewekt. Daartoe werden aan draaistroommotoren één of twee dy Afb.lX.6-4. De 2400 kW lichtboogzender volgens het ontwerp van dr. de Groot met een massa van
namo’s voor passende spanning en vele tonnen. (Foto: PTT-museum).
stroom gekoppeld. Die stroom kon
voor de 2400 kW lichtboog tot een kleine 2000 A oplopen. waarvoor dan weer een pompinstallatie nodig was. Tot de
Rekening houdend met een rendement van 50% moest 1200 hulpapparatuur behoorde ook nog een elektrolyse-inrichting
kW per uur aan warmte worden afgevoerd.
met compressoren en gashouder ten behoeve van de produktie van waterstofgas voor de hoogkamer. Dit alles vereis
te een schakelbord met een lengte
van 40 m. En dan te bedenken dat
al het materiaal, inclusief 20 ton
aan koperdraad, het magneetgestel, de bronzen lichtboogkamer en
niet te vergeten de bouwmateria
len, moest worden aangevoerd
vanuit Bandoeng langs een op het
eind smalle en steile bergweg. De
vrachtwagens moesten met primi
tieve middelen worden op- en afge
laden. In de eerste tijd zal er nog
met grobags (ossekarren), paarden
en koelies moeten zijn gewerkt.
Alles bij elkaar een gigantisch werk
(afb. IX.6-1, 2, 3, 4, 5, 6).
Vele constructies werden ter plaat
se uitgevoerd. Zo ook het wikke
len van de magneetspoelen met
een doorsnede van circa 3 m met
polsdik (samengebundeld) koper
draad (afb. IX.6-5). Het gewicht
aan koper bedroeg circa 20 ton.

m
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Alb.lX.6-6. Het zendgebouw Malabar gereed, 1921. (Foto: PTT-museum).
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IX.7

De energievoorziening

Zoals eerder vermeld werd ten behoeve van de
W/WCRSLóT.
proeven met de 200 kW-Poulsen-zender tijdelijk een
door een vliegtuigmotor aangedreven dynamo toege
past, welke laatste was bedoeld voor het opwekken
van gelijkstroom voor de elektrische tram. Voor het
verdubbelen van de energie van de Poulsen-zender
kwam een kleine waterkrachtcentrale in bedrijf. Een
bijzonderheid daarvan was dat voor de watertoevoer
uit het bovenreservoir (afb.IX.5-1) in plaats van een
stalen buis, die als gevolg van de oorlogsomstandig
■pv - ■
heden niet leverbaar was, ter plaatse een uit houten
planken samengestelde buis van circa 1 m doorsne
de werd aangebracht, voorzien van de nodige instel
bare ringbanden om de waterdruk te kunnen weer
staan (afb.IX.5-2). Het continu op te wekken ver
mogen van dit waterkrachtwerkje was uiteraard af
hankelijk van de inhoud van het reservoir, de water
toevoer vanuit het riviertje en dit weer van de re
genval. Het kwam dan ook voor dat het meertje
leeg kwam te staan.
Intussen werd door het GEBEO (Gemeentelijk
Energie Bedrijf voor Bandoeng en Omstreken), dat
als enige grote stroomafnemer de papierfabriek te
Padalarang had, een noodvoorziening getroffen door
het plaatsen van een door de firma Telefunken ge
leverde thermische centrale te Dajeunkolot, 8 km
zuidoost van Bandoeng. Deze centrale met een ver
mogen van 1800 kW was door middel van een 25
kV-hoogspanningsleiding verbonden met het tijdelij
,
'-f--'.
.■
ke onderstation te Malabar. Nu kon ook de 400
kW-Telefunken-machinezender worden aangesloten.
■■ ■
Het nu aanwezige beschikbare vermogen was echter
lang niet voldoende voor de omstreeks 1925/26 per
manent in bedrijf te stellen 2400 kW-boogzender en
de geprojecteerde reservezender.
Aanvankelijk betrok het GEBEO alleen energie van Afb.lX.7-1. Waterkrachtcentrale “Lamadjan“ bij Pengalengan. Valhoogte 220 m,
de waterkrachtcentrales te Bengkok (3300 kW) en vermogen 7350 kW, 1926 [J17J.
Dago (735 kW), beide ten noorden van Bandoeng.
In verband met de toegenomen energiebehoefte van
deze hoofdplaats en omstreken, en mede in het vooruitzicht
van de uitbreiding te Malabar, werden nieuwe waterkracht
centrales gebouwd nabij Pengalengan, ten zuidwesten van de
berg Malabar, waar ook ruimte was voor de aanleg van twee
stuwmeren, welke later ook in de belangstelling van het toe
genomen toerisme kwamen. Het waren de reservoirs Tjipanoendjang en Tjileuntja. Daarop werden door tunnels en
drukleidingen aangesloten de centrales Plengan (33000 kW)
en Lamadjan (7350 kW), welke omstreeks 1926 in dienst
kwamen (afb. IX.7-1). Al deze centrales werden uiteindelijk
verbonden door een ringleiding. Het radiostation Malabar
werd gevoed vanuit het onderstation "Badra" nabij Pengalen
gan. Aldus werd de energievoorziening van het radiostation
Malabar veiliggesteld.
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IX.8.

De antenne van het langegolf-radiostation Malabar

De ligging van de Malabar-kloof is te zien in afb.IX.8-1.
Afb.IX.8-2 geeft een beeld van de antenne-situatie om
streeks 1923. De geprojecteerde zesde en zevende antenne
draad waren toen nog niet aangebracht, evenmin de waaier
vorm. De antennekabels, aanvankelijk bestaande uit drie in
elkaar gevlochten draden van fosforbrons, waren opgehan
gen aan vijf draagkabels over het dal met een doorsnede van
25 mm. De draagkabels werden vastgemaakt aan blokken
beton van 40 ton. Aan één kant waren de kabels vast beves
tigd; aan de andere zijde kon de doorhang of spankracht met
een lier worden geregeld. Helaas is bij zo’n manipulatie een
man om het leven gekomen door het losschieten of breken
van een kabel.
Wegens het toenemen van de ter beschikking gekomen
energie - en daardoor ook van het aan de antenne toege
voerde vermogen - werden de draden in 1922 vervangen
door andere van 10 mm gevlochten draad, waarbij gelijktijdig
de spanning in de draagkabels van 7 op 10 werd gebracht
[J4]. Elke antennedraad was 1800 m lang en het uiteinde
kwam op een hoogte van 715 m boven het stationsniveau,
dat is circa 500 m boven de bodem van de kloof. De onder
linge afstand van de draden bedroeg 30 a 40 m. Deze uitvoe
ring van de antenne had haar weerga niet; het project be
hoorde dan ook tot de grootste ter wereld. De
eigenfrequentie (resonantiefrequentie) kwam
overeen met een golflengte van 8200 m; met de
verlengspoel erbij 8800 m. De lichtboogzender
zond op een golflengte van 15,6 km. Bij een 24
uur-proef op 9 december 1923 werd een antennevermogen van 750 kW gemeten. Dat vermo
gen volgde uit de stralingsweerstand van 3 ohm
en de antennestroom van 500 A. Het totale,
door de zender opgenomen vermogen bedroeg
circa 1500 kW, zodat ongeveer de helft daarvan
verloren ging in verliezen, hetgeen voor een
zender op een zo lage frequentie overigens wei
nig is.
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Afb.IX.8-1. Ligging van de Malabarkloof.

Ten behoeve van de permanente inbedrijfstelling van de 400 kW-Telefunken-machinezender
werd in 1924 ter linkerzijde van het bestaande
een tweede, vijfdraads-net aangebracht, opge
hangen aan eigen draagkabels die wel dezelfde
verankeringspunten hadden als het eerste antennesysteem. De lengte van een draad was 800 m,
de doorsnede 10 mm en het hoogste punt 350 m
boven de bodem van de kloof. De eigenfrequentie kwam overeen met een golflengte van 4200
dl Vanaf dat moment konden beide zenders
gelijktijdig in de lucht zijn onder de roepletters
PKX.

Afb.IX.8-2. Antennesysteem van de langegolfzenders te Malabar in 1923. Boven de
Malabarkloof in dwarsdoorsnede, onder in bovenaanzicht. (PTT-museum).
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IX.9

Moeilijkheden met de antenne in
bedrijf

Die waren er een aantal en dat nam toe naarmate het toe
gevoerde vermogen groter werd. De aanvankelijk aange
brachte schotelisolatoren voldeden niet en werden vervangen
door knuppelisolatoren. Een aantal daarvan sloeg door bij
onweer. Dat werd verbeterd door er twee van het zware type
in serie te plaatsen met grote sproeischermen. Ter verminde
ring van het corona-verschijnsel (sproeien) werd de diameter
van de antennedraad vergroot tot 22 mm, te weten een kern
van hennep (teneinde het gewicht te beperken), omsponnen
met koperdraad. Ter beveiliging tegen blikseminslag en af
voer van statische lading werden de draagkabels aan één zij
de geaard in een waterbassin. In het spoelhuis, toen nog bin
nen het gebouw, waren brandjes ontstaan in het vochtige
hout tengevolge van het sterke elektromagnetische veld. Terwille van de veiligheid werd daarop de verlengspoel in een
apart huisje buiten het hoofdgebouw opgesteld. Voor de
samenkomst van de antennedraden werd een aparte bok
opgesteld. Na verloop van enige jaren moest hier en daar de
isolatie van de antenne worden vernieuwd.

IX. 10 Het gebouwencomplex
Nadat in december 1918 door de overheid toestemming was
gegeven voor de bouw van de 2400 kW-zender kon worden
begonnen met de voorbereidingen voor het gebouwencom
plex. Aanvankelijk was het werkterrein alleen bereikbaar na
een klein uur met de auto en daarna 400 m stijgen over 6
km, per paard of te voet. Tijdens de ontbossing kon al wor
den begonnen met de aanleg van woningen voor het in
heemse personeel en de staf om daar te kunnen overnach
ten in een fris klimaat. Na de aanleg van het laatste stukje
autoweg konden ook de zware materialen worden aange
voerd en een tijdelijk onderkomen voor de 100 kW-PouIsenzender worden opgetrokken (afb.DG6-l). De werkzaamhe
den aan het hoofdgebouw vorderden snel en in oktober 1920
kwam de onderste helft nagenoeg gereed en kon worden
begonnen aan de grote, in hout uitgevoerde dakconstructie.
Opvallend is het toen nog in ruime mate gebruik van bamboesteigerwerk, zie afb.IX.6-2. Eind 1921 was het bouwwerk
zo goed als klaar en kon met de inrichting worden aangevan
gen. Foto’s van de geplaatste apparatuur geven een indruk
van de uitgestrektheid van de machinehal (afb.IX.6-3).
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Afb.lX.12-3. Het nieuwe radiolaboratorium te Bandoeng, begin 1930. Slecht zichtbaar is de
richtantenne van de zender PLE [J3].

Afb.IX.12-2. Ir. S.G.C. Langendam.
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Afb.lX.12-1. Het radiolaboratorium te Bandoeng omstreeks 1926 dat onder leiding stond van ir. S.G.C. Langendam.
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IX. 11

Resultaten

In januari 1923 kwam de door Telefunken geleverde machi
nezender van 400 kW te Kootwijk gereed en kon een weder
zijdse verbinding door middel van de machinezendcrs tot
stand worden gebracht.
Op 5 mei 1923 werd het station Malabar op feestelijke wijze
geopend, waarvoor de Gouverneur-Generaal en vele autori
teiten waren uitgenodigd. Helaas ging de in het vooruitzicht
gestelde verbinding met Nederland via de lichtboogzender,
met het doel een telegram voor de Koningin over te seinen,
niet door vanwege blikseminslag in de antenne waardoor
isolatoren werden beschadigd. De teleurstelling sloeg in als
een bom bij dr. de Groot en de autoriteiten. Dit tragische
voorval heeft zowel bij de Indische als de Nederlandse rege
ring veel stof doen opwaaien. Men vroeg zich namelijk af
waarom niet terstond de 400 kW-Telefunken machinezender
was ingezet. Gebleken was namelijk dat de verbindingen
daarmee en de identieke zender te Kootwijk in die dagen
goed was te noemen.

De zend- en ontvangstresultaten Indië-Nederland werden
steeds beter naarmate het zendvennogen kon worden opge
voerd tot het maximum. Vanaf 1924 werd geregeld telegrafïeverkeer zowel met boog- als machinezender een feit. In de
praktijk was gebleken dat de boogzender het beste overdag
en de machinezender ’s nachts kon worden ingezet. Hierme
de was de uitstekende visie bewezen van de later tot Hoofd
van de Telegrafie en Telefonie benoemde dr.ir. C.J. de
Groot.
Naarmate er meer zenders van overheidswege (Gouverne
ment) in gebruik werden genomen nam de belangstelling van
het publiek toe en zo ontstonden vele radio-ontvangamateurs. Veel anders dan morseseinen was er tussen de lucht
storingen door op de toen uitsluitend gebruikte lange golven
niet te ontvangen.
Bandoeng was de bakermat van de radiodiensten. Uit dit
oogpunt is het nuttig aan de verdere ontwikkelingen aldaar
aandacht te schenken.
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Afb.lX.12-6. Zendstation voor morsetelegrafie te Tjimindi met kantelbare richtantennes
en werkplaats [J3].

Afb.lX.12-4. Zender ANE met een vermogen van 12 kW
op een golflengte van 16,8 meter.

Afb.IX.12-5. Richtantenne van de zender PLF.

Afb.lX.12-7. Radiolaboratorium Tegallega te Bandoeng in 1929 [J3J.
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IX.12 Zend- en ontvanginstallaties op de
Bandoengse hoogvlakte
Een geheel nieuwe fase trad in toen de kortegolf onder de
aandacht kwam. Tot 1925 was er nog niet zoveel bekend
over het gedrag van de korte golven (beneden de 100 m)
behalve in laboratoria en bij vooruitstrevende amateurs. Ook
te Bandoeng werden onvermoeid proeven genomen in het

1Afb.lX.12-10. Kloven van een in Nederlands Nieuw Guinea gevonden
kwartskristal in het Radiolaboratorium te Bandoeng [J3J.

Afb.lX.12-8. Óverschenken van vloeibare lucht in thermos
flessen. De heer AC. de Groot, PK1PK, in actie in 1933 [J3].

Afb.IX.12-9. Glasblazers repareren de gloeidraad van een zendlamp in
[J3].
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primitieve radiolaboratorium, dat gevestigd was in het ge
bouw van Gouvemements-bedrijven, in de volksmond "Roemah Saté" genoemd vanwege de spits met bollen op het
hoogste dak. Het laboratorium stond onder leiding van ir.
S.G.C. Langendam (afb.IX.12-1 en 2) [J6]. Wegens
gebrek aan ruimte verhuisde het naar een terrein een
paar honderd meter noordelijker waar ook plaats was
voor hoge antennemasten (afb.IX.12-3). Al in 1925
werd geëxperimenteerd met een kristalgestuurde zen
der onder de roepnaam ANE op een golflengte van
15,9 m en een vermogen van enkele kilowatt, zowel
met telegrafie als telefonie. Dit werd pas mogelijk na
dat in 1925 de eerste lucht- en watergekoelde zendlampen verkrijgbaar waren. Het succes was verzekerd.
Terzelfder tijd was - ook in opdracht van dr. de Groot te Malabar een kortegolfzender in gebruik gekomen
onder leiding van ing. D.C. Noppen. Zender en richtantenne werden opgesteld aan het begin van de berg
kloof. Deze primitieve experimentele tweelamps-telegrafiezender, roepletters ANE, later PLF, werkte met
een vermogen van 12 kW op een golflengte van 16,8 m
(afb. IX. 12-4) Spoedig werden goede resultaten ge
boekt en met de richtantenne tussen de bergen interes
sante proeven genomen (afb.IX.12-5) [J4]. Deze zen
1933
der werd kort daarop door middel van anodemodulatie
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Afb.lX.12-11. Grofslijpen van het kwartskristal [J3J.

Afb.lX.12-12. Fijnslijpen van het kwartskristal op de juiste frequentie.
Let op de micrometer waarmee de dikte van het kristalplaatje nauw
keurig kon worden bepaald [J3].

geschikt gemaakt voor telefonie en de uitzendingen daarmee
werden met succes bekroond in de vorm van een directe duplex-spraakverbinding met de zender PCJJ te Eindhoven.
Dat was in de nacht van 31 mei op 1 juni 1927 bij de histori-

sche toespraken van de Koninklijke familie naar Oost- en
West-Indië. PLF werd via een bovengrondse telefoonlijn be
sproken vanuit de studio te Bandoeng (zie ook paragraaf
II.6). Volledigheidshalve zij nog vermeld dat omstreeks deze
periode nog een kortegolftelegrafiezender werd opgesteld te Tjimindi, 5 km
west van Bandoeng, die was voorzien van
\
een groot aantal kantelbare richtantennes (afb. IX. 12-6).
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Afb.lX.12-13. Antennepark van het zendstation te Dajeukolot. Op de achtergrond bij het
pijltje de “Tangkoeban Prahoe" [J3].

Volgens Radio Expres van 16 april 1926
heeft de Militaire Luchtvaartafdeling te
Andir bij Bandoeng zich in 1926 op de
kortegolf ook niet onbetuigd gelaten.
Volgens Radio Expres van 21 mei 1926
hadden zij op 20 april reeds verbinding
gehad met Soesterberg op een golflengte
van 43 m en een vermogen van 40 W.
QST van juni 1926 meldt een verbinding
op 2 april van 601 (USA) met Andir op
37 m golflengte.
Aan de zuidgrens van Bandoeng, Tegallega, verrees in 1929 een tweede radiolaboratorium waar vele kleine zenders en

391

t
.......

Atb.1X12-14. Bergketen ten noorden van de Bandoengse hoogvlakte [J3].

ontvangtoestellen werden geproduceerd en ook kristallen
gekloofd en geslepen op de gewenste frequentie. Er werden
zelfs zendlampen gerepareerd wat wel duidt op de voortva
rendheid van de Indische radiodienst (afb. IX. 12-7, 8, 9, 10,
11, 12).
Te Dajeukolot, 6 km zuid van Bandoeng, werd omstreeks
1938 gewerkt aan een groot kortegolfstation met vele mas
ten van bijna 100 m hoog (afb.IX.12-13). Zoals in paragraaf
IX. 4 reeds vermeld werd het ontvangstation te Tjangkring
wegens storing door de Malabarzenders verplaatst naar
Rantja-Ekek, een kilometer of twintig oost van Bandoeng in
het open veld. Hier werden aan hoge masten richtantennes
opgehangen teneinde een goede ontvangst van de Neder
landse zenders te waarborgen (afb.IX. 12-14 en 15).
Ondanks de goede installaties bleef het probleem van de
sluiering (fading) onverkort bestaan, wat zowel bij telefonie
als telegrafie hinderlijke effecten teweeg bracht. In RadioNieuws van 1 december 1927 beschrijft A. de Haas van de
gouvemements radiodienst te Rantja Ekek hoe hij een op
lossing voor dit probleem vond. Na langdurige waarnemingen
en bestudering in 1927 van het fadingfenomeen bij de signa
len van onder meer Kootwijk bleek dat het fadingverschijnsel
bij ontvangtoestellen die waren aangesloten op antennes die
enige tientallen meters uit elkaar stonden, niet synchroon
verliep. De Haas kwam toen op het lumineuze idee twee
luisterposten te plaatsen op 1,2 en 0,8 km afstand ter weers
zijde van hel ontvangstation. De drie binnenkomende signa-

len werden samengevoegd en zie daar: de ontvangst was,
zoals hij schreef, praktisch gesproken vrij van fading.
Dit was de eerste toepassing ter wereld van diversity-ontvangst.
Een andere narigheid was dat een ieder die in het bezit was
van een kortegolfontvanger zowel telegrafie als telefonie kon
ontvangen wat een grote inbreuk betekende op de privacy.
In een voordracht van ir. A.J.H. van Leeuwen op 9 mei 1933
[J2] vertelt deze over de geavanceerde technieken die in het
laboratorium te Bandoeng werden ontworpen en beproefd.
Zelfstandig ontwikkeld, zonder deskundige van enige wereld
firma, aldus een hoge plaats in de technische radiowereld
innemende.
Op telegrafiegebicd werd er gewerkt met snel- en multiplextelegrafie: twee kanalen op dezelfde zender, plus een tele
foongesprek en een proef met een cryptograaf. Teneinde
geheimhouding te bereiken werd bij telefonie geëxperimen
teerd met bandomkering (hoge tonen laag en lage tonen
hoog), een zijbandgesprek bovenop het normale met nog
enige fluittonen erbij, hel wobbelen van de draaggolf en nog
wat variaties. In dit licht bezien is het te verklaren dat de in
1927 door de heer W.P.C. van der Horst naar voren ge
brachte vinding betreffende geheimtelefonie volgens een mechanische methode bij de Radiodienst geen weerklank heeft
gevonden. Het heeft lang geduurd eer hem in Nederland
octrooi werd verleend; in Engeland kreeg hij het in 1932.
Evenmin was er belangstelling voor de uitvinding op hetzelf-

Afb. 1X12-15. Antennepark van het ontvangstation Rantja Ekek in 1929 [J3].
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de gebied van de heer Van Druten die daarvoor een exorbi
tant bedrag vroeg.
De vervorming van de modulatie bij de geheimtelefonieproeven bij het luisteren ernaar kan scribent zich nog goed herin
neren.
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Afb.IX.13-1. Maandblad Onze Antenne van de NIWRA.

„RADIO-HOLLAND”.
Tandjong Priok.
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Afb.lX.13-2. Radio-onderdelen waren te koop bij de vestiging van
Radio-Holland te Tandjong Priok. Deze prijslijst is van november
1924.

IX. 13 De luisteramateur
Tot in de eerste jaren twintig was er voor de enkele radio
luisteraar in Indië met een kristalontvangertje al heel weinig
te beleven. Men was tevreden met de ontvangst van enige
Indische telegrafiezenders. Een enkeling met een beter uit
gerust ontvangtoestel - waarbij vooral de antennelengte en hoogte een rol speelde - was in staat enige buitenlandse telegrafiestations te ontvangen. Er bestond trouwens een streng
ontvangverbod, vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog. De
benodigde antenne viel dan al gauw in het oog. Desondanks
werd in november 1923 te Soerabaja de NTWR (Nederlands-Indische Vereeniging voor Radiotelegrafie) opgericht
met een ledental van 135. In hetzelfde jaar verscheen het
maandblad Onze Antenne (afb.IX.13-1). Mogelijk voelde men
zich veilig omdat in Nederland het luisterverbod al op 12
september 1917 was opgeheven. De concentratie van luisterenthousiasten te Soerabaja is waarschijnlijk ontstaan door
de aanwezigheid van de Marinebasis met vonkzender(s).
Met de intrede van de radiolamp groeide het aantal bamboemastjes. Voordien moest men zich behelpen met een kristaldetector, waarin een carborundum-, loodglans- (vaak zelf
samengesteld uit lood en zwavel) of ander kristal dat met
Wood’s metaal in een houdertje was vastgezet. Daarbij een
lange spoel met glijcontact, met veel geduld in elkaar gezet.
Scribent maakte als scholier (lagere school) zelf een draaicondensator uit zinkplaat, ringetjes van een fietsketting en
meccano-onderdelen. Vaste (parallel)condensatoren werden
gemaakt uit micaplaatjes of geparaffineerd papier en staniol
("zilverpapier" van de verpakking van chocolade of thee), die
tussen twee plankjes of glazen plaatjes waren vastgeklemd.
Veel hing ook af van een goede "koptelefoon", zoals men
zo’n ding lange tijd heeft genoemd. De weerstand ervan
moest bij voorkeur groter dan 2 x 1000 ohm zijn. Het kapsel
uit de hoorn van een lijntelefoon had een te lage ohmse
weerstand. Voor een goed begrip moet erop worden
geattendeerd dat radio-onderdelen in die tijd, zoal verkrijg
baar, peperduur waren (afb.IX.13-2).
In de buurt van de langegolfzenders konden nog wel de ge
dempte morsesignalen worden ontvangen, evenals de ruis
van de boogzender te Malabar.
Met het verkrijgen van "lampen", zelfs lamp toestellen, werd
de situatie snel anders. Naast een enkeling die het er voor
over had zijn maandsalaris of nog meer aan een handelstoestel te spenderen was toch het meeste zelfbouw, op de draaicondensator en enige onderdeeltjes na. Zo ontstonden éénof tweelamps ontvangapparaatjes in een kistje. Tot de eerste
serie makkelijk verkrijgbare lampen met slechts 60 mA gloeistroom behoorde de A410 van Philips (afb.IX.13-3). Het
"schema Koomans" (afb.IX.13-4 en 5), hoogfrequent + de
tector, was zeer populair. Doch na enige luisterproeven werd
de hoogfrequentversterker weggelaten omdat het effect daar
van nihil was. Voor de gloeidraadvoeding werd een 4 voltsaccu in glazen cellen aangeschaft en voor de "hoogspanning"
Pertrix of Hellesens 60 volts-blokken met aftakkingen voor
verschillende spanningen. Het euvel van deze blokken was
dat ze in spanning achteruit waren gegaan voordat ze uitge
put konden zijn. Bij open maken bleek als oorzaak vaak het
uitlopen van één of meer cellen die dan sluiting veroorzaak-
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PHILIPS „MINIWATT” A 410
Giocispanning
Gloeistroom

vf

'r

= 3.4—4.0 V
= 0.06 A

Anodespanning
Verradigingsstxoom

i,

Verster Icings factor

9

Steilheid

S

Inwendige weerstand
Normale anodestroom
Anode-rooster capaciteit
Grootste diameter
Grootste lengte

= 5.5 mA
C.,= 1.2 cm.
d = 42 mm.
l
= 82 mm.

= 20—150 V

= 10 mA
= 10

= 0.5 mA/V
R, = 20000 Q

Afb.LX.13-3. De A 410 was aantrekkelijk door de lage gloeistroom van
60 mA

ten met een volgende serie. Om praktische redenen werden
voor de gloeistroom niet drie in serie geschakelde natte Leclanché-elementen gebruikt. Evenmin werd voor de plaatspanning een batterij van wel 24 cellen met kool- zinkplaten
in een chroomzuuroplossing toegepast, hoewel die wel ver
krijgbaar waren. Leclanché batterijen, zowel droge als natte,
werden wel steeds gebruikt bij de lijntelefonie en -telegrafie;
vaak in poreuze potten.
Een buurman van schrijver dezes, de heer Haushildt, was
omstreeks 1924 in het bezit van een vierlampshandelstoestel
met vier helgloeiende "D"-lampen die nogal wat gloeistroom
gebruikten. Hij kon zijn zware 4 volts-accu opladen bij een
bevriende autozaak. Deze enthousiaste buurman-luisteraar
stond vaak midden in de nacht of vroege ochtend op om
naar buitenlandse stations te luisteren. De antenne was een
driedraads van circa 25 m lang en 12 m hoog. Onder heftig
gekraak van luchtstoringen, met de hoofdtelefoon naast de
oren hangend, waren onder gunstige omstandigheden muzi-

Afb.lX.13-5. Schets door auteur van een ontvanger vol
gens het schema-Koomans; echter zonder de variabele
condensator over de antennespoel.

kale klanken en spraak te ontvangen. Groot was dan de
vreugde. Van de toen reeds vele omroepstations op het
noordelijk halfrond werd bij mijn weten nooit iets ontvangen.
Zonder twijfel heeft het genoemde fenomeen ertoe bijgedra
gen dat scribent met de radiobacil werd besmet (afb.IX.136). Die eerste klanken kwamen, zoals later bleek, uit Johannesburg en/of Durban, ook wel uit West-Australië.

Het opladen van accu’s voor radiodoeleinden was vaak een
probleem- Lampgelijkrichters en Kuprox-celien waren er nog niet. In grote plaatsen was
meest 110 V wisselspanning beschikbaar.
Schrijver dezes paste een elektrolytische gelijkrichter in Graetz-schakeling toe, bestaande
uit vier jampotjes, waarin een lood- en aluminiumelektrode waren gedompeld in een oplos
t
sing van ammoniumfosfaat (zie ook paragraaf
Src
LI.9). Teneinde de spanning van 110 V te
drukken werd een weerstand in serie gescha
o
keld, bestaande uit één of meerdere parallelo
geschakelde
gloeilampen van 40 watt. Bij leveb
a
+
+ T
ring van enige stroom van betekenis kon de
vloeistof indampen of ook wel eens overko
ken. Soms werd de stroom zo groot dat de
netstroombegrenzer in werking kwam. Toe
zicht
was dus vereist. Op ondernemingen was
Fig. 2.
Fig. 1.
meestal 110 V gelijkspanning beschikbaar en
voor wat betreft accu’s en plaatspanning had
In verband met verschillende vragen vestigen wij er de aandacht op. dat de serie-paraltelschakelaar
geheel moet worden uitgevoerd als aangegeven in flg. 2.
men daar geen probleem. Anders was het met
Bij gebruik van een roosterlekweerstand moet deze niet over den roostercondensator. doch direct
een fervent luisteraar in de rimboe. In zo’n
tusschen rooster en — accu worden geschakeld —.
geval heeft schrijver het meegemaakt dat een
Afb.lX.13-4. Het bekende “Schema-Koomans“, zoals te vinden in de vijfde druk van Het gelijkstroomdynamo, wellicht afkomstig van
Draadloos-Amateurstation van J. Oorver. Opvallend is het ontbreken van de roosterlek
een motorfiets, werd aangedreven door een
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weerstand bij de detectorlamp.
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dunne riem die liep over de velg van het achterwiel
van een fiets die vast was opgesteld. Zo wist de één
wat meer dan de ander te improviseren. Voor auto
bezitters bestond nog de mogelijkheid van acculaden door parallelschakelen aan de auto-accu via
een passende weerstand.
In de langegolfperiode was een lange antenne wen
selijk, maar dat was niet voor een ieder weggelegd.
Meerdere draden parallel was gebruikelijk. Als iso
lator aan het eind van de draad werd de pyrex-glasisolator aanbevolen, nu een kostbaar artikel. Vol
gens de toen heersende mening mochten in de afvoerleiding bij de bevestigingspunten vooral geen
lusjes worden gemaakt!
Met de intrede van de lampontvanger werd de honingraatspoel favoriet. Die was te koop, maar zelf
fabriceren was gezien de hoge prijs aantrekkelijk.
Daartoe werden in een bamboekoker met een
doorsnede van 30 mm langs de omtrek twee rijen Afb.DC13-6. Mr. X ontvangt telefonie uit Zuid-Afrika op een golflengte van onge
gaatjes geboord op een afstand van 25 mm en voor veer 900 m, zoals auteur het zag.
zien van draadnagels zonder kop. Om de nagels
werden dan over een kartonnen ring de nodige windingen omschreef.
van met katoen geïsoleerd draad zigzaggewijs gewikkeld. Het In die dagen was er nog weinig literatuur beschikbaar. Coraantal werd proefondervindelijk vastgesteld. Het geheel werd ver’s Het draadloos amateurstation begon ingang te vinden.
met dunne schellak bestreken en na drogen werden pennen Een enkeling was geabonneerd op Radio Expres. Te Banen koker verwijderd. Met behulp van een filmstrook werd de doeng hadden we ecns per maand een "radiodokter", ir. Lanspoel gemonteerd op een in de handel verkrijgbare voet met gendam, die waardevolle adviezen gaf.
De zwakke ontvangst met de detector leidde al spoedig tot
stekerpennen.
Het langegolftijdperk liep op zijn einde en de kortere golven, de wenselijkheid van een laagfrequentversterker. Voordat de
te weten 300 m en lager, dienden zich aan. Hier had men benodigde laagfrequenttransformator in de handel kwam
nagenoeg geen last meer van de storing die de Malabar- moest de doe-het-zelver weer aan het werk. Een 5 gallonboogzender op tientallen kilometers afstand teweegbracht in petroleumblik was daar goed voor. Met veel geduld werden
de vorm van vele harmonischen en ruis. Bovendien had men daaruit de plaatjes voor een transformator geknipt. Na uit
op de genoemde kortere golven geen last van commerciële- gloeien werden ze aan één kant bestreken met schellak en
of overheidszenders, en omgekeerd, van de eerste illegale vervolgens goed gedroogd. Schellak was een veel gebruikt
telefoniezenders onder "od"-roepletters; daarover later meer. isolatiemiddel. Men moest er wel rekening mee houden dat
De éénlampsontvanger werd steeds meer geperfectioneerd. de vaste stof - een soort hars in schilfervorm - werd opgelost
Een vervelende eigenschap was vaak dat het inzetten van in brandspiritus waarin nog 5% water zat. De benodigde
genereren niet soepel verliep. Het schamierstelsel van de dunne draad werd afgewikkeld van transformatoren, bobines
drie spoelen liep vaak wat stroef, de spoelen trilden bij aan en dergelijke. De windingen werden aangebracht op een kar
raking of in de terugkoppelcondensator zat wat speling. Ter- tonnen kokertje met behulp van een wikkelmachientje dat
wille van maximum ontvangst was een soepele overgang naar werd aangedreven door een elektromotortje. De verhouding
genereren, zonder "dode gang", zeer gewenst. Een elektri van het aantal primaire en secundaire windingen was 1 : 3.
sche mogelijkheid was wat te manipuleren met de plaatspan- Niet alleen deze zelfgemaakte, maar ook trafo’s uit de han
ning en/of de roos terlekweers tand aan te sluiten op een po- del vertoonden het euvel dat ze na vrij kort gebruik waren
tentiometer die over de gloeispanning was geschakeld. Nog "doorgeslagen", zoals dat heette. De kleine stromen en span
een hinderlijk euvel was het toen niet te voorkomen "hand- ningen gaven daar echter geen aanleiding toe. Na demonta
effect": bij naderen van de ontvanger met de hand verander ge en afwikkelen bleek dan dat de soldeerverbinding van de
dunne wikkeldraad naar de steviger aansluitdraad was gecorde de afstemming.
Wanneer de genereergrens werd overschreden openbaarde rodeerd en vaak juist aan het begin van de primaire wikke
zich dat bij de buren, zelfs die op grotere afstand, als een ling op de koker. Alleen laagfrequenttrafo’s die volledig wa
ergerlijke, jankende fluittoon wanneer zij op hetzelfde sta ren ingegoten in bitumen hadden een lange levensduur, zo
tion waren afgestemd. De uitdrukking "Mexicaanse hond" als die van het fabrikaat "Lissen". De vochtige atmosfeer zal
was geboren. Het euvel werd frequenter naarmate het aantal daarbij ook een belangrijke rol hebben gespeeld. Overigens
ontvangers toenam.
werden de verbindingen in radiotoestellen nog lange tijd door
Na het verwisselen van spoelen wist men niet of men in het middel van schroefjes en moertjes tot stand gebracht (afb.
gebied van genereren of daarbuiten zat. Een tikje met een IX. 13-7). Bij solderen was als vloeimiddel "soldeerwater" natgelikte vinger op de antenneklem bracht uitkomst: bij zink opgelost in zoutzuur - duidelijk taboe. In die tijd werd
genereren gaf dat een "klokkend geluid", zoals J. Corver dat ook wel "Tinol" gebruikt, een lood-tin-poeder, verwerkt in
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een olieachtige vloeistof. Dit
middel was ook niet vrij van cor
rosieve bestanddelen, bevorderd
door de mogelijkheid een draadverbinding tot stand te brengen
door middel van een brandende
lucifer (vorming van SO2-damp).
De ontvangst van de kortegolf,
van 100 naar 60, 40 en 20 m,
bracht nieuwe eisen met zich
mede. Behalve de aanmaak van
nieuwe spoelen in velerlei vorm,
waaronder cilindrische, spinneweb-, ster- en mandvormige
(afb.ü.10-14 en 15), moest het
gehele zelfbouw-ontvangtoestel
opnieuw worden opgezet aan de
hand van moderne inzichten.
Het boek Korte-Golf Ontvangst
van J.J. Numans gaf daarbij vele
praktische raadgevingen. Bij
voorbeeld dat de verbindingen
tussen spoelen, variabele con
densatoren en lampen zo kort
mogelijk moesten worden ge
houden. Ter voorkoming of ver
mindering van het zo hinderlijke
"handeffect" moesten bodem- en
frontplaat van metalen afscher
ming worden voorzien en uiter
aard geaard. De variabele con
densator diende een goede fijnregeling te hebben zonder "dode
gang". Het spoeltje in de terug
koppeling zou bij voorkeur een
conische vorm moeten hebben.
Schrijver gebruikte een mentholbusje (afb.IX.17-6). Verbin
dingen onder mooie rechte hoe
ken met vierkant, vertind koper
draad van zo’n 2 mm dik gingen
nu snel tot het verleden beho
ren (afb. DG 13-7).
Op de kortegolf waren succes
sievelijk meer stations te ont
vangen. Een enkeling was in het Afb.lX.13-7. Het zelf maken van radio-ontvangers was eenvoudig aan de hand van tekeningen, zoals
bezit van of had de beschikking deze uit Radio Wereld van 9 februari 1928.
over een golfmeter. Zo niet, dan
werd de schaalaanwijzing van de afstemcondensator aan de enige microfarad over de plaatspanningsvoeding.
hand van bekende zendfrequenties en harmonischen daarvan Met isolatiematerialen ten behoeve van de radioamateur
in een grafiek vastgelegd. Naast het hinderlijke verschijnsel moest vaak worden geïmproviseerd. Glas had beperkte mo
van handeffect had men vaak ook last van microfonisch ef gelijkheden, platen van eboniet waren nog niet verkrijgbaar.
fect; een terugwerking van het geproduceerde geluid op de Wat dan wel: bijvoorbeeld celluloid, versleten grammofoon
detector en/of de platen van de variabele condensator, dat platen en bij gebrek aan beter het eboniet van cellen van
zich manifesteerde als een aanzwellende sonore giltoon, ver oude autoaccu’s na goed reinigen en zuurvrij maken. Als
gelijkbaar met het "rondzingen" bij geluidsinstallaties. En niet plakmiddel werd vaak een in stukjes gezaagde tandenborstel
te vergeten het motor boating effect, ontstaan door laagfre- van celluloid gebruikt, opgelost in aceton en bewaard in een
quentterugwerking en meestal te verhelpen door plaatsing goed afgesloten flesje.
van een condensator, aanvankelijk een schaars artikel, van
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IX.14 De overgang van ontvangen op
zenden
De aspirant-amateur uit de beginjaren twintig moest wel
over vernuft en handigheid beschikken wilde hij in die tijd
van schaarste aan onderdelen nog wat bereiken. Ook gold
nog altijd het luister- en zendverbod. Eén van die enthou-
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Afb.IX.14-1. Vonkzender, in 1920 onder roepletters GHR bedreven
door AC. de Groot, later PK1PK. De plaats van de vonkbrug, zoals
hier door De Groot aangegeven, kan niet juist zijn; de condensator
wordt immers op deze manier niet geladen. Waarschijnlijk stond de
vonkbrug parallel aan de secundaire van de bobine.
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Afb.lX.14-4. AC. der Groot luistert temidden van de theestruiken naar zijn eigen zender GHR in 1925. (Schets: auteur)
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siastelingen was de heer A.C. de Groot, later bekend als
PK1PK, neef van de bekende dr.ir. C.J. de Groot. Al vroeg
experimenteerde hij met coherers, kristalletjes, morse met

Afb.lX.14-2. De 300 meter-zender GHR van AC. de Groot in 1925.

C 509:

Gloeispanning:
Gloeistroom:
Anodespanning:
Anodestroom:

5 V
0,25 A
150 V
10 mA
Neg. roostersp.: -10 V
Steilheid :
1 mA/V
Versterkingsfact.: 9
Inwendige weerst.: 9000 ohm
Dissipatie ;_________ 2 \V________

Afb.IX.14-3. Gegevens van de zendlamp C 509, zoals toe
gepast in de zender GHR op 300 m.

Afb.lX.14-5. Zender GHR krijgt onverwacht bezoek (1925). (Schets:
auteur).
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Afb.lX.14-6. Gebouw van de Bataviasche Radiovereeniging in 1926.

vonkzenders (afb.IX.14-1), daarna lampontvangtoestellen.
Al spoedig piekerde hij over een lampzender. Onderdelen
werden van her en der bij elkaar gescharreld en waar nodig
zelf gemaakt. In het blad Tong tong no.10 van 1927 heeft hij
uitgebreid over zijn belevenissen in die eerste periode ge
schreven. Om een lang verhaal kort te maken: na de verzamelperiode was de Groot dan zover dat provisorisch een
zendertje in elkaar kon worden gezet met twee stuks C509
(afb.IX.14-2 en 3) in balansschakeling; bij 150 V anodespanning liep er 16 mA anodestroom, dus een input van 2,4 watt.
De antennestroom (gemeten met een hittedraadmeter) be
droeg 240 mA op een golflengte van 300 m, waarop - zoals
hij schreef - geen kip was te horen. Helaas werd hij overge
plaatst naar een onderneming 8 km te noorden van Soekaboemi, zodat de moeizaam opgestelde apparatuur weer
moest worden afgebroken, ingepakt en opnieuw geïnstalleerd
op zijn nieuwe verblijfplaats. Inmiddels was het reeds een
eind in 1925. Nadat op een rommelmarkt (pasar) een koolmicrofoon met lijntrafo op de kop was getikt konden de
"proefuitzendingen" plaatsvinden.
Terwijl de Groot zijn huisjongen grammofoonplaten liet
draaien ging hijzelf met een kristalontvangertje op stap met

Afb.1X14-8. Station van de heer P. Moewe, odPA1. Links de zender in
een schakeling volgens Mesny. Rechts Koomans-ontvanger en in het
midden twee laagfrequentversterkers die bij de ontvanger worden
gebruikt.
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Afb.1X14-7. Een jonge luisteraar in de buitengewesten, dat wil
zeggen buiten Java.

een 4 m lange draad aan een bamboestok als antenne en
een ijzeren pen als aarde (afb.IX.14-4). Op deze wijze con
troleerde hij de modulatie tot op enige kilometers afstand.
Na een goede afstelling te hebben gevonden begon hij iedere
avond tussen acht en negen uur grammofoonplaten uit te
zenden onder de roepletters GHR op een golflengte van 300
meter. In plaats van een ontvangstrapport bereikte hem een

Afb.IX14-9. Zendstation van de heer J.E. Hauschild,
roepletters ABC. De heet Hauschild was medewerker
van de Bataviasche Radiovereeniging.

onheilstijding. Van bevriende zijde vernam hij dat een PTTambtenaar onderweg was voor controle. Gelukkig kon alles
nog op tijd worden opgeborgen en een paar dagen later
weer opgesteld. Op een zondagmorgen in juli van 1925
kwam een verbinding tot stand met XXP, eveneens illegaal:
luitenant de Bont te Tjimahi. Dit gesprek op 300 m golfleng
te zou de geschiedenis ingaan als zijnde het eerste radioge
sprek tussen Indische radioamateurs. De afstand tussen de
stations bedroeg circa 60 km.

IX.15 Van zendende amateurs naar
omroepverenigingen

Wanneer omstreeks 1926 een gevestigde radiovereniging bij
de Gouverneur-Generaal een verzoekschrift indiende voor
het verkrijgen van vergunning voor het gebruik van een verenigingszender, werd dit verzoek na korte tijd ingewilligd.
De in de vorige paragraaf vermelde Bataviasche Radioveree
niging werd officieel opgericht op 16 juni 1925 en was na
een jaar in het bezit van een eigen 100 W-zender. Voor
zitter was de eerder genoemde heer van der Horst.
Begin 1926 had de Soerabaiasche Radiovereeniging - zij
het nog niet officieel - een zender KB73 op 125 m golf
lengte in gebruik die onder toezicht stond van de heer
H.K.J. van den Bussche, later bekend als OD1AD.
Voorts was KB73 privé op 180 m en Elveka op 225 m te
horen.
De Semarangsche radiovereeniging kwam op 22 februari
van datzelfde jaar met een omroepstation in de lucht.
Tenslotte kwam de Bandoengsche Radiovereniging officieel opgericht op 15 april 1926 - in de lucht met de
zender PMY, waaraan onderstaand verhaal is gewijd.
Zoals reeds eerder opgemerkt was de golflengte van on
geveer 300 m nog stü gebied waarop omstreeks 1925/26
enige illegale amateurs telefonie-uitzendingen verzorg
den met grammofoonmuziek, een praatje, zo nu en dan
Afb.lX.14-10. Post van het B.B. (Burgerlijk Bestuur) in de buitengewesten,
1927 [J3].
wat krontjongmuziek en als optimum het optreden van
het toen te Bandoeng bekende trio Belloni. De modulatiekwaliteit was begrijpelijk gering: het koolmicrofoontje
Een klein halfjaar later wederom een grote schrik. Een grote werd aan een draadje opgehangen voor de hoorn van de
auto, voorzien van twee bamboemastjes en een draad ertus grammofoon. De luisteraar was niet beter gewend en er toch
sen kwam het terrein oprijden (afb.IX.14-5). Het viel deze mee in zijn schik. Mede dankzij de activiteiten van bedoelde
keer gelukkig mee. Een employé van een naburige onderne
ming kwam in gezelschap van een zekere meneer van der
Horst eens poolshoogte nemen wie die zender was die ook
te Batavia werd gehoord, afstand circa 60 km. Het was iets
buitengewoons. Tot dusverre hoorde men daar alleen de
vonkzender Mangarai op 600 m in verbinding met scheepszenders. De Groot werd uitgenodigd met een zendertje naar
Batavia te komen en aldaar op dezelfde tijd en golflengte
een uitzending te verzorgen. Aldus gedaan regende het tele
foontjes bij Van der Horst; het was een groot succes. Laatst
genoemde had opgeroepen een radiovereniging te stichten
en dat was dan het begin van de "Bataviasche Radiovereeni
ging". Niet het eerste en laatste voorbeeld waarbij zendende
amateurs de basis legden (afb.IX.14-6).
De heer W.P.C. van der Horst (zie paragraaf IX. 12) bleek in
Indië een radioamateur van het eerste uur te zijn. Hij bouw
de reeds in 1918 een ontvangertje met lange glijspoel en
kristaldctector. Als directeur van de Bataviasche Verkeers
Mij. (tramwegen) heeft hij de dynamo geleverd voor de
experimenten van dr. C.J. de Groot met de kleine Poulsenzender te Malabar. Afb. IX. 14-7 toont een jonge luisteraar
uit 1924. Afb.IX.14-8 de apparatuur van odPAl ergens in de
"buitengewesten". Afb.IX. 14-9 laat het zendstation zien van
ABC te Batavia. Afb.IX. 14-10 geeft een beeld van de zendontvang-installatie op een B.B. (Burgerlijk Bestuurspost in
de buitengewesten.

1

Afb.lX.15-1. Gebouw van de zender PMY van de Bandoengsche Ra
diovereeniging in 1928 [J9].

399

1

©

O <

Afb.lX.15-2. Zenderkamer van PMY [J9J.

zenderbezitters, o.a. odlAD, odlJR, odlLW, GHR, ABC,
odlAC, werd op 15 april 1926 opgericht de "Vereeniging van
Radio Amateurs voor Bandoeng en Omstreken", zoals zij
officieel ging heten, met een beginlcdental van 33, in augus
tus al gegroeid tot 140. De contributie bedroeg ƒ 1,50 per
maand. Oprichter was de heer J.A.D. de Fremery. In het
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Afb.IX.15-4. Programma-afdeling van de zender PMY [J9].

gesteld (afb. IX. 15-1, 2, 3, 4) [J9J. Aan de opbouw van dit
zendstation hebben enige zendamateurs meegewerkt, waar
onder de heren H.K.J. van den Bussche (OD1AD), A.C. de
Groot (GHR), Moree, Lina en ir. S.G.C. Langendam, hoofd
van het radiolaboratorium te Bandoeng.
Uit het bovenstaande blijkt hoezeer de zendama
teurs waren betrokken bij de oprichting van radio
verenigingen en verenigingszenders. Het lijkt ons
juist om in deze paragraaf nog eens melding te
maken van het feit dat in Indië per 1 januari 1927
het luisterverbod officieel was opgeheven, nadat
vele verenigingen daarop al jaren eerder hadden
aangedrongen. Het hield in dat vanaf dat jaar een
belasting van ƒ 8,- per jaar was verschuldigd en
voor een luisteraar binnen de werkingssfeer van
een omroepstation het dubbele. Van regeringszijde
kwamen plannen tot oprichting van de NIROM,
Nedcrlandsch Indische Radio Omroep Maatschap
pij; hierover later.

AIb.lX.15-3. De heer C. Reids Leegsma, 1e omroeper van de zender PMY [J9].

gebouw van de firma Vorkink, die daarvoor een ruimte be
schikbaar stelde, werd een verenigingszender van klein ver
mogen opgesteld. Achter deze firma stond een bioscoopthea
ter van de toen bekende heer Busé. Een bijzonder evene
ment was dat deze eigenaar toestond dat het geluid van de
eerste sprekende film mocht worden uitgezonden; zeer ten
gerieve van de luisteraars. Helaas was dat de eerste en laat
ste keer want de juiste aanpassingstrafo die uit Amerika
moest komen is nooit verschenen; achteraf bekeken om be
grijpelijke redenen. De zender werkte op 300 m en het ver
mogen moest nodig worden vergroot, terwijl voor een groter
en meer storingsvrij bereik de golflengte tot beneden de 100
m zou worden teruggebracht. Helaas kon men de brom op
de draaggolf, veroorzaakt door de wisselstroomvoeding van
de gloeidraden, niet de baas. De antenne was ook niet zoals
men dat wenste. Achter het "Hotel Preanger" werd een rui
me lokatie gevonden met de mogelijkheid om een verticale
antennevakwerkmast te plaatsen, hetgeen geschiedde. De
nieuwe PMY-zender, werkende op een golflengte van 58 m
en met een vermogen van 250 W, werd in 1928 in bedrijf
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IX.16 Het zendamateurisme in de vroege
jaren twintig
In het begin van de jaren twintig was er op een kristalontvangertje zo goed als niets te horen, op een enkele telegrafievonkzender en de proefnemingen te Malabar na. Menig
een verdiepte zich in het morse-alfabet teneinde iets van die
geheime tekens te kunnen begrijpen. Een enkeling ging een
stukje verder en probeerde zelf signalen de ether in te stu
ren. Gangbaar was de ruhmkorff, die men zelfs als speel
goed, eventueel met een buis van Geissler erbij, in het bui
tenland kon kopen en de ontstekingsbobinc van de T-Ford,
waarmee je vonken tot 116 cm kon trekken. Respons kwam
er zelden. Blijkbaar werden er toch nog afstanden van 100
km mee gehaald. Met de komst in de handel van de buizen
werd dat gauw anders. De amateur-in-dc-dop begon eerst
met één- of tweelamps ontvangtoestel in elkaar te flansen,
vaak volgens het schema-Koomans. Zoals eerder beschreven
kwam na de langegolf de periode van de 300 m-golf waarop
op vele plaatsen illegale zendertjes verschenen die - de één
wat beter dan de ander - wat grammofoonmuziek ten beste
gaven. Alles uiteraard in een experimenteel stadium en met
gebruik van een "od"-prefix, waaronder ook schrijver dezes:
odlWB. Dat was omstreeks 1927. Deze periode duurde niet
lang. Inmiddels was bekend geworden dat de golflengten be
neden de 100 m grote voordelen boden, waarbij zendama
teurs met hun experimenten zich niet onbetuigd hebben ge
laten. Het zenden door amateurs voor experimentele doel
einden werd op golflengten beneden 100 m trouwens ooglui
kend toegestaan. Na vele proeven bleek dat de 40 m-band
favoriet was voor de afstanden op Java en Zuid-Sumatra.
Overdag konden met een input van een paar wattjes en een
antennedraad van ongeveer 40 m, opgehangen aan bamboemasten van 12 tot 15 m lengte, al aardige telefonieverbindingen worden gemaakt tussen Bandoeng en Oost-Java (Pasoeroean) en Palembang in Zuid-Sumatra, beide plaatsen op
circa 600 km afstand, Batavia en vele ondernemingen. De
ontvangst was zeer rustig. In de avonduren kwamen de bui
tenlandse amateurs door, meest West-Australiërs (Perth).
Dat werden dan wel telegrafieverbindingen, bij uitzondering
telefonie, waarbij luchtstoringen en fading een rol gingen
spelen. De ontwikkelingen volgden elkaar spoedig op. Er
moet voor een goed begrip van de omstandigheden - nog
maals gezegd - de nadruk op worden gelegd dat onderdelen
voor amateurzendinstallaties niet verkrijgbaar waren zodat
men zich moest behelpen met onderdelen en buizen ("lam
pen") voor ontvangtoestellen. Doordat men zoveel mogelijk
vermogen uit de zendbuis, bijvoorbeeld de B403, wilde halen
steeg uiteraard ook de plaatstroom, waardoor de anodeblokken het al gauw lieten afweten; een kostbare zaak. Wat door
velen ook nog werd toegepast was het in serie schakelen van
platte 4Vè V-batterijtjes van Japanse oorsprong. Schrijver
heeft in die periode een plaatspannings-accubatterij vervaar
digd waarvan de elektroden bestonden uit een 18 cm lange
strip van loodplaat die aan de beide uiteinden over een leng
te van 6 cm was omgevouwen zodat er een spleet van 8 mm
breed overbleef. Eén spleet werd opgevuld met een papje
van loodglit, PbO, in zwavelzuur. Dit werd na verharden een
minpool, de andere met loodmenie (geen verfmenie), evenzo

bewerkt; dat werd eenpluspooL De beide uiteinden werden
over 180° omgevouwen zodat ze pasten in een dropflesje van
8 cm hoog met een vierkante doorsnede van circa 2!6 cm
De strippen werden zo geplaatst dat de pluspool in het ene
potje en de minpool in het volgende potje kwam In dat pot
je kwam vervolgens ook een pluspool met de bijbehorende
minpool in het derde potje enz. (afb.IX.16-1). Na vullen van
de potjes met verdund zwavelzuur (accuzuur) werden de
potjes afgestopt met een geparaffineerde kurk met een
luchtgaatje. Vervolgens kon het formeerprocres beginnen
door afwisselende laden en ontladen. Dat gebeurde met een
elektrolytische gelijkrichter. Een blok van 24 cellen leverde
50 volt op. De verkrijgbaarheid van gelijkrichterbuizen, zowel
voor 16 V, 1,3 A, als voor 120 V, 90 mA, gaf soelaas aan de
laad- en hoogspanningsproblemen. De netspanning was
meest 110 V bij 50 Hz en op buitenplaatsen was alleen in de
avonduren elektriciteit beschikbaar. De kosten van een voedingstrafo - als die al verkrijgbaar was - kon men uitsparen
door er zelf één te wikkelen; maar daarvoor moest wel een
kern op de kop getikt worden. In die tijd was koperdraad
met ka toenisolatie in vele dikten verkrijgbaar. Voor stude
renden met een zakgeldje en vele anderen was op die manier
toch nog wat te bereiken.
De Europese buizen waren ongeveer 20% duurder dan in
Nederland. Zo kostte een A 410 ƒ 10,-, wat in geld van van
daag meer dan het tienvoudige zou bedragen.
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Afb.IX.16-1. Eén cel van een door
schrijver zelfgemaakt accuutje.
Het flesje bevatte oorspronkelijk
salmiakpastilles. De elektrode
geheel rechts komt in de volgen
de cel van de accu.
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IX.17

Acties van zendamateurs op de
kortegolf

Voordat men tot zenden overging moest de ontvanginstallatie toch aan redelijke eisen voldoen. Zoals eerder gememo
reerd was het "schema-Koomans" (afb.II.10-5) ook in Indië
populair. Het was oorspronkelijk bedoeld voor de lange- en
middengolf en na ombouwen van het toestel - o.a. korte ver
bindingen - bleek het zeer geschikt voor de kortegolf. Vaak
werd de h.f.-trap weggelaten omdat de versterking met de
toenmalige buizen niet aantoonbaar was, wat wel ten koste
ging van de selectiviteit en storing in de omgeving; hetgeen
overigens niet erg was omdat de ontvangerdichtheid gering
was. De serie honingraatspoelen werd uitgebannen en ver
vangen door cilinder-, ring- mand- of sterspoelen (afb.II.1014). Veel verbetering in de ontvangst kwam met de nieuwe
od. 1 A. A. Radiovcreeniging Batavia.
? Radiovcreeniging Bandoeng.
? A. C. de Groot, Bandoeng.
? Moree, Bandoeng.
od. 1 A. E. Van Vliegen, Koeningan.
od. 2 A. F. Vorstcnlandschc Radiovcrccniging Djokja.

od. 2 A. H. Radiovcreeniging MiddenJava, Semarang.
od. 2 A. G. Radiovcreeniging MiddcnJava, Semarang.
od. 2 A. Kj C. Hilling, Semarang.
od. 2 A. L. Hasselbach, Bendorcdjo.
od. 3 A. M. N. I. V. v. R. afd. Soerabaja, 180 M.
od. 3A. N. N. 1. V. v. R. afd. Soerabaja, 90 M.
od. 3 A. O. J. Stcendam, Soerabaja.
od. 3 A. P. Ehrlich, Soerabaja.
od. 4 A. Q. A. L. Lina, Kertapati (PaIcmbang).
od. 4 A. R. F. II. F. Oldenboom, PaIcinbang.
od. 4 A. S. E. Riedcr, Bcngkoelen.
od. 5 A. T. C. J. Gouwentak, Medan.
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Afb.lX.17-2. Zelfgemaakte tweelamps-kortegolfontvanger van het
type O-V-1 uit 1929, zoals gebruikt door auteur.

OD IWB (j9Z7)

PK1BU

DRAAD A NT.

rgag

HORIZONTAAL
VERT. 6A- l-Z-n’

7f

2 tZlKJO-

iS’mm

-3>^o3

od. 5 A. U. Hopman, Medan.

Afb.IX. 17-1. Deze lijst verscheen in Radio Ex
pres van 16 december 1927. Op de plaats van
de drie vraagtekens dienen de roepletters PMY
te staan.

■

serie buizen zoals de A415 met zijn grotere steilheid, de
"wonderlamp" B406, de B403 en de pentode B443. De drie
laatstgenoemde typen waren bedoeld als eindbuis in een ont
vanger. Het oorspronkelijke schema-Koomans werd al spoe
dig uitgebreid met een laagfrequentversterkertrap. Dit was
niet voldoende voor goede luidsprekersterkte, zodat daarop
een tweede Lf.-versterker volgde. Zo’n ontvanger werd aan
geduid met l-V-2. Tussen detector- en eerste Lf.-trap en
tussen eerste en tweede Lf.-trap werd transformatorkoppeling toegepast. Weerstandkoppeling kwam niet aan bod van
wege de geringere versterking. Verlofgangers, of zij die voor
de eerste keer naar Indië gingen, brachten wel eens handelsapparaten mee, doch dat waren dan lange- en middengolfontvangers waar ze geen plezier van beleefden.

od. 2 A. J. A. J. A. Schocvcrs, Djokja.

od. 5 A. V. Htibbner, Medan.
od. 5 A. W. Jansen, Medan.
od. 5 B. C. D. van Baare, Medan.
od. 5 B. X. Radiovcreeniging „Sumatra”, Hotel de Boer, Medan.
od. 5 A. Y. Amonts, Medan.
od. 5 A. Z. C. H. Vitet, Tapanoeli.
od. 7 B. A. G. K. H. de Bont, Makassar.
od. 3 B. B. Balkstra, Soerabaja.
od. P. A. 2 A. M. Groenewegen, Kali
Djati Socbang W.-Java.
od. 8 A. X. F. H. Tielman, Ternatc.
De vet gedrukte roepletters zijn defini
tief door de betrokkenen aangenomen.
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Afb.lX.17-3. Eentrapskortegolfzendertje met roostermodulatie. Een fietslampje ver
ving de kostbare hittedraadmeter.
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Afb.1X17-4. Opstelling van het zendertje van afb.1X17-3.

Aan het eind van de jaren twintig
kwamen de "superheterodynes" in
zwang; ze waren zeer aantrekke
lijk door de eenknopsbediening.
Voor de zelfbouwer waren de
nog niet verkrijgbare meervoudi
ge variabele condensatoren op
één as een handicap, zodat hij
zich tevreden moest stellen met
twee of meer apart bedienbare
condensatoren. De firma De Kor
te te Bandoeng leverde een vari
ant, namelijk de superautodyne,
een apparaat met twee of drie
middenfrequenttransforma toren
en één enkele draaicondensator.
Een in het oog lopend nadeel was
dat elke zender tweemaal op de
schaal verscheen, hetgeen in die
tijd van uiterst geringe zenderbezetting overigens geen direct be
zwaar vormde. Ook schrijver ging
daartoe over met het gebruik van
twee Colvem m.f.-trafo’s. Op de
zeer korte golven (16 m) werden
de spiegelfrequenties wel hinder
lijk bij meerdere zenders op de
zelfde band. Met de intrede van
de speciale schermroosterlampen
werd
hoogfrequentvoorversterking weer aantrekkelijk.
Zoals reeds vermeld was de 40
meter-band (ruim te nemen) zeer
populair en daar waren nagenoeg
alle zendamateurs te vinden; tot
medio 1929 nog met de "od"-calL
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Afb.DC17-5. Als microfoon werd bij het
zendertje van afb.lX17-4 een koolkapsel uit de hoorn van een telefoontoestel
gebruikt dat was gemonteerd op een
plankje.
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PK1IIS—.1. Ilasenbalg. Bothstra.it 6. Bandoen»,
P’Otll—’. II Have. Pnrkneg R2. Buiilicnzcrg.
PKl.tM—.1
w. Th. Musther. Krek.-i't .'•0. Katnvia< ‘ciitrum.
PK 1.1 R—A J H. L. Roaenquiat. Multatull Boni. 20.

PRIJS—J.aiSchuit emaker.

Vlllalaan
Vlllalaan

33.
33.

Batavla-Cen-

PKIKR—"‘"kok. Rijswijk. Batavia Centrum.
PKIPX--P- r.m
'au Hogezand. gang klciikinip 49. P.atavin
_
..
_
I'KISCA-tl’KlSr'B Portable) . Gen
1
,
........
. ’'>.. B«v
\««n . < Padrlndersbund. lloofdkwartler).
imnd.iinnln ui 75. Itnndoeug.
PK1WB — P<nt.i,d'* rail (drnnebar) of PKIS'.A
PK1SCC-—Bnv Scouts Assn., Buitenzorg Branch. QSL
»ia PKlSi'A
PK1SD —Sncilinlin 1’ornknrrucc 13. P.indocng.
PKIX'II—Ir. .1. M vOn Hctwlcn. Burgemeester. CoopS’.veg 2S. P-andoeng.
PRJVI.—.1. Van Leeuwen. najenh-Mmeoeng. Gariet
)•;.-) WK__ T
I’
Kort
H-acave- 31. Bandoenc.
PK1XB—I. I.eunls. Nieuw Merdika 13 par, Bandoeng.
PK1NL—Pnrtnlde c.ill nf PK1CX
via PK1CE.
PK1XX—C. Itupke. QSL via PKJCF.
1’KIXY—C. Van Den Burg. Radio-Malabar.

w

Afb.lXI 7-6. Deze smoorspoel
werd toegepast bij het ont
vangtoestel van afb.DC17-2.

SECOND DISTRICT---- MID JAVA
PK2\L—W. L. lli?«elbach. Djenkol
■ jenk
Estntn. Kedirt.
I'k.'\X — I'. 11 Tie'm.in. Kantoorl.i.in
Loorla;
15. Djokinrkarta.
PK2DK—.1
II
van Veltens. Sucar Factory Gcdaren.
Kloten.

....

A. Donshack. Tocgoe. Knelon 47. Djokj.ikarla
PK2I R—P. I
n''crnsl.ilrc. Woewet ~ I. Scmnrniig.
PK2.IP—.1.
G.
IMiipe-ssy. Opz. SS.
afd. Slgnaalwezen. P
o>tw,w,
Po.-nvokerto.
PK?OB—Fa. Onderling Belamig. Djokjakarta.
PK2W.I—.1
F
U
-Ier.
■dans. Pension Hansje. Snidan
Djokjakart .

THIRD DISTRICT---- EASTERN JAVA
Badinori
PK3BK (PK3BY) 1. Laceulle. Radinora.
Soerabaja.
PK3BM—(PK3JJ) E. A. Relchman.
Reicbman. Pasoeroenn.
PK3BQ—.1. 11. M ikkfnk.
■’Gendlng."
kink. Sugar (actory
facti
ProbolingC . Inra.
PR3BY—S-ime is PK3BK.
PK3GW—G. W A
Baumer. Sugar Factory en halte
Sockoredjo T’.angll. SS/OL.
PR.l.T.T—Same as PK3BM.
PK3JI/—W. J. L. l.iintncree. Bromostraat 21-A, Ma
ling.
W. In t Sugar Factory en halte ToelanPK3OZ—1 W.
gan SS 'Ol
PK3PR—W. .1. P. Poscnquiat. Sucar Fhctory "Pingoeng Rcdjo
~
Kepandjen, near M slang.
FOURTH DISTRICT---- SUMATRA, ETC.
PK4A.1—A. J A S
oevers.i.^Kerklao
Kerklaan 10. Padang.
PKIAI’—L
C.
H
ian. P.
K
Kisaran Boenoot.
Suin.itr « •1 K
PKi'.Z—G II Vit -. 'Patang Toroc.
F.
Mcyer.
I’K •!•<:—(PKIBF)
C hierna. Pil lil co.
Braatigi.
PK li-i'—ftame
-» a* PK4BC.
N. Ros
PR4CR—C. N
R< ‘n-iuist. Zendstation te Sabang.
• PKlI'A—A. *Bles. 1' it. Petr. My.. Pladjoe.
PR : l'G--- .1. van E? ' Tten. Klanran. Sumatrn's O. K.
Tambang Sawab.
Sawah. Ben
PKlGR—C. J. _Berkcmeier,
____
koelen.
'
r/d Douane. Nieuwe
PK4KU—S. J. Tbio. Ambt
. ......nbnng.
Boomstraat 22. Palcm
Priua-Ileudriklaan
24. PalemPK4PA—A. L. Lbui. Prli*s
I
bang.
PK4PB---- Snnio as PK4PA.
PTT.
Mcdan.
PK4RK — R Kaïn, zAmbt.
... van Praag. Waringln Doeriao.
PK4VP—Ir. L. L.
Sawah Li.oento.
PK4VR—H. H. Vrrouwes,:. N I A M Betoeng bij DJambd.
PK4XA---- J. C. mni Looim. Ncd. Ind. Gas My.. Medan.
omes. Pank.il Pinang. Banka.
PK4YY—I. 11. Pon

FIFTH DISTRICT---- DUTCH BORNEO. ETC.
PK5B.J—J. A. Koster. Telok Bajoer. rferouw, Borneo.
PK5CG----- P. Moens, Banjermasln. Borneo.

MOLUCCAS. AND
DISTRICT—CEL EB ES.
NEW GUINEA
PKGAQ—Ebg A. Krygsm.in, Marconist B.P.M.. Boela.
Ceratn. Moluccas.
PKOBX—K. L. Ixk>. Heer en weg 17. Macassar. Ce ebee.
PK6FW—F. B. Wittereen. Enrekang. Midden Celebes.
SIXTH

Afb.1X17-8. Gedeelte uit het Radio Amateur Cal! Book Magazine van september 1932. Auteur van dit
hoofdstuk komt hierin voor met als roepletters PK1BU.
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In de avonduren kon met een paar watt
telegrafie (CW) met het buitenland wor
den gewerkt, zelfs met Califomië. Een
enkeling kon met telefonie nog verbin
in
ding maken met West-Australië. Euro
pese zendamateurs werden tot 1928 zel
(Internationaal)
den of nooit gehoord. QST van oktober
1926 meldt dat U7IT (USA) verbinding
PK. I D.D. A. Engers Jrfc, XV el tevreden.
Aangewen ons in de afgeloopen week
had met PK7 te Semarang, vermogen 10
.. I P.K. A. C. de Groot, Bandoeng 40.1 AL
nkele brieven bereikten van lezers, die
. 2 A.F. Vorsten!. -Radiov., Djokja 50 AL
W. In mei 1928 werden odPKl en
mateur-zenders uit Nederlandsch-lndië
.. 2A.G. Radiovcreeniging Mlddin-java,
odlBH in de USA gehoord. Afb.IX.17-1
neenden gehoord 4e hebben, laten wij
Semarang.
toont een lijst van od-zendamateurs;
ieronder de roepletters dezer amateurs
2A.H. Radiovereeiriging At id den-Java,
afb.IX.17-2
en 3 de ontvanger en zen
ret hun adressen volgen.
Semarang (buiten werking).
„ 2A.J.
dertje van schrijver dezes.
A |.A. Schoebers, Djokja 40.6 AL
„ 2A.K. Liem Hwie Giap Semarang.
Met het parallel of in balans schakelen
)istrictsindeeling.
2A.L.
Hasselbach, DjengkoJ.
van eindbuizen zoals de B405 kon het
..
2
B.E.
AL Nassau, Semarang.
1. Gewest West Java. 2. Gewest Miduitgestraalde vermogen worden verdub
.. 2B.L. H. Gicotendorst, Djokja
!en Java. 3. Gewest Oost Java. 4. Sumatra
beld.
Grotere vermogens konden pas
Pen gok 9.42 M.
iet Banka, Bibliton en de eilanden gele.. 2B.Z. So eward i, Atad ioen.
worden
bereikt met de komst van de 6
en rn de Res. R.iouw en ondèrhoorig.. 2C.A. XV. Zwart wout de Hoog. s.f.
watt-eindlampen, zoals de RE 604, en de
eden. 5. Borneo. 6. Celebes, de kleine
T j olomadbe So lo
echte zendbuizen, zoals de TB 04/10 met
2C.B. F. H. J. v. d. Weide, Djatibarang.
«oend-a eilanden en het Oostelijk deel van
.. 3A.AL Soera-b. Radiovereniging 166 AL
15 W anodedissipatie. Met weinig kosten
ve archipel.
.,' 3A.N
..
40 AL
kon voor de zender roostermodulatie
.. 3 BB. Bailksfrra, Djember, 45 At
worden toegepast met overigens grote
‘ocplcttcrs.
.. 3B.D. C. Wiriffraat, 'Batoe.
kans op ongewenste frcquentiemodulatie
.. 3B.G G. Dubo:s St.. (Mare., Soenabaia.
PK. 1 A.A. R adiove reenj ging Batavia 80 AL
. 3B.K. Radmova, Soerabaia 43 AL
.. I A B. D. J. Atanupassa Bandorng.
(afb.X.17-3, 4, 5.) Goede resultaten ver
.. 3B.M. E. Reichman. 'Pasoeroean.
., 1 A.c. J. A. AL Willems, Bandoeng 46.4 AL
kreeg men al direct met plaatmodulatie
3
B.Q.
J.
H.
Coidborg,
Soenabaia,
130
At
Coenstr. 2.
volgens Heising. Nadelen waren, althans
,. 3 B.R. J H. Godberg, Soerabaia 45 At
.. I A D. H. K. J. van den Bussche 42.7 AL
in de beschouwde tijdsperiode, een mins
.. 3 B.Y. Radinova, Soerabaia 21 M.
Bandoeng. Alultatuli bid. 16.
.. 3 C D. onder de 13 At G. E. Ca<th. Adm.
.. I A.E. Van Wegen Koemngar
tens even grote modulatorbuis, verdub
C. 0. Pegoendangan. Genmone
,. 1 A.O. J. H. P. Padberg, 'Bandoeng 43.5 AL
beling
van het hoogs pa nningsvermogen
3C.H. Rad. Techn. Soenabaia 45 At
Patoebalaan 15. (voonloopig ge
en het moeten kunnen beschikken over
3 P.R
P. Rosenquist, Pangoongredjo.
stopt).
een zware modulatietransformator of
Dongen, Weltevreden.
4 A.Q. E. A. Krijgsman', Landas Est.
I B.H. P. W.
1 BN. R. XV. March, Bandoeng TegailePalembang 21.3 At
-smoorspoel die aanvankelijk niet ver
gah N 174.
„ 4 A.R. F. H. E. Ol den boom, Palembang.
krijgbaar waren en dus zelf moesten
. I B.O. J. A. Sülter. Air. Cornelis BoekH
„ 4 A.S. E. Rieder, >Bengkoelen.
worden gewikkeld. Voor luister- en
Doeri 4 41.1 AL
„ 4 A.T. C. J. Go uwen hak, AVedan.
zendamateurs op vergelegen eilanden
. 1 B.P. J. F. Sbolk, Weltevreden Sesien 53.
„ 4 A.U. J. C. Hopman, Atedari.
35 en 60 AL
„ 4 A.W. Jansen', Atedan.
was de energievoorziening een kwellende
I B.U. W. Betz. Kaïnarielaan 4. Bandoeng.
.. 4 A.Z. G. H. Vitet, Batang Taro, Sumatra.
aangelegenheid waar men zich met pio
.. 1 B.V. F. T. L. Bertsch, Tangarang
.. 4 B.C. D. van iBaare, Atedan.
niersgeest en niet onbelangrijke kosten
44 3 AL
4B F. J. F. Meijer, Medïin.
1 B.W. J. F. B. EekhoL Atadioen 78 AL
doorheen wist te slaan.
„ 4B.S. J. Hauschüdt, Pailembang.
.. 1 C.C. — 48 Ateter. J. IP. A. v. d'. Rivière,
4 PJK. A_ L. Li na , Kertapati.
Onder de vele gebruikte schakelsche
Papandjallanlaan 57 A, Bandoeng.
.. 4 P.B.
id.
5 AL
ma’s, zoals Hartley, Colpitts, Mesny en
.. 1 C.E. F. D. v. Stokkom, Hollandiastraat
4 B.T. Radio Eetapang XV. Borneo.
andere, met vaak geringe variaties, was
21. Bandoeng.
6A.X. F. H. Tielman, Termate.
.. I C.F. Th. F. Leyzèr Vis. XVeitevreden
„ 6B.A. G. K. H. de 'Bont, Aialoassar.
ook het Tuned Plate Tuned Grid (TPTG)
I C.G. P. Moens, Weltevreden.
„ 6B.X. K. L. Loo, Makas&ar 21 en 42 At
systeem (zie paragraaf U.9). Enige gea
vanceerde zendamateurs, onder meer te
Afb.lX.17-7. Deze lijst verscheen in Radio Wereld van 5 december 1929.
Bandoeng odlAD, 1JR, 1AQ en 1PK,
De beste contacten waren overdag; de sterkte was weliswaar verzorgden in de avonduren enige uren per week op de kor
niet groot, maar de ontvangst rustig. De gebruikelijke lucht tegolf (40...50 m) muziekuitzendingen met een ingangsverstoringen kwamen pas tegen de avond opzetten. Enige voor- mogen van circa 30 watt. Vermeldenswaard is dat odlAD
uitstrevenden experimenteerden al op hogere frequenties, gebruik maakte van een zelfgefabriceerde pick-up, toen nog
zoals de 30 en 20 m golven die in die beginjaren nog volko een novum. De constructie bestond uit een soundbox van
men schoon waren, op enige experimenten van het radiola- een grammofoon, waarop het metalen trilplaatje en het bin
boratorium te Bandoeng na. Vaak werd "duplex” gewerkt, nenwerk van een hoofdtelefoon waren gemonteerd. Deze
ondanks de meestal onselectieve zenders en ontvangers. De constructie werd verbeterd door de zaak om te keren, name
zendenergie was niet groot en de buizen in de ontvanger lijk het naaldmechanisme overbrengen op de schelp van de
konden tegen een stootje!
hoofdtelefoon en vastsoldcren op de trilplaat. In verband
met mechanische resonanties werd wat dempingsmateriaal

Roepletters van
Amateur=zenders in Nederlandsch-lndië
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aangebracht. Een staaltje van inventiviteit. Het
resultaat was welluidender dan de plaatsing van
een koolmicrofoon vóór de hoorn van de gram
mofoon. Scribent hoorde van dat lumineuze idee
en fabriceerde iets dergelijks, doch soldeerde het
naaldmcchanisme aan een klein weekijzeren
plaatje, dat de plaats van de trilplaat innam. Het
is in dit verband nog aardig om te vermelden dat
in de plaats van de gebruikelijke stalen naalden,
die de platen sterk aantastten, met enig succes
bambocnaalden werden uitgeprobeerd.
De uitzendingen van de zojuist genoemde "omroepzender" odlAD waren - afgaande op de luisterrapporten - over nagenoeg de gehele archipel
goed te ontvangen en zij werden zeer gewaar
deerd.
Op 27 maart 1928 speelde zich het volgende in
de ether af. Er kwam in de twintigmeterband Afb.lX.17-9. Philips ontvangtoestel type 2501 uit 1927, het “Roggebroodje', voor
een telefonievcrbinding tot stand tussen odlJR midden- en langegolf. In 1928 bracht Philips het type 2802 uit, een ontvanger met
(ir. AJ.H.L. Rosenquist) te Bandoeng, od4AS ongeveer hetzelfde uiterlijk die met verwisselbare spoelen het gebied 10...2400 m
(de heer Rieder) te Bengkoelen en het station kon ontvangen. Het was in een beperkt aantal speciaal gemaakt voor de toenmali
ENoJA (naam en adres onbekend). Dit zou de ge overzeese gebiedsdelen.
eerste amateurverbinding met Nederland zijn ge
weest. Er kwam echter geen bevestiging. Helaas
verscheen later een bericht uit EN-land (Nederland) dat ve hem slechts drie PK’s waren, te weten PK0, PK1 en PK8.
ENoJA was gesignaleerd in de golf van Mexico; hij was dus De inputvermogens lagen rond de 10 watt en de frequenties
maritiem-mobiel [J8]. Radio Expres van 8 maart 1929 ver in de 20 en 40 m banden. Volgens u7IT was hij één van de
meldt dat odlJR op 2 maart 1929 een telefonievcrbinding vele U.S. hams die met PK-makkers hadden gewerkt. Schrij
had met PAoYY, eveneens in de twintigmeterband. Hij ge ver dezes heeft nagegaan wie die vier PK’s waren:
bruikte een TB 04/10 als zendlamp en een vermogen van 35 PKO: P.H.O. Oldenboom te Palembang.
watt. PAoYY was ir. A. Pomes, de latere PK4YY. Deze ver PK1: A.C. de Groot te Tjimahi.
binding werd wel bevestigd. Aldus viel odlJR toch de eer te PK7 en PK8: Radio Vereeniging te Semarang.
beurt de eerste amateurverbinding met Nederland tot stand Op de conferentie van Washington, medio 1929, werd offi
te hebben gebracht. Na deze gedenkwaardige 2 maart kwa cieel vastgesteld dat de nationaliteitsletters voor Nedermen meerdere amateurs, o.a. od4AZ, de heer G.H. Vitet, landsch-Indië zouden worden "PK" en voor Nederland "PA".
Batang Toroe, met "EN" in contact. In dit verband is het In Indië verliep het verstrekken van zendvergunningen an
interessant om te verwijzen naar een mededeling in QST van ders dan in Nederland. De illegale zendamateurs waren wijd
oktober 1926. Een zekere Ashley Dixon van u7IT had ge en zijd over de archipel verspreid over afstanden van duizen
werkt met PK7 in Semarang. Laatstgenoemde schreef hem den kilometers en vaak verstoken van telefoonverbindingen.
dat het zenden in Indië streng verboden was en dat er behalOp 1 juni 1929 werd te Djocjakarta de NIVIRA (Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Internationaal
Radio-Amateurisme) opgericht. Publikaties vonden
Gloeispanning
vf = 4,0 V
plaats in het blad Onze Antenne, uitgegeven door de
Gloeistroom
'r = 0.15 A
Bond
van Nederlandsch-Indische Radio Vereenigingen
Anodespanning
=
50-150
V
v.
(BN1RV). Het bestuur van de NIVIRA bestond op
Vcrzadigingsstroom
i, = 50 mA
1 juni 1929 uit de heren J. van Holst Pellekaan, PK3Verster Icing sfac tor
9 = 5
AN, voorzitter; AJ.A Scheevers, PK2AJ, vice voorzit
Steilheid
S = 2,4 mA'V
■philipsI / |
Inwendige weerstand
ter; Egb.A. Krijgsman, PK4AQ, secretaris; en als com
R< = 2100 O
Negatieve roosterspanning
= 18 V
missarissen W.L. Hasselbach PK2AL; G.K.H. de Bont,
Normale anodestroom
i. = 10 mA
PK6BH; F.H.E. Oldenboom, PK4AR; AJ.H.L. RoGrootste diameter
d = 45 mm
senquist, PK1JR. QSL-managers waren de heren
Grootste lengte
l
= 92 mm
Krijgsman en Rosenquist (uit QST, juli 1929).
Voor de zendamateurs was het samengaan met de
grote groep van luisteramateurs geen bevredigende
situatie en niet conform de doelstellingen. Er begon
zich een splitsing af te tekenen en onder leiding van
een paar energieke amateurs werd datzelfde jaar de
Afb.lX.17-10. Gegevens van de Philips B405. Bedoeld als laagfrequenteind- NIZAV (Nederlandsch Indische Zend-Amateurs Ver-

o

lamp in ontvangtoestellen maar ook populair als zendlamp.
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fase 53. De bijeenkomsten te Bandoeng werden door schrij
ver bijgewoond. Het Radio Amateur Call Book Magazine van
september 1932 bevatte voor het eerst een PK-lijst met 82
Gloeispanning
u( = 6-7.5 V
amateurs (afb.IX.17-8). Een kort bericht in Radio Expres van
Gloeistroom
if =± 1,25 A
7-6-29 meldt dat PAoAA het eerste Nederlandse gelicenseerAnodedissipatie
u». = 10 W
dc amateurstation was dat in Rantja Ekek werd gehoord (zie
Anodedissip. bepr. opu»^ = 15 W
voor meer over dit station paragraaf II.7). Radio-ontvangtoeVerxadigingsstroom i, = ca. 500 mA
stellen, buizen en onderdelen waren bij een groeiend aantal
Max. anodespanning o. = 200—400 V
Versterking s factor
radiozaken verkrijgbaar. Gezien het relatief klein aantal
g = ca. 7.5
Steilheid
s = ca. 2.0 mA/V
zendamateurs was er op dat gebied nog niets in de handel en
Inwendige weerstand R, = 3750 Q
moesten deze zich nog behelpen met onderdelen en buizen
Huls
A 34 of G 34
voor ontvangst, waarvan het vermogen voor de eindtrap we
Dit Is een hmateur-zendlamp met zeer bijzondere eigen
steeds groter werd. Wel bestond de mogelijkheid in het bui
schappen. Zl) heeft een gethor teerden gloeldraad met zeer
hooge emissie en kan voor de volgende doeleinden ge
tenland het één en ander te bestellen (vooral de USA was
» 21
bruikt worden:
voordelig) doch het duurde wel vier maanden alvorens het
I. als osclllator In een zender, zoowel voor de kortste
als de langste golven, die practlsch gebruikt worden.
bestelde in huis was. Het omstreeks 1928 in de handel ge
Bij een anodespanning van 100 volt kan een energie
van minstens 10 watt afgegeven
brachte Philips ontvangtoestel (lesscnaarmodel), aanvankelij
worden.
met gelijkstroom gevoed, later voorzien van wisse Afb.1X17-11 De TB 04/10 was één van de eerste lampen die speciaal
stroombuizen, was zeer populair (afb.IX. 17-9). Het kostte
PHILIPS
AMATEUR-ZENDLAMP TB 04/iO

voor gebruik in kleine zenders was bedoeld.

eeniging) opgericht. Bij het bovengenoemde periodiek
Onze Antenne kregen de leden het Nederlandse blad
Radio-Expres toegezonden. Naast deze zeer gewaar
deerde geste merkte men niets meer van het bestaan
van deze nieuwe vereniging, wat tot ontevredenheid
leidde. Wel verscheen er in Radio Wereld van 5 decem
ber 1929 een opgave van 59 PK-zendstations: afb.
IX. 17-7 Op verzoek van de redactie van Radio Wereld
werd namelijk ten behoeve van de Nederlandse zend
amateurs (PA’s) door het toen zittende bestuur aan de
hand van op dat tijdstip bekende actieve '^"-zendama
teurs die PK-roepnamenlijst samengesteld, daarbij mede
gevolggevende aan de resultaten van de conferentie te
Washington.
Wederom werden de koppen bij elkaar gestoken en Afb.1X17-12. Door amateurs gebruikte meetinstrumenten. Links één uit de
kwamen de eerdergenoemde verenigingen tot overeen beginjaren twintig; een weekijzerinstrument met meetgebieden 0 - 6 Ven 0
stemming. Dit leidde op 7 februari 1931 tot de oprich - 15 A wissel- en gelijkstroom. Rechts een draaispoelmeter uit het eind van
ting van een nieuwe zendvereniging met wederom ge de jaren twintig met meetgebieden 0 - 6 - 120 V en 0 - 32 mA.
bruikmaking van de naam NIVIRA en voorlopig het
maandblad Onze Antenne. Bij Gouvernementsbesluit
van 27 maart 1931 (Staatsblad 43) werd deze vereniging als ƒ 265,-. Afbeelding IX. 17-12 toont de eigenschappen van de
rechtspersoon erkend. Vanaf die datum was het onder be B405, bedoeld als l.f.-eindbuis voor ontvangtoestel, maar ook
paalde voorwaarden aan amateurs toegestaan een radio- als kleine zendbuis populair. Een echte zendbuis was de TB
elektrische zendinrichting te hebben en te gebruiken. Aan 04/10, waarvan afb.IX.17-11 de karakteristieken geeft.
sluitend daarop werd door het Hoofd van de PTT te Ban- Overal waar netspanning aanwezig was kwam het ongerief
doeng bij schrijven van 4 mei 1934 vastgelegd dat de door met accu’s en batterijen te vervallen. Daarvoor in de plaats
het NIVIRA-bestuur uitgegeven roepletters alleen geldig kwam het probleem van het bestrijden van de bromtoon.
zouden zijn zolang men lid was van die vereniging. Het be Elektrolytische condensatoren waren er nog niet; wel bloktrof dan ook een collectieve zendmachtiging.
condcnsatoren, gemaakt van twee lagen staniol (zilverpa
Op 24 mei 1931 werd te Bandoeng de eerste algemene le pier), met daartussen als isolatie twee lagen in paraffine ge
denvergadering gehouden, waarbij dank werd uitgebracht drenkt papier; het geheel opgerold en in een doosje opge
aan de heren Leyzers Vis en Hoedt voor het samenstellen borgen (twee lagen papier omdat er wel eens een gaatje in
van de statuten. Het nieuwe bestuur werd als volgt gevormd: het papier zit; de kans dat bij twee lagen gaatjes precies op
Voorzitter: F.Th. Bertsch, PK1BV; vice voorzitter: E.R. II- elkaar vallen is verwaarloosbaar). Enige lekstroom, alhoewel
ling, PK1CI; secretaris-penningmeester: J.H. Koen, PK1CX; niet groot, was wel aanwezig. Naar aanleiding daarvan heeft
commissarissen: Th.A.F. Leyzers Vis, PK1CF; C. Rupke, scribent een condensator van het merk "Hydra" van 2 microPK1XX; F.H. Tielman, PK2AX; ir. J. Makkink, PK3BQ; farad van het kunststofhuisje ontdaan, wat makkelijk ging.
A.J.A. Schoevers, PK4AJ. Het aantal leden bedroeg in deze De inhoud werd in een badje van gesmolten paraffine op

406

meer dan 100 °C gedoopt waardoor het ingedrongen vocht IX.18 De beginjaren dertig
werd verdreven. Het resultaat was frappant. Na laden tot
zeg 100 V bleef deze spanning urenlang gehandhaafd.
De echte pionierstijd behoorde tot het verleden. Naarmate
Voor de afvlakking van de na gelijkrichting gevormde pulse er verbetering kwam in het aanbod van onderdelen en
rende gelijkstroom waren smoorspoelen nodig, zware dingen krachtiger buizen werd de kwaliteit en het vermogen van de
waarvan het gewicht afhankelijk was van het toegepaste ver zenders opgevoerd. Was eerst de 40 m-band populair, vooral
mogen. Noch de smoorspoelen, noch de nettrafo’s waren voor het interinsulair contact, al spoedig volgde daarop de 20
aanvankelijk tropenbestendig en dus onderhevig aan de in m-band voor wereldwijde communicatie. Uit QSL-kaarten uit
werking van vocht, met als gevolg corrosie en doorslag. Dit de beginjaren dertig blijkt onder andere dat goede verbindin
gold ook voor de trafo’s van de inmiddels in opkomst geko gen met PA-land (Nederland) werden gemaakt met een in
men elektrodynamische luidsprekers; gewichtige apparaten put van 30 è 40 W en een enkeldraadsantenne ("zepp") van
van vaak enkele kilogrammen aan ijzer en koperdraad.
20 tot 40 m lengte.
Voor de bekrachtiging van de magneetspoel was een gelijk- Van regeringswege nam de centrale en regionale omroep
richter nodig, meestal met kuprox-cellen. Die gelijkrichter vaste vormen aan. Onder leiding van de PTT werd aan de
werkte met een lage spanning en de magneetspoel had dan investeerders "Radio Holland" en "Mainz en Co" per 30-12een beperkt aantal windingen van dikke draad met weinig 32 concessie verleend tot het oprichten van de NIROM, de
Nederlandsch Indische Radio Omroep
Mij. De retributie zou voor de eerste
5000 ontvangtoestellen ƒ 3,- per jaar
bedragen en boven dat aantal ƒ 1,20.
Er zou een archipelzender van 10 kW
komen te Tandjong Priok (Batavia)
met de bedoeling het gehele eilanden
rijk te bestrijken en regionale zenders
van minder vermogen te Bandoeng,
Semarang en Soerabaja. De zenders
waren operationeel op 31-3-1934.
Blijkens een bekendmaking medio
1929 van de PTT was de retributie
voor een ontvangvergunning, toen nog
ƒ 8,- per jaar, verminderd volgens een
nieuwe regeling. Voor een ontvang
toestel zou toen dus ƒ 11,- per jaar
verschuldigd zijn. Men had de indruk
dat er zelfs meer amateurs waren zon
der dan met een vergunning [J10].
Afb.DC17-13. Radio-onderdelen uit de tweede helft van de jaren twintig. Rechtsboven een
Met het bekend worden van het toe
"BRANDES“ variabele condensator met een maximum capaciteit van 250 cm (275 pF). één van
passen van kwartskristallen en de
de beste uit die tijd met een fijnregeling van 1 : 45 door middel van tandwielen uit isolerend
voordelen daarvan gingen ook de
materiaal en een wrijvingskoppeling. Rechtsonder het door schrijver als microfoon gebruikte
meeste zendamateurs daartoe over.
koolkapsel. Middenonder een microfoontransformator. Linksonder een houder voor een radioDe kristalplaatjes hadden aanvankelijk
lamp. In het midden vaste condensatoren en weerstanden.
afmetingen van 2,5 x 2,5 cm en waren
geslepen voor een frequentie van on
weerstand. Vaak werd de magneetspoel gebruikt voor de der andere 3,6 MHz. Voor de toen meest gebruikte 40 mafvlakking van de "hoogspanning" in de ontvanger; de spoel band moest men dus frequentieverdubbeling toepassen. Een
was dan van dun draad gewikkeld en had veel windingen. kristal voor de 7 MHz-band zou praktischer zijn, doch was
Het was daarbij moeilijk om de bromtoon weg te werken. nog niet leverbaar. Schrijver kreeg van PK1CP, die hij had
Met dit type luidspreker en de inmiddels verschenen platen- geholpen bij het bouwen van zijn zender, zo’n groot plaatje.
opnemer - piek up - kwamen eindelijk de niet te versmaden Dat kon op het laboratorium van de Technische Hogeschool
bastonen tot hun recht, tenminste wanneer het klankbord of te Bandoeng in vieren worden gedeeld, waarna hij met veel
kast maar groot genoeg was. Afbeeldingen IX. 17-12 en 13 geduld en met behulp van een spiegelglasplaat, carborundum
en een micrometer een kwartdeel voor de 40 m-band sleep
tonen nog enige onderdelen uit de tijd van vóór 1930.
en met succes toepaste. Een tweede kwart werd voor de gul
le gever bewerkt. De toepassing van kwartskristallen maakte
ook een eind aan het vaak hinderlijke "tjoepen" bij het sei
nen. In een later stadium werd de toepassing van kwartskris
tallen door het NIVIRA-bestuur verplicht gesteld.
Zenders waren niet te koop; dus iedere aspirant-zendamateur moest zijn eigen zendertje bouwen, vaak eerst van zeer
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gering vermogen. Met morse werden dan al gauw grote af 40 m, gespannen tussen klapperbomen.
standen overbrugd. De scinsleutel was vaak van eigen fabri In oktober 1933 ging een circulaire aan de leden van de NIkaat, zowel in metalen als in houten uitvoering. Met het be VIRA uit met het verzoek de telefonie-uitzendingen voor
schikbaar komen van onderdelen kon de apparatuur worden een half jaar te staken. Het was een mooie gelegenheid zich
verbeterd, vooral toen de mogelijkheid bestond goedkope in de morseverbindingen te bekwamen. Ondanks het grote
buizen en onderdelen uit de USA te laten komen. Niet uit offer heeft men daaraan strikt de hand gehouden. In april
het oog mag worden verloren dat aan het einde van de jaren 1934 konden de contacten weer op oude voet worden voort
twintig en tot vele jaren daarna in de dertig een algemene gezet.
economische crisis heerste. Maar met amateurspirit en ver Helaas dreigde er ook een onheil, donkere wolken kwamen
nuft kon heel wat worden bereikt. Literatuur kwam in vol opzetten. Door toedoen van Philips dreigde de invoer vanuit
doende mate uit het buitenland. Er werd met nieuwe inzich de USA van buizen en ontvangers zelfs voor zendamateurs
ten geëxperimenteerd, waarna de bevindingen in het blad te worden gestopt. Een proces van Philips tegen de NIVIRA
Onze Antenne, en vanaf september 1933 in CQ-PK, konden werd door laatstgenoemde glansrijk gewonnen; een verade
worden bekend gemaakt en behandeld.
ming voor de leden waarvan de bestellingen voor goedkope
Verbindingen met Nederland waren geen bijzonderheid en goede buizen doorgang kon vinden.
meer. In februari 1930 had PK2AJ een verbinding met PAo- In oktober 1933 had een PK-contest plaats die ondanks de
QF. Dat was de eerste verbinding van een PK met een PA slechte periode goed verliep; PA’s werden echter niet gehoord, evenmin als Zuiddie voorkwam op de eer
Amerikanen. Voor de
ste lijst van geheenseerLijst van door de N. I. R. O M. geëxploiteerde zenders.
telefoniewedstrijd werden
den, aldus Radio Expres Ruepletters:
Antenncverni.
Frequentie
üolllcngtv:
Plaats:
prijzen uitgereikt aan de
van 28-2-30.
10 kW
49.67 m
YDA
Tandjong Priok
6040 kHz
YDA
Tandjong Priok
98.68
10 ..
3040 ..
In mei 1933 werd naar
PK’s 3BQ, 1VH en 1HG.
150 \V
125.78 ..
YDA,
Batavia-C.
2385 ..
Voor de telegrafiewedaanleiding van besprekin
YDA3
Buitenzorg
1640 ..
182.93
25 ..
strijd aan 1HG, 3BQ,
gen tussen PK- en PAyda4
Soekaboemi
1550 „
193.55 ..
25 ..
Bandoeng
2500 ..
120.00
75 ..
yda5
4AZ, 1WB, 5VO en
amateurs een contest
yda6
Cheribon
2870 ..
104.53 ..
15
1VH; op twee uitzonde
voorgesteld. Teneinde
Pekalongan
15
YDA3270
91.74
ringen na allen in de 40
beide groepen te motive
1 kW
YDB
Soerabaja I
67.11 „
4470
Semarang
YDB,
2450
122.45 „
150 W
ren werden eerst proeftij
m-band [J12].
YDB3
Djokja
1660 „
180.72
100
den en -dagen vastgesteld
YDB4
185.76
25
Tjepoe
1615
De door de NIROM bij
tussen 10 en 18 juni. Dit
188.09
ydb6
Solo
1595 „
25 „
de N.V. Philips bestelde
Malang
191.08 „
100
bracht een goed resultaat
ydb6
1570 „
ydbt
Soerabaja II
1530 „
196.08 ..
75 ..
10 kW-zender kwam in
zodat de eigenlijke con
Bandoeng (Inh.)
25 ..
1630 ..
184.05 „
ydd2
juni
1934 gereed. Deze
test kon worden gehou
189.27
50
ydd3
Batavia-C. (Inh.)
1585
kristalgestuurde zender
den tussen 24 juni en 16
62.37 „
100
yde2
Solo (Inh.)
4810 „
Semarang (Inh.)
yde3
2910
103.09 „
15
zou bruikbaar moeten
juli. Deelname stond uit
75 ..
yde4
Soerabaja (Inh.)
2415
124.22 ..
zijn voor golflengten tus
sluitend open voor geliDjokja (Inh.)
2350 ..
127.66 „
25 ..
yde5
censeerde leden van
sen 40 en 80 m.
Daar naast vinden wij vermeld, dat Soerabaja I ook afwisselend werkt op ongeveer
De stuurtrappen waren
NVIR en NIVIRA. Het 31 en 25 m.
Semarang op 111 m.
voorzien van twee onaf
resultaat was zeer beVerder weten wij uit de ontvangst hier te lande, dat Bandoeng nog een zender
hankelijke thermostaten,
droevend. Dat moest heeft
op ongeveer 29 m, gewoonlijk aangesloten op de studio te Batavia.
elk met drie kristallen:
voor 99% worden toege
een hoofdkristal en twee
schreven aan de slechte Afb.IX.18-1. Deze lijst verscheen in Radio Expres van 6 maart 1936.
uitwijk-kristallen. Zoals
condities. PAoKT, de
heer Kerkhof te Eindhoven, was de enige die met 5 PK’s had reeds vermeld werd deze archipel-zender geplaatst te Tand
gewerkt, te weten PK3LF, 3UN, 2x 1HG en PK3BM. Aan jong Priok, de haven van Batavia. Bij de eerste proeven deed
gezien PAoKT geen mededingers had wilde hij uit sportief zich een moeilijkheid voor: alle telefoonverbindingen in de
oogpunt de eerste prijs niet in ontvangst nemen. Voor zijn haven werden zwaar gestoord, zodat de uitzendingen moes
uitzonderlijke prestatie werd hem toch de welverdiende, ver ten worden gestaakt totdat PTT de nodige ontstoringsfilters
guld zilveren medaille uitgereikt [Jll]. Achteraf bekeken had aangebracht. Inmiddels waren de experimentele 1 kWmerkt schrijver op dat in de periode 1932-34 juist het mini- zenders te Batavia (29 m) en te Soerabaja (31 m) in Neder
mum van het aantal zonnevlekken lag, zodat de povere re land goed te horen [J13]. Begin 1936 kon de 10 kW-zender
sultaten van de contest daaraan moeten worden toege- definitief in gebruik worden gesteld. Afb.LX.18-1 uit Radio
schreven. Het maximum van de betreffende zonnevlekkency Expres van 6-3-36 laat een volledige lijst zien van 21 voor de
clus lag in de jaren 1929-30 (zie afb.n.3-4). Van de invloed NIROM werkende omroepzenders, verspreid alleen al over
van zonnevlekken op kortegolfverbindingen had men toen het eiland Java. Van de 21 werkten er 18 met een vermogen
nog geen weet. In die gunstige jaren werd PK1BU (schrijver) tussen 25 en 150 watt. Van Gouvemementszijde werden
met telegrafie zelfs gehoord in Californië door W6DDY, een daaraan door de PTT te Bandoeng toegevoegd de 1,5 kWspannend moment. Dat gebeurde in de 40 m-band met een zenders PLP op 27,2 m, PMN op 29,2 m en YDC op 20 m
vermogen van 2 watt en een ééndraadsantenne van circa [J14].
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geijkte apparatuur omslachtig en lastig en het was voor de
zelfbouwer ondoenlijk om aan de voorschriften te voldoen
[J15]. Uit een bericht van januari 1937 blijkt dat er inder
daad een PTT-ambtenaar geheel Java afreisde met een spe
ciaal daartoe uitgeruste auto.
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In het voorgaande werd al even gewezen op de invloed van
zonnevlekken. Radio Expres van 9-4-37 bevat een interessant
stuk over het verband tussen deze zonne-uitbarstingen en de
kortegolfontvangst, wat in die tijd nog niet als vaststaand
werd aangenomen. Prof. Appleton gaf daarover een lezing
voor de Engelse omroep, waaruit hieronder een samenvat
ting.
"Zonnevlekken zijn ontdekt kort na de uitvinding van de verre
kijker in de tijd van Galileï (de Hollandse kijker in 1608 door
Lipershey), aan wie Appleton de ontdekking toeschrijft van het
bewegen der zonnevlekken, waaruit dan weer kon worden afge
leid en bevestigd dat de zon in 27 dagen een omwenteling om
haar as volbrengt. In de 19e eeuw deed Schabe een belangrijke
ontdekking namelijk dat de zonne-erupties in perioden van
maxima en minima na circa 11 jaar elkaar opvolgen (zie ook
afb.II.3-4). De wetenschap betreffende de samenhang tussen
zonnevlekkenperiode en radioverkeer was nog jong en strekte
zich nog niet eens uit over één volledige periode. De omroepontvangst van nabijgelegen zenders merkte daar niets van, doch
het radioverkeer over grote afstanden, speciaal op de kortegolf,
ondervond daarvan in hoge mate de invloed. Er zijn hoofdza
kelijk twee terugkaatsende lagen in de atmosfeer, de E-laag op
100 km en de F-laag op 300 km hoogte. Ruwweg gesproken
weerkaatst de onderste laag de lange golven en de bovenste de
korte golven. De bovenste ondervindt het sterkst de invloed van
de zonnestraling." Aldus Appleton in 1937.
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Afb.IX.19-1. Omslag van het tijdschrift van de NMRA.

De sterke zenders waren
niet alleen in Nederland
goed te ontvangen maar
brachten ook voor de
luisteraars in Brits Indië,
Ceylon, Malakka, China,
Japan en Australië ont
spanning.
In november 1935 werd
door de PTT een "stralingsverbod" ingesteld
voor ontvangtoestellen
op de kortegolf, ook voor
supers. Men vond dat
een hoogfrequentversterkertrap niet voldoende
was om de straling van
de ontvanger te onder
drukken. De bepalingen
waren zelfs stringenter
dan die in Nederland; de
voor controle benodigde

De dipole, net
stralers van. b meter
elk, is strak‘ge
spannen tusschen
twee '8. mé ter lange
bamboes van een
lichte haar stevige
soort 'en'die dan te
zamen met nog twee
andere bamboes van
5 meter lengte een
soort omgekeerde A
CQ-PK
vormen.
Qctober 1939.
Deze omgekeerde
A bamboe constructie
is stevig bevestigd
aan den bovenkant van een verticale bamboe, ongeveer 10 meter lang,
welke byna anderhalve meter in den grond steekt en deze is draaibaar
om de lengte-as doordat het gat waarin die bamboe gestoken is, open
wordt gehouden door middel van vier rechthoekige plankjes, terwyl de
onderkant afgesloten is door een vierkant plankje.
’.7at nu de feeders betreft, deze bestaan uit gewoon lichtleidingdraad, loopen vlak naast elkaar en blyven verder_onafgestemd. FK-LMJ?
(J.n .A.&icola v.i'urs tenrecht)
5r>-n.

7
i

Afb.IX.19-2. Afbeelding en bijbehorende tekst uit CQ-PK van oktober 1939.
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IX.19

Uit CQ-PK, het maandblad van de
NIVIRA

De voorpagina van het blad zag eruit als te zien in
afb.IX.19-1.
Door de jaren heen werden er vele ervaringen uitgewisseld,
nieuwe schema’s besproken, gevolgd door variaties daarop,
problemen voorgelegd en antenne-uitvoeringen te berde ge
bracht In het nummer van oktober 1939 stond een waarde
volle mededeling dat het de "Siersteen Slijperij" te Batavia C.
gelukt was 40 m-kristallen te vervaardigen, die beproefd en
goed waren bevonden. De prijs was voorlopig gesteld op
ƒ 2,50; passende houders waren nog in bewerking. Schrijver
merkt hierbij op dat deze in de USA waren te bestellen voor
een tientje, compleet met houder. Het verschil in prijs was
toch nog de moeite waard.

De NIRAV, Nederlandsch Indische Radio Amateur Vereeniging, had een proces aangespannen tegen de regering van
wege de beperking voor haar leden van de invoer van radioontvangtoestellen, lampen en onderdelen uit Amerika. Voor
de leden van de NIVIRA gold deze beperking niet. De NI-

h a

RAV verloor dit proces en zij vroeg zich af waarom voor de
NIVIRA de invoerbeperking niet gold. Het antwoord van de
NIVIRA was duidelijk en luidde: "Het was de leden van de
NIRAV, hoofdzakelijk bestaande uit luisteraars, zonder weten
schappelijke bedoelingen, begonnen om de invoer van omroepontvangtoestellen en lampen gedaan te krijgen en daarvoor gold
een invoerverbod. De NIVIRA daarentegen bestond uil leden
die hun ontvangers en zenders zelf hadden gebouwd op basis
van praktische en theoretische kennis. De bestellingen van deze
leden bestond uit lampen, onderdelen en ontvangtoestellen spe
ciaal voor amateurs fone en telegrafie signalen, in plaats van
de gewilde "muziekdoozen" en benodigde reserve lampen. De
eisen die de NIVIRA aan een candidaat-lid stelde waren als
voornaamste voorwaarden:
kennis van radiotechniek
opnemen en seinen in morse van ten minste zes woorden
per minuut
kennis van het bouwen van ontvangers en zenders en het
lezen van o.a. lampkarakteristieken.
Tientallen candidaten die het uitsluitend te doen was om "mu
ziekdoozen" werden onverbiddelijk afgewezen" (CQ-PK van
oktober 1939).

m m r r lu nD’

’’HQ-120-X”

AMATEUR
RECEIVER
THE HAMMARLUND "HO-120-X" meeis
• the most crilical demands ol amateur and pro
fessional
operators.
Hammarlund
engineers
have gone beyond ordinary practica In designing this new and outstanding recelver. This ultra
modern 12-tube superheterodyne covers a
continuous range of hom 31 to .54 mc. (9.7 to
555 meters) in six bands, taking in all important
amateur, communication, and broadcast channels. The ‘'HO-120-X” is not to be conlused
with modified broadcast sets. Two years were
reauired to develop it. This is a special receiver
with special parts throughout. Every wave range
is individual —that is, each range has its own
individual coil and a tuning condenser ol proper
value lor maximum efficiency; thus, Including
the broadcast band does not decrease efficiency
at high fteauencies. Besides having all the necessary features lor perfect short wave reception,
such as A.V.C., beat oscillator, send-receive
switch, phone jack and reiay terminals, the
••HQ-120 -X” also includes a new and outslanding crystal filter circuit which is variable in
6 steps hom full band-width to raior edge
selectivity. This permits the use of the crystal

filter lor the reception of both volce and music. It is no longer necessary to contend with
serious heterodyne interference These annoying disturbances can be phased out with the
phasing control on the panel. Other features include drilt compensation lor improved stability; a new and accurate "S“ meter circuit lor measuring incoming signal strength: antenna
compensator to compensate lor various antennas, and 310 degrees band spread lor each
amateur band Irom 80 to 10 meters. The band spread dial is calibrated in megacycles lor
each ol these amateur bands. The main tuning dial is calibrated in megacycles throughout
the entire range of the recelver. Rack adapter 56.00 extra

Prices Include Speaker and Tubes

HQ-120-X

31 — .54 mc.

Crystal

Net Price

Speaker

Tuning Range

Type

Code

|

10"P.M. Dyn. I

Speaker cabinet (metal) H’/g" x 121//* x 7 inches

Special model finished In gray .
Speaker Cabinet, gray to match

1

5138.00
3.90

5141.00 Net
4.50 Net

Send lor Defcriptive Booklet1

Afb.lX.19-3. Advertentie uit het ARRL Handbook van 1941. Enige PK's waren in het gelukkige bezit van deze ontvanger. De
meeste amateurs gebruikten een zelfgemaakt toestel. Een dollar was toen ongeveer ƒ 2,20 waard.
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Afb.IX. 19-2 laat een eenvoudige
j
. /o u f4.--------en toch degelijke mastconstruclïh
tie zien voor een roterende diTT
ooi
pool, waarbij aangetekend dat
.T -Töo
met grote windkrachten geen
C
O-lüijmvh
rekening behoefde te worden
-1.
J.
t
©—-* a. a^.
.
fi.
JOOOO
gehouden.
Afb.IX.19-4 geeft het schema
van de zender van PK4DA, de
heer A. Bles te Pladjoe en afb.
VOO 1/
IX. 19-5 een QSL-kaart uit zijn
tijdelijk verblijf te Tjepoe, ge Afb. IX. 19-4. Zender van A Bles, PK4DA, door hem beschreven In CQ-PK van oktober 1939.
richt aan PAoNP, de bekende
Leo van der Tooien. Het zendertje volgens afb.IX. 19-4 be dulatietrafo of -smoorspoel nodig (afb.IX. 19-6).
stond uit niet duur materiaal. De modulator van gangbare PK2LZ maakte een leuk kristalgestuurd zendertje met één
constructie is weggelaten. Die bestond uit een weerstandge- buis 6L6 dat ook door een 6L6 werd gemoduleerd
(afb.IX. 19-7).
In
het nummer van november 1939 wordt aandacht ge
^iR:rxru5!22^i::::^n::^sïzn5^:js:i::ra:H::i::niHiranniranmï3ninHinHninminnï
schonken
aan de hechte samenwerking die was bewerk
i
A. BLES. c/o B. P. M. TJEPOE JAVA, i stelligd tussen de NIVIRA en de L.B.D. (Luchtbescher
mingsdienst) en Legerfunctionarissen. Met medewer
king van zendamateurs zouden 150 ontvangers en 150
A
R
zenders
worden gebouwd waarbij amateurs de onderd
..sBiïninh OF33*)
elen en lampen zouden uitkiezen. De LBD zou één en
R
S
ander, plus nog 50 draagbare zenders en ontvangers
G
R
voor
wisselstroomvoeding, in de USA bestellen. Van die
v %
B
L
50 zenders zouden er 15 worden uitgevoerd voor een
feiïïïii! OOhBBBi
N I V I R A
ingangsvermogen van 40...50 watt en 35 voor 10 watt.
Als zendlampen de 807 en de 6V6G. De frequenties
QSO ?A o /VP ON ❖ - 8 -/ƒ 35-GMT / ^ ■ 3 O
zouden in hoofdzaak in de 40 m-band moeten komen,
REPORT:T <?
ƒ
QSA 3 R 3
p
Conform het overleg werd tot uitvoering overgegaan.
TKS QSL. 73
BAND / </ M e.
Voorts
werd een oproep tot medewerking geplaatst om
INPUT 3 o
.... eigen zender voor het betreffende doel om te bouwen. De zendamateur Th. Vermast (PK1VM) was de
Afb.IX. 19-5. QSL-kaart van PK2DX aan PAoNP waarmee een verbinding op
technische man bij de LBD voor geheel Indië.
4 augustus 1935 wordt bevestigd.
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koppelde 6F5, gevolgd door twee lampen
type 6L6 in balans die via een transforma
tor de zender moduleerden. Met het zen
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In CQ-PK van november 1939 staat een Afb.IX. 19-6. Door J.C.A Koster, PK1SM, toegepast systeem van amplitudemodulatie zon
modulatiesysteem dat door PK1SM met der modulatietrafo, waarbij de modulatorbuis - geschakeld als kathodevolger - en de
succes werd toegepast; hierbij is geen mo- zendereindtrap in serie op de voedingsspanning zijn aangesloten. Beschreven in CQ-PK
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Afb.1X19-7. Amplitudegemoduleerd zendertje met een vermogen
van 3,5 watt, door C. Loze, PK2LZ, beschreven in CQ-PK van sep
tember 1938.

Kantoor en produktieruimte waren ondergebracht aan de
Bragaweg te Bandoeng. Van daaruit werden de gereedgeko
men toestellen naar de diverse lokaties verzonden.
Aan een aantal zendamateurs werd ook gevraagd een oplei
ding te verzorgen aan middelbare scholieren om hun de be
nodigde technische en operationele kennis voor de bediening
van bovengenoemde zenders bij te brengen. Schrijver heeft
hieraan ook nog meegewerkt. Verder werd de zendamateurs
verzocht zich beschikbaar te stellen voor reparaties en on
derhoud van de installaties, zoals het opladen van de accu’s.
Op vele grote plaatsen werd een waarschuwingsdienst opge
richt waarbij ook weer de zendamateurs zich verdienstelijk
hebben gemaakt. In het bijzonder was dit het geval te Soerabaja in verband met de Marinehaven. Onder leiding van de
heer J.F. van Hutten van de waarschuwingsdienst werd een
centrale post ingericht in het telefoonkantoor te Soerabaja.
De bezetting bestond uit de PK’s 3MP, 3AR, 3JR, 3IH, 3AA
en 3UX (W.J. Vlinkenvleugel), welke laatste de regie had
over de diverse PK-posten buiten de stad die met een code-

Afb. 1X19-9. C.D. de Leeuw, PKIBLte Bandoeng, 1937. Later in Ne
derland gelicenseerd als PAoBL De installatie is opgesteld in de
slaapkamer. Rechts achter de luidspreker een vijfmeterzendontvanger.
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Afb. 1X19-3. O. van den Worm, PK1CP te Bandoeng, 1932. Zender
en ontvanger zijn opgesteld in de open achtergalerij, grenzend aan
de achtertuin. Na de uitzendingen moest alle apparatuur wel weer
naar binnen worden verhuisd.

woord en -teken onraad konden melden. Een praktijk-LBDproef werd georganiseerd waarbij een Glenn Martin bom
menwerper over enige hoofdplaatsen vloog waar van tevoren
een PK-amateur op het plaatselijke telefoonkantoor was
gestationeerd die werkte met een provisorisch opgehangen
antenne. De bedoeling was een bericht over naderende vlieg
tuigen onmiddellijk door te geven, hetgeen ook is gebeurd;
o.a. met medewerking van auteur, in die periode PK3BU
(1BU), toen te Madioen. In en om Soerabaja waren ook nog
enige PK-posten in de vijfmeterband, die onderling contact
onderhielden. Een nagenoeg gelijke gang van zaken vond
plaats te Batavia, Bandoeng en Semarang. Met de inval van
de Duitsers in Nederland, België en Frankrijk op 10 mei
1940 werd een algeheel zendverbod uitgevaardigd en aan
amateurs werd verzocht alle kwartskristallen in te leveren
aangezien daaraan van overheidswege een tekort bestond
(LBD). Ook kwam bij het bestuur van de NIVIRA een ver
zoek van PTT binnen om aan deze instantie hittedraadmeters met meetgebieden van 0,5 en 1,0 A te verko
pen; aan deze instrumenten was ook grote behoefte ont
staan.

Afb.1X19-10. K.L Loo, PK1BX chef van het telefoonkantoor te
Garoet, in 1938. Hij was in het bezit van het WAC-certificaat.

I-

ja

....«ÏÏ*

r

- .

'“T'~ al

NEDERLANDSCH-INDISCHE VEREENIGING
----- voo»
------ --------------INTERNATIONAAL RADIO AMATEURISME

...
n»i

''

... pia

OPGERICHT 7 FEBRUARI 1931.

,■ ra
n«B 1
I®Jj

BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP

<)

EN met 31 December
193 7,-1/
WAARVOOR CONTRIBUTIE ONTVANGEN.
tot

"7

I

I

ROEPLETTERS PK 1 B L

NAAM

LID. No.-----

C. D. de LEEUW . -

WOONPLAATS

Batavia- C. -

lx

I

Afb.1X19-12. PK1BL werd na de oorlog in Nederland PAoBL.

r/L /®X/Z“7Z
Ter verduidelijking: alle bestellingen in de USA liepen via de
penningmeester die er ook een klein voorraadje op na hield.
De LBD-oefeningen met de PK-medewerkers vonden voort
gang en werden geperfectioneerd. Hieronder volgen enige
prijzen van bekende buizen en onderdelen omstreeks de jaren 1938-39, toen de dollar nog op ƒ 2,20 kon worden ge
steld.

Afb.IX.19-11. Zender en ontvanger van J. Bakker, PK1TM te
Bandoeng, in 1939. De foto werd aan PAoNP gestuurd naar
aanleiding van een verbinding tussen PK1TM en PAoNP in
1939. PK1TM was eveneens in het bezit van een WAC-certificaat.

In februari 1941 verscheen het CÖ-FK-jubileumnummer ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van de NIV1RA: 7-21931 tot 7-2-1941. (Het eerste lustrum was te Bandoeng her
dacht in hotel Homann). In verband met de omstandigheden
in 1941 werd slechts een receptie gehouden ten huize van de
voorzitter. De dag tevoren werd voor de N1ROM en BRVzender een vraaggesprek met hem gehouden. De laatste le
denlijst van de NIVIRA voor de oorlog in de Pacific dateert
van juli 1941 en telde 232 leden, waarvan 48 het WAC-certificaat (Worked AU Continents) hadden behaald voor telefonie
en telegrafie te zamen. Voor de zendamateurs was het kom
kommertijd. De laatst ontvangen bestelling uit de USA kon
nog door de penningmeester PK1KE (Van Swieten) worden
gedistribueerd, onder meer litteratuur zoals QST en het
AR RL Handbook 1941, waarmee men zich kon bezighou
den.

Nederlandsch-lndische Vereeniging
voor Internationaal Radioamateurisme
(PK-SFCTIE

Buizen: 5Y3G $ 0,27; 6H6 S 0,38; 6Q7G $ 0,39; 6F6 $ 0,47;
6V6 $ 0,59; 6C5G $ 0,38; 6J5G $ 0,35; 6V6G $ 0,46; 6J5
$ 0,39; 885 $ 1,15; 6F6G $ 0,39; 6L6G $ 0,70; 6C5 $ 0,41;
6L6 $ 0,80; 807 $ 3,50.

Onderdelen: micacondensator, 0,005 F ƒ 0,57; elektrolytische condensator (droog), 8 F, 475 V, ƒ 0,90; draaispoelmeter, 0,5 mA, ƒ 7,80; thermokoppelmeter, IA, / 14,25; lampvoetje ƒ 0,11; gloeistroomtrafo, 6,3 V, 3 A, ƒ 1,96; potentiometer, 100 kOhm, ƒ 1,30; bleeder, 100 kOhm, 100 W, ƒ 2,50.
Afb.IX. 19-8, 9, 10 en 11 tonen enige amateurs en hun instal
laties. Afb.IX. 19-12 en 13 lidmaatschapsbewijzen van de NIVIRA en afb.IX. 19-14 een QSL-kaart van de bekende zendamateur-vlieger PK1VX.
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Afb.1X19-13. PK3LE kreeg in Nederland de roepletters PAoLEV.

Afb.1X19-14. QSL-kaart van G. van Messel, een bekende zendamateurvlieger.
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IX.20

Bijzondere belevenissen van enige
PK’s

a. Eerder in dit hoofdstuk werd beschreven hoe GHR, de
latere PK1PK (A.C. de Groot), in 1926 de aanzet heeft ge
geven tot de oprichting van de Bataviasche Radiovereniging.
Verder was hij het die op golflengte 300 m het eerste - ille
gale - QSO tot stand bracht tussen de onderneming bij Soekaboemi en XXP, luitenant de Bont, te Tjimahi. Dan was hij
hel die in de vroege ochtend van 12 maart 1927 na urenlang
wachten in de nachturen, luisterende naar een uitstekende
muziekuitzending op 30,2 m, als eerste te horen kreeg dat
het een proefuitzending betrof van PCJJ te Eindhoven.

b. Op 2 maart 1929 viel A.J.H.L. Rosenquist, odlJR te Bandoeng, de eer te beurt de eerste amaleurverbinding te heb
ben gemaakt met PAoYY in de twintigmeterband met een
ingangsvermogen van kleiner dan 35 watt.
c. PK1BU (auteur) maakte omstreeks 1930 een aardbeving
mee tijdens zijn vakantie in het zuiden van Sumatra. Hij was
met zijn 216 W-zender in de 40 m-band aan het woord tij
dens een verbinding met PK1CP te Bandoeng toen een vrij
hevige aardbeving optrad die het houten gebouw in zijn voe
gen deed kraken. Met de uit roep "aardbeving" snelde hij in
allerijl naar buiten.
Na de eerste schrik begaf hij zich weer achter zijn appara
tuur. Op en nabij de frequentie waarop hij was afgestemd
was echter niets te horen en ook een oproep bracht geen
antwoord. De volgende dag had hij op dezelfde tijd wederom
verbinding met PK1CP die zijn verontrusting uitsprak over
de vorige dag. Hij dacht aan een ongeluk, want hij had na de
beving ook getracht opnieuw contact met PK1BU te krijgen.
De oorzaak van de verbroken verbinding bleef een mysterie.
Het meest waarschijnlijk is dat de frequentie van zowel ont
vanger als zender van PK.1BU door de beving sterk waren
gewijzigd. Enige jaren later was daar ter plaatse een aardbe
ving die grote schade aan woningen aanrichtte.

d. Een interessant verhaal komt van A. Bles, PK4DA In
1930 kwam hij als twintigjarige in dienst van de BPM tc
Pladjoe bij Palembang voor het verrichten van geologisch
werk. Al direct werd hij de rimboe in gestuurd naar een
moerassig gebied in de richting van de oostkust, te zamen
met een honderdtal inheemse werkkrachten. De woningen
werden gebouwd op lege, drijvende petroleumvaten (drums),
pondoks, zoals hij dat noemde (pondok = vakantiewoning)Eens in de twee weken kwamen er per boot post, voedings
middelen en materialen aan. Na zes maanden wachten in de
tropische hitte kwam de eerste radiobestelling binnen, te we
ten een Pilot Super Wasp ontvangtoestel voor batterijvoeding
(afb.II. 10-24) en een nummer van het blad QST. Voor het
transport te water waren buitenboordmotoren in gebruik die
waren voorzien van zware hotshot 6 volts droge batterijen.
De bijna lege blokken werden samengesteld tot een hoogspanningsbatterij" van 90 V. De gloeistroom van de buizen
bedroeg 0,5 A bij 5 V, dat betekende een zware belasting
voor een 6 volts batterij. Na vele gesprekken tussen PKzendamateurs te hebben beluisterd bekroop hem de lust de
eenzame situatie tc doorbreken en een zendertje te bouwen,
hel werd er één met twee lampen. Kort daarop kwam een
telegrafieverbinding lot stand in de 40 m-band. Het ener
gieprobleem werd nijpender (de verlichting bestond gewoon
lijk uit petroleumlampjes en lampen op petroleum of benzi
ne onder druk, de zogenoemde Stormkings). Aan een oude
40 pk Chevroletmotor op een frame werd een 3/8 kW-dynamo gekoppeld die 250 V gelijkspanning leverde. De motor
was voorzien van een dynamo met 6 V accu, zodat toen vol
doende vermogen aanwezig was. Het zendvermogen kon nu
worden opgevoerd door toepassing van de RE 604. Midden
1932 maakte hij in de twintigmeterband met telegrafie een
verbinding met PAoAZ, een mooi resultaat. De antenne was
een "zepp", een halve golflengte lang, eindgevoed met een
afgestemde voedingslijn. Die was gespannen tussen twee ijze
ren pijpen van 16 m lang die waren aangebracht aan het
eind van een paar pondoks welke aan de oever van de rivier
waren verankerd. Om het stralingsdiagram van de zepp-antenne te bepalen had hij de euvele experimenteerdersmoed
het hele geval met
behulp van een mo
torbootje enige cir
kels te laten be
schrijven op een
breed gedeelte van
de rivier. Het experi
ment mag dan vol
gens PK4DA weinig
succes te hebben
opgeleverd; het was
toch zeker de moeite
waard (afb.IX.20-1).

Aib.IX.20-1. A. Bles, PK4DA, had te Pladjoe een drijvend radiostation. Om het stralingsdiagram van de antenne te
bepalen liet hij het station op de rivier door een motorbootje ronddraaien. Zo ziet auteur die bijzondere gebeurtenis.
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Afb.lX.2O-3. Schakelschema van de zender van PK6AX. De
modulator is niet afgedeeld.

Afb.IX.20-2. Geheel uit droge batterijen gevoede
zender van F.H. Tielman, PK6AX te Ternate.

e. Een grappig voorval maakte G. van Messel, PK1VX, mee,
in extenso beschreven in De Vonkenboer. Als captain bij het
Squadron N.E.I. vloog hij op een nacht van San Francisco
naar Hawai. Nadat halverwege de tweede vlieger de bestu
ring had overgenomen kreeg hij van de marconist - die op
een andere set de wacht hield - toestemming om op de
amateurbanden met telegrafie te gaan DX-en (DX = radio
verkeer over grote afstand). Na een algemene oproep kwam
een W2 aan de lijn. PK1VX gaf daarop zijn positie in lengte
en breedtegraden. Waarop de vraag kwam "Are you a ship?'.
Waarop 1VX antwoordde: "No, aircraft". Op de gelijkluiden
de vraag van 1VX kwam het antwoord in morse: "Balloon".

2350 km en tot de dichtstbijzijnde zendamateur 1000 km.
Ternate is een klein eilandje ten westen van de "vierpoot"
Halmahera, waar eens per week een boot aankwam. Men
was daar verstoken van elektriciteit en er was zelfs geen mo
gelijkheid een accu op te laden. De oorspronkelijke zender
van PK6AX werkte met ontvanglampen, zoals de A415 en
B406 en batterijvoeding. In Radio Expres van 12-6-1931 geeft
PAoMAR (L. Lindeman) een beschrijving van de als afb.IX.
20-2 en 3 afgebeelde zender met een TB 04/10 als zendlamp
en twee stuks van hetzelfde type als heising-modulator in
een zuinige afstelling, want ook toen was er nog geen
elektriciteit. Al met al kostbare uitzendingen. De telefonieverbindingen met Java en de Philippijnen waren uitstekend
dankzij de gelijkstroomvoeding uit batterijen. Toen de heer
Tielman deze zender bouwde kon hij waarschijnlijk al reke
nen op een overplaatsing naar Java. Kort daarop werd hij
inderdaad overgeplaatst naar Djocjakarta waar netspanning
aanwezig was zodat hij met volle teugen van zijn hobby kon
genieten.

f. Uit een ander geval kwam het nut van de PK-zendamateur
naar voren. J. van Oord, PK5VO, werkzaam in het Baritobekken (Bomeo) ten behoeve van de BPM, deed proeven
met zijn zelfgemaakte zendertje. De BPM had te Balikpapan
een aftandse vonkzender op een golflengte van 15 km in
gebruik die niet goed meer voldeed. Met zijn zendertje kon
PK5VO rapporten van een veldgeoloog doorgeven die er
anders twee maanden over deden: per prauw de rivier af en
per boot naar Balikpapan. Antwoord kwam nu binnen twee
uur, waarmee ook de nuttige zijde van het zendamateurisme
op de kortegolf was aangetoond.

g. Naar de mening van schrijver verdient het pionierstation
PK6AX bijzondere aandacht. Het behoorde toe aan de heer
F.H. Tielman te Ternate, de toentertijd het verst van Batavia
verwijderde zendamateurstation dat voorkomt op de od-lijst
van 16-12-1927 afb.IX.17-1) en op de eerste PK-lijst van 5
december 1929, zie afb.IX.17-7. De afstand tot Batavia was
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geen eigen transport had wel een opgave. Het was op straffe
des doods verboden naar het buitenland te luisteren. De om
roep was voornamelijk gebaseerd op propaganda van de be
zetter en zijn volgelingen. Op belangrijke kruispunten in de
stad waren ontvangtoestellen aan lantaarnpalen opgehangen
of op houten torentjes gezet.
Dat de bezetter de zendamateurs wist te vinden was niet ver
van
wonderlijk want de ledenlijst van de NIVIRA was bij de PTT
Luchtmacht tegenover een overmachtige vijand kwami op
maart 1942 de capitulatie. Op 9 december 1941 had de NI- uiteraard aanwezig. Bij de penningmeester PK1KE zullen ze
ROM van de regering de opdracht gekregen een 5 kw-zen- een goede vangst hebben gehad want die had een klein voor
der te Bandoeng te plaatsen omdat deze plaats volgens plan raadje Amerikaanse buizen en onderdelen ten behoeve van
lot het laatste toe zou worden verdedigd. Een groot woon de leden. Alhoewel, daar hadden ze weinig aan. Enkele
huis was beschikbaar op een heuvel in het noorden van Ban zend- en luisteramateurs hebben nog wat onderdeeltjes ach
doeng, met voldoende ruimte voor een antenne. In de kelder ter de hand weten te houden waarmee dan heimelijk een
werden twee dieselgeneratoren van elk 10 kW opgestcld. De petieterig ontvangertje kon worden samengesteld, net goed
zender zou overdag werken op 42 m en ’s avonds op 99 m. voor ontvangst op een verborgen antennedraad en één
Nagenoeg hei gehele personeel uit Tandjong Priok ging mee schelp van een hoofdtelefoon, van de BBC, Radio Oranje en
verhuizen naar Bandoeng. Toen de situatie begin maart 1942 San Francisco. Weer een ander wist op slinkse wijze het ze
onhoudbaar bleek werd het gehele zendercomplex te Tand gel onzichtbaar te verbreken, of de scharnieren van het dek
jong Priok, inclusief de masten, onklaar gemaakt. De sel van de ontvanger los te peuteren en de spoeluiteinden
NIROM-zender te Bandoeng ging met goedkeuring van de los-vast te verbinden. Aan het doorgeven van berichten, hoe
bezetter na 8 maart nog een aantal dagen door met uitzen graag gedaan ook, waren grote risico’s verbonden, zoals be
dingen, in hel bijzonder voor mededelingen van Japanse zijde grijpelijk onder de gegeven omstandigheden. Na 1945 werd
en familieberichten. In die tijd was Bert Garthof een beken vernomen dat ook enkele zendamateurs wegens radioactivi
de omroeper. Het was gewoonte de uitzendingen te midder teiten waren gefusilleerd; enige anderen zijn helaas in kam
nacht af te sluiten met het "Wilhelmus" en in opdracht van pen omgekomen.
de omroepleiding werd dat na de capitulatie nog voorlgezet - Half mei 1942 werd op Java een vijftal Nederlanders terecht
tot veler gemoedsrust - totdat op 18 maart een militaire gesteld omdat zij naar geallieerde uitzendingen hadden ge
truck het studieterrein opreed. Op hardhandige wijze werd luisterd [J16].
het studio- en technische personeel, bestaande uit drie da
mes en tien heren, in de vrachtwagen naar de Kenpetai (ver Over de zendamateurs valt er in de bezettingsjaren niets
gelijkbaar met de Duitse Gestapo) gebracht en daar met spectaculairs te vermelden. Zoals eerder gememoreerd was
stokslagen tot bekentenis gedwongen. De gehele groep had alle zendapparatuur met toebehoren in beslag genomen aan
zich unaniem verantwoordelijk gesteld voor het spelen van de hand van de ledenlijst van de NIVIRA. Zendamateurs die
het volkslied, doch daar nam men geen genoegen mee, zij als operator nog de beschikking hadden over LBD-apparamoesten de direct verantwoordelijke hebben. De gehele tuur hebben nog getracht verbinding te krijgen met Neder
groep werd geïnterneerd. De omroepleider Kusters en de landse onderzeeërs, echter zonder resultaat. Uiteindelijk wer
operators Kudding en Van der Hoogte heeft men nooit den ook deze installaties in beslag genomen.
meer teruggezien. Volgens een Japanse commandant zouden Te Djakarta (Batavia) hadden de Japanners een omroepzenzij zijn onthoofd. Aldus een verkort verhaal van de heer G. dcr in bedrijf gesteld ten behoeve van officiële mededelingen,
de Wilde, technisch medewerker bij de NIROM. Hij had ook propaganda en sterk gecensureerde nieuwsberichten uit bin
de gebruikelijke martelingen ondergaan waarbij zijn nieren nen- en buitenland. Deze zender - blijkbaar op de midden
blijvend waren beschadigd. Hij heeft nog tot 1957 als omroe golf - was in Australië vaak moeilijk te nemen zodat men
per in Indonesië gefungeerd.
daar verstoken bleek van zelfs het weinige nieuws dat werd
Het zal in april 1942 zijn geweest dat de nog thuis zijnde verspreid. Mede om deze reden werden vanuit Australië en
zendamateurs werden opgeschrikl en overvallen door de vanuit Ceylon geheime operaties ondernomen, zogenoemde
komst van een Nederlandse PT 1-ambtenaar, in gezelschap party’s, met het doel inlichtingen te verkrijgen over de situa
van een Japanse soldaat met een geweer, die alle zendspul- tie tijdens de bezetting. Helaas zijn de - overigens op zich
len in beslag kwam nemen. Niet alleen de zender met hulp- succesvolle - landingen vanuit onderzeeërs op de zuidooste
apparaten, maar ook onderdelen zoals buizen enz. moesten lijke kust van het eiland Java zonder enig resultaat maar wel
eraan geloven. Alleen een omroepontvanger mocht worden tragisch verlopen. Achteraf bleek dat alle deelnemers, wel of
behouden, maar niet voor lang, want er kwam een verorde niet gekleurd, meest door verraad gevangen werden geno
ning dat alle ontvangtoestellen moesten worden ingeleverd men en terechtgesteld. Het communicatiemiddel, de radio,
op een centraal punt, alwaar ze voor kortegolfontvangst on speelde een belangrijke rol. Deze bestond uit drie metalen
klaar werden gemaakt en verzegeld. Meestal werden de ver kisten, inhoudende een zender, een ontvanger, een accu en
bindingen met de kortegolfspoelen doorgeknipt. In andere een trapinrichting met dynamo voor het opladen van de accu
gevallen werd op de kortegolfschakelaar een pleister geplakt en ten behoeve van de hoogspanningsvoorsziening, bij elkaar
die was voorzien van een lakstempeL Hierna kon men zijn een massa van 70 kg. Deze apparaten werden door de Ne
toestel weer ophalen. Voor wie builen de stad woonde en derlandse ingenieur J. Jansen te Melboume ontworpen en
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De oorlogsjaren, 8 maart 1942 tot
15 augustus 1945
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Afb.lX.21-1. Zender van de NEI-set.

aldaar gefabriceerd in een aantal van 120 stuks, waarvan de
meeste door de Amerikanen in de Philippijnen met succes
zijn toegepast. Deze zogenoemde "NEI-set" is door D.W.
Rollcma, PAoSE, beschreven in Electron (1989, pagina’s 404,
454; 1990, pag.63; zie afb.IX.21-1). Helaas bleef dat succes
bij de party’s op de zuidkust van Java uit. De apparaten wa
ren zo zwaar dat ze bij het transport door de rimboe en
moerassen vaak moesten worden achtergelaten en vernietigd. Later werd in Australië een toestel gemaakt dat werkte
op batterijen; het had een vermogen van 15...20 watt en
woog 30 kg. Een nadeel was dat de batterijen na circa een
maand gebruik uitgeput waren. De landingen vonden plaats
vanaf een onderzeeër, o.a. de K12, door middel van rubber
bootjes. Er ontstonden vaak hachelijke toestanden. Bij één
van de party’s sloegen de rubberbootjes in de branding om
met radio en al en kon de bemanning met moeite terug naar
de KI2. Moeilijkheden waren er vele. Zo bleek op een keer
dat de accu’s waren geleverd zonder zuur, dat verkeerde mu
nitie was meegegeven en nog een paar van die dingen.
De party’s op de westkust van Sumatra hadden meer succes.
Na vele mislukte pogingen vanuit Ceylon ondernomen was
het tegen het eind van de oorlog gelukt op een drietal plaat
sen op de westkust zendinstallaties te posteren. Meer succes
had men ook bij de "prik"-landingen op Nieuw Guinea en op
eilandjes in het oostelijk deel van de archipel. Al met al
spannende belevenissen met heroïsche daden, waarbij velen
het niet meer hebben kunnen navertellen. Aan de landingsoperaties werd deelgenomen door de onderzeeërs KI2 (vrij
wel versleten), K14, K15, 021 en 024. Een Dornier en twee
Catalina vliegboten verzorgden de aan- en afvoer van perso
nen, materialen, zenders en voedingsmiddelen. Niet onver
meld mag blijven dat gedurende de laatste jaren van de oor
log regelmatig pamfletten werden uitgeworpen met het laat
ste wereldnieuws en opbeurende woorden om er de moed in
te houden [J16].
Op verschillende plaatsen in de archipel werd zowel door
kleine groepjes militairen als burgers verzet gepleegd, waarbij
het bezit van een zender voor communicatie met Ceylon of
Australië wel de hoofdrol speelde. Op Java werd een vijftal
pogingen - mogelijk meer - ondernomen, aldus dr. de Jong in
deel 11b onder "Verzet en Illegaal werk".

a. In juni 1942 werden door een groep te Buitenzorg (Bogor) berichten ontvangen door tussenkomst van enige
vertrouwenspersonen uit Batavia met het doel deze door
te spelen aan een guerillagroep ten zuiden van Soekaboemi (ten zuiden van Bogor). Het staat niet vast of die be
richten de inmiddels geslonken guerillagroep hebben kun
nen bereiken. Wel staat vast dat de zender van "Van der
Post" er niet in is geslaagd Ceylon te bereiken. De centra
le figuur bij deze onderneming was de heer C. Bakhuys,
employé bij de Goodyear-fabriek.

b. Eveneens te Buitenzorg was een groep onder leiding
van luitenant mr. L.J. Welter die in contact stond met
een guerillagroep op de hellingen van de berg Salak. Om
streeks juli 1942 liet hij onderdelen verzamelen voor een
zender die zou worden geplaatst op een onderneming aan
de Bandoengse hoogvlakte. Toen de zender klaar of bijna
klaar was werd de initiatiefnemer door de Kenpetai gearres
teerd. De zender werd, voorzover bekend, nimmer gebruikt.
c. Kort na de capitulatie in 1942 werd in opdracht van dr.
H.A Colijn, de door de Japanners afgezette directeur van
het persbureau ANETA, een zender gebouwd waarmee hij
geallieerde berichten wilde doorgeven die niet in de Japanse
radio-uitzendingen werden vermeld. Helaas werd ook Colijn
door de Kenpetai opgehaald: hij stierf in gevangenschap,

d. Op verzoek van zijn chef, maar uiteraard uit vrije wil, had
de heer B. van der Heyden, werkzaam bij de PTT te Band
oeng, een zender gebouwd met het doel regelmatig contac
ten te onderhouden met zijn opperbaas in Australië die
daamaar zou uitluisteren. De in juli 1942 afgesproken roep
letters waren PKP. Tot november 1942 werd een aantal ge
codeerde telegrammen op bepaalde tijden uitgezonden, tot
hij bezoek kreeg van de Kenpetai, die gelukkig niets kon vin
den. Na een tijdelijke onderbreking werden de uitzendingen
hervat. Pas in februari 1943 kwam de eerste respons, maar
niet vanuit Australië, wel vanuit Ceylon. Toen een tweede
inval van de Kenpetai dreigde werd de zender snel gedemon
teerd en door Van der Heyden’s vrouw in de rivier gegooid.
Aldus een naoorlogs rapport van Van der Heyden.
e. Medio 1942 werd door een Indische Nederlander, O.R.
Werdmüller von Elgg, te Bandoeng een illegale groep opge
richt met het doel zowel te Bandoeng als in de bergen een
geheim zendstation in te richten. De zendploeg te Bandoeng
werd in juli 1942 gearresteerd en de zender in de bergen
kreeg problemen met de energievoorziening: een dynamo,
gekoppeld aan een fiets.

Wat is het resultaat geweest van al deze pogingen? Uit bewaard gebleven stukken blijkt dat er nimmer sprake is geweest van regelmatig contact met op Java gebouwde zenders. Het is zeer triest te vernemen dat de meeste deelnemers aan deze stoutmoedige pogingen het met de dood hebben moeten bekopen en wel op gruwelijke Japanse manier.
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Gelet op de ongunstige en gevaarvolle omstandigheden onder andere vanwege verraders - tijdens de Japanse bezet
ting was verzet en illegaal werk een zeer riskante aangele
genheid. Het werd aangemoedigd door optimistische, niet op
waarheid gegronde geruchten, dat de geallieerden in opmars
waren en reeds op de kust van Java waren geland, zelfc al in
1942! Ook deed een gerucht de ronde, gebaseerd op een
legende, dat de bezetting niet langer zou duren dan drie
maanden; de tijd om maïs te doen rijpen.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de vergeefse pogingen con
tact te krijgen met het buitenland als oorzaak hadden het
dieptepunt in de propagatie, gevolg van het minimum in de
elfjarige zonnevlekkencyclus, dat juist in de periode 1942...
1946 vicL
Na ruim drie jaren van onnoemelijk lijden in militaire, en
vooral burgerkampen, en in vele gevallen ook daarbuiten,
brachten als een donderslag bij heldere hemel - hoe erg het
op zich ook moge zijn - de atoombommen op 6 en 9 augus
tus 1945 een abrupt einde aan de oorlog in de Pacific; dat
was op 15 augustus 1945. Het betekende redding voor vele
honderdduizenden die anders wegens uithongering of ziekte
ten dode waren opgeschreven; helaas voor vele tienduizen
den Nederlanders en Indische Nederlanders, als ook hon
derdduizenden inheemsen, te laat.

IX.22

De na-oorlogse jaren, 1945 - 1950

Na de capitulatie van Japan beleefde men in Oost-Indië nog
vele onrustige jaren vanwege nationalistische en - wat erger
was - extremistische activiteiten, gepaard gaande met gruwe
lijke moordpartijen, waarbij nog enige zendamateurs zijn om
gekomen. Van een "bevrijding", zoals men die in Nederland
en elders heeft mcegemaakt, was nauwelijks sprake; men
leefde op vele plaatsen nog in angst en beven, doch hierover
niet meer.
Al naar de omstandigheden dat toelieten begonnen enige
actieve zendamateurs weer aan de opbouw van hun installa
ties, het zij uit weggemoffelde onderdelen of door demonta
ge van Japanse zendapparaten. Eén van de gelukkigen in dat
opzicht was PK4DA, de heer A. Bles te Palembang die met
zijn neus in de boter viel. Een Engelse "bevrijdingsofficier"
die zelf niets van radio afwist, riep zijn hulp in teneinde aan
een sterke communicatiezender te komen. Samen wisten zij
een Japanse radiodump te vinden. Hier vond PK4DA nota
bene zijn eigen geconfisceerdc Hammarlund-ontvanger weer
terug. Een eenvoudig zendertje voor eigen gebruik en een
kilowatt-zender kwamen snel voor elkaar. Het bleek dat er
op de amateurbanden weinig te beleven viel. Waarschijnlijk
is dit in latere jaren pas gekomen, zie verderop.

Het ging niet altijd naar wens. Al had men de apparatuur, de
stroomvoorziening het het vaak afweten. Een 6 V-accu zou
uitkomst kunnen brengen doch daar was niet aan te komen.
Schrijver dezes kon een afgedankte, al gesulfateerde accu
krijgen. De verbrokkelde positieve platen werden eruit ge
zaagd en daarvoor in de plaats werd de helft van het aantal
negatieve platen aan het zaageindc gesoldeerd. Zowaar le
verde dit na vele malen laden en ontladen nog een bruikbare
accu op. Met behulp van een buitgemaakte omvormer uit
een vliegtuig kon daarmee dan 150 V anodespanning worden
opgewekt.
De netspanning was ook vaak beneden peil, waardoor moei
lijkheden ontstonden met verbrande schakelaars van o.a.
koelkasten. Een ander euvel was dat de afstemming van een
ontvanger, op bijvoorbeeld de Wereldomroep, flink ging af
wijken wanneer bij de buren een strijkijzer werd ingescha
keld. Verbeteringen aan de waterbouwkundige werken van
de waterkrachtcentrales ten zuidwesten van Buitenzorg en
Soekaboemi, respectievelijk "Kratjak" en "Oebroeg" - waar
schrijver o.a. de verantwoording voor had - gevolgd door uit
breiding met een turbine-aggregaat, had voor Batavia en
omstreken een positief resultaat.
Ten behoeve van de communicatie tussen de grote plaatsen
op Java en de buitengewesten werden operators en tech
nisch personeel gevraagd. Hiervoor had zich een aantal
zendamateurs beschikbaar gesteld, te weten:
1. PK3PL, R.F.M. Leonhard, later PAoPOC. Geregistreerd
als technisch ambtenaar bij de Marine Radiodienst kreeg hij
opdracht te Semarang een radiostation op te richten en
daarna te bedienen ten behoeve van het repatriëren van exkrijgsgevangenen en burger-geïnterneerden. Het zendvermogen lag tussen de 50 en 150 watt. Onder moeilijke en vaak
gevaarvolle omstandigheden - gevlogen werd met gammele
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verhaal van 5AR uit zijn kamptijd te Singapore. Uit bij el
kaar gesmokkelde en toegeschoven onderdelen wist hij een
ontvangertje samen te stellen waarmee de BBC kon worden
ontvangen. Na een penibele ervaring werd het apparaat vei
lig verstopt bovenop het plafond van een barak van de En2. PK4BH, P.W. van Dongen, en PK4BA, W.N. Bax. Deze gelsen. Na de Japanse capitulatie wist hij drie rechtuit-ontzendamateurs hebben in de eerste helft van 1946 als marco vangers te bemachtigen waaruit een superautodyne werd
nisten, samen met nog enige anderen, twee overgenomen geconstrueerd waarmee hij zijn geallieerde vrienden kon be
Japanse zenders bediend met het doel familieberichten door luisteren.
te geven en repatriëring van ex-krijgsgevangenen en geïnter Het is duidelijk dat deze categorie PK’s er niet op kon bogen
neerden te bevorderen. PK4BH heeft daarna opdracht ge gebruik te maken van de collectieve zendvergunning van de
kregen te Batavia een zender te bouwen ten behoeve van NIVIRA welke van toepassing was op een volwaardig lid van
deze vereniging, dat daartoe vooraf een test had moeten af
hetzelfde doel.
leggen; zie paragraaf IX. 19. Er was sprake van een chaos op
3. PK6AQ, S.J. Quast, later CN2AQ. Onder moeilijke om dat gebied. Het is begrijpelijk dat men onder de gegeven om
standigheden heeft deze enthousiaste en onvermoeibare standigheden de gelegenheid te baat nam om verbindingen te
zendamateur in het noorden van het ressort Nieuw Guinea - maken, mede om informatie te verkrijgen betreffende het lot
met inbegrip van enige eilanden - in de periode 1946-49 een van familieleden, vrienden en kennissen. Niet goed verteer
telefoonnet en radiotelefonische verbinding met Batavia tot baar is dat bedoelde, in een noodsituatie verkregen of aange
meten calls, door enigen in een later stadium als legaal ver
stand gebracht.
kregen werden aangemerkt en benut.
4. Van de belevenissen van PK4DA, A. Bles, is in het voor
gaande al wat verteld. Daarop aansluitend kan nog worden Op 25 januari 1947 werd van Indonesische zijde opgericht de
gememoreerd dat hij voor de PTT een zender van ruim 1 PARI (Persatoean Amateur Radio Indonesia), een vereniging
met gelijke doelstelling als de NIVIRA, waar men zich als
kilowatt voor elkaar heeft gekregen.
NIVIRA-lid bij kon aansluiten. Tussen vertegenwoordigers
5. Zonder twijfel kan nog worden gezegd dat nog een aantal van beide verenigingen werd eind december 1948 te Soeravooroorlogse PK’s hun diensten con amore beschikbaar heb baja overeengekomen dat NIVIRA-leden automatisch zou
den overgaan naar de PARI. Of dit zonder moeilijkheden
ben gesteld.
gepaard ging werd betwijfeld.
Te Batavia werd tegen einde 1946 een tijdelijk NTVIRA-bestuur gevestigd dat bestond uit vooroorlogse leden: voorzit De souvereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 bracht
ter: J.A.M. Willems, PK1AC; vice voorzitter: A Kits van officieel het einde aan het bestaan van de NIVIRA, derhalve
Heyningen; secretaris: L.A.E. Monfils, PK3EM; penning van het legaal zendamateurisme, wat ook het einde betekent
meester: H. Wolvekamp, PK1HX; commissarissen: B. Pool, van dit verhaal.
PK1PO, J.W. Micola von Fürstenrecht, PK1MF, en B. Westerveld. Het bestuur kon weinig recht doen gelden. Dat was
het gevolg van de woelige tijden, grote afstanden, slechte en
gevaarvolle verbindingen per trein en auto, terwijl het vlieg
verkeer zich tot de meest noodzakelijke transporten beperk
te en het interlokale telefoonverkeer, zo al mogelijk, vaak
was ontregeld. Opvallend was het relatief grote aantal nietgeregistreerde PK’s dat in de lucht kwam; het was zelfs gro
ter dan dat van de wel-geregistreerden. Het kon niet anders
dan dat velen zichzelf een call hadden aangemeten, in enige
gevallen was dat er één die reeds eerder door het bestuur
van de NIVIRA aan een andere amateur was uitgegeven.
Op van Batavia verafgelegen plaatsen of posten verkreeg de
aspirant-zendamateur vaak van het plaatselijk militair Com
mando dan wel van het Bestuur toestemming tot zenden
onder de aangenomen PK-roepletters, meest met gebruikma
king van overheidsapparatuur. Een voorbeeld hiervan, dat de
situatie in 1946 goed weergeeft, staat in Electron van sep
tember 1949 onder "VERON-nieuws": PK-berichten, ge
schreven door 5AR (geen naam vermeld). Hij gebruikte de
roepletters PK5AR. PK5AR staat volgens de laatste leden
lijst (1941) van de NIVIRA op naam van F.H.E. Oldenboom. Zoals 5AR in zijn stuk memoreert werkte hij meestal
met leger- of PTT-zenders. Onder meer interessant is het

Japanse toestellen, een Japanse piloot en gerantsoeneerde
brandstof - moest van Semarang naar Batavia vice versa
worden gereisd. Dit speelde zich af in de periode oktober
1945 tot begin 1946.
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IX.24

Bijlage 1

Dr.ir. C.J. de Groot (1883 - 1927)

kon de boogzendcr van ongekend formaat na jarenlang
zwoegen in 1926 volledig in dienst worden gesteld. Ging al
niet alles over rozen, een zwarte dag voor dr. de Groot en
vele anderen was dat bij de officiële opening op 5 mei 1923,
waarbij de Gouvcrneur-Generaal en vele hoogwaardigheids
bekleders aanwezig waren, de grote boogzender het door
blikseminslag in de antenne liet afweten. Alhoewel hem geen
blaam trof voor dat fiasco kwamen er vragen in de Volks
raad (Indische parlement), waarom toen niet de 500 kW-machinezender werd ingeschakeld die het toch ook deed, en
waarom 2400 kW als 500 voldoende was. Een commissie van
onderzoek, ingesteld door H.M. de Koningin, zuiverde in
1925 De Groot van alle blaam.

Naast het vele dat al van deze markante, energieke en in
ventieve figuur op schrift is gesteld (zie ook hoofdstuk I, met
foto afb.1.6-1) lijkt het schrijver passend daar nog wat aan
toe te voegen.
Wijlen dr. de Groot heeft bijna de helft van zijn leven in Nederlands-Oost-lndië doorgebracht en meest te Bandoeng van
waaruit hij zijn levenswerk, de grote lichtboogzender te Malabar volgens zijn ontwerp, tot uitvoering en voltooiing heeft
kunnen brengen.
C.J. de Groot werd geboren op 27 januari 1983 te Den Hel
der. Ten aanzien van de periode vóór het jaar van terugkeer Naast diverse onderscheidingen in andere landen werd
in 1916 in Indië, na een halfjaarlijks verlof, wordt verwezen De Groot door H.M. Koningin Wilhclmina bevorderd tot
naar wat daarover is gezegd in paragraaf 1.6. Vanaf 1917 Officier in de orde van Oranje-Nassau. In 1926 werd hij be
heeft dr. de Groot zich met alle energie en voortvarendheid noemd tot hoofd van de bedrijven voor Telegrafie en Telefo
geworpen op zijn ideaal: een vaste radioverbinding te realise nie in Nederlands-Oost-Indië.
ren tussen Indië en Nederland. Het door hem aanvankelijk
voorgestelde Malabar-project met
een lichtboogzender van 2600 kW
volgens eigen ontwerp zou het groot
ste ter wereld worden. Navenant wa
ren ook de moeilijkheden en proble
men mede tengevolge van de Eerste
■
Wereldoorlog. Mensen uit de tegen
woordige tijd zullen zich dat niet zo
makkelijk kunnen voorstellen; denk
hierbij slechts aan communicatie (zie
ki *■
paragraaf 1X.2) en primitief trans
port, waarbij de grobak. (ossekar) en
het paard gebruikelijk waren, in het
bijzonder vóór de aanleg van de
bergweg. Dan nog de handicap van
de elektriciteitsvoorziening. Ondanks
vele tegenslagen en dankzij het ver Afb.lX.24-2. Monument ter nagedachtenis van dr.ir. C.J. de Groot op het Tjitaroemplein te Ban
trouwen en doorzettingsvermogen doeng, onthuld op 27 januari 1930 [J17].
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Afb.LX.24-1. Dr. de Groot (achter tafeltje met hand op de borst) temidden
van een trouwpartij van een Javaans echtpaar [J1 ].
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Het moet bij dr. de Groot, het kan niet anders, toch
een moeilijk te verwerken geestelijke schok teweeg
hebben gebracht te moeten ervaren dat tengevolge van
de niet te voorziene snelle vorderingen van de techniek,
en mede dankzij de experimenten van radioamateurs,
het in 1925 moge lijk bleek op de kortegolf goede ver
bindingen met Nederland tot stand te brengen met een
vermogen van nog geen duizendste van dat van de
boogzender.
Dr.ir. N. Koomans beschreef De Groot als een kleine,
dikke, drukke en gebrilde figuur; een joviale, onver
moeibare en inspirerende persoonlijkheid.
Dr. de Groot was een gewaardeerd lid van de Gemeen
teraad te Bandoeng. De gemeente liet ter ere van hem
een gedenkpenning slaan. Hem werd verzocht be
schermheer te worden van de Bandoengsche Radiovereeniging. Een groepsfoto uit het boek van W. Vogt [Jl]
toont wijlen dr. de Groot zoals men hem zelden heeft
kunnen waarnemen (afb.IX.24-1).

Op 27 mei 1927 werd zijn stem te Meyendel op de kortegolf
gehoord.
Na weer een periode van drukke werkzaamheden overleed
dr. de Groot op 1 augustus 1927 aan boord van het passa
giersschip "Jan Pieterszoon Coen" aan een hartverlamming.
Met hem is een bekwaam man vroegtijdig heengegaan. Een
trieste bijzonderheid was nog dat de lijkkist van zijn kort
daarvoor overleden echtgenote een boot eerder naar Neder
land was verscheept.
Ter nagedachtenis aan deze geëerde, beminnelijke en een
voudig gebleven persoon vond te Bandoeng op 27 januari
1930 onder grote belangstelling de onthulling plaats van een
aan hem gewijd monument op het Tjitaroemplein (afb.IX.242). Het was ontworpen door prof. C.A. Wolff Schoemaker,
hoogleraar aan de Technische Hogeschool en belangeloos
uitgevoerd door de Hollandsche Beton Mij. Na een overzicht
van de loopbaan en verdiensten van dr. de Groot werd het
monument door Gouvemeur-Generaal jhr. de Graeff over
gedragen aan de burgemeester van Bandoeng. Het dank
woord werd namens de familie uitgesproken door mr. de
Groot uit Batavia, in het bijzonder aan de Gouvemeur-Ge
neraal die als eerbetoon de opvoeding van hel pleegzoontje
zou bekostigen [J17].

De begrafenis van dr.ir. C.J. de Groot had plaats op maan
dag 22 augustus 1927 op de begraafplaats St. Barbara te
Den Haag onder grote belangstelling van vele autoriteiten.
Gelijktijdig werd het stoffelijk overschot van mevrouw de
Groot ter aarde besteld [J18].

IX.25

Bijlage II

De Philips’ uitzendingen Nederland - Indië
Het gedenkwaardige jaar 1927 bood voor de kortegolfluisteraars wel iets zeer bijzonders. De firma Philips te Eindhoven
was al enige tijd bezig met zendcxperimenten op de korte
golf. Op 11 maart was men in de vooravond (in Indië in de
vroege ochtenduren van de 12e) zo ver dat een enige uren
durende proefuitzending plaatsvond waarbij na enige aarze
ling de identiteit van het station werd omgeroepen (zie ook
paragraaf II.6). De volgende morgen werd een telegram ont
vangen van de heer A.C. de Groot (neef van dr. C.J. de
Groot) te Bandoeng waarin hij de goede ontvangst van de
uitzending van de vorige avond meldde: "30,2 meter kortegolffoon schitterend". Deze enthousiaste amateur viel dus de eer
te beurt de eerste te zijn die de later te noemen PCJJ-zender
ontving. Circa vier weken later (per zeepost!) ontving men
een uitgebreid rapport van de heer S. van Viegen te Koeningan (bij Cheribon) met ondermeer de volgende inhoud: "(...)
hoorde ik de muziek en na beëindiging van het nummer met
een bijna verbijsterende duidelijkheid de aankondiging "hier
Philips radiolaboratorium Eindhoven Holland op 30,2 meter
golflengte". Modulatie onberispelijk. Het gehele programma
kwam schitterend over!". Na deze datum werden dagelijks
uitzendingen verzorgd. Het vermogen van de kristalgestuurde
zender was 25 kW [J19J.

Afb.lX.25-1. E. Startz, omroeper van PCJ, daarna bij de PHOHk
zender.
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Afb.lX.25-2. Monument, in 1927 door de gemeente Eindhoven opgericht in het Stadspark als blijk van hulde aan de
Philips Gloeilampenfabrieken N.V. die het met haar apparatuur mogelijk heeft gemaakt de eerste radiotelefonieverbinding
met het voormalig Nederlandsch-Oost-Indië tot stand te hebben gebracht op begin juni 1927. (Foto: W. Betz, PA3ADW).

Deze uitzendingen werden in Indië bijzonder gewaardeerd
vanwege de uitstekende kwaliteit, zij het dat het fadingverschijnsel niet plezierig was. Bij latere ontvangapparaten
kwam de fadingcompensatie - later automatische versterkingsregeling, a.v.r., genoemd - wat veel verbetering gaf.
Vooral de luisteraars op ondernemingen, wijd en zijd ver
spreid over de archipel, beleefden veel genoegen aan deze
uitzendingen; zij voelden zich van een zeker isolement be
vrijd.
Helaas kwam er een kink in de kabeL In september 1929
werden de uitzendingen abrupt gestaakt als gevolg van on
enigheid tussen Philips en de regering over de zendtijdinde
ling en de programma’s. Na verloop van ongeveer drie jaar
konden de uitzendingen vóór Kerstmis 1932 worden hervat
onder de stationsnaam "PHOHI"; zeer ten genoegen van de
luisteraars. Vermelding verdient nog de toespraak van H.M.
de Koningin tot Oost- en West-Indië op 1 juni ’s morgens
(afb.EL6-8). Deze uitzending werd in de Oost duidelijk ont
vangen en door odlPK te Bandoeng op 300 m gerelayeerd.
Dit gebeurde te Batavia door de Bataviasche Radio Vereeniging. Voorts de spannende voetbalwedstrijden NederlandBelgië met als verslaggever de enthousiaste Han Hollander;
de populaire omroeper Edward Startz (afb.IX.25-1) die met
welluidende en opgewekte stem in vijf talen aankondigingen
verzorgde en vooral niet te vergeten het zo nu en dan ten
gehore gebrachte carillon op de Dam, bespeeld door Jo Vin
cent (niet te verwarren met de bekende sopraanzangeres van
die naam!) - o.a. op 31 augustus 1927 - aandoénlijk klinken-
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de in de tropische nacht- en vroege ochtenduren.

De gemeente Eindhoven heeft zich niet onbetuigd gelaten
en heeft in 1927 als blijk van hulde aan de prestaties van de
Philips Gloeilampenfabrieken een monument laten verrijzen
in het Stadspark te Eindhoven (afb.IX.25-2).
In mei 1940 werden de uitzendingen uiteraard gestopt en de
zender te Huizen onklaar gemaakt.
Heden ten dage zijn de voor het oorlogsgeweld gespaard
gebleven restanten van de roemruchte PCJ-zender van 120
kW (PHOHI) als historisch monument opgesteld in de zenderhal van het radiostation te Kootwijk dankzij het initiatief
van de heer J.W. Nieuwenhuizen, bedrijfsleider van Koot
wijk.
Aangespoord door de resultaten van de PCJJ-zender in
maart 1927 kwamen niet lang daarna Daventry (Engeland)
en Zeesen met goede programma’s op de kortegolf.

Hoofdstuk X

Amateurradio in het voormalige Nederlands-West-Indië
Over dit onderwerp zijn ons slechts weinig gegevens bekend.
We zijn er ook niet in geslaagd om een amateur te vinden
die met de situatie in "de West" goed bekend is en bereid om
hierover een bijdrage aan dit boek te leveren.

onze zender geregeld in Curagao waargenomen en zijn reeds
een groot aantal bij wijze van proef geseinde berichten zonder
fout aldaar ontvangen. Bij signaalsterktemetingen volgens de
parallelohmmethode kan men een weerstand van 6 Ohm paral
lel schakelen aan de telefoon, zonder dat de tekens verdwijnen;
veelal wordt dan ook met den luidspreker ontvangen. De golf
lengte was gewoonlijk 32 Meter. Voor het nachtverkeer met
Oost-Indië bleken de golven tusschen circa 25 en 50 M. ge
schikt te zijn; voor de ontvangst in Cura^ao zijn echter golf
lengten tusschen circa 40 en 60 M. minder geschikt; als gevolg
van de storingen van Amerikaansche zenders. Bij deze, zoowel
als bij proeven met Oost-Indië, bedroeg de door den generator
aan de zendlamp toegevoerde energie bijna 500 Watt, zoodat
het zich laat aanzien, dat een nachtverbinding met Cura^ao op

De oudste ons bekende gegevens komen uit het Gedenkboek
N.V.V.R. van 1926. Dat bevat een bijdrage van ir. G. Schotel,
Ingenieur bij het Technisch Bureau van het Departement
van Koloniën, met als titel "De radio in Nederlandsch-WestIndië”.
Schotel schrijft dat het eerste radiostation in West-Indië om
streeks 1908 door Hr. Ms. "Zeeland" werd aangevoerd te
Cura^ao en aldaar door de Marine geïnstalleerd. Het zal
ongetwijfeld zijn gebruikt voor verbinding tussen de schepen
van de KM en de wal.
De situatie in 1926 is aangegeven in afb.X.1, een
kaartje dat is ontleend aan het Gedenkboek van de
NVVR. De daarin aangegeven zenders zijn van het
blusvonktype, (ook wel smoor- of fluitvonk ge
noemd, zie par.I.7) die een muzikale toon produce
ren. De zender te Cura^ao heeft een vermogen
van 2,5 kW in de antenne, die te Aruba en Bonai
re !6 kW. De zender te St. Martin (toen werd Sint
Maarten kennelijk nog op z’n Frans geschreven)
ligt verder weg en heeft daarom 5 kW in de anten
ne. Te Paramaribo staat een zender van 2,5 kW;
die te Nickcrie en Coronie hebben !6 kW terwijl
Schotel ook nog melding maakt van een zender
van V2 kW te Albina die binnenkort zal worden
geplaatst. Als ontvanger worden gewoonlijk éénlampstoestellen met terugkoppeling gebruikt (0-V0). Wanneer de luchtstoringen niet te sterk waren
kon hierachter een tweetraps laagfrequentversterker worden geschakeld (O-V-2). Met schepen werd
gewerkt op 600 m (500 kHz), voor onderling ver ___________________________________________________________
keer op 800, 1200, 1600 en 1800 m. Dat met die Afb.X.1. Radioverbindingen, zoals die in 1925 aanwezig waren in het voormalige
vonkzenders op de langegolf heel wat werd gepres Nederlands-West-Indië.
teerd blijkt uit de afstanden die moesten worden
overbrugd, zie afb.X.1. Het station te St. Martin had gedu de korte golven met weinig kostbare zenders mogelijk zal blij
rende de nachtelijke uren bovendien geregeld verbinding met ken te zijn. Intusschen wordt er ook voor gezorgd, dat Curagao
zijn kortegolfzender zal krijgen. Deze zender wordt volgens het
New York over circa 4800 km; en dat met 5 kW!
Omstreeks de tijd dat Schotel zijn bijdrage voor het Gedenk systeem van het Technisch Bureau vervaardigd en zal vermoe
boek schreef begon ook experimenteel radioverkeer op kor delijk begin Maart in Cura^ao in bedrijf kunnen worden geno
tegolf, waartoe amateurs de weg hadden gewezen. Het De men. Mede omdat het slechts het nemen van voorloopige proe
partement van Koloniën dacht daarbij in de eerste plaats aan ven geldt, is er naar gestreefd, de kosten zoo laag mogelijk te
een verbinding met West-Indië, omdat met Oost-Indië al een houden en wordt de kortegolfzender zóó gebouwd, dat hij zon
verbinding op VLF bestond. In 1924 werd daartoe in een der meer op den transformator van het aanwezige bluschvonkgebouw van het Departement te Den Haag een kortegolf station kan worden aangesloten. Het primair vermogen wordt
zender geplaatst. Door omstandigheden werd die echter toch ca. 800 Watt, dat is ongeveer de helft méér dan de zender van
eerst voor verbinding met N.O.I. gebruikt. De verbinding liep het Technisch Bureau, welke laatste in zijn vermogen overigens
uitstekend. Wij citeren ir. Schotel: "Hoewel de zender slechts ook door de beschikbare machinecapaciteit begrensd is. Het is
bedoeld was om Curagao te bereiken, waren de resultaten in echter een nadeel, dat de Cura^aosche zender met niet-gelijkgehet verkeer met Oost-Indië uitstekend. Intusschen is gebleken, richten wisselstroom zal moeten werken. Een gelijkrichterinstaldat de sterkte van ontvangst te Curaqao - zoals ook te ver latie zou het geheel, dat slechts voor proefnemingen bestemd is,
wachten was - belangrijk grooter is. De laatste maanden wordt echter veel kostbaarder maken.
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Zoodra de te Curagao gegeven signalen in Nederland ontvan
gen kunnen worden, zullen de proefnemingen met de korte gol
ven tusschen Curaqao eenerzijds, Nederland en Nederlandsch
Oost Indië anderzijds, gemakkelijker en vlugger tot een resul
taat leiden. Het is dan ook de bedoeling, de proeven in de
naaste toekomst op meer uitgebreide schaal voort te zetten."

Nog even voor goed begrip: de blusvonkzenders werden ge
voed door wisselspanning met audiofrequentie, bijvoorbeeld
400 Hz. De kortegolfzender zal dus een breed, met die fre
quentie amplitudegemodulecrd signaal hebben uitgezonden.
Dat was overigens bij de geringe frequentiestabiliteit van de
gebruikte zenders en ontvangers niet alleen maar een na
deel: zo’n breed signaal raakte men aan de ontvangzijde niet
zo gauw kwijt.
Over het radio-amateurisme in het voormalige N.W.I. lezen
we iets in CQ-NVIR van december 1938 van de hand van
N.P. v.d. Tooien, PAoNP, secretaris van de NVIR. Onder de
kop "Radio-amateurisme in Ned. West-Indië" schrijft hij dal
Curaqao binnenkort niet minder dan 25 leden van de NVIR
zal tellen. Daaronder zijn amateurs die in Nederland reeds
waren gelicenseerd zoals J.W.A. v.d. Scheer, PAoWN, en
H.A. Crawfurd, PAoXX. Laatstgenoemde zette meteen na
aankomst op Curaqao zijn station op en verscheen in de
lucht als PJ3CO. Weldra een bekend station, vooral bij de
Amerikanen. Maar plotseling was hij verdwenen: de autori
teiten hadden zijn apparatuur in beslag genomen en een
misschien niet geringe boete hing hem boven het hoofd.
Hieruit bleek dat op Curaqao geen amateurmachtigingen
werden verleend. Tot grote verwondering ook van de Ameri
kanen, waarvan er zelfs één - Mr. Watkins, een luisteraar en
op vakantie te Curaqao - ter plaatse een onderzoek ging
instellen, waarover hij in QST verslag uitbracht. De NVIR
was volgens PAoNP bezig om te bewerkstelligen dat de situ
atie in N.W.I. gelijkgeschakeld zou worden met die in N.O.I.
waar wel amateurlicenties werden uitgegeven. Maar kenne
lijk heeft dat tot niets geleid want wij hebben in de vooroor
logse amateurbladen er niets meer over gevonden.
Dat het inderdaad niet is gelukt blijkt uit "Oost- en WestIndië en Nederland werken onder de VERON-wimpel", een
beschouwing van VERON-voorzitter L.J. v.d. Tooien, PAoNP, in Electron van maart 1948. Daarin schrijft hij dat Suri
name het eerste gebied was waar na de oorlog de amateurs
zich organiseerden aan de hand van gegevens, uitgewisseld
met de VERON. De club Suriname was spoedig geboren
met dertien leden. "Nadien is een zeer aangename correspon
dentie gevoerd met de Directeur van de Lands Telegraaf en
Telefoondienst te Paramaribo en de resultaten waren zeer gun
stig, namelijk zendvergunningen voor amateurs in Suriname en
de PZ’s konden dus starten.
Met Curaqao is het nooit zo eenvoudig geweest, d.w.z. de be
langstelling voor de radio was altijd aanwezig maar het kon
nog niet tot een organiseren komen. Wellicht vond dit zijn oor
zaak in het uitblijven der zendvergunningen, waardoor het bin
dende element ontbrak. Reeds voor de oorlog is van uit ons
land beproefd om bij de toenmalige Minister van Koloniën en
bij de Gouverneur van Curaqao, onze wensen inzake amateurradiozendmachtigingen ingang te doen vinden. Na de oorlog is
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Afb.X.2. Radiostation van S. Heeringa, PJ2AA, op Aruba.

dit weer geschied t.w. in ons land bij een nieuwe bewindvoer
der, maar in Curaqao was in deze autoriteit geen verandering
gekomen", aldus PAoNP.
Hij vermeldt ook hoe het verder is gegaan. Maar daarvoor
maken we liever gebruik van informatie, die ons door J. v.d.
Velde, PAoVDV, ter beschikking is gesteld. Hij heeft jaren
in "de West" gewoond en is actief geweest in de VERONA,
de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in de
Nederlandse Antillen. In 1973 bestond de VERONA 25 jaar
en ter gelegenheid daarvan verscheen een jubileumuitgave
van VERONA NIEUWS, het blad van de vereniging. J. van
der Velde, PJ2VD, geeft daarin als voorzitter van de VE
RONA een historisch overzicht dat we hier overnemen:
"Het jaar 1948 was nog geen maand oud toen in het Cultuur
centrum op Curaqao de oprichtingsvergadering plaats vond van
de "Afdeling West Indië" van de Nederlandse VERON. Er werd
begonnen met 42 leden. Reeds in 1947~ was er een poging ge
weest om een afdeling op te richten. Toen bleek echter de be
langstelling zodanig klein - 6 man - dat het feest niet door ging.
Op 27 januari 1948 ging het beter, en kon een bestuur worden
gevormd: R. van Haaren, H.J. Dudart (Sr), F. Dunnebier, L.
Rahan en E. Vieira. Hoewel de vereniging bij de oprichting dus
een afdeling van de Nederlandse VERON werd, zien we dat bij
die oprichting toch al de kiem werd gelegd voor een zelfstandig
optreden. In de brief aan de VERON, waarin de oprichting
werd gemeld, werd al gesproken van het te vormen HOOFDbestuur West-Indië.
De reden van de oprichting van een eigen vereniging was eigen
lijk uitsluitend: het verkrijgen van zendvergunningen.
Al vóór de tweede wereldoorlog was er - volgens een artikel in
het maartnummer van "Electron" 1948 - vanuit Nederland ge
probeerd om bij de toenmalige Minister van Koloniën en bij de
Gouverneur van Curaqao "de wensen inzake amateurradiozendmachtigingen ingang te doen vinden". Na de oorlog werden
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opnieuw stappen ondernomen, maar het was wéér de Gou
CURACAO, Netberlancl Antilles
verneur die een niet mis te verstaan NEEN liet horen.
C.W.A. and P.V.R.C. JOINT DX-PEDITION, CQ WW DX CONTEST
Daardoor groeide het besef dat het noodzakelijk was voor
TOTAL 6636 CONTACTS, SCORE 9,334,360 POINTS
--------- 1 om zich te organiseren, alvorens verdere
radiomensen
stappen te doen.
X°rt na de oprichting van de Curagaose afdeling belegde
men op Aruba een vergadering waar 40 leden uit de bus
kwamen, terwijl dit later toenam tot zelfs 72. De oorspron
kelijke bedoeling was om uit de besturen van Cura^ao en
LICENSED TO WILLIAM S. GRENFELL, W4GF
Aruba een uit 5 man bestaand hoofdbestuur te vormen.
1.8
3.5
Confirming
NOV.
TQAO
rAAT2XSSB
Dat is er echter nooit van gekomen. De reden daarvan is
DEC.-------- 1969
1969-------------- GMT 2 X CW ON 7.0 mc
QSO with --------------14.0
nu, na 25 jaar, niet moeilijk te achterhalen. Ook toen was
— OPERATORS —
QSL MANAGER
21.0
QTH
28.0
AL, W1FJJ
de plas water tussen de eilanden de oorzaak van een rond JOHN, WIBIH JOHN, K4BAI VIC, W4KFC
1 80 Den Quarry Rd. CORAL CLIFF HOTEL
CHAS. W2EOS GENE. W48RB PAUL, W4YWX
uit slechte communicatie. Erger was echter het gebrek aan
FRANK, WB4GTS
JOHN. W2TA
Bilt, W4GF
Lynn, Mass.
on
01904
JOEKE.
PJ2VO
SANTA MARTHA BAY
vertrouwen ten opzichte van elkaar, terwijl daar nog bij
kwam dat op Aruba de Amerikanen, met hun toch wel erg Afb.X.3. Een Amerikaanse groep amateurs nam in 1969 vanaf Curagao deel
op de USA gerichte belangstelling een belangrijke rol aan de CQ World Wide DX Contest. J. v.d. Velde, PJ2VD (PAoVDV), was de
speelden.
enige niet-Amerikaan in de groep.

PJ0CW

Op 3 augustus 1948 werden de statuten van de "Vereniging Klein/PJ2CC waren de gelukkigen, terwijl op Aruba Sj. Heerinvoor Experimenteel Radio Onderzoek in de Nederlandse Antil ga, R.C. Abendanon, A. Kooiker en J.N. Kelkboom de trotse
len" goedgekeurd. Toen bestond de vereniging pas "echt". In het bezitters werden van PJ2AA (afb.X.2), AB, AC en AD.
Vanaf 1952 nam het aantal gelicenseerden gestadig toe en werd
halfjaar daarvóór was de naam VERONA kennelijk ontstaan.
Die eerste jaren waren wel de moeilijkste. Ondanks verwoede VERONA lid van de IARU, waardoor ze ook internationaal
pogingen kwamen er maar geen zendvergunningen los. De over- haar plaats kreeg in de radioamateurwereld. De QSL voorzieheid bleef stokdoof. Een groot aantal leden kon het geduld niet ning liep voorlopig via de privé postbus van PJ2AA. Kennelijk
langer opbrengen en bedankte als lid.
niet helemaal naar de zin van Curagao. In 1953 werd Postbus
"Moeder" VERON toonde ook al niet veel belangstelling. Ik 383 op Curagao gehuurd, waar we het sindsdien alweer twintig
citeer uit een brief van een bestuurslid van Curagao naar een jaar mee doen.
collega bestuurslid van Aruba, gedateerd maart 1949: "Boven
dien vind ik het erg vervelend dat de Veron nooit iets, maar 1955: De allereerste DXpeditie naar Sint Maarten door PJ2AA.
dan ook niks van zich laat horen. ... maar in ons archief komt Sjoerd vraagt bij de ARRL aparte landenstatus aan voor dit
geen lettertje van de Veron voor. Nu valt er wel niet bar veel te Bovenwindse eiland, en met succes! De kranten besteden veel
schrijven, maar als je steeds tegen een stomme zit te praten, is ruimte aan de DXpeditie, die een succes wordt, hoewel het to
tale aantal QSO’s van 310 in 6 dagen in onze tijd nogal bede lol er gauw af.
De Veron had toen vermoedelijk te veel moeite om zelf uit scheiden aandoet...
haar moeilijkheden te komen. Later werd dat beter: VERONsecretaris Kropf, PAoLE, begon de correspondentie met de Twee jaar later werd op Aruba de AA.R.C. opgericht. Het
West op gang te brengen. Lang duurde het niet: in Nederland werd min of meer de club van de Amerikanen op Aruba. VEwilde men geld zien voor grote pakken wel of niet aangekomen RON-Aruba bleef bestaan, maar nauwelijks meer dan op paElectrons. Maar geld was er nauwelijks. Een fikse schriftelijke pier. Het contact tussen de amateurs van Aruba en Curagao
kibbelpartij tussen Aruba en Curagao was het gevolg resulte werd vrijwel verbroken.
rend in een brief van "VERONA-Aruba" aan de VERON in
Nederland, waarin wordt medegedeeld dat Aruba "heeft be
VERONA FIELD DAY
CURACAO, NETH. ANTILLES
sloten het verband met de VERON te verbreken en zich niet
langer zal beschouwen als een West Indische afdeling van de
Hollandsche vereeniging'. Zo ver wilde Curagao toen nog
niet gaan, maar uiteindelijk is VERONA-Curagao toch ook
dezelfde onafhankelijke weg gegaan.
operated by
En nog steeds geen zendmachtigingen. Een aantal radioen201.
2CW. 2TD. 7JC. 9VR. PA.HT. "FREO". “WAliT"
PJ2ARI, 2CA. 2a. 2CJ, 2CR.
thousiasten, het aan-het-lijntje-houden meer dan beu, ging
vooruitlopende op de vergunningen die toch ééns moesten
MODE
RST
TIME - GMI
FREO
DATE
STATION
komen, alvast de lucht in.
7-14
23 - 24
CW 2x SSB
21 - 28
AUG - 1969
Maar eindelijk, in februari 1952, werden dan de eerste exa
mens afgenomen en enkele "bewijzen van bevoegdheid" uit
TKS QSL
-j q
VERONA
gereikt. De aanvankelijke hiep-hiep-hoera-stemming duurde 2x Swon 500C -f- 508
W3DZZ - TH3 JR - HUSTLER-VERT.
/0
P. O. BOX 383
73
niet lang toen bleek dat het daarbij bleef. Bijna een half KOHIER GENERATOR 5 KW.
CURAQAO. N A.
jaar duurde het voordat de eerste machtigingen werden ver
leend. Sybren Reitsma/PJ2CA, Joep Sterke/PJ2CB en L. Afb.X4. In 1969 nam een groep amateurs, leden van de VERONA, deel

PJIA A

aan de velddag op Curagao.
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In 1963 werd VERONA-Aruba opnieuw leven ingeblazen
door Sjoerd Heeringa. Er werd gestart met 12 leden en een
ambitieus cursusprogramma. Het werd een kortstondig le
ven. Nog in het zelfde jaar ontketende Stan Chapman,
PJ2AE - tegenwoordig W1HTE - een actie om het nog nau
welijks drijvende VERONA-Aruba QSL-Bureau helemaal
te laten zinken, met kennelijk als nevenbedoeling om te pro
beren de functie van "Official PJ QSL Bureau" van Curaqao over te laten nemen door de AARC. Hij deed dit met
een energie, een betere zaak waardig. Het VERONA-Aruba
QSL Bureau verdween inderdaad voor korte tijd van het
toneel, maar dat was dan ook wel het enige bescheiden
succesje dat hij boekte. Later is het VERONA-Aruba QSL
Bureau toch overleden, maar voor zover ik kan nagaan
was de doodsoorzaak een "natuurlijke".
In december van het zelfde jaar kwam Bob DennistonfWoNWX, nu WoDX, de tegenwoordige President van
de IARU, op Curagao een babbeltje maken met het VE
RONA bestuur.

Ft
Afb.X.5. In 1972 vestigde een viertal amateurs onder de roepnaam PJ2VD
een nieuw wereldrecord met telegrafie in de multi-operator/single-transmitter klasse van de CQ World Wide DX Contest. Linksachter L v.d. Na
dort, PAoLOU, die speciaal voor de wedstrijd was overgekomen; geheel
rechts J. v.d. Velde, PJ2VD (PAoVDV). Op de voorgrond links B. Delorme,
PJ2CB, en naast hem A. de Groot, PJ2ARI. De dame op de foto is de
gastvrouw, mevrouw van der Velde, echtgenote van PJ2VD.

Van de door de Vereniging georganiseerde velddagen sprin
gen er enkele in het oog:
Die van 1966, met deelname van leden van de AARC van
Aruba;
Die van 1967, waaraan drie groepen deelnamen. De top
van de Christoffel was het meest spectaculaire QTH!
Die van 1969 op Jan Thiel in samenwerking met het Rode
Kruis, met 14 operators.

In 1966 slaagde mevr. Francisca als eerste vrouw op de Ned.
Antillen voor het zendexamen. Een jaar later werd de reciprociteitsregeling tussen USA en de Ned. Antillen van kracht.

Medewerking aan de Jamboree on the Air werd door een acht
tal VERONA leden voor het eerst verleend in 1968. Sindsdien
is dit tot een jaarlijkse traditie uitgegroeid, waarvoor de LRD
ontheffing verleent van het verbod m.b.t. Third Party Traffïc.
Die zelfde ontheffing kregen we ook op en na 30 mei 1969,
toen op Curagao door de radioamateurs erg veel goed werk
werd gedaan.

In dat zelfde jaar werd voor het eerst door een team, bestaande
uit bijna de gehele VERONA, deelgenomen aan het Phone deel
van de CQ WTK DX Contest. Het resultaat - 5e plaats op de
wereld lijst - was dusdanig dat dit een jaarlijks weerkerend fes
tijn werd. De twee daarop volgende jaren werd zelfs een
TWEEDE plaats bereikt. Momenteel wachten we ongeduldig
op de uitslag van de Oktobercontest van vorig jaar ...
Er zijn in de loop van 25 jaren een flink aantal ruimtes voor
het houden van clubbijeenkomsten versleten. De meest bekende
zijn wel:
Het Zeemanshuis van het Leger des Heils, Plantersrust (ge
huurd voor f 1,= per jaar!), "Muizenberg' (met de mededeling
er bij: Indien door regenval de weg onbegaanbaar mocht zijn,
wordt de bijeenkomst gehouden ten huize van de voorzitter ... )
en Clubhuis "De Schelp", terwijl we tegenwoordig ons onderko
men hebben in het Rode Kruis gebouw aan de Fokkerweg.

Tot zover J. v.d. Velde, PJ2VD, in zijn historisch overzicht,
gepubliceerd in augustus 1973.
Hij geeft ook de samenstelling van het bestuur van de VE
RONA op dat moment:

Voorzitter:
Joeke van der Velde, PJ2VD, Steengroevestraat 1.
Secretaris:
Francisco Cordero, PJ2IC, Jan Boos 196.
Penningmeester:
Gus Samson, PJ2CX, Berkelstraat 1.
Commissaris/QSL Manager:
Bert Dudart, PJ2CW, Valkenweg 16.
Commissaris Materialen e.d.:
Jossy Cijntje, PJ2MI, Daphneweg 31.
Commissaris Veron Nieuws:
Joop Willem, PJ2JW, Kaya J. de Jongh (Mahuma).
In het historisch overzicht was sprake van de deelname aan
contesten. J. v.d. Velde, PAoVDV, geeft daarop nog enige
aanvullende informatie.
Al in de zestiger jaren ontdekten de Amerikanen dat het
eiland Curagao een gunstige ligging heeft om in grote contests hoog te scoren. De Amerikaanse eigenaar van het Coral Cliff Hotel speelde daarbij een belangrijke rol Chet
Brandon, PJ3CC, later PJ2CC, nog later PJ9EE, trok groe
pen Amerikaanse top-operators naar het eiland. Bijna jaar
lijks werden nieuwe wereldrecords gevestigd in de multi-operator/multi-transmitter klasse van de CQ World Wide DX
Contest. In 1969 deed voor het eerst een niet-Amerikaan PJ2VD - mee in zo’n spektakel waarin weer een nieuw we
reldrecord werd gevestigd, zie afb.X.3.
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De VERONA kreeg in 1969 de clubcall PJ1AA toegewe
zen. Daarmee werd de eerste VERONA velddag gehou
den aan het strand van Jan Thiel op Cura^ao, afb.X.4. In
de jaren daarna werd met PJ1AA diverse malen met goe
de resultaten deelgenomen in de Phone multi operator
klassen van de CQ World Wide DX Contest. Een enkele
maal ook met CW.
De twee Cura^aose kranten Amigoe di Curaqao en
Beurs- en Nieuwsberichten schonken ruime aandacht aan
de amateurs, met name aan de contestactivitciten.
In zijn historisch overzicht zegt PJ2VD dat zij met span
ning zitten te wachten op de uitslag van de CQ World
Wide DX Contest van 1972. Welnu, Beurs- en Nieuwsbe
richten van 21 september 1973 brengt die uitslag. Wij
citeren de krant: "De ploegen van radiozendamateurs leg
den beslag op de eerste plaats tijdens de "CQ World Wide
DX Contest 1972".
Zowel in de "Multi-operator-single-transmitter" klasse Tele
fonie als in Telegrafie wisten twee Curaqaose ploegen we
reldwinnaar te worden. Het is voor het eerst in de geschie
denis van dit contest dat een ploeg van de Nederlandse Afb.X.6. De groep VERONA-leden die in 1973 als PJ1AA deelnam aan de
Antillen beslag weet te leggen op de eerste plaats en win- multi-operator/single transmitter klasse van de CQ World Wide DX Contest en daarin wereldwinnaar werd. V.l.n.r. boven E. Franciska, PJ2CJ; A.
naar werd van de John Knight Trophy."
De bemanning van het station dat de telefoniecontest de Groot, PJ2ARI; B. Dudart, PJ2CW: SWL Scholsberg. Onder v.l.n.r. J.
won wordt ook vermeld in de krant: Jossy Cijntje, v.d. Velde, PJ2VD; J. Cijntje, PJ2MI; J. Willems, PJ2JW.
PJ2MI; Bert Dudart, PJ2CW; Ronny Gibbs, PJ2CL; Wil
lem v.d. Greft, PJ2WI; Arie de Groot, PJ2ARI; Bruce
Grooves, PJ9CB; Age de Jong, PJ2AW; Ike Kisilevitsch, Tot besluit van dit hoofdstuk nog een berichtje over het raPJ2CR; Joeke van der Velde, PJ2VD (captain); Wally Walt- dio-amateurisme in Suriname, dat we aantroffen in Electron
mann, PJ2HR; Peter Way, PJ9VR. Als assistenten traden op van juni 1977. Daarin lezen we dat de Vereniging van Radio
Herman Aalderink, PJ2HA Francisco Cordero. PJ2IC; Tirso Amateurs in Suriname (V.R. AS.) in de Algemene Ledenver
de Windt, PJ2DW; OM Rudolf en Joop Willems, PJ2JW. Zij gadering op 31 maart 1977 een nieuw bestuur heeft geko
verzorgden o.a. de administratie. Als roepletters werden ge zen:
bruikt PJ1AA
Voor de lelegrafiecontest was de bemanning, werkend met
de roepletters PJ2VD, als volgt samengesteld: Arie de Groot,
PJ2ARI; Louis van de Nadort, PAoLOU (speciaal voor de
wedstrijd uit Nederland naar Cura^ao gekomen!) en Joeke
van der Velde, PJ2VD, plus Bob Dclorme, PJ2CB, als admi
nistrateur (afb.X.5).

Maar daarmee was nog geen einde gekomen aan de succes
sen. In 1973 wordt een Cura^aose groep opnieuw winnaar in
de CQ World Wide DX Contest Telegrafie. De amateurs die
deze prestatie op hun naam brachten waren volgens Beurs
en Nieuwsberichten van 15 augustus 1974: José Cijntje, PJ2MI; Eddy Francisca, PJ2CJ; Arie de Groot, PJ2ARI en Joekc van der Velde, PJ2VD. Bert Dudart, PJ2CW en Joop
Willems, PJ2JW hielden de administratie bij. Afb.X.6 toont
de winnende groep.

Voorzitter:
Onder-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
QSL-manager:
Commissaris:
Commissaris:

O. Morroy, PZ1AC.
Mr. P. Bemmel, PZ1AU.
F.A del Prado M.Sc., PZ1BK.
Mevr. LP. Green, PZ1BR.
A Polsbroek, PZ1AP.
D.E. Deira, PZ1AK.
R.W. Zevenbergen, PZ1BQ.

Wij citeren uit het bericht: "(...) Er zijn tal van plannen, zoals
invoering van een SWL-club, novice license, opvoeren van ver
mogen. Besprekingen zijn reeds gevoerd met de autoriteiten van
hel Lands Telegraaf- en Telefoonbedrijf en de 1ARU. Met be
trekking tot de WARC zijn er ook besprekingen gevoerd, maar
deze moeten nog worden afgerond. In elk geval doet de
V.R^A.S. alle moeite om een vertegenwoordiger te kunnen zen
den naar de conferentie in Genève".
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Hoofdstuk XI
De geschiedenis van de amateurtelevisie in Nederland
H. de Waard, PAoZX

Xl.1

Inleiding

Toen in de vorige eeuw de elektrische overdracht
van klankbeelden over grotere afstand mogelijk was
geworden door de uitvinding van de telefoon, is na
tuurlijk al gauw serieus nagedacht over de mogelijk
heid, ook lichtbeelden langs elektrische weg over te
brengen. Dit was een veel moeilijker probleem. Een
geluidsbeeld, opeenvolging van signalen in de tijd,
kon door een eenvoudige serieschakeling van een
microfoon, een hoofdtelefoon en een batterij via
twee geleidende draden vele kilometers verder hoor
baar worden gemaakt, maar een lichtbeeld is opge
bouwd uit een groot aantal tegelijk aanwezige lichtelementjes. Bij het waarnemen ervan met het oog
zijn miljoenen zenuwvezels tegelijk in actie om de
beeldinhoud van het netvlies naar de hersenen over
te seinen.
Een systeem voor overbrenging van een beeld met
behulp van een groot aantal parallelle elektrische of Afb.XJ.1-2. De iconoscoop.
optische geleiders was - en is nog steeds - een vrijwel
De eerste die een volledig systeem voor het opnemen en
onmogelijke opgave.
Het idee om een lichtbeeld door aftasting om te zetten in weergeven van een televisiebeeld met behulp van aftasting
een reeks van signalen, die dan langs twee draden na elkaar beschreef was Paul Gottlieb Nipkow (1860 - 1940). In 1884
worden overgebracht en aan de weergavekanl weer worden stelde hij in een patentaanvrage voor, een vlakke schijf met
samengesteld tot een herkenbaar beeld liet niet lang op zich een of meer gaatjesspiralen te gebruiken, die al draaiend een
wachten. Reeds in 1843 werd gesuggereerd dat een beeld in lichtbeeld aftast (afb.XI.1-1). Het door de gaatjes doorgela
principe langs elektrische weg kon worden overgebracht ten licht wordt door een fotocel omgezet in een variërend
door aftasting. Ook was al bekend dat het oog een zekere stroompje dat in principe via een leiding kan worden toege
traagheid bezit, zodat, als het aftasten en opbouwen van één voerd aan een lamp. Door vóór die lamp een tweede nipbeeld in een tijd van niet meer dan enkele honderdste secon kowschijf te plaatsen, die precies in de pas loopt met de eer
den zou kunnen gebeuren, het oog een integraal beeld zou ste, zou men, door die schijf kijkend, een beeld zien. Eén
van de essentiële componenten van het systeem, namelijk de
zien en niet een opeenvolging van afzonderlijke stippen.
fotocel was al in 1873 ontdekt: de elektrische weerstand van
het element selenium (in de grijze kristalmodificatie) hangt
af van de hoeveelheid licht die erop valt. De stroom door
een plaatje van dit selenium hangt dus af van de hoeveelheid
licht die erop valt. Het was deze ontdekking die Nipkow er
toe bracht patent aan te vragen voor zijn systeem. Het kon
echter pas bruikbaar worden nadat een methode was gevon
den om de zwakke stroompjes van de seleniumcel zoveel te
versterken dat ze een lamp zouden kunnen sturen. In princi
pe werd dit mogelijk toen in 1906 de vacuumtriode was uit
gevonden door Lee de Forest.
Er bestonden toen ook al gasontladingslampen ("neonlam
pen") waarvan de lichtintensiteit met voldoend versterkte
stroompjes kon worden gemoduleerd. Maar het duurde nog
tot 1925 voordat de Engelsman John Logic Baird (1888 1946) er als eerste in slaagde bewegende menselijke gezich
ten langs elektrische weg over te brengen.
Om "echte" draadloze televisie te realiseren was toen geen
groot probleem meer: de radio bestond immers al lang.
Afb.XI.1-1. Nipkowschijf voor een beeld met 30 naast elkaar liggende
lijnen, die het beeldvlak juist opvullen als de schijf één keer rond
draait.
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Bij de aftasting en opbouw van beelden langs mechanische XI.2
Vroege TV-experimenten in Neder
weg, met de nipkowschijf of met een spiegelrad (of liever
land
spiegeltrommel) is een lage grens gesteld aan het maximaal
bruikbare aantal lijnen: de beelden van Baird waren opge In Nederland was F. Kerkhof (geboren 1904) er heel vroeg
bouwd uit 30 lijnen; met meer gecompliceerde mechanische bij. Reeds in 1927 was hij erin geslaagd een werkend TV-syssystemen zijn tenslotte wel beelden van 400 lijnen gereali tcem te construeren waarmee schaduwbeelden konden wor
seerd, maar ze zijn nooit op grotere schaal gebruikt. Voor de den overgebracht. Hij noemde het een "zendontvanger voor
beeldweergave bestond toen al een ander, elektronisch, hulp schaduwbeelden in een gesloten circuit". Het bestond uit één
middel: de kathodestraalbuis, met zijn praktisch traagheidslo- nipkowschijf met twee spiralen van elk 10 gaatjes. Aan de
ze en gemakkelijk bestuurbare elektronenbundel, die een ene kant bevond zich een lamp die door een zwart-witte dia
fluorescerend scherm doet oplichten. Wal betreft de opna scheen. Terwijl deze dia met de ene spiraal werd afgetast,
de----------------andere kant1.het beeld
memogelijkheden kwam de grote doorbraak omstreeks 1932, werd met de tweede spiraal aan c
toen Zworykin de door hem uitgevonden en gerealiseerde weer opgebouwd.
iconoscoop (afb.Xl.1-2) demonstreerde, de eerste van een
reeks steeds gevoeliger elektronische opnamebuizen,
die in latere jaren tot ontwikkeling kwamen.
In de iconoscoop wordt een lichtbeeld met een elektro
nenbundel afgetast. Dit beeld wordt met een lens ge
projecteerd op een "mozaïek” van een groot aantal van
elkaar geïsoleerde foto-elektrische celletjes. Deze zijn
gedeponeerd op een folie van isolerend materiaal,
meestal mica, dat aan de achterkant is bedekt met een
geleidende laag, de signaalplaat. Wanneer er licht op
een celletje valt, zendt het foto-elektronen uit en wordt
zodoende positief geladen. Het mozaïek wordt afgetast
door een elektronenbundel, die in een magnetisch of
elektrisch veld in horizontale en verticale richting
wordt verplaatst, zodat daarop het bekende patroon
van vele boven elkaar liggende horizontale lijnen ont
slaat. In veel boeken wordt de werking nu verder als
volgt verklaard: de positieve lading op elk celletje
wordt door elektronen gecompenseerd als de bundel
erover strijkt en daardoor loopt een capacitieve stroom
in de leiding van de signaalplaat. De grootte van deze
stroom wordt bepaald door de hoeveelheid licht, die
sinds de vorige aftasting op het celletje is gevallen. Zo
ontstaat in deze leiding het videosignaal, waaraan de
synchronisatiepulsen nog moeten worden toegevoegd.
(Deze verklaring is op zijn minst onvoldoende. Er is
namelijk geen rekening gehouden met de emissie van
secundaire elektronen door het mozaïek tengevolge
van het elektronenbombardement. Deze compliceert
de zaak. Een goede verklaring is gegeven door P. Schagen e.a. [KI] in een artikel dat hoofdzakelijk gaat over
de later ontwikkelde, veel gevoeliger becldiconoscoop.)

Engeland was het eerste land ter wereld waar al vóór
de Tweede Wereldoorlog een geheel elektronische te
levisieomroep functioneerde, niet alleen technisch
maar ook programmatisch van hoge kwaliteit. In Duits
land waren er nog eerder TV-uitzendingen geweest,
maar alleen bij speciale gelegenheden; bekend zijn die
tijdens de Olympische spelen van 1935 in Berlijn.

Afb.XJ.2-1. F. Kerkhof kijkt naar beelden geproduceerd met de door hem
ontworpen “zendontvanger voor schaduwbeelden in een gesloten circuit".
Boven: bij het oorspronkelijke toestel, gemaakt in 1927. Beneden: bij een
replica, gemaakt in 1965.
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Het licht aan de aftastzijde werd door een seleniumcel om Xl.3
Grofrastertelevisie van levende
beelden
gezet in een fluctuerend stroompje, dat in een drielamps
buisversterker zoveel werd versterkt, dat aan de ontvangkant
een vlak bij de schijf geplaatste neonlamp behoorlijk in in Na het behalen van het diploma werktuigbouwkunde aan de
tensiteit kon worden gemoduleerd. In afb.XI.2-1 zijn twee MTS (tegenwoordig heet dit de HTS) te Dordrecht belandde
foto’s te zien; boven die van het oorspronkelijke apparaat, Kerkhof na enige omzwervingen in 1929 bij Philips in Eind
beneden die van een bijna 40 jaar later gebouwde replica. Bij hoven. Gezien zijn opleiding werd hij daar eerst bij een an
beide kijkt bouwer Kerkhof belangstellend toe. In de boven dere afdeling te werk gesteld, maar toen na een halfjaar bij
ste foto valt een tweede schijf (links boven) op; dit is een de afdeling radio een vacature kwam werd hij - hoe kon het
onderbrekerschijf met een groot aantal spleten, zoals aan anders - daar direct aangenomen.
vankelijk ook gebruikt door Baird. Die schijf hoort zo snel te Intussen ging hij door met TV-experimenten, waarbij het
draaien, dat elke lijn in een aantal afzonderlijke elementen doel al spoedig werd een complete TV-zender te bouwen.
wordt ontleed. Het signaal uit de fotocel bestaat dan uit een Als noodzakelijke stap op de weg naar dit doel deed hij
serie impulsen waarvan de amplitude evenredig is met de zendexamen en kreeg de roepnaam PAoKT. Onder zend
momentane lichtintensiteit van opvolgende beeldelementen. amateurs werd hij al gauw bekend als leider van de experi
Het idee van zo’n schijf zou wel eens ontleend kunnen zijn mentele afdeling van de Nederlandse Vereeniging voor Inter
aan de "vlinder" in een filmprojector, die er voor zorgt dat de nationaal Radioamateurisme (NVIR). In CQ NVIR ver
beeldjes alleen belicht worden zolang ze in de projector stil scheen in 1934 en ’35 van zijn hand onder meer een uitvoe
staan. Na in werking stellen van de installatie bleek al gauw rige en gedegen serie artikelen over het gebruik van de klas
dat deze schijf geen nuttig doel diende. Integendeel, er wordt se B versterker als modulator voor een zender.
een deel van het licht weggenomen en bovendien ontstond
gemakkelijk een hinderlijk "vitrage"effect. We zien de schijf
daarom niet terug op de onderste foto.
Van de zojuist beschreven apparatuur heeft Kerkhof in
1928 een uitvoerige bouwbeschrijving gegeven in de Mededeelingen van de vereeniging van afgestudeerden aan de
Middelbare Technische School te Dordrecht, waar hij leer
ling op was geweest [K2]. Hieruit blijkt, hoeveel moeite in
die tijd het zelf vervaardigen van verschillende onderdelen
kostte - iets waar we in onze hi-tech maatschappij nauwe
lijks meer mee te maken hebben. In het bijzonder de ver
vaardiging van een goede seleniumcel was een lastig karwei:
de constructie wordt in het artikel uitvoerig beschreven.
Maar sommige onderdelen waren ook toen al zonder moei
te verkrijgbaar omdat ze toevallig ook andere doelen dien
den. Een voorbeeld is de neonlamp die bij de weergave
wordt gebruikt. Hiervoor kon uitstekend een Philips slaap- Afb.XI.3-1. Aftasting van een scène met een spiegeltrommel.
lamp dienen (niét een nachtlamp! waarschuwt Kerkhof).
Het systeem produceerde een schaduwbeeld met een raster In 1935 kwam zijn opname-apparatuur met spiegelrad (of
van 10 lijnen en een frequentie van 16 per seconde. De no liever spiegeltrommel) klaar. Het gebruik daarvan was nood
dige bandbreedte was gering: ongeveer 1 kHz. Zelfs bij deze zakelijk bij het opnemen van taferelen, waarbij geen dia’s
lage frequentie vormde de traagheid van de seleniumcel nog gebruikt kunnen worden die met een lamp worden doorsche
een ernstige beperking: voor een scherp genoeg beeld was nen, maar die zelf moeten worden afgetast. Hiervoor is veel
aanzienlijke amplitudecorrectie van de hoge videofrequenties meer licht nodig dan door een klein gaatje in de nipkowschijf
nodig. Deze werd verkregen door het signaal van de cel aan wordt doorgelaten als die met een gewone lamp wordt be
de versterker toe te voeren via een laagfrequenttransfor- schenen. Immers, bij het aftasten van een beeld is er op elk
mator die in het gebied van de 16 Hz beeldfrequentie werkt ogenblik maar één gaatje werkzaam. Zo wordt slechts een
als een filter dat lage frequenties afsnijdt met een verzwak miniem deel van het beschikbare licht gebruikt. Bij gebruik
king van 6 db/octaaf en dat pas frequenties boven een paar van een spiegeltrommel (zie afb.XI.3-1 en -2) wordt licht van
een projectielamp eerst door een condensorlens geconcen
honderd Hz onverzwakt doorgeeft.
treerd op een diafragma. Dit wordt via een vaste spiegel en
de spiegeltjes van de draaiende trommel door een objectief
afgebeeld op de op te nemen scène. Het door die spiegeltjes
teruggekaatste licht tast de scène af. Van het licht dat op die
scène valt wordt een klein deel terugverstrooid naar een
foto-elektrische cel Dit was niet meer de ongevoelige en
trage seleniumcel, maar een vacuümcel met een alkalikathode, die elektronen uitzendt als er licht op valt.
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weerszijden van een ijzeren wiel met 30 tanden. Juk
en wiel vormen samen een bijna gesloten magne
tisch circuit, waarin een sterk magnetisch veld kan
worden opgewekt (zie afb. XI.3-3). Het wiel is be
vestigd op de as van de nipkowschijf. Dit zogenaam
de toonwiel (de synefrequentie van 375 Hz veroor
zaakte tengevolge van de impulsstroom in de spoe
len een duidelijk hoorbare zoemtoon) wordt door
de periodieke aantrekking tussen de tanden en de
poolschoenen van het juk netjes in de pas gehou
den.
Ook bij gebruik van de veel snellere vacuüm-fotocellen was nog hoogfrequcntcompensatie nodig. Bij
de gebruikte bandbreedte van ongeveer 12,5 kHz
neemt namelijk voor de hogere frequenties de re
sponsie van de neonlamp vrij snel af. De compensa
tie werd in dit geval geleverd door een eenvoudig
RC-netwcrk tussen twee trappen van de videoversterker. Een onderzoek naar de werking hiervan is
verricht door G.J. Mulder (PAoJF) en door hem
beschreven in Radio-Expres [K3J.
De normen van het systeem waren dezelfde als van
het Bairdsysteem: 12,5 beelden per seconde van 30
lijnen; beeldafmetingen: 3 cm breed, 7 cm hoog.
Zodoende konden voor amateurontvangst ook de toen reeds
verkrijgbare fabrieksontvangers worden gebruikt.

Afb.Xl.3-2. Spiegeltrommel zoals door PAoKT gebruikt.

Die elektronen worden door een elektrische spanning naar
de anode van de cel getrokken en leveren in de anodelciding
een elektrisch stroompje. Dat stroompje wordt na aanzienlij
ke versterking toegevoerd aan een neonbuis waarvóór een
nipkowschijf ronddraait. Als de spiegeltrommel en de nip Op 25 juni 1935 was het zover, dat de zojuist beschreven
kowschijf precies in de pas lopen ziet men, door de schijf apparatuur aan het publiek getoond kon worden. Dit ge
naar de neonlamp kijkend een beeld van de opgenomen scè beurde in een bovenzaaltje van de lunchroom Verheugen te
ne. Het in de pas lopen, ofte wel de synchronisatie van de Eindhoven. Het zaaltje was veel te klein om de vele belang
trommel en de schijf, wordt bewerkstelligd door impulsen die stellenden plaats te bieden. De demonstratie was een groot
aan het einde van elke beeldlijn worden toegevoegd aan het succes, de volgende dag stonden enthousiaste recensies in
videosignaal dal afkomstig is van de foto-elektrische cel. Aan het Eindhovens Dagblad en in Groot Eindhoven. Ik citeer:
Na de uitlegging (door KT) werd met de eigenlijke demonstra
de ontvangzijde worden deze pulsen elektronisch gescheiden
tie
aangevangen. Er waren drie toestellen geplaatst waarvan er
van het videosignaal en na verdere versterking toegevoerd
twee
fabriekswerk en een handwerk (gebouwd door KT) was.
aan twee elektromagneten, die geplaatst zijn op een juk, aan
De toestellen werkten schitterend".
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Afb.XI.3-3. Toonwiel met spoelen voor synchronisatie van een nipkowschijf.
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Xl.4

De televisietrip door Nederland

Het Bestuur van de NVIR zag in de televisiedemonstraties
van PAoKT een machtig middel om in den lande propagan
da te maken voor het radioamateurisme. Het nodigde daar
om PAoKT uit een reis langs Neerlands grote steden te ma
ken met zijn toen reeds vrij omvangrijke apparatuur. Deze
stemde hier onmiddellijk mee in en zo gebeurde het dat op
28 juli 1935 een auto met aanhangwagentje, waarin de toe
stellen veilig op een kussen van stro vervoerd werden, uit
Eindhoven vertrok. Achter het stuur zat G. Smit, PAoYS,
passagiers waren PAoKT en mevrouw Kerkhof. In de perio
de van 28 juli tot 9 augustus werden achtereenvolgens de
monstraties gegeven in Rotterdam, den Haag, Amsterdam,
Arnhem, Groningen en Leeuwarden. Halverwege ontstond
even consternatie doordat de chauffeur ziek werd, maar snel
werd zijn plaats ingenomen door G.A. Gehrels, PAoQQ. De
reis is uitvoerig beschreven in CQ NVIR [K4].

Overal was de belangstelling overweldigend. Bijna nergens
waren er minder dan 200 bezoekers, in Krasnapolski zelfs
1200’ Iedereen was verrast door de detailrijkdom van het
kleine beeldje, dat toch slechts uit 30 lijnen was opgebouwd.
Een journalist schreef: "Duidelijk is dan ook het draaien van
de oogen, het knipperen met de oogleden, het uitblazen van
cigarettenrook enz. te zien.... De demonstratie moest in het
donker geschieden, maar men ziet dan een beeld van bevredi
gende lichtsterkte. Het merkwaardige van televisie is dat men
een beeld ziet dat eigenlijk in het geheel niet aanwezig is".
Onder oudere Nederlanders, radioamateurs en anderen,
vindt men nog altijd enkelen, die één van deze grofrasterdemonstraties hebben bezocht. De televisietrip door Nederland
werd een ware triomftocht. Na de tournee werd aan de uit
voerders van de tournee door de afdeling Rotterdam van de
NVIR een gedenkboek aangeboden, waarvan afb.XI.4-1 de
titelpagina toont.

E
1
\

( "''Samengesteld uit de receneied
—van diverse dagbladen uit de
navolgende plaatsen:
Eindhoven, Rotterdam,^ ❖ 44
sGravenhage,Qrnsterdarn,4 4 o
Qrnhem,Groningen,Leeuwarden,
getuigende van het enorme
succes vanen de gecveldige
belangstelling voorde lezing
en demonstratie ouer:<-<<<
el

evaaraan werd medegewerkt
44444444 door: 4

is aangeboden, door Bestuur
en Leden der Qfd."Rotterdam
ter herinnering aan deze tournee

jlfoTTERDAM, NOVEMBER 1935
Afb.XI.4-1. Titelpagina van het gedenkboek dat werd aangeboden aan de uitvoerders van de in 1935
gemaakte televisietocht door Nederland (getekend door PAoUB).
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XI.5.

Grofrastertelevisie-uitzendingen en
hun ontvangst (januari 1936 september 1939)

Tot dusver hebben wij alleen gesproken over de experimen
ten van PAoKT. In 1936 was hij echter niet meer de enige
Nederlander die zich bezig hield met groftas ter televisie, met
de bedoeling daarmee uitzendingen te gaan doen. Ook J.G.
Mulder, PAoJF, van Halewijnlaan 287 te Voorburg was druk
bezig met het bouwen van een grofrasteropname-installatie,
waarmee ook hij reeds in de loop van dat jaar uitzendingen
zou gaan verzorgen.

Laten we echter eerst eens zien hoe het verder ging met de
experimenten van Kerkhof. In een vroeg stadium had zich
C.G.J. Sanders (K6) bij hem gevoegd om te helpen met de
bouw van de eerste Nederlandse amateurtelevisiezender. Het
lag immers voor de hand de camera, waarmee op de televisietrip zulke goede resultaten waren bereikt, aan een zender
te verbinden. Kerkhof had natuurlijk al een zender en het
moduleren van de draaggolf met het videosignaal uit de spiegeltrommelcamera was op zichzelf geen groot probleem: de
kerstvakantie van 1935 bood voldoende tijd om dit te verwe
zenlijken. Maar er moest ook een speciale zendvergunning
worden aangevraagd, onder meer vanwege de bandbreedte
(ca 25 kHz) van het TV-signaal waarmee gewerkt zou wor
den, veel groter dan waarmee voor een normale AM-geluidsuitzending gewerkt mocht worden. Deze vergunning werd
aan Kerkhof verleend bij brief van 15 januari 1936 van de
Minister van binnenlandse zaken, in eerste instantie voor het
tijdvak 1 januari tot en met 30 juni 1936. Hierin was de be
perking opgelegd dat de uitzendingen alleen mochten plaats
vinden op zondagen, van 6.30 tot 8.30 uur in de 80 meterband, tussen 3520 en 3980 kHz. Wat betreft de gekozen tijd
moet worden opgemerkt, dat PAoKT hier zelf om had ver
zocht, omdat dan de beste 80 meter-condities konden wor
den verwacht, met zo weinig mogelijk selectieve fading of
storing door elektrische apparaten, vooral stofzuigers.
Onmiddellijk werd met de zondagochtenduitzendingen be
gonnen: eerst alleen met beeld (draaggolf op 3950 kHz)
maar van 4 september 1937 af ook met geluid (draaggolf op
3530 kHz). Beide zenders waren kristalgestuurd en hadden
een output van ca 40 W. De uitzendtijd was meestal van
7.00...8.30 uur; plaats van uitzending de woning van het
echtpaar Kerkhof, Albertina van Nassaustraat 21 te Eindho
ven.
Hel uitgezonden experimentele programma kreeg allengs
een duidelijke structuur: het begon met het beeldembleem
en de herkenningsmelodie, daarna tot 7.30 uur proefbeelden
voor ontvangerexperimenten en dan tot 8.30 uur een artis
tiek programma met muziek, variété en voordracht. Bespre
king van brieven en rapporten volgde alleen via de geluidszender; de eerste tijd op zondag na 8.30 uur, later op woens
dag van 11...12 uur ’s avonds(!) omdat de condities dan beter
waren.
Aan de redactie van CQ-NV1R werden vele enthousiaste
rapporten gestuurd. In afb.XI.5-1 wordt een kleine bloem
lezing daarvan gegeven. Daaruit blijkt, dat de beelden over
het hele land duidelijk zichtbaar waren.
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Vele amateur- èn beroepsartisten
werden, ondanks het vroege uur,
bereid gevonden aan het artistieke
deel van het programma mee te
werken. Eén daarvan was mejuf
frouw Grietje Honings, die samen
met haar broer verschillende pro
gramma’s opluisterde met zang en
gitaarspel. Een reden om haar hier
speciaal te noemen is, dat zij daar
bij haar latere echtgenoot .... C.G.
J. Sanders leerde kennen!
Deze zou na de oorlog gedurende
5 jaar de hoofdrol spelen in de Ne
derlandse amateurtclevisie (zie ver
derop), maar reeds in 1937 richtte
hij de lelevisiegroep van de NVIR
op, die zich actief betoonde in het
stimuleren van de belangstelling
voor het TV-amateurisme.
Een andere belangrijke stimulator
van de TV-uitzendingen van PAo
KT was de heer Bonthuis in Alme
lo. Hij nam na enige tijd de admini
stratie op zich van de Televisiekoerier, een weekblad voor TV-amateurs, waarin van april 1938 af het
programma, mededelingen van de
Redactie (PAoKT) en de belangrij
ke rubriek "televisie-technicum"
(PAoKT) verschenen. Afb.XI.5-2
toont de voorzijde van de omslag
en de programma pagina van het
laatste nummer. Een jaarabonne
ment kostte f 2,50. Het blad telde
uiteindelijk zo’n 200 abonnees; het
was geen geringe taak hen elke
week tijdig van de TV-koerier te
voorzien! De Televisiekoerier ver
scheen van april 1938 tot en met
de week van 27 augustus 1939.
Wegens het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog werd die da
tum het einde voor altijd van deze
zeer bijzondere reeks van grofrastertelevisie-uitzendingen in Ne
derland. In het totaal zijn 62 num
mers van het blad verschenen.
Een niet onbelangrijk deel van de
abonnees keek regelmatig naar de
uitzendingen, hetzij met een zelfge
bouwde ontvanger, hetzij met een
fabrieksapparaat. Naar schatting
werden de uitzendingen in de
hoogtijdagen door zo’n 100 ama
teurs gevolgd.
Velen zijn begonnen met een ont
vanger met nipkowschijf en neonbuis, maar stapten later over op
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Enkele grepen uit de vel e Telev isie-Rapporten
(Televisie op de Wasch machine)
Gezien de zeer kostelijke situaties, die in sommige
rapporten worden veihaahl ovei „luisterrijke" televisie
ontvangst heeft de E.A. gemeend de meest „bloemrijke
lezingen'' uil deze correspondentie te lichten en beknopt
in CQ-NVIR weer Ie geven.
Ilieionder volgen dan enkele soms zeer komische ge
vallen:
PAoWI. te I ecu wanten; kijkdag Zondag I Maait (>.30,
aanwezig PAoRA, l’Aolll (vanaf dc andere Waddenkust
gereisd per Citroen van oRA), PAoFL, Wiersma Sr., een
Wiersma Jr., mijn assistent en i.ndctgeleckende; stemming
fb (vanwege gratis thee), ontvanger volgens recept KT,
zie CQ No. .3 Condities tamelijk QSB.
In de goede momenten hebben wij inderdaad „zeer
mooie koppen” gezien met soms verbluffend veel detail,
zooals rimpels in gezicht en mok sigaret. Even voor half
acht verscheen een nieuw gezicht, dat bij profielbelichting
onmiskenbaar alle familiclivkken vertoonde van de
Wicrsina’s, vooral dc zijgevel
(volgens RA die aan
timmeren doet) was si hit lei end. Een en ander veroor
zaakte natuurlijk ecu laaiend enthousiasme bij Wiersma
Sr, die in dc schijf toctcidc dat: de jongen z'n Vader
niet moest uitlachen, werkelijk een fb moment.
Wanneer ik ccns zonder publiek kijk en aan dc diverse
knoppen mag draaien hij constante condities, volgt een
meer technisch rapport Dit is nu niet mogclijk, omdat ik
met doodslag bedreigd wordt als ik iets wil veranderen.

PAoWQ en PAoPO in Rotterdam:
All ol< en fb kerel I Werkelijk zoo heb ik hel van Baird
nog met gehad . .
Veidci
Vei
der kan ik nog mededeelen, dal
ik een schijf aan ’tl maken ben
hen v"
van, schrik niet, 90 cm
middellijn, gaatjes van I.3
I 3 mm in 'I vierkant, motor %
P.K mVt kortshiilanker. dus grvii storing. Daarachter zet
ik twee neonlampen boven elkaar, welke parallel of in
serie komen
(Ja men heeft altijd baas boven baas. oJF dacht n.l.
al de grootste schijf te hebben, 70 cm diam., maar the
combincd tclevision hams doen het nog grooler)
De Hr. Bonthuis uit Almelo:
Ik heb uw raad opgevolgd en de resultaten zijn ver
bluffend, zie bijgaand rapport. Dan volgt een verrassend
nauwkeurig rapport van minuut lol minuut gegeven, zoo
in den stijl van: „Uw vrouw drinkt uit een kopje waaraan
zoo’n modern dicht ooitje zit; een ring bevindt zich aan
de ringvinger van de rechlcrliand van uw vrouw en is

voorzien van een donkeren steen, enz. enz.

Hr. II Staal uit Leeuwarden:
Onze weiisch is in vei vulling gegaan. Verleden week
Zondag hebben we bij PAoWI. een uitzending mcegcmaakt. Schitterend, in een woord fb was hel wat we
Ie zien kregen. Zoo kiijgt de geheele Nooidelijke Afdecling een beurt, want zooals u misschien wel weet is oWL
voorzitter van de Friesche onderafdceling en elke Zondag
morgen om half zeven hangen verschillende om's bij Wl,
aan de bel ....
ex l’Aolll. te St. Anna-I’aiochie:
De manier waai op 'ik hier werk om en ow is erg
iCr, ruwe
primitief Ik zit in zoo’n soort kelder, betonvloer,
muren, kil en koud, maar er is iets dat me gewekt
’ldig aan
trekt en dat is een wasc h m a c h i n e, niet om er mee
te gaan wasschcn, maar er zit e e n motor aan dat
ding. En ja, een motor heb je nu eenmaal noodig voor
televisie en daar ik geen specialcn op den kop kon tikken
„leen” ik maar zoolang de wast hmachine. Met ergste is
eiken Zondagmorgen eerst verhuizen met ontvanger en
versterkers uit de shack naar den kelder, antenne en aarde

aanleggen en na afloop der plechtigheid afbreken in
omgekeerde volgorde. Het lijkt wel oefening der Genie
(neen dat is hamspirit .... de E.A). De schijf is self
made, (diam. 40 cm) evenals dc lamp. Deze laatste is
samengesteld uit een nconlampjc uit den golfmelcr ge
schroefd in den reflector van een fiets Een stukje matglas
ér voor en het gaat al. Maar zoo mogclijk moet hiervoor
een speciale plaatlamp komen. Enfin, ontvanger en ver
sterker zijn volgens systeem KT met E408.
PAoPIM te Deventer:
Zeg. ik ben blij jullie na zooveel jaar weer eens te
zien, al is hel dan draadloos. Ik moet zeggen jullie zijn
nog niet veel veranderd sinds .vroeger. Ik heb nog een
groolcn trap achter den versterker erbij geplaatst en kreeg
buitengewoon scherpe beelden hiermee.

PAoJF en R2I6 te Voorburg:
We hebben dezen Zondagmorgen weer fh resultaten
gehad. Ook de telefonie waar u later mee uitkwam was
fb. Ik had u er trouwens al om 00.45 mee gehoord. Ik
heb n.l. lot I uur Zaterdagnacht den band beluisterd, ben
toen wat gaan slapen en zal om half zes ’s morgens al
weer op de fiets op weg naar Voorburg. (Leve de ras
echte amateurs, de E.A ).
In „Het Nieuwsblad van Het Oosten” lezen we o.a.:
Eenige Zondagochtenden hebben wij in dc werkkamer
van den Heer Bonthuis dc lelevisieproeven gevolgd, welke
in Eindhoven genomen worden, en onze belangstelling in
deze uitzendingen is door deze bezoeken in niet geringe
mate vergroot. Het is buitengewoon interessant en de
tijd vliegt vooibij
Alllcreerst zagen wij b.v. gisteren
morgen KT zelf, even later kwam diens vrouw op het
scherm en deze toonde verschillende voorwerpen.
Zoo had zij een krant in dc hand, waarop duidelijk het
woord „koopjes” (c lezen was. Ook een dambord, dat zij
o|> een tafel legde was scher|> waarneembaar.... Dat
deze uitzendingen al heel duidelijk zijn, blijkt wel uit een
mededeeling uit Leeuwarden, waar men geconstateerd
had. dat mevr. KT een foto van haar man voor 't zend
toestel had gehouden. Dc Hr. KT was zeer verbaasd over
deze mededeeling, daar het een portret van I0 jaar ge
leden was. Desondanks had de amateur in het Noorden
hem toch herkend, niettegenstaande deze hem nog nooit
persoonlijk heeft ontmoet, doch hem alleen nog maar voor
het televisiescherm heeft gezien ....
PAoRW te Eindhoven. 29 Maart:
Ontvangst op Philips kathodestraalbuis .3952. Ontvangst
fb, o.a
van NVIR-PAoKT „koopjes” op een dagblad,
voorblad van CQ-NVIR, QSL-kaarlen W8IIET, W.3BES,
WIDHC, wekker op 8.I5, ow-KT, portret van KT, schaak
bord, enz. enz.

En zoo zouden we door kunnen blijven gaan tot geheel
CQ vol was, maar dat zou teveel ruimte vergen.
Sinds het begin van deze uitzendingen zijn reeds meer
dan 105 dikke brieven van soms 4 of 5 kantjes met
allerlei interessante bevindingen, alleen al over dit ouder
wet p binnengekomen.
De animo is er dus ii> buitengewone mate en sterkt
ons in het besef aan een nieuwe amateur bussiness te
mogen werken, waarvoor een niet te beteugelen enthou
siasme gaat ontslaan.
Geregelde ontvangst is heden reeds gerapporteerd van
6 bceldontvangststations in Eindhoven, verder in Leeu
warden, St
Anna-Parochie, Almelo, Deventer, Tilburg,
Rotterdam, Voorburg, Helmond, Roermond en Den Haag.
Er zijn echter nog meer plaatsen in Nederland, dus
aangepakt om's, het is de moeite waard.
De E.A.

Afb.XI.5-1. Bladzijde met TV-rapporten uit CQ-NVIR (4e jaargang, 1937, blz.94).

een ontvanger met kathodestraalbuis, waarmee veel betere
resultaten bereikt konden worden. Afb.XI.5-3 geeft een foto
strip van TV-beelden die op 7 mei 1939 door de heer Bont
huis in Almelo zijn gemaakt van het scherm van zo’n buis.
Deze fotostrip is al aan alle abonnees meegezonden met de

Televisiekoerier van 14 mei! Men moet zich bij het bekijken
van deze foto’s realiseren, dat de beelden in werkelijkheid
bewogen. Dat maakt voor de toeschouwer een groot ver
schil: iedereen die op zijn videorecorder het beeld stil zet
begrijpt wat ik bedoel
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E x p e rimenteele-Televisi e-Uitzendlng

Beeld : 76M.
Geluid: 85M.

Zondagochtend van
7.00 - 8.30

P.A.o.K.T.

7.00

7.10

Beeldembleen en Herkenningsmelodie.

7.10

7.30

Proefbeelden voor nntvangerexperxment»n.

7.30

8.30

Pouulair Televisie» uurtje
□.o.v.

Jan ten Bosch, all-round artist.
Jan van :'eura, piano.
I

J.ten Bosch naakt teekeningen uit films en landschappen.

II Fragment uit "Leontientje" v. Pelix Timmermans.
HIJ.ten Bosch zingt immitaties van P.Robeson o.a:
a. Home on the Range.

b. Old Folks at Home.
c. 0* Suzzana.

d. My old Kentucky home.

e. Stenka Ras in.
IV Ons nieuwe Televisie Lied.
Programmaleiding : BEEKUANS.
Bespreking ingekomen vragen en rapporten a.s. Woensdagavond
van 11 - 12 uur via den 85K zender.

Afb.XJ.5-2. Links: voorzijde omslag van de Televisie koerier, die van april 1936 tot en met augustus 1939 vrijwel elke week verscheen.
Rechts: programmapagina van het laatste nummer.

In die tijd heeft F. Kerkhof twee boeken over grofrastertelevisie geschreven. In 1936 verscheen Moderne Grofraster Tele
visie voor den Amateur [K5]. Hierin worden gedetailleerde
uiteenzettingen gegeven over de principes van grofraster-TV
en over de werking van de schakelingen in een ontvanger
met nipkowschijf. Over de mechanische opbouw van zo’n
ontvanger werd bericht door Sanders [K6]. Het tweede boek
van Kerkhof, Bouw zelf Uw Televisie-ontvanginstallatie [K7],
dat in 1937 is gepubliceerd, richt zich meer op de bouwer,
die ook zonder diep inzicht resultaten wil zien. In dit tweede
boek wordt ook een ontvanger met beeldbuis (Philips DG 71, prijs f 37,50) beschreven. Beide boeken hebben veel bijge
dragen tol de ontwikkeling van de amateurtelevisie in Neder
land.
Hier dient vermeld te worden, dat in Nederland in 1937 ook
proeven zijn gedaan met beeldweergave met een spiegeltrommel [K8J. Daarbij wordt het licht van een projectielamp
op dezelfde wijze als bij het opnametoestel (zie afb.XI.3-1)
via een condensor, een diafragma, een objectief en een spie
gel, naar de spiegeltjes van de trommel geleid en erdoor
weerkaatst De gereflecteerde bundel schrijft op een projec
tiescherm het bekende raster van 30 heldere lijnen. De in
tensiteit van het geprojecteerde licht kan worden gemodu
leerd door in de lichtbundel een kerreel te plaatsen, waaraan
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de videospanning wordt toegevoerd. Op deze wijze kunnen
veel grotere beelden (ca 50 cm bij 20 cm) worden verkregen
met een behoorlijke lichtsterkte. Immers, net als bij de ca
mera wordt door gebruik van een spiegelrad bij de beeld
weergave een enormc lichtwinst verkregen in vergelijking
met een nipkowschijf en een neonlamp, waarbij slechts on
geveer 0,05 % van het totale licht tot de kijker doordringt.

Een half jaar na het begin van de uitzendingen van PAoKT
verwierf ook J.G. Mulder, PAoJF, in Voorburg (later PAoQJ in Leidschendam) een vergunning voor het uitzenden van
groffastertelevisie. De tekst van deze vergunning is in afb.
XI.5-4 te zien. Gezien de bijzondere aard van de uitzendin
gen was ook hem een beperking opgelegd in de tijd: op za
terdag van middernacht tot 2 uur in de morgen. Ook rond
deze uitzendingen verzamelde zich een groep van regelmati
ge kijkers. De opzet van zijn installatie vertoonde veel gelij
kenis met die van PAoKT: een spiegeltrommel voor beeldaftasting door een in een stip geconcentreerde lichtbundel,
12,5 beelden per seconde van 30 lijnen, beeldformaat 3
(breedte) bij 7 (hoogte); kortom de norm van Baird.
Ook deze uitzendingen trokken ruime aandacht van de pers:
zo is er in de Haagse courant van 28 juni 1938 een uitvoerig
artikel over te vinden, waarin we onder meer lezen:

"Een paar minuten voor MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN
middernacht werden de
beide zenders (voor het HOOFDBESTUUR DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE
beeld op 3947 kHz en
voor het geluid op 3612
kHz, schr.) ingeschakeld
om warm te worden.
Klokslag 12 uur ging het
Juli
193.6, NR ___ 6-___ _
-25licht uit en hoorde men
alleen het zoemen van de
DE MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN,
beide zenders. Een der
medewerkers nam plaats
voor den
analysator
(beeld-aftaster, ontleder)
Gezien het schrijven van den heer J.G.Mulder, van Halewijnlaan
wuifde met de hand en
287 te Voorburg (Z.H.) dd. 23 Juni 1936;
wenschte de televisiekij
Gelet op artikel 3ter van de Telegraaf-en Telefoonwet 1904
kers goedenavond.
Op het controle-beeld(Staatsblad nr.7);
ontvangapparaat,
dat
Mede gelet op het Radio Reglement 1930 (Staatsblad nr.159);
aanwezig was in de stu
Gezien het advies van den Birecteur-Generaal der Posterijen,
dio, was duidelijk en
Telegrafie
en Telefonie, van 18 Juli 1936 nr.8343 5;
scherp een beeld van 3
bij 7 cm te zien en kon
HEEFT GOEDGEVONDEN:
den wij de bewegingen
aan den Heer J.G.Mulder, van Halewijnlaan 287 te Voorburg (Z.H.)
van dit beeld volgen".
voornoemd, behoudens rechten van derden, toestemming te verEen bijzondere stunt
leenen, met ingang van heden tot en met 31 December 1936, op
die Mulder met veel
Zaterdagen tusschen 00.00 en 02.00 uur, proeven te nemen met
succes uitvoerde was de
30
beeldlijnen televisie in den frequentieband van 3520 tot 3980
ontvangst van het door
hem uitgezonden beeld
kp/s en zulks onder bepaling
met geluid in een rij
a. ' dat hem daartoe ontheffing wordt verleend van punt 5 van
dende auto, met als
artikel 10 van de voorwaarden waaronder hem machtiging is
chauffeur een andere
verleend
voor den aanleg en het gebruik van een amateuramateur, de heer Groeradio-zendinrichting;
neheide uit Zoetermeer
(zie afb.XI.5-5). De ap
b. dat de uitzendingen zullen moeten worden gestaakt of op
paratuur was aangeslo
andere tijdstippen moeten worden gehouden, indien zij aanlei
ten op een 220 V gene
ding mochten geven tot gegronde klachten.
rator, die werd gevoed
uit de auto-accu. Gedu
’s-Gravenhage, 25 Juli 1936.
rende de tocht werd bij
Be Minister voornoemd,
een telefooncel gepar
keerd en via de telefoon
verbinding met de tele
visiezender gemaakt. De
reporter schrijft hier
over: "De telefoon in de
studio was geplaatst bij
Aan
________________
dengene wiens
beeld
den B e 1 anghebbende.________________
werd uitgezonden. Zoo
zouden we, na verbin Afb.XI.5-4. Tekst van de televisiezendvergunning van PAoJF.
ding te hebben verkregen,
dengene kunnen zien met wie we telefonisch in contact ston De oorlog betekende ook voor deze uitzendingen het einde:
den. Na het bekende dubbeltje te hebben geofferd, gluurden we op 30 augustus 1939 werd een algemeen zendverbod uitge
naar het beeld-ontvangapparaat in den wagen. Oogenblikkelijk vaardigd. Na de oorlog werden ze niet hervat. G.J. Mulder
daarop zagen we op het schermpje hoe de omroeper de tele kreeg later de call PAoQJ en was nog vele jaren actief als
foon opnam en sprak. Tevens konden wij dit horen via de luid amateur.
spreker. De opdrachten die hem per telefoon gegeven werden,
werden stipt opgevolgd".
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We willen nog wat meer aandacht besteden I
aan technische kanten van de gebruikte §
grofraster TV-apparatuur. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan publikaties van I'L
Kerkhof en aan commentaren in de televi- *
siekoerier. We beperken ons tot die aspec
Vfo f
ten waarin de TV-zender en -ontvanger
wezenlijk verschillen van normale AMzenders en -ontvangers.
Over de zendkant kunnen we vrij kort zijn.
Enkele bijzonderheden van de opnameap
paratuur zijn al ter sprake gekomen; het
videosignaal werd tot een voldoend niveau
versterkt, samen met de beeld- en lijnsynchronisatie-impulsen en met behoud van de
gelijkspanningscomponent (zie later) en
daarna werd de eindtrap van de zender in
het vangrooster gemoduleerd met dit sig
naal, gebruik makend van weerstandkoppeling. Hiermee kon zonder veel moeite de Afb.Xl.5-5. Ontvangst van een uitzending van J.G. Mulder (PAoJF) in een auto. Bij de
nodige bandbreedte van 12,5 kHz van het ontvanger PAoJF, achter het stuur de heer Groeneheide.
videosignaal worden bereikt. Er werd nega
tieve modulatie gebruikt, wat wil zeggen dat bij de helderste Van het gedeelte van de schakeling dat afwijkt van dat voor
gedeelten van hel beeld de draaggolf bijna wordt onderdrukt, een AM-ontvanger geven we in afb.XI.5-6 het schema en in
terwijl gedurende de sync-pulsen de draaggolfamplitude afb.XI.5-7 de signaalvormen op verschillende punten. De
maximaal is. De reden hiervoor is, dat dan bij fading of bij cijfers bij afb.XI.5-7 verwijzen naar punten in het schema,
continu zwak signaal de signaal/ruis-verhouding voor de waar de betreffende signalen aanwezig zijn als de ontvanger
sync-pulsen zo groot mogelijk blijft en daardoor het beeld zo in werking is. Het betreft hier de ontvanger met beeldbuis,
lang mogelijk stabiel bij afnemende signaalsterkte.
zoals die in 1939 was ontwikkeld uit schakelingen in de
De beeldontvangers waren gewoonlijk vrij normale l-V-2’s of boekjes van Kerkhof, hier en daar verbeterd volgens aanwij
l-V-4’s; voor de geluidsontvangst kon ook een omroepont- zingen in de Televisiekoerier.
vanger met voorzetapparaat worden gebruikt (een uitvoerige
bouwbeschrijving van zo’n voorzetapparaat werd gegeven in In afb.XI.5-6 komt het videosignaal van links binnen uit de
de Televisiekoerier (nr 29 - 31).
detector, bij punt (1). Te onderscheiden zijn daarin raster
en lijnsynchronisatiepulsen en het becldsignaal met zwart (Z)
■
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Afb.XJ.5-6. Schema van een amateurontvanger voor ontvangst van grofrastertelevisie in de dertiger jaren. De nummers in het schema
verwijzen naar signaalvormen op de punten aangegeven in afb.XJ.5-7.
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en wit (W) niveau (afb.XI.5-7). We zien, dat dit signaal eerst
met de pentode BI wordt versterkt. De koppeltijdconstanten
voor en na BI hebben heel gewone waarden. Deze zijn voor
een normaal audiosignaal wel goed, maar bij een videosig
naal ontstaat een hinderlijke vervorming als we het hierbij
zouden laten. Dan treedt namelijk een "doorzakken" op na
langer durende heldere/donkere beeldpartijen. Dit wordt ver
oorzaakt door de omstandigheid dat na een RC-koppellid de
signaalspanning gemiddeld nul moet zijn: na een lichte partij
(positieve spanning) treedt daarom een zwarte partij (nega
tieve spanning) op en andersom na een zwarte partij een
witte. Deze partijen zijn er in werkelijkheid niet. De ontstane
beeldvervorming wordt op eenvoudige wijze opgeheven (of
in elk geval sterk verminderd) door een diode (D) op te ne
men tussen punt (2) en aarde (in die tijd waren halfgeleiderdiodes nog schaars: een van de weinige bruikbare typen was
de zogenoemde "Westector" WX6). Deze "blokkeert" het
basisniveau van het signaal op nul volt: tijdens de negatief
gerichte syncpulsen gaat de diode telkens even geleiden en
houdt daardoor het basisniveau van die pulsen constant
(afb.XI.5-7, punt 2). Zo wordt het doorzakken van het sig
naal voorkomen. Men placht te zeggen dat de diode zorgde
voor het "herstel van de gelijkspanningscomponent" (die door
de RC-koppeling verloren was gegaan).
Het videosignaal wordt van punt (2) via een netwerk R^,
dat hoge frequenties wat bevoordeelt, toegevoerd aan de
stuurelektrode van de beeldbuis. De helderheid van het
beeld wordt ingesteld met de spanningsdeler R2, die de kathodespanning van de beeldbuis regelt.
De triode B2, de "sync-scheider", is zo ingesteld, dat het posi
tieve videosignaal de buis in roosterstroom stuurt. De huisin
gang geleidt dan en tengevolge van de grote weerstand R3 in
de roosterketen resteert slechts een heel klein deel van het
videosignaal aan het rooster. Aan de anode is dan ook het
daar negatief gerichte videosignaal sterk samengedrukt. De
synchroniseerimpulsen daarentegen verschijnen versterkt en
positief gericht aan de anode (punt 3). Vandaar worden zij
via een hoogdoorlatend filter Fh toegevoerd aan het rooster
van de zaagtandgenerator B3 (lijnfrequentie) en via een laagdoorlatend filter F, aan B4 (rasterfrequentie). Fh is een een
voudig CR-filter, opgebouwd uit 03 en de vervangingsweerstand van de keten R4-Rs-R6 dat pulsen van "korte" duur
(RC-tijd ca 3 ms) levert aan de ingang van B3 (punt 4). F, is
een laagdoorlatend RC-filter, opgebouwd uit 3 RC-secties
(elk met R = 0,2 Mohm en C = 500 pF, dat de lijnsynchronisatiepulsen sterk verzwakt, maar waarin de veel lange
re rastersyncpulsen tot hun volle hoogte kunnen stijgen
(punt 5).
B3 en B4 zijn gastrioden (Philips 4686 of RCA 884), die fun
geren als getriggerde schakelaars. Als bijvoorbeeld de stuurspanning (bepaald door de anodespanning en de roosterspanning samen) van B3 hoog genoeg is, ontsteekt plotseling
een gasontlading, zodat de buis sterk gaat geleiden. De span
ning op C4 daalt dan snel, terwijl die op C5 snel stijgt. Wan
neer de spanning tussen anode en kathode laag genoeg is
geworden (ca 30 V) dooft de ontlading en de zojuist ge
noemde condensatoren gaan zich daarna veel langzamer
weer opladen c.q. ontladen over weerstanden in hun anode,
c.q. kathode leidingen. Zo ontstaat een symmetrische zaag-
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Afb.XI.5-7. Signaalvormen op verschillende punten in het schema van
afb.XJ.5-6.

tandspanning die bij de juiste keuze van de componenten
behoorlijk lineair is. Hetzelfde geldt voor de rasterzaagtandspanning. Wanneer de frequenties van de zaagtandspanningen, in te stellen met R5 (lijn), resp. R7 (raster) iets lager
worden gekozen dan frequenties van de ontvangen lijn- resp.
rastersignalen zullen de positieve pulsen aan de roosters van
de gastrioden telkens de ontsteking triggeren. Zo wordt de
gewenste lijn- en beeldsynchronisatie verkregen.
Zelf heb ik met een ontvanger volgens dit schema vrijwel
elke zondagmorgen van medio 1938 tot aan het einde in au
gustus 1939 in Groningen de uitzendingen prachtig kunnen
volgen, vaak samen met vrienden en kennissen, die het vroe
ge uur trotseerden om voor het eerst in hun leven TV te
kunnen zien. Op één zondag had ik de gehele installatie in
het natuurkundelokaal van het Stedelijk Gymnasium opge
steld, zodat leden van de schoolvereniging Eloquentia èn
mijn natuurkundeleraar allen tegelijk de uitzending konden
volgen, die storingvrij verliep. Nu 55 jaar later ontmoet ik
nog wel eens iemand van hen, die zich deze demonstratie
nog goed herinnert.

Hier beëindigen we het verhaal over amateur-TV voor de
oorlog; over (niet-draadloze) experimenten tijdens de oorlog
is weinig bekend, zodat we in de volgende paragraaf meteen
verder kunnen gaan met amateur-TV in Nederland na 1945.
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XI.6

De periode van 1945 tot ca 1965

Meteen na het einde van de oorlog hervatten verschillende
amateurs hun bezigheden op het gebied van radio en televi
sie of begonnen ze met nieuwe. Daarvoor waren meer rede
nen dan dat een lijd van gedwongen nietsdoen
voorbij was. Met name kwam er al spoedig goed
kope dumpapparaluur beschikbaar, in grote overvloed en in brede verscheidenheid. Ook, al
stonden natuurlijk in de oorlogstijd de bouwacti
viteiten op een laag pitje, waren er wel veel cre
atieve ideeën gerijpt, tenslotte: "Die Gedanken
sind freF. Maar niet iedereen kon zich weer als
voorheen aan zijn hobby wijden. Voor pionier
Kerkhof was amateurisme geheel door professie
vervangen: de koortsachlige ontwikkelingen in de
richting van omroeplelevisie eisten de aandacht
van deze Philipsman, die één van de leiders van
deze ontwikkeling was geworden, geheel op; hij
hervatte zijn vooroorlogse grofrasteruitzendingen
niet, maar werkte lot zijn pensionering in 1966
aan de professionele televisietechniek. Daarna
heeft hij toch weer een zendvergunning gekre
gen, onder de roepnaam PA3BER. In de periode
1978 - 1991 was hij regelmatig te horen op ver
schillende amateurbanden. Daarbij bleek zijn
belangstelling voor de elektronica onverminderd.
Op 18 december 1993 is hij op 89-jarige leeftijd
overleden.
De periode Sanders
Anders was het gesteld met C.G.J. Sanders (ge
boren 24 maart 1915), eveneens werkzaam bij
Philips en ook door zijn baan bij televisie betrok
ken geraakt: zijn amateurvuur was ongeblust.

Eerder vermeldden wij al, dat hij vóór de oorlog de leiding
op zich had genomen van de televisiegroep van de NVIR,
het sprak dus wel haast vanzelf, dat hij in de VERON een
dergelijke rol zou gaan spelen. Hoewel hij pas in Electron
van mei 1949 officieel werd genoemd bij de vereni-

Afb.XJ.6-1. TV-opnamen bij C.G.J. Sanders thuis. Van links naar rechts C. Christiaanse (PAoPCM), als operateur van de camera, Grietje Sanders-Honings, C.G.J.
Sanders (PAoTZA) en Kees Sanders Jr. als TV-sterren.

AfbX1.6-2. Studio-opstelling tijdens de tentoonstelling “Gouden Handen", in 1949.
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gingsofficals als televisiemanager mogen we
wel zeggen dat hij in feite die functie van
1946 af vervulde. En zo kregen de Neder
landse TV-amateurs weer een leider, die
een grote rol zou spelen bij de wederop
bloei van het TV-amateurisme in ons land.
Reeds in de eerste jaargang van Electron
deed hij van zich horen [K9]: hij meldde
dat hij was begonnen met de bouw van een
amateur-fijnrasterzender (inclusief camera)
werkende met 180 lijnen en 25 beelden per
seconde. Dus niet meer met het inmiddels
ouderwets geworden grofrastersysteem. De
daarvoor nodige, maar voor de oorlog nog
onbetaalbare iconoscoop, met beeldaftasting door een elektronenbundel (zie afb.
XI. 1-2) was al binnen zijn bereik (als Philipsman) gekomen. De veel grotere band
breedte (1 è 2 MHz) van het fijnrastersysteem noopte tot gebruik van veel kortere
golflengten; dus kwam voor de uitzendin
gen voorlopig alleen de vijfmeterband in

aanmerking. Ondanks het hieraan verbonden
bezwaar van een veel kleinere reikwijdte dan
niet grofras tertelevisie mogelijk was geweest,
bleek deze keuze ook voor de andere Neder
landse TV-amateurs van die tijd aanvaardbaar.
Toch dachten sommigen met enige weemoed
terug aan de "DX"-grofrasterplaatjes van wel
eer. Wel werd gesproken over de mogelijkheid
Sanders uit Eindhoven, hield een inte
Verzoek óm een
van een amateurrelaiszender, bijvoorbeeld in
ressante inleiding, die ruim een uur
duurde
die o.a. ten doel had te komen
Utrecht, waardoor dan toch een behoorlijk
grotere bandbreedte tot eenen gemeenschappelijke
uitspraak
met betrekking tot de aan de officiële
deel van het land bereikt zou kunnen worden.
(Van onze correspondent)
instanties te vragen golflengte voor de
Maar deze is er nooit gekomen.
Uit het gehele land zijn Zondag twee amateur-televisie-uitzendingen. Na uit
honderd televisie-amateurs in Eindhoven wisseling van verschillende meningen
Om zijn mede-amateurs in te wijden in de
tezamen gekomen voor het bijwonen van hieromtrent werd besloten, gezamenlijk
nieuwe tijd, begon Sanders in 1947 met een
het eerste landelijk televisiecongres, dat te gaan werken op de golflengte van
in de aula van de Phllips-kleuterschool twee meter met een beeldlijnenaantal
serie van zes artikelen in Electron [K10], waar
aan de Mathildehian gehouden werd. van circa 250 lijnen. Tevens zal men de
Bijna het voltallig hoofdbestuur van de radio-contróledienst, de RCD, die hier
in uitvoerig de principes van de televisie wer
Veron, onder wier auspiciën dit congres over moet beslissen, verzoeken om gro
den uitgelegd. Na een algemene inleiding werd
plaats vond, was aanweilg.
tere bandbreedte. Het is momenteel na
De televisie-manager, dc heer C. G. J. melijk zo, dat er slechts maximum twee
de aandacht al spoedig speciaal gericht op de
televisiezenders gebruik kunnen maken
fijnraster-TV-techniek. In deze artikelenserie
van deze golflengte, voor de radio-amateurs is er dan zelfs geen plaats meer.
leverde ook OM J.J. Zilverschoon een aan
Krijgt men de grotere bandbreedte — en
de kansen staan gunstig, zo verzekerde
deel [Kil], met de beschrijving van een fijnramen ons — dan is het mogelijk, dat er
ster-TV-ontvanger. In het artikel van septem
meerdere zenders in deze band kunnen
gaan werken. Eveneens werd besloten
ber 1947 wordt meegedeeld, dat deze bedoeld
met grof raster te gaan experimenteren
was voor ontvangst van de Eindhovense amaop de 30 meter band, zulks indien dc
RCD hierin toe zal stemmen. Voorts werd
teurzender PAoZA. Kort daarna zijn in Eind
nog eens nadrukkelijk bepaald, dat de
programma 3 voor de amateurtelevisiehoven inderdaad uitzendingen begonnen,
uitzendingen niet geacht worden het peil
maar het waren die van Sanders, onder dc call
te bereiken van de semi-officiële uitzen
dingen. die in 1950 te Hilversum een
PAoTZA, die hij op 27 augustus 1947 had
aanvang zullen nemen. „Het is en blijft
verworven. In maart 1948 [K12] meldde hij
spelen met onze hobby." aldus de heer
Sanders. De congressisten verenigden
dat deze zender regelmatig in de lucht was
zich hier gaarne mede.
vanuit zijn woning, Timorstraat 18, Eindho
De afd. Amsterdam zorgde voor een
ven, met beelden op 59 MHz, geluid op 3.595
vrolijke noot. Een afgevaardigde ver
telde. dat men in de hoofdstad eerst
kHz. De zendtijden waren in principe op zon
verleden jaar een televisiegi oep had
opgerichL De animo was groot, zelfs
dagmorgen van 11.30 tot 12.30 uur en op
verkreeg men de financiële steun van
donderdagavond van 21 tot 22 uur. Afb.XI.6-1
verschillende grote firma’s. Het kapi
taal bedroeg dan ook vier- tot vijfdui
geeft een beeld van de opname-activiteit ten
zend gulden. Toen men echter begin
huize van PAoTZA.
nen wilde met uitzenden, deugde er
iets niet. Tot heden is cr nog steeds
Ook togen Sanders en zijn medewerkers
niets van een ontvangst gekomen.
Christiaanse (PAoPCM) en Zilverschoon met
Intussen vernamen wij nog. dat Am
sterdam geen klagen zal hebben met het
hun installatie op pad: grote belangstelling
verzorgen van programma's. Vele artisgenoot hun optreden op de hobbytentoonstelten, zelfs het Concertgebouworkest, zou
den
te kennen hebben gegeven gaarne in
ling "Gouden Handen", die in de eerste week
de programma’s van de Amsterdamse
van augustus 1949 in Ede werd gehouden en
amateur-televisie-uitzendingen op te tre
den. Het congres werd besloten met een
in het totaal door ongeveer 100.000 personen
uitzending. In de zaal stonden twee ont
vangapparaten opgesteld, die het pro
werd bezocht! De zender bevond zich op 1,5
gramma. verzorgd door de familie San
km afstand van de ontvangstzaal met de stu
ders. uitstekend weergaven.
dio, afb.XI.6-2 geeft een beeld ervan, met
Sanders als conferencier en Christiaanse als Afb.XI.6-3. Krantebericht over het eerste amateur-TV-congres.
operateur van de camera. In deze jaren
groeide ook het aantal amateurs dat zich toelegde op ont- van de conferentie is ook te vinden in Electron [K13]. vangerbouw over het hele land snel. Het lag voor de hand, Inmiddels was op 18 maart 1948 ook de experimentele Phi
dat zij elkaar graag wilden ontmoeten. Sanders realiseerde lips televisiezender PAB3 met zijn uitzendingen begonnen,
deze gedachte met de organisatie van het eerste landelijk hetgeen de ontvangstmogelijkheden voor TV-amateurs sterk
amateurtelevisiecongres, dat op zondag 27 november 1949 in vergrootte. Zij konden door enkele kleine veranderingen in
Eindhoven werd gehouden, en door ongeveer 120 amateurs de ontvanger namelijk ook de beelden van PAB3 zichtbaar
werd bezocht. Dat dit evenement iets bijzonders was bleek maken.
uit de aandacht die de landelijke pers eraan besteedde. In De amateur TV-conferenties zouden in volgende jaren her
afb.XI.6-3 zien we een bladzijde uit het Eindhovens Dagblad haald worden; in Tabel I is een overzicht gegeven van de
waarin over dit congres wordt verteld. Een uitvoerig verslag plaatsen en data waarop dit gebeurde, van de hoofdpunten

Televisie-amateurs bijeen in
congres te Eindhoven
Wel en wee van afcl. Amsterdam
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Hierbij deel ik U mede, dat mijn nieuwe adres vanaf 3 Dec. 1950
"zal zijn:
y

I beg to ir.form you of my new address, which from Dec.
1950 on u-ill be:

PRIVÉ - PRIVATE

KANTOOR - OFFICE

Alameda Itü. 1437 - Apto no. 21
Vila América - S>ao Paulo
BRASIL

S/A Philips do Brasil
Al. Cleveland 584
Caixa Postal 147 - B
Sao Paulo
BRASIL

EINDHOVEN, November 1950.

C. G. J. SANDERS

Afb.XI.6-4. Verhuisbericht van C.G.J. Sanders.

van het programma en van de nummers van Electron waarin
de verslagen zijn opgenomen en het paginanummer.

De periode PAoZX
Als TV-manager was Sanders opgevolgd door H. de Waard,
PAoZX (1950 - 1966), schrijver van dit hoofdstuk, die L.
Foreman (PAoVT) bereid vond als assistent TV-manager op
te treden en later ook werd bijgestaan door H.AA Grimber
gen (PAoLQ) die de rubriek "Practische wenken bij TV-ontvangerbouw" in Electron ging verzorgen. Onder de leiding
van PAoZX werd de serie televisieconferenties voortgezet,
de zesde was de laatste; deze werd, evenals de eerste, gehou
den in Eindhoven, in 1958. Een overzicht van de conferen
ties, met een korte samenvatting van hun programma’s,
wordt gegeven in Tabel I.
In de periode van 1950 tot ongeveer 1960 verscheen zoveel
mogelijk elke maand een televisierubriek in Electron, onder
de naam "Televisie". Deze rubriek kwam in het totaal 73
keer uit. Behalve de TV-manager en de assistent TV-manager kwamen ook andere TV-amateurs erin aan het woord,
veelal door citaten uit correspondentie met de TV-manager,
die al gauw uit honderden brieven bestond. Soms ook leidde
deze correspondentie tot aparte artikelen in Electron.

In 1950 liep het "tijdperk Sanders" ten einde: hij vestigde zich
eerst in Brazilië, waar hij een belangrijke functie als Philipsmanager kreeg. Het kaartje in afb.
XL6-4 geeft het bericht van zijn
Verslag Electron
Nr Datum
Belangryke punten
Plaats
verhuizing. Na ongeveer 3 jaar in 1. 27-11-1949 Eindhoven Fijnrasterdemonstratie
1 (1950) 36
Sao Paulo ging hij naar Buenos
C.G J. Sanders PAoTZA.
Aires, waar hij tot zijn pensione
Voorstel uitbreiding 144 MHz band voor ATV.
ring in 1975 bleef in de functie van 2. 5-11-1950
Lezingen:
12 (1950) 495
Den Haag
Ir. G. Franken: afbuigschakelingen. Demo TV-ontv. afregel-apparatuur.
technisch directeur van de Philips’
Dr. C.T.F van der Wijck: PTT visie op wenselijke ontwikkelingen.
vestiging in Argentinië. Terug in
4 (1952) 150
Bussum
Voordracht F. Kerkhof, PAoKT.
Nederland vatte hij zijn hobby 3. 16-3-1952
Bezoek
studio
Bussum.
weer op: hij kreeg opnieuw een
8 (1953) 239
Utrecht
Lezing A.E.F. Fickweiler draadloos TV-beeld.
machtiging, onder de call PAo- 4. 14-6-1953
Excursie naar Lopik. Demo TV camera’s van
DXY (1 maart 1975) en was tot
W.G.Storm (den Haag) en van Afd. Groningen.
begin 1989 actief. Hij was een van 5. 23-10-1955 Amsterdam Lezing TV-manager. "NTSC-systeem".
12 (1955) 364
de eersten die in Nederland slow- 6. 11-5-1958
6 (1958) 183
Eindhoven Dr. de Vrijen klcuren-TV met demonstratie.
scan televisie in kleuren uitzond en
Amateurdemo’s (PAoLQ, PAoLAM). Besluit: ATV naar 70 cm.
ontving. Op 23 mei 1989 overleed
Tabel I. Televisieconferenties 1949-1958.
hij op 74-jarige leeftijd.

Het televisie-QSO
In periode 1952 - 1956 is op zaterdagmiddag van
15.00 tot uiterlijk 18.00 uur op 3750 kHz regel
matig een QSO gehouden waaraan iedereen kon
meedoen, die vragen wilde stellen of bijdragen
kon leveren op amateur-TV-gebied. Netleider
was de televisiemanager, PAoZX. Aan dit QSO
deden voor en na zo’n 25 verschillende zendama
teurs mee, waarvan de meeste zich toelegden op
de bouw van TV-ontvangers. Over de werking
van alle mogelijke schakelingen werd hier uitvoe
rig van gedachten gewisseld. Sommige daarvan
zullen in het technisch gedeelte van dit hoofd
stuk nog ter sprake komen.

Afb.XJ.6-6. Opnamestand, in het centrum van de tentoonstelling. Rechts de camera
(operator onbekend). Tijdens toespraakje van PAoZX gericht tot de 10 000e be
zoekster. Links PAoTB, die haar een Groninger koek aanbiedt.
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De Groningse groep
In de stad Groningen en omgeving ontwikkelde
zich van 1947 af een koortsachtige activiteit
Daar was een groep amateurs, die zich ten doel
had gesteld televisiedemonstraties te verzorgen

I

.!

Afb.Xl.6-7. De vijfmeter-TV-zender van de Groningse TV-groep, ge
maakt door PAoVT, van boven gezien. Zichtbaar zijn de eindtrap
met twee 24-G trioden in balans en de er tegenaan gebouwde roostermodulator, met twee stuks 807 parallel in de eindtrap, VR54
gelijkspanningscomponent-hersteller en EBL21 voorversterker. In
put 50 W in gemoduleerde toestand (positieve modulatie). De eind
trap wordt gestuurd door een tweemaal verdrievoudigd en eenmaal
versterkt signaal uit een kristaloscillator op 6575 kHz.

op de grote tentoonstelling "Groningen 1948", die van 28
augustus tot 10 september 1948 zou worden gehouden in
het Stadspark.
Hierin werkten samen H.J. Beenen (PAoBE), F. Boclens
(PAoBF), G.W.P. Teunissen (PAoGWT), D. Lemstra
(PAoTB), L. Foreman (PAoVT), H.H. Welling (PAoWL), H. de Waard (PAoZX), G. Assman en B. Havinga.
In korte tijd moesten een camera met statief op een kar
■j
retje, een zender en een beeldontvanger gebouwd wor
Afb.XJ.6-5. De eerste Groningse TV-camera. Bovenste foto linker zijkant
den. In het bijzonder PAoBE, PAoVT en PAoZX zorg
den voor de constructie van de verschillende eenheden, boven voor: videovoorversterker, boven achter: videoversterker; onder
de anderen hadden het meer organisatorische deel op voor: synegenerator en iconoscoopbeveiliging (bij wegvallen van een of
zich genomen. In de camera werd een kleine Amerikaan beide zaagtandspanningen voor de deflectie wordt de elektronenbundel
se iconoscoop, type RCA 5527, gebruikt (prijs $ 47.50). snel onderdrukt met een relais dat in een doosje is gemonteerd), onder
Deze buis was geruime tijd tevoren in de V.S. besteld midden en achter: zaagtandgeneratoren.
maar arriveerde slechts enkele weken voor de opening. Op het bedieningspaneel van de camera dienen de grote schakelaars
De vertragingen in de levering waren ontstaan doordat aan de onderzijde voor vrnl. monitor, hsp iconoscoop, extra negatief
het nodig was zowel een exportvergunning uit de V.S. stuurelektrode iconoscoop. Erboven vrnl: waarschuwingslampje beveili
(strategisch materiaal) als een importvergunning voor Ne ging zaagtanden, syncsignalen, videoversterker. Daarboven: links focus,
derland (om over dollars te kunnen beschikken) te ver ernaast stuurelectrode iconoscoop. Hierboven: links contrast, rechts opti
krijgen. Voorwaar een zware belasting voor het zenuwge sche focussering. Onder het monitorbuisje: links helderheid, rechts fostel van de groep! Maar het kwam in orde: bij de opening cussering. Geheel rechts boven: twee knoppen voor instelling shading
van de tentoonstelling werkte alles. In afb.XI.6-5 wordt de signalen (later aangebracht).
camera van twee kanten getoond. Dit bakbeest, waar de Op de onderste foto de rechterzijde van de camera. Daarop de eenhe
voedingen nog niet eens in zaten, is kort beschreven in den als beschreven bij de bovenste foto. Voorts rechts vooruit stekend:
objectief en diafragmaschuif iconoscoop. Links daarvan (binnen de ca
Electron [K14].
mera) magnetisch scherm om iconoscoop. Linksboven: monitorbuisje.
(Copyright PAoUSA).
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Afb.XJ.6-10. Kijkje in de studio in Hoogezand; PAoZX aan de
camera, PAoWL bij de zender.

Afb.Xl.6-8. In de kijkstand. De ontvanger is een omgebouwde GEEset. PAoZX interviewt van daaruit een bezoeker die voor de camera
staat op ongeveer 1 km van de kijkstand.

De foto in afb.XI.6-6 geeft een actiebeeld van de opname
apparatuur tijdens de tentoonstelling. Voor de camera vindt
juist de uitreiking plaats van een attentie aan de 10.000e
bezoeker. In afb.XI.6-7 wordt de vijfmeter-TV-zendcr (PAo
VT [KI 5]) in bovenaanzicht getoond. De maximum input
van de eindtrap bedroeg 100 W, teruglopend tot ca 50 W bij
(negatieve) modulatie. De eerlijkheid gebiedt te vermelden,
dat de overbrenging van het beeld dikwijls per kabel ge
schiedde; niet omdat dat veel uitmaakte in de beeldkwaliteit,
maar omdat de zender onbeheerd moest worden opgcsteld in
een PTT-kantoortje.Afb.XI.6-8 toont de ontvanger, een om
gebouwde GEE-set, met PAoZX als interviewer van perso
nen die elders op de tentoonstelling voor de camera stonden
en dus op het beeldscherm te zien waren. Afb. XI.6-9 geeft
voorbeelden van foto’s die toentertijd van dit beeldscherm
zijn genomen. In de stand waar de ontvanger was opgcsteld
werden 14.000 toeschouwers ontvangen, die elk een entree
geld van f 0,25 betaalden. Deze ontvangsten zijn later ge
bruikt voor uitbreiding en vernieuwing van de installatie. De

Groningse televisiegroep zou ook nog bij verschillende ande
re gelegenheden "publieksinteractieve" demonstraties geven
en verder op verschillende ”semipermanente" lokaties uitzen
dingen verzorgen. Over de belangrijkste daarvan zijn enkele
gegevens opgenomen in Tabel U.

Na eerst een studio te hebben gehad in Winschoten, werd
enige tijd later aan de groep huisvesting geboden op een wat
meer centrale lokatie: in het koetshuis van een landhuis in
Hoogezand. Van daaruit werd elke week op donderdagavond
uitgezonden van 20.30 tot 22.30 uur, de beelddraagolffrequentie was 145,0 MHz (verticaal gepolariseerd, negatieve
modulatie, input maximaal 50 watt). Het geluid werd op
29,64 MHz uitgezonden. De installatie was als volgt opge
bouwd: in de camera werd nog steeds de kleine 5527 RCAiconoscoop met elektrostatische afbuiging gebruikt; er was
inmiddels een tweede exemplaar aangeschaft. Voorlopig
werd doorgegaan met een niet geïnterlinieerd beeld, maar
het aantal beeldlijnen was van 200 verhoogd tot 312 (bij 50
beclden/s), niet zozeer om de resolutie te verhogen als wel
omdat de uitzendingen dan zonder meer op handelsontvangers zichtbaar gemaakt konden worden.

AfbXJ.6-9. Enige beelden opgenomen van het schermpje in afb.XJ.6-6; van links naar rechts PAoBE, PAoVT, en PAoZX.
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Plaats:
Groningen, Stadspark
Utrecht, Vredenburg

28/8 -10/9 1948
14 nov. 1948

Winschoten
Emmcn
Hccrenveen
Woudscholen
Groningen, Grote Markt

19-25 juni 1950
15-22 juli 1950
4-11 juli 1951
1-2 sept.1951
14-19 sept.1953

Data:

Naanu
Groningen 1948
(Electron 3,
VERONNL-confercntie
(Electron 5,
WIiVlllIL
(Electron 5,
(Electron 6,
HANIWO
VERON (landdagen)
VERON (afdeling)

Tabel II. Demonstraties Groningse TV-groep.

Daarvan waren inmiddels twee beschikbaar gesteld door de
industrie, met beelddiagonalen van 22 en 31 cm. De foto
(afb. XI.6-10) toont een deel van de studio, met PAoZX aan
de camera en PAoWL in de bedieningsruimte. Uitwendig
lijkt de camera nog dezelfde als gebruikt in 1948, met de
voedingen op een transportkar, maar elektronisch was wel
het één en ander verbeterd. In de bedieningsruimte zijn de 2
cn 10 m-zender opgesteld. De foto is gemaakt van het toneel
af, dat werd belicht met 2 tot 7 argaphotolampen van 500 W
(brandduur 10 uur). In vergelijking met de "officiële" omroep
is de elektronica eenvoudig gehouden: niet geïnterlinieerd
beeld, vrijlopende lijnfrequentie (beeldfrequentie wèl op het
lichtnet gesynchroniseerd). Geen afzonderlijke lijnblanking,
geen zich automatisch herstellend nulniveau. In de camera
zijn ingebouwd: 4-traps videovoorversterker, 3-traps videoversterker, horizontale en verticale deflcctieversterkers, zaag
tand- en synchronisatiegeneratoren, mengtrappen en shadingmixer. De camera levert zodoende het complete video
signaal dat aan de modulatorversterker wordt toegevoerd.
De cameraman kan alle nodige hulpsignalen voor een opti
maal beeld regelen, terwijl hij dit op de cameramonitor in de
gaten houdt.
In de modulatieversterker worden de videosignalen in twee
trappen verder versterkt. Verder worden daar de synchronisatiesignalen begrensd en wordt hun amplitude in de juiste
verhouding gebracht met die van het videosignaal
De eigenlijke modulatortrap is een kathodevolger, die het
signaal brengt op het stuurrooster van de eindtrap van de 2
m-beeldzcnder, die als roostergemodulcerde klasse-B verster
ker fungeert. De antenne bestaat uit 4 halvcgolfclementen
in fase, die in eikaars verlengde verticaal zijn aangebracht
(dus verticale polarisatie) in een 28 m hoge antennemast. De
uitzendingen werden regelmatig gevolgd door ongeveer 10
amateurs in de omgeving, de meeste van hen hadden zelf
hun ontvanger gebouwd.
Omstreeks 1952 werd het plan opgevat, een VERON-tentoonstelling in Groningen te houden en van meet af was dui
delijk, dat daarbij ATV een belangrijke functie zou hebben.
Besloten werd, een nieuwe TV-camera te construeren, met
als basiselement opnieuw de RC 5527 iconoscoop, maar nu
wel voor een geïnterlinieerd beeld en standaard synchronisatiesignaal Het hiermee geproduceerde beeld werd in de
70 cm band uitgezonden, samen met het geluid. Een bijzon
derheid was verder, dat de camera en bijbehorende eenhe
den geschikt werden gemaakt voor mobiel gebruik. En zo
kon men dan van 14 tot 19 september 1953 een jeep met
motoraggregaat erachter door de stad zien rijden (afb.XI.6-

483)

321)
354)
301)

11). Een bijzonderheid van de camera is de optische,
stereoscopische beeldzoeker, waarmee de TV-beelden zeer snel scherp gesteld konden worden. De be
langrijkste constructeurs waren PAoBE, PAoVT en
PAoZX. Een ding dat ontbrak was een goede auto
matische volumeregeling; om dit enigszins bevredi
gend met de hand te kunnen doen moest de jeep
heel langzaam rijden... Ruim 5200 bezoekers genoten
van deze eerste mobiele tclevisie-uitzendingen in Ne
derland. (Verslag in Electron [K16]).

In de jaren na 1948 nam het aantal amateurs dat erin slaag
de met zelfgebouwde camera’s succesvolle fijnrasteruitzendingen te doen verder toe. Hoewel de gegevens hierover niet
geheel volledig zijn wil ik proberen over elk van hen hier iets
te vermelden. Het materiaal erover is afkomstig uit nummers
van Electron en uit mijn eigen correspondentie met hen.

De Amsterdamse groep
In Amsterdam was men reeds in 1948 begonnen met de
bouw van een installatie maar het duurde tot begin 1951 tot
redelijke beelden werden verkregen, met de inmiddels vrij
algemeen gebruikte RCA 5527 iconoscoop [K17].
De Amsterdamse groep (J.P. Arnold, PAoAR) nam zijn ca
mera in 1951 mee voor amateur-TV-demonstraties tijdens de
VERON landdagen op 1 en 2 september 1951 in Woudschoten. Daarbij verleende ook de Groningse groep medewerking
[K18],

Afb.XI.6-11. Mobiele TV-camera, waarmee in september 1953 in de
stad Groningen werd rondgereden. De ermee uitgezonden beelden
waren te zien in een grote tentoonstellingstent die was opgesteld in
het centrum van de stad, bij de Grote Markt, op een na de oorlog
nog niet opnieuw bebouwd grondstuk, waar nu Vroom en Dreesman
staat. Achter de camera G. Assman, chauffeur PAoBE, voor de came
ra PAoZX.
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Afb.XI.6-13. TV-camera van W.G. Storm (PAoSW), met de bouwer als
operateur (uit: Katholieke Illustratie [K21 ]).

Afb.Xl.6-12. TV-ontvanger gebouwd door W.G. Storm (den Haag)
waarmee regelmatig naar Philipsuitzendingen werd gekeken (1949).

W.G. Storm (PAoSW)
In Den Haag was W.G. Storm (later PAoSW) al een tijd
zelfstandig bezig met de bouw van allerlei TV-apparatuur,
onder meer van een ontvanger waarmee regelmatig de
proefuitzendingen van Philips Eindhoven konden worden
gevolgd (afb.XI.6-12), toen hij besloot ook eens een camera
te maken. Het werd een piekfijn apparaat, kort in Electron
beschreven in 1951 [KI9], dat 50 beelden per seconde van
310 lijnen (vrijlopend) produceerde (afb.XI.6-13).
Een wel zeer bijzondere toepassing van deze installatie was
bij een op 14 mei 1953 gehouden vossejacht, toen de met
een telelens uitgeruste camera, verstopt bij de vossezender
(bediend door PAoRAS/A) de jagers in aantocht in het "oog"
kreeg al voor zij de vos hadden gevonden! Op die wijze was
het verloop van de jacht op unieke wijze te volgen door "de
vos" die zich ophield in café Musch te Monster.
Storm demonstreerde ook met veel succes op de tentoon
stelling "De Gouden Schakel", die van 25 mei tot 7 juni 1954
werd gehouden in Rotterdam. In begin 1956 behaalde hij zijn
C-machtiging onder de call PAoSW en begon al op 1 april
van dat jaar in den Haag met ATV-uitzendingen, en wel op
zondagmorgen van 11 tot 12 uur en op vrijdagavond van
20.30 tot 22.30 uur, met beelddraaggolf op 145,5 MHz en
geluid op 144,1 MHz. Zijn beelden werden meteen goed ont
vangen, o.a. door PAoLBS (afb.XI.6-14) en PAoYZ in Lei
den [K20]. Een ander wapenfeit, dat op naam van PAoSW
en van A.H.M. Lambriex, PAoLAM, kwam te staan was het
eerste Nederlandse QSO tussen amateur TV-zenders, op
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11 juni 1956. Beide stations, met beelddraaggolf op 145
MHz, bevonden zich in den Haag, op een afstand van 2,5
km van elkaar [K22|. De uitzendingen van PAoSW konden
door het gebruik van een eenvoudig voorzetapparaat gevolgd
worden door een behoorlijk aantal kijkers in en rond den
Haag.
In april 1957 vervolgde PAoSW zijn uitzendingen met een
aanzienlijk gemoderniseerde apparatuur. Het beeld was nu
volgens de standaardnorm: geïnterlinieerd met 625 lijnen. De
beelddraaggolf werd uitgezonden op 145,5 MHz, maximum
input 70 W, antenne horizontaal. Elke week werd op dinsdag
van 23.30 tot ca 23.45 uur uitgezonden.
Gezien de te grote bandbreedte paste het standaard fijnrastersignaal niet in de 2 meter band zoals die de Nederlandse
amateurs ter beschikking stond, zodat naar 70 cm moest
worden uitgeweken. In 1960 besloot PAoSW daarom, een

Afb.XJ.6-14. Beeld van PAoSW, in den Haag opgenomen met
eigen camera en met eigen zender uitgezonden, zoals in Leiden
ontvangen door PAoLBS (1956).
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Afb.XI.6-15. Eindtrap en modulator van de 70 cm-ATV-zender van PAoSW (ca.
1960).

meer overliet, op als TV-manager. De functie ver
dween in 1970, om in de tachtiger jaren opnieuw te
worden ingesteld (zie paragraaf XI.8).
Zijn geheel getransistoriseerde vidicon-camera, met
de bouw waarvan hij in 1963 was begonnen en de
TV-zender voor 70 cm zijn beschreven in Electron
van november 1964 [K25]. In statu nascendi wordt de
installatie getoond in afb.XI.6-16; deze leverde een
signaal volgens CCIR-norm. De camera werd o.a.
gedemonstreerd op de Dag voor de Amateur in Utrecht. De beeldmodulator en de verdere circuits van
de beeld- en geluidszender waren met buizen uitge
voerd, want breedbandige transistoren voor hoog ver
mogen bestonden nog niet, zeker niet voor hoge fre
quenties.
De installatie werd regelmatig gebruikt voor uit
zendingen, die tot in Engeland zijn ontvangen (beelddraaggolf 434,25 MHz, FM-geluid 439,75 MHz).

amateur-TV-zender voor 70 cm te bouwen. De draaggolf Vrijstelling kijkgeld
van de beeldzender lag op 434,4 MHz, het bijbehorend ge In mei 1956 besloot de Minister van O.K. en W. op verzoek
luid voorlopig nog op 144,7 MHz (waaruit de beelddraag- van de VERON, onder bepaalde voorwaarden aan amateurs
golffrequentie door verdrievoudiging resulteerde). Al spoedig vrijstelling te verlenen van televisiekijkgeld (zie Electron
ontving PAoLAM, die nu in de buurt van Eindhoven woon [K26]). Daaruit bleek, dat het Ministerie het serieuze experi
de, het met een horizontale gevouwen dipool uitgezonden mentele werk van televisie-amateurs op prijs stelde. De vrij
beeld goed. De bandbreedte bedroeg ongeveer 4 MHz bij stelling werd van jaar tot jaar verleend aan onder TV-numeen maximum input van 70 W van de roostergemoduleerde mer geregistreerde amateurs die hun TV-apparatuur voor
QQE 06/40 eindtrap, getoond in afb.XI.6-15. PAoSW zond technisch-wetenschappelijke doeleinden gebruikten, zonder
ook met de nieuwe zender regelmatig uit op zondagmorgen commerciële bedoelingen. Zij dienden jaarlijks een rapport
van 11... 12 uur [K23). Zijn apparatuur sprong naast de goe van hun werkzaamheden in, op grond waarvan de TV-manade werking en de up-to-date techniek in het oog door de pro ger van de VERON de Minister adviseerde.
Volgens deze regeling werden reeds gedurende het eerste
fessionele afwerking, ook geheel van eigen hand!
jaar 21 vrijstellingen verleend. In volgende jaren liep dit aan
tal op tot ongeveer 30 om na 1963 geleidelijk terug te lopen
A.F.van Aggelen (PAoXN)
Deze amateur in hart en nieren ontving zijn licentie in 1938 wegens afhemende belangstelling. Dat de telkenjare in te
en voelde zich van de aanvang af aangetrokken tot het bou zenden rapporten dikwijls voor opname in Electron in aan
wen van apparatuur. Eén van zijn eerste wapenfeiten was de merking kwamen mocht als een bijkomend voordeel worden
constructie van een goed werkende fietsradio. Na de oorlog beschouwd. De mogelijkheid tot vrijstelling werd afgeschaft
stortte hij zich op ATV, eerst door de bouw van een ontvan in 1970.
ger die geschikt was voor de ontvangst van de Philipsuitzendingen van PAB3 in Eindhoven, daarna door de
constructie van een complete ATV-zender, die eind
1949 in bedrijf werd gesteld. Doordat hij als marconist
bij de KLM zeer vaak de Verenigde Staten aandeed
viel het hem niet moeilijk de daarvoor benodigde on
derdelen te bemachtigen. Helaas zou zijn beroep hem
noodlottig worden: vóór hij een tweede, verbeterde
TV-zender gereed had werd hij slachtoffer van de
ramp met het KLM-vliegtuig Bontekoe, dat, op 23
augustus 1954 terugkerend van de V.S., bij Egmond
in de Noordzee verdween (zie Electron [K24]).

FA.O. Eenhoorn (PAoZR)
Hij deed zijn intrede in de groep der TV-zender-bouwers na 1960, het jaar waarin de zegetocht van de
transistor als bouwelement in de consumenten-elektronica zo ongeveer begon. In 1966 volgde hij PAoZX, wiens werk hem geen tijd voor amateur-TV

Afb.Xl.6-16. TV zender van PAoZR in aanbouw.
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Omroeptelevisie
Nadat in Engeland, waar ook voor de oorlog al enige tijd
regelmatig een TV-programma was uitgezonden, reeds op 7
juni 1946 de uitzendingen waren hervat, volgden andere Eu
ropese landen slechts met ruime vertraging. Nederland zat
hierbij in de achterhoede, maar eindelijk begonnen dan toch,
tot grote vreugde van de amateurs op 2 oktober 1951 de
lang verbeide Nederlandse televisie-uitzendingen met de offi
ciële start van de programma’s van de N.T.S. Onmiddcllijk
was duidelijk, dat binnen een straal van ca 100 km om Lopik
de signaalsterkte voldoende was voor een doorgaans ruisvrije
ontvangst [K27J. Dit leidde tot een sterke toename van amateurontvangerbouw, waarbij van de beschrijvingen in Elec
tron dankbaar gebruik werd gemaakt (Sanders/ Zilverschoon
[K10/K11], Beenen [K28], Van den Burg [K29] en Koelman
[K30],
Van 1950 af nam het aantal omroep-TV-zendcrs over geheel
Europa snel toe; in 1955 was het gegroeid tot ongeveer 55
[K31]. Dat gaf voedsel voor een nieuw aspect van de
amateur TV-hobby: "DX TV-ontvangst". Vele rapporten
kwamen binnen van ontvangst van fijnraster-omroepzenders
over grote afstand. Deze mogelijkheid was te danken aan
bijzondere propagatiecondilies in de HF- en VHF-banden.
In band I (48...67 MHz) is het vooral de sporadische E-reflectie van signalen in de ionosfeer, die ontvangst van stati
ons over enkele duizenden kilometers mogelijk maakt, vooral
in de maanden mei en juni. Daardoor konden met name
Russische zenders worden gezien, maar ook ontvangst van
onder meer Italiaanse, Scandinavische en Engelse werd ge
rapporteerd. In de hogere TV-banden zijn het meestal at
mosferische omstandigheden die de golven over grotere af
ruebuieen.
Eneeland
Denemaripn
_
standen
(maar
zelden meer
dan 1000 km) naar de aarde
tekomen daardoor soms met voortreffelijke balden ^or"

Xl.7

Speciale aandachtspunten van de
amateur-TV-techniek

De FV-opname- en zendtechniek, voorzover in Electron be
schreven, is in dit hoofdstuk al ter sprake gekomen bij de
behandeling van het werk van de met name genoemde ama
teurs die zich daarmee bezig hielden. Daarbij moet geconsta
teerd worden, dat eigenlijk nooit een gedetailleerde beschrij
ving van het schema van een camera is gepubliceerd. Het
centrale onderdeel, de synefabriek, was bij de eerste fijnrastercamera’s nog vrij eenvoudig. Deze bestond uit twee multivibratoren, één als rasterfrequentiegenerator op de 50 Hz
frequentie van het lichtnet gesynchroniseerd, de andere als
lijnfrequentiegencrator vrijlopend op zo’n 15000 Hz (50 beelden/scc van 300 lijnen). Uit de multivibratorsignalen werden
triggerpulsen voor twee univibratoren afgeleid, die beeld- en
lijnsyncpulsen van geschikte lengte (bijvoorbeeld respectieve
lijk 100 microsec. en 5 microscc.) leverden welke in de juiste
amplitudeverhouding bij het videosignaal werden opgeteld. In
later gebouwde camera’s werden volledig aan de CCIR- nor
men voor een geïnterlinieerd 625 lijnen-beeld voldoende
synefabrieken met fasevergrcndclde lijn- en beeldfrequentie
geconstrueerd, eerst nog met buizen, tenslotte geheel getransistoriseerd. De andere deelschakelingen, zoals videovoor- en naversterkers, zaagtandgeneratoren en blankinggeneratoren verschilden in principe weinig van wat reeds lang
gebruikelijk was.
Gedetailleerde beschrijvingen van door amateurs ontwikkel
de schakelingen en methoden voor ontvangers zijn wel vaak
in Electron gegeven. Nadat de omroeptelevisie was gestart
werd ook veel aandacht geschonken aan TVI problemen
(storing van TV -ontvangst door amateurzenders). De artikedaarOver zijn nog sleeds actueel’ hoewel d°or toenemende kabelontvangst de klachten wel sterk zijn afgenomen.

Kenmerkend voor DX-propagatie is de onvoorspelbaarheid
van de perioden waarin bijzondere condities optreden. Zo is
er heel wat naar sneeuw gekeken, op hoop van zegen in de
vorm van een plotseling optredend beeld, dat hopelijk lang
moestta^de'TntvanJt va'nslaü^uit de^etuSe’beueft

I loogfrequentvoorversterkers
In de eerste tijd van de amateur- en omroep-TV werd veel
aandacht geschonken aan ruisarme voorversterkers (uitern°8 mCt bUiZen)’ ImmCrS de S‘gnalen Va" VCr ve™Jder’
de zenders of van amateurzenders, die men graag wilde be
de afwijkende afstand van de frequenties van beeld- en ge- kijken, waren vaak zwak. Om geen verdeelruis te hebben
luidsdraaggolf op de koop toe worden genomen: wie niet (anodestroomruis afkomstig van fluctuaties in de verdeling
over twee ontvangers beschikte kon maar één van beide ont van de stroom tussen anode en schermrooster) waren zulke
vangen ...)
versterkers altijd met trioden uitgevoerd.
De eerste in Electron be
schreven schakeling was een
—IF
Naar HF VÏtftO
geaard (gemeenschappelijk)Bi
rooster-versterker met één
helft van een ECC40, ge
52
JtT 3F
bouwd door J.Th. van Reysen
c*
te Delft [K32]. In deze scha
*2
keling (afb.XI.7-1) wordt de
Ct”
capacitieve beïnvloeding van
*isor
3 ƒ C>9 Hu
het versterkte signaal van de
«J
A
•!ipannmj
anode terug op de ingang
verminderd door de afscher
C)B
mende werking van het
stuurrooster en zodoende de
Afb.XI.7-1. Schema van hoogfrequentversterker, oscillator en mengtrap van TV-cntvanger voor grote versterking verhoogd zonder
Rl

Fi'

afstand [K32J.
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Afb.Xl.7-3. Hoogfrequentdeel van TV-ontvanger met balansvoorversterker
[K34].

+
Afb.XJ.7-2. Kathodegekoppelde voorversterker voor TV-ontvangst over grote afstand [K33J.

nadelige invloed op de signaal/ruis-verhouding. De lage ingangsimpedantie van de schakeling Zj ~ 1/S (S is de steilheid
van de buis) is geen bezwaar, omdat op TV-frequenties elke
gewenste aanpassing gemakkelijk kan worden bereikt door
geschikte keuze van de windingsverhouding van de (gekop
pelde) ingangskringen.
Van Reysen bouwde zelfs twee van de in de afbeelding ge
toonde versterker-mengbuis-lokale oscillator-schakelingen,
één voor ontvangst van Philips-Eindhoven, de andere voor
BBC-Londen, die elk optimaal werden ingesteld op de be
treffende zender.
C. Zaalberg, die in zijn rubriek "Practical Television" regel
matig interessante TV schakelingen in Electron beschreef,
gaf als eerste bijdrage een kathodegekoppelde HF-versterker
met 6J6 [K33]. De eerste helft van deze bekende dubbele
triode fungeert hier als een kathodevolger die gezien kan
worden als impedantietransformator van de antennekring op
een waarde 1/S, juist wat de tweede helft van de 6J6, funge
rend als geaard-rooster-versterker, nodig heeft (afb.XI.7-2)
Tevens heeft de kathodevolger een lagere ingangscapaciteit
zodat een grotere versterking bij constante bandbreedte of
bij dezelfde versterking een grotere bandbreedte mogelijk is.
Ook hier bestaat een goede scheiding tussen in- en uitgang.
Tenslotte uit hetzelfde tijdsgewricht nog een balansbooster,
afkomstig van H.J. Groen (TV115) [K34]. Hierin wordt een
Philips ECC91, die veel lijkt op de Amerikaanse 6J6, ge
bruikt (afb.XI.7-3). Ook hier weer het voordeel van weinig
ruis, en nu de rooster-kathode-capaciteiten in serie, dus ge
halveerd. In de tweede versterkertrap werd weer een gcaardroosterversterker, ook met een ECC91, gebruikt.

De videoversterker
Behalve aan de "vóórkant", bij de hoogfrequentverstcrking, vereiste ook aan de "achterkant", in de vide
oversterker, het verkrijgen van een voldoend groot
signaal een speciale schakeling, wegens de grote
bandbreedte. Een voorbeeld van een tweetrapsvideoversterker met de op vele plaatsen inzetbare VR65
werd gegeven in de rubriek "Practische wenken bij
TV-ontvangerbouw" [K35].

Het schema wordt gegeven in afb.XI.7-4. In beide videotrappen wordt kathodecompensatie toegepast: de kathodeweerstanden zijn slechts door kleine condensatoren
=
200 pF resp. ca 2000 pF overbrugd, waardoor de verzwak
king tengevolge van de parasitaire capaciteiten (Cp) in de
anodeketens bij hoge frequenties wordt gecompenseerd. Be
rekening leert dat exacte compensatie optreedt als
=
CpR./Rk. Door de Ck-waarden groter te kiezen kan een ze
kere mate van overschieten van het videosignaal aan de uit
gang worden verkregen, hetgeen de videokwaliteit kan verbe
teren: de zwart-wit-overgangen worden geaccentueerd. Ei
genlijk is dit een "kosmetisch" middel, want in ruis verloren
gegane informatie wordt er niet mee teruggewonnen. Een
tweede compensatiemethode, anodecompensatie, is toege
past in de koppeling tussen beide trappen. Hierdoor worden
juist de lage frequenties extra versterkt. In serie met de anodeweerstand Ra = 1,5 k van de eerste trap is daartoe een
met Cs = 16 microF ontkoppelde weerstand R, = 4,7 k op
genomen. Door nu de tijdconstante van het koppelnetwerk,
CcRg = 0,5 microF x 4,7k, gelijk te maken aan
worden
de lage frequenties extra versterkt en bovendien de lineariteit verbeterd.
De schakeling versterkt 40x bij een bandbreedte van 4 MHz
en kan een uitgangssignaal van ca 70
leveren.

Spot wobble
In Electron van 1950 [K36] werd een truc aangestipt, die in
de jonge dagen van de fijnrastertelevisie wel is gebruikt om
de hinderlijke zichtbaarheid van het lijnenpatroon, die zelfs
bij een geïnterlinieerd beeld kon optreden, te verminderen.
Dit is spot wobble, dat wil zeggen het met een hoge frequen
tie (ca 10 MHz) op en neer bewegen van de stip op het
scherm om de beeldlijnen onzichtbaar te maken zonder dat
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Afb.Xl.7-5. Schakeling voor automatische frequentieregeling van een transitron lijnzaagtandgenerator [K37].

de detailrijkdom vermindert. Dit is ook een typisch "kosme- gebruikt en die was er vóór 1940 aL Essentieel voor zulke
tisch" middel: aan het beeld wordt geen extra informatie toe schakelingen is dat de frequenties van twee periodieke signa
gevoegd. Er is aangetoond dat voor optimale onzichtbaarheid len, in casu de lijnzaagtand (afkomstig van een VCO, Voltage
van het lijnenpatroon de amplitude voor een sinusvormige Controlled Oscillator) en de lijnsyncpulsen in een fasegevoeliwobble 0,38 x lijnafstand moet bedragen en niet, zoals men ge detector (ook fasediscriminator genoemd) met elkaar
zou denken de helft. Een ander nuttig effect van spot wobble worden vergeleken. De uitgangsspanning van de discrimina
is dat een helderder beeld kan worden verkregen omdat de tor, die evenredig is met het faseverschil van de beide inverzadiging van het fluorescerend scherm bij grote helder gangsspanningen, wordt door een laagdoorlatend filter afge
vlakt en toegevoerd aan de VCO voor de lijnzaagtand.
heid vermindert.
Wanneer de lus is afgeregeld binnen het zogenoemde vangYliegwielsynchronisatie
bereik, zal de fase van de zaagtand vergrendeld worden met
Bij de ontvangst van zwakke, veraf gelegen zenders, vaak die van het lijnsyncsignaaL Omdat het overgrote deel van het
aantrekkelijke objecten voor TV-amateurs, werden de te uitgangsspanningsbereik van de fasediscriminator wordt
kortkomingen van de destijds gebruikelijke synchroniseer- doorlopen als de lijnterugslag en de syncpuls elkaar overlap
schakelingen sterk gevoeld. In deze schakelingen worden de pen, zal de terugslag vanzelf ongeveer op het juiste ogenblik
lijn- en rastersynchroniseerpulsen door hoog- resp. laagdoor- optreden. Daarna is nog enige bijstelling mogelijk, zodat de
latende filters van elkaar gescheiden en dan "stuk voor stuk" terugslag precies aan het eind van elke beeldlijn optreedt.
toegevoerd aan synchroniseerbare zaagtandoscillatoren.
Door ruis of andere storingen worden de synchroniseer- In afb.XI.7-5 wordt het schema gegeven van de in het artikel
signalen al gauw zo vervormd of overstemd dat ze hun func behandelde schakeling, waarin gebruik is gemaakt van on
tie niet meer goed kunnen uitoefenen. Steeds meer lijnen derdelen uit de bekende GEE-set. Alle buizen behalve de
worden "in vrijloop" doorlopen: het beeld wordt hakkelig in dubbele diode (VR54) zijn van het destijds alom gebruikte
horizontale richting. Als het nog erger wordt zal ook de ras- type VR65. De lijnsyncpulsen worden via de als triode ge
tersynchronisatie worden onderbroken en het beeld gaat in schakelde versterkbuis Vj toegevoerd aan een 1:1 pulstrafo
uit de GEE-set (type 10k/974). De aan de uiteinden van de
verticale richting springen.
Omdat dit laatste pas optreedt als van het beeld doorgaans secundaire van deze trafo verschijnende pulsen komen met
toch al niet veel meer te over is, is vliegwielsynchronisatie tegengesteld teken terecht op de twee ingangen van de diovan de lijnzaagtand het belangrijkst. Een uitvoerige verhan dediscriminator, welke het zaagtandsignaal in fase krijgen
deling daarover, met een praktische schakeling voor ama- toegevoerd. De menging van beide signalen levert aan de
teurgebruik, is in 1951 in Electron gegeven [K37]. Een betere uitgang van de discriminator een rcgelsignaal met een gelijkbenaming van de methode, en tegenwoordig veel gebruikelij spanningscomponent waarvan de waarde afhangt van het
ker, is automatische frequentie- (en fase)regeling (a.f.r.). Het tijdverschil tussen een syncpuls en de zaagtandterugslag. Het
gaat erom, de frequenties van de lijnzaagtand en de ontvan filter CgR^C^RjoCjQ filtert de wisselspanningscomponent van
gen lijnsyncpulsen precies gelijk te houden en bovendien de het signaal grotendeels weg, zodat het beeld goed stilstaat en
fase zo te regelen dat de lijnterugslag telkens samenvalt met voorkomt tevens oscillatie van de zaagtandfrequentie rond de
het begin van een lijnsyncpuls. We noemen dit tegenwoordig juiste waarde (zogenoemde hunting). Het gefilterde regelsigin het Engels een phase-locked loop (PLL), in het Neder naai wordt versterkt in V3 en via Ru toegevoerd aan V4.
lands een fasevergrendelde lus. PLL-schakelingen zijn niet Deze buis is geschakeld als transitron, een destijds populaire
nieuw; ze werden ook al bij geïnterlinieerde beeldaftasting schakeling, die een goed stabiele zaagtand opwekt, waarvan
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de frequentie met R13 geregeld kan worden. V4 en V5 ten
slotte zijn in floating paraphase geschakeld: op de anoden
van deze buizen resulteren versterkte zaagtandsignalen in
legenphase. Omdat C13 = C14 is gekozen zijn deze bijna even
groot; het op het knooppunt van CD en C14 resulterende
deel van de som van de zaagtandspanningen aan de uitgang
stuurt Vs. Omdat de spanningsversterking van deze buis
groot is (ca 300x) blijft aan de ingang slechts een stuursig
naal van ca 1 volt over. Men kan V5 opvatten als een capacitief tegengekoppelde inverter.
PAoZX gebruikte de schakeling onder meer bij ontvangst
van ATV-signalen uit Hoogezand en schrijft: "hel bleek dat
bij een signaal-storingsverhouding waar bij normale synchroni
satie niets meer te herkennen was, met a.f.r. nog een behoorlijk
stilstaand kader van synchronisatiebalken kon worden verkre
gen".

band:
jaan
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

70 cm
23 cm
(zcnd-ontvangstations)

70 cm
23 cm
(kijkstations)

7
9
10
19
20
30
22
24
24
13
22
16
18
16
12
16
17

3
9
24
16
16
19
7
7
4
8
9
4
1
1

3
1
2
4
7
10
5
9
11
6
12
15
3
8

2

2
6
3
2
2
3
4
2
1

Tabel III. Aantallen Nederlandse deelnemers aan Internati
onale amateur-TV contests (IATV).

Call

(/TH

Ingang (MHz)
F3F
F3F

PI6ATE
PI6ATH
PI6ATR
PI6ATV
PI6EHV
PI6HVS
PI6RBL
PI6ZOD
PI6ALK

Ecldc
Haarlem
Aalten
Soest
Eindhoven
Hilversum
Amstelveen
Emmen
Alkmaar

2387,000
2420,000
2350,000
2374,000
1252,000
1252,000
1250,000
1252,000
1252,000

XI.8

Fijnraster-amateurtelevisie na 1960

In de zestiger jaren namen de ATV-activiteiten, waarbij toen
reeds algemeen het CCIR-systeem werd gebruikt, eerst sterk
af: er waren langzamerhand zoveel omroepzenders en de
commerciële TV-ontvangers daalden zo snel in prijs, dat de
bouw van ATV-zendinstallaties en van TV-ontvangers min
der aantrekkingskracht op amateurs begon uit te oefenen.
Bovendien was door de beperking tot de 70 cm-band en nog
lagere golflengtebanden de reikwijdte van de uitzendingen
klein.
DX-ontvangst trok nog wel maar dat ging even goed, zo niet
beter met gekochte ontvangers; slechts de aanleg van anten
nes met grote winst en eventueel van ruisarme voorversterkers behoorde nog tot het amateurdomein.
In Electron vinden we dan ook in de periode 1960 - 1970
vrijwel niets over ATV. Maar in de 70-er jaren begint het
weer, waarbij we wel moeten opmerken, dat het in die perio
de voor een toenemend aantal amateurs mogelijk werd tele
visiecamera’s te kopen die een volledig CCIR-signaal leve
ren. Zodoende hoefde men slechts de zender met modulator
zelf te bouwen. De eerste gedetailleerde beschrijving van
zo’n ATV-zender, voor de 70 cm-band, werd gegeven door J.
van der Ven, PAoTVJ [K38][K39]. Hij gebruikte het ont
werp van DC6MR, dat later ook door verschillende andere
amateurs werd nagebouwd, vaak met diverse verbeteringen.
Hierin is het FM-geluidskanaal ingevoegd op een frequentie
die 5,5 MHz hoger ligt dan die van de beelddraaggolf, zodat
het systeem past op een normale TV-ontvanger. Ook ont
stonden op verschillende plaatsen groepsactiviteiten, onder
andere in de achterhoek, waar een groep van zeven zend
amateurs actief was [K40] en in Rotterdam [K41], waar ze
ker tien amateurs samenwerkten.
Dat in die periode ook kleuren-TV binnen amateurbereik
kwam blijkt onder meer uit een artikel van E.H. Leefsma,
PAoKTV, over een amateur-kleurendraaggolfsynthesizer, in
Electron 1977 [K42].
Een vermeldenswaardig feit uit die tijd is ook de organisatie
in 1978 door een Haagse groep amateurs van een ATV-uitzending in de 70 cm band met quadrafonisch geluid op 2 m.
Dit was een activiteit van het PK-comité (amateurs uit het
voormalig Nederlands Oost-Indië), waaraan ook PAoYG
meewerkte. Deze had omstreeks die tijd een loop-mobiele
kleuren-ATV zender voor 23 cm gebouwd [K43].

A3
434,250

F3E
439,750

1285,000
1285,000 434,250
434,250
434,250
434,250
2387,000 434,250
434,250
10200

439,750
439,750
439,750
439,750
439,750
439,750

Uitgang (MHz)
F3F
F3F
1280,000
1285,000
2420,000
1285,000
1280,000
1285,000
2352,000
1285,000
2387,000
2387,000
2352,000

Tabel IV. Frequenties en klassen van uitzending van Nederlandse ATV relaisstations.
(klasse aanduiding: eerste letter: F is frequentiemodulatie, A is amplitudemodulatie (mét evt. freq.gemod. subcarrier); cijfer: 3 is één kanaal met analoge info; tweede letter: E is telefonie, F is televisie).

In het midden van de jaren zeven
tig was het door het toenemend
gebruik van de 70 cm-band door
niet-ATV-stations noodzakelijk
om éénzijbandfilters toe te passen
om onderlinge storingen in de
smallebandsecties te voorkomen.
Zodra bruikbare onderdelen voor
de hogere banden beschikbaar
kwamen werden deze interessant
voor ATV-ers. Omdat er op 23
cm en nog hoger voldoende ruim
te was, werden daar in het eind
van de zeventiger jaren al proeven
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gedaan met zenders en ontvangers voor frequentiegemoduleerde TV-signalen. Pas na 1987 werden de zogenoemde
achterzetontvangers voor in de handel verkrijgbare satelliet
systemen voor lage prijzen aangeboden. Dit leidde tot een
explosie van de activiteit op 23 cm. Ook werd het mogelijk
om met de nieuwe GaAs-transistoren stations te bouwen
voor 3 cm, waarmee afstanden tot 100 km werden over
brugd. De afstand wordt slechts bepaald door de horizon: in
bergachtige streken zijn afstanden van 300 km gehaald met
100 mW in een schoteltje van 60 cm.
Een duidelijk bewijs voor de toename van het aantal ATVstations in Nederland leveren de uitslagen van de ATV-contesls. De eerste internationale amateur-TV-(IATV) contest
waarvan de resultaten in Electron zijn opgenomen vond
plaats in 1977 [K44]. Daaruit blijkt, dat 7 van de 53 deelne
mers op 70 cm Nederlanders waren. Het waren PAoTVJ,
BOJ, LAM, ERW en GBE, PEoKGF en PE1AME, alle wo
nende in of om Eindhoven. (De meeste gegevens over ATV
na 1979 zijn opgenomen in de rubriek VHF-UHF van Elec
tron en daarom, op een toevallige uitzondering na, niet meer
rechtstreeks in de jaarlijkse inhoudsopgave van Electron te
vinden). Voor de internationale LATV-contest 1979 vinden
we 10 Nederlandse deelnemers in de uitslag [K45], terwijl
voor die in 1980 liefst 28 Nederlandse amateurs een log in
zonden, meer dan 20% van het totale ingezonden aantal.
Daarvan zijn 19 vermeld in de uitslag [K46].

Enkele gegevens daarvan zijn samengevat in Tabel IV.
Van ongeveer 1983 af zijn ook bijna alle technische artikelen
over ATV in Electron geplaatst in de UHF-VHF-rubriek (en
zodoende niet meer rechtstreeks te vinden in de jaarlijkse
inhoudsopgave). Dikwijls zijn ze speciaal gericht op de eisen
die de licentie stelt aan de zendende ATV-er. Zo geeft PAo
SON een handig laagdoorlatcnd filter met een afsnijffequentic van 1 MHz [K49] dat hulp biedt bij het op 70 cm nodig
geworden gebruik van smalleband-ATV (SATV), met een
bandbreedtebeperking van 1 MHz.
Ook worden door PAoSON verschillende schakelingen be
handeld voor FM-ATV, hetgeen zeker heeft bijgedragen tot
de populariteit van deze klasse van uitzending. In enkele
afleveringen, met successieve verbeteringen, wordt een ATVzender behandeld waarvan printplaten beschikbaar kwamen.
Deze is door velen nagebouwd. De eerste, zeer summiere,
beschrijving verscheen in Electron van januari 1985 [K50|.
De schrijver vermeldt daarin, dat het ontwerp afkomstig is
van PA3CQE en PA3CEJ. Verbeteringen en commentaar
zijn te vinden in latere nummers van Electron [K51]

In de tachtiger jaren gingen de ATV-contest-activiteiten re
gelmatig door, eerst onder leiding van G.A Boerema, PAoGBE, in 1982 opgevolgd door P.F. Veldkamp, PAoSON.
Deze laatste werd later ATV- en relaismanager. Onder hun
stimulerende invloed groeide het aantal deelnemers, naast de
70 cm-sectie ontstond een 23 cm-sectie en later kwamen er
activiteiten op 13 en 3 cm bij. Ook werden naast de zendontvangsecties al spoedig aparte kijksecties ingesteld. Verder
werden de jaarlijkse LATV-contests in 1982 aangevuld met
liefst drie nationaal-regionale contests per jaar. Eind tachti
ger jaren kwamen hier zelfs secties voor deelnemers in de 13
en 3 cm-banden bij. Tabel 111 laat zien hoe de deelname aan
de LATV-contests in de 70 en 23 cm-banden in de tachtiger
jaren verliep. Na een piek in de eerste helft van dit decenni
um stabiliseerde het aantal Nederlandse deelnemers zich op
ongeveer 30 (enkele amateurs doen op meer dan een band
mee), men moet daarbij beden
ken, dat slechts ongeveer 20%
van de deelnemers een log in
stuurt.
In 1983 begonnen op verschillen
de plaatsen plannen te komen
voor de bouw van ATV-relaisstations. Het eerste station, PI6ATR, te Aalten (Achterhoek)
werd operationeel op 25 oktober
1986 [K47], spoedig gevolgd door
PI6EHV in Eindhoven, begin ja
nuari 1987 [K48]. Momenteel (ja
nuari 1994) is er een negental
ATV-relaisstations in werking.
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Afb.XI.9-1. Blokschema van de SSTV convertor van PAoDSH [K58].
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XI.9

Televisie met langzame aftasting
(Slow Scan TV, SSTV)

Met de komst van Slow Scan TV werd, wegens de veel klei
nere bandbreedte, het gebruik van de HF-banden weer mo
gelijk en dus beeldoverbrenging over lange afstand. Daarbij
moest op de koop toe genomen worden, dat stilstaande beel
den, met een "opbouwduur" van ongeveer 8 seconden wer
den overgebracht. In QST werd voor het eerst in 1958 over
het systeem gesproken door W4ZI [K52]. Het was al gerui
me tijd in gebruik en vrij populair toen het eerste artikel,
van de hand van F. van Duin, PAoDTL, erover verscheen in
Electron van mei/juni 1973 [K53], met het schema van een
getransistoriseerde SSTV-monitor. SSTV deed zijn intree in
Nederland dus pas in het transistortijdperk. Dat was, gezien
de gecompliceerdheid van de schakelingen, ook wel te ver
wachten. Een uitvoeriger toelichting op de werking van het
systeem werd in november 1973 in Electron gegeven door
E.J.R. Hubach, PAoFIN [K54]. Hierin wordt ook de werking
van mogelijke opnamecamera’s globaal beschreven, maar er
worden geen schema’s getoond.
Het ging natuurlijk in het eerste decennium slechts om
zwart-wit SSTV, waarvoor na enige verwarring de volgende
standaarden werden vastgelegd:
norm

aantal beeldlijnen
lijnfrequentie
bceldduur
beeldverhouding
syncpulsen:

subdraaggolf:

Euro
120(128)
16%
7,2
1:1
horizontaal 5 ms
30 ms
verticaal
syncpulsen 1200 Hz
zwartniveau 1500 Hz
2300 Hz
witniveau

USA
120(128)
15 Hz
8s

Uit deze specificatie is duidelijk, dat een SSTV-signaal te
horen is als een toon van snel wisselende hoogte tussen 1500
en 2300 Hz, die de beeldinformatie bevat, onderbroken door
duidelijk herkenbare 5 ms-pulsen met een frequentie van 15
of 16% Hz voor de lijnsynchronisatie en 30 ms pulsen die
zich eens in de 7,2 of 8 seconden herhalen voor de rastersynchronisatie.
In de eerste jaren van de SSTV (ca 1972) werd voor de ont
vangst gebruik gemaakt van (radar)beeldbuizen met lange
nalichttijd. Het beeld werd eenmaal per 7,2 of 8 seconden op
het beeldscherm geschreven, hetgeen uiteraard een weinig
lichtsterk beeld oplevert, dat in het donker moet worden be
keken.

Bij de "moderne" methode om het beeld weer te geven,
wordt een beeldconvertor gebruikt die een signaal volgensCCIR norm levert dat rechtstreeks aan een gewone TV-ont
vanger kan worden toegevoerd. Deze werd in Electron voor
het eerst in 1983 beschreven door D.S. Hoefsloot, PAoDSH
[K55]. In dit artikel wordt tevens een volledig schema voor
een convertor gegeven, die door velen is nagebouwd. In ver
schillende latere artikelen geeft PAoDSH vernieuwingen,

verbeteringen, aanvullingen en nuttige wenken [K56] [K57]
[K58].

In het volgende wordt de werking van de convertor beschre
ven, waarbij gegevens van alle vier genoemde artikelen zijn
gebruikt, die culmineerden in het schema van de laatste ver
sie [K58], welke in 1986 verscheen. Afb.XI.9-1 geeft het
blokschema van de convertor. Omdat het hele SSTV-gebeuren zich in het hoorbare gebied afspeelt kan het SSTV-sig
naal van de audio-uitgang van de ontvanger worden afgeno
men. Dit wordt toegevoerd aan het punt "LF in". Via een
knipschakeling en een versterker gaat het signaal, met con
stante amplitude, naar twee actieve filters; het bovenste
heeft een doorlaat rond 1200 Hz, voor de syncsignalen, het
onderste van 1500...2300 Hz, voor het beeld.

Syncscheider. Achter het 1200 Hz filter wordt het signaal
dubbel gelijkgericht, zodat ruwweg blokvormige pulsen van
30 ms (raster) en 5 ms (lijn) resulteren. Deze kunnen van
elkaar gescheiden worden vanwege hun verschillende duur:
de 30 ms-pulsen slagen er in een integrerend RC-lid zover
op te laden, dat een schmitt-trigger aan de uitgang van dit lid
wordt getriggerd en een rastersyncpuls (VSS) afgeeft, de 5
ms-pulsen triggeren alleen de schmitt-trigger die de lijnsyncpulsen (HSS) levert.

Helderheidsniveau. De momentane beeldhelderheidsinformatie is een signaal met een frequentie tussen 1500 en 2300
Hz dat in digitale vorm wordt gebracht in de eenheid ADC,
een analoog-digitaal-convertor. Deze zou ook FDC (frequentie-digitaal-convertor) kunnen heten, want de momenta
ne frequentie van het videosignaal wordt erin omgezet in een
trein van pulsen, die in lengte varieert van 1 puk (f = 2300
Hz) tot 16 pulsen (f = 1500 Hz). De pulsen in zo’n trein
worden aan een 24-teller toegevoerd, aan de uitgang waarvan
het momentane grijsniveau als een 4-bits binair woord ver
schijnt (0001 is wit, 1111 is zwart). Deze informatie wordt
telkens vastgehouden tot het einde van de volgende periode
van het videosignaal
Het SSTV-videosignaal is nu geschikt om naar de CCIRnorm geconverteerd te worden. Dit gebeurt via een Geheu
gen met adresseerinrichting. Dit telt 128 x 128 adressen,
waarbij het eerste getal het aantal lijnen van het SSTV-beeld
is en het tweede het aantal hokjes waarin elke lijn is onder
verdeeld. Het geheugen wordt geadresseerd met twee tellers,
de eerste telt het aantal lijnen en wordt telkens door een
VSS-puls teruggezet, de tweede telt het aantal perioden van
een 4600 Hz-signaal na elke HSS-puls en wordt telkens door
de volgende HSS-puls teruggezet. Zolang de schakelaar SCH
(in het blokschema) naar links staat zullen stukjes van het
digitale SSTV-signaal uit de ADC achtereenvolgens in alle
adressen van het geheugen belanden, waarbij elk adres ca.
0,5 ms "open” is. Na 7,2 c.q. 8 seconden is in het geheugen
een stilstaand SSTV-beeld digitaal opgeslagen, elk stukje op
zijn plaats, in de vorm van een binair getal tussen 1 en 16
dat voor elk beeldpunt het grijsniveau aangeeft. Wordt nu de
schakelaar SCH naar rechts gezet, dan wordt het geheugen
plotseling geadresseerd door twee andere tellers die door een
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CCIR-norm synefabriek worden aangestuurd en 400 keer zo
snel door hel geheugen lopen als de SSTV-norm-tellers. Ze
lasten de 128 x 128 adressen van het opgeslagen beeld in
1/50 seconde af. Zolang een adres "open" is (gedurende 0,5
microsec.), verschijnt aan de vier Q-uitgangen van het ge
heugen hel in dal adres opgeslagen binaire 4 bits-woord, dat
hel grijsniveau aangeeft.

XI.10 Grofrasternostalgie
Dal met grofrasterlelevisic bewegende beelden over grote
afstanden kunnen worden overgebracht op de HF-banden
blijft aantrekkingskracht uitoefenen op een aantal amateurs.
Bij sommige van de ouderen onder hen, die vóór de Tweede
Wereldoorlog zelf de uitzendingen van PAoKT hebben ont
vangen speelt ook de nostalgie een zekere rol; zij verlangen
naar een wederopleving van het "klassieke" systeem, maar
dan meestal wel met een elcktronenstraalbuis in plaats van
met de lichtzwakke gasontladingslamp met nipkowschijf. Hun
pleitbezorger was A. Meijer, zelf een vooroorlogse groffaslerkijker, daarbij het voorbeeld van de Engelse Narrow Band
Television Association volgde (die nog steeds actief is, adres:
Mr D.B. Pilt, 1 Burnwood Drive, Wollaton, Nottingham
NG8 2DJ, UK). Ook poogde Meijer tot regelmatige samen
komsten van grofrasterliefhebbers te komen.
Op verschillende amateurbijeenkomsten, waaronder de Dag
voor de Amateur, verzorgden de heer Meijer en enkele an
deren grofrasterdemonstraties, maar een bredere activiteit
kwam niet tot stand. Blijkbaar is de horde die moet worden
genomen om zelf iets te bouwen dal uiteenlopende be
kwaamheden, mechanisch zowel als elektronisch vereist, te
hoog. Tcrugziend op de periode van mogclijke hergeboorte
(ca 1975 - 85) verzucht de heer Meijer: "Verlangen naar die
goede ouwe tijd, dat mag, maar dat de huidige generatie er
warm voor loopt is niet te verwachten. Het zij zo, maar wal
een voorrecht er zelf bij geweest te zijnl"

Constitutie van het CCIR signaal. De 4 bits woorden van
zonet worden toegevoerd aan een DAC (digitaal-analoogomzetter), die aan zijn uitgang een variërend signaal levert
dal op elk ogenblik correspondeert met het momentane
grijsniveau. Bij deze spanning worden nu de lijn- en rastersyncpulsen uit de CCIR-syncfabriek opgeteld en dan hebben
we een videosignaal dat geschikt is voor elke normale TVontvanger.
Men kan zich afvragen of bij het heen en weer schakelen
van het geheugen tussen het opnemen van het signaal in
SSTV-tempo en het uitlezen in CCIR-tempo geen storing in
het beeld ontstaat. In principe is dit zo, maar de storing blijft
onzichtbaar zolang het omschakelen tijdens een onzichtbaar
deel van het CCIR-signaal gebeurt. Hiervoor komen de tijds
intervallen gedurende de lijnsyncpulsen in aanmerking.

Behalve met volledige, goedwerkende schema’s, printplaatlay-outs en volledige prints van SSTV-convertors heeft PAo
DSH het SSTV-amateurisme in Nederland verrijkt met be
schrijvingen plus schema’s van een SSTV-testpatroongenerator [K59] en van een convertor die zowel voor ontvangst
Een andere benadering van het overbrengen van bewegende
als voor zenden kan worden gebruikt [K60J.
Van deze laatste geeft afb.XI.9-2 het blokschema. Dit ver beelden met lage definitie over lange afstand dan met klas
toont gelijkenis met dat van de ontvangstconvertor van afb. sieke grofrastertclcvisie is door aanpassing van het SSTVXI.9-1, maar kan als het ware twee kanten op werken: bij systeem, zo gemodificeerd dat er bewegende beelden mee
ontvangst van "SSTV in" (links onder) naar "video uit" kunnen worden uitgezonden. Weliswaar zullen deze dan een
(CCIR) (rechts onder) staan de vier zend-ontvangschakelaars lage definitie hebben, maar ze kunnen met moderne midde
in de standen 1 neer, 2 op, 3 neer, 4 op. Daarmee is het len voor bandbrecdtecompressie toch vergelijkbaar in kwali
teit zijn met de vroegere grofrasterbeelden. PAoDSH brak
schema van afb.XI.9-1 gedupliceerd.
Bij zenden staan de eerste 3 schakelaars in de andere stand in Electron van 1987 een lans voor experimenten op dit ge
(1 op, 2 neer, 3 op) en wordt in het geheugen geschreven bied [K61] maar er is in Nederland voorzover mij bekend
uit de snelle ADC, in een tempo bepaald door de snelle tel niemand aan begonnen. We moeten bedenken, dat minstens
ler (waarvoor een speciale schakeling is vereist) en uitgele twee amateurs moeten samenwerken om er een verbinding
zen in SSTV-tempo, van de langzame teller naar de DAC mee te maken.
die het videodeel van het uit te zenden SSTVsignaal opwekt. Op de monitor kan dan zowel
naar het videobeeld uit de eigen camera (scha
kelaar 4 neer) als dat uit de SSTV convertor
“TH
(schakelaar 4 op) worden gekeken.
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SSTV heeft in de amateurwereld een vaste
plaats veroverd, mede doordat complete zend/
ontvangconvertors commercieel verkrijgbaar
zijn, ook voor kleuren-TV. Het aantal amateurs
dat zelf zulke convertors bouwt is klein, maar
wie het doet leert wel een boel over digitale
technieken.
Ook het maken van DX-verbindingen met
SSTV is tegenwoordig een normale zaak.
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Afb.XI.9-2. Blokschema van SSTV zend-ontvangconvertor van PAoDSH [K60].
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Hoofdstuk XII
Amateursatellieten
J.J.F. van Tuijn, PAoJJT

XII.1

XI 1.2

Inleiding

In dit hoofdstuk vertellen we een deel van de geschiedenis
van de "amateur"-ruimtevaart. De ruimtevaart in zijn al
gemeenheid begon in feite daadwerkelijk met de lancering
van SPOETNIK 1 vanaf Baikonur (Kazakhstan, toenmalige
Sowjct Unie) op 4 oktober 1957. Ook de amateurs zaten
niet stil: zo’n 4 jaar later al, in 1961, vertrok de eerste ama
teursatelliet vanaf de Vandenberg Air Force Base in Californië. Sinds 1961 zijn er in totaal zo’n 35 amateursatellieten
gelanceerd. De meeste als "bijrijder" op een officiële lance
ring, sommige echter als z.g. "Primary Payload". Slechts een
tje mislukte volledig: AMSAT-Phase-3a eindigde als onderwaterrelais omdat de ARIANE lanceerraket al na enkele
minuten ontplofte en het geheel in de Atlantische Oceaan
terecht kwam. De andere werkten allemaal, met dien ver
stande dat de resultaten soms niet geheel aan de verwachtin
gen voldeden. Hieruit blijkt al dat amateursatellieten niet
iets is van de laatste paar jaar maar inmiddels reeds meer
dan 30 jaar de amateurs heeft bezig gehouden. In dit hoofd
stuk meer details en achtergronden van de eerste amateur
satellieten en hun ontwikkeling.
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In de eerste dagen van de ruimtevaart werd professioneel al
meteen gedacht aan communicatiemogelijkheden. Er waren
enkele grote objecten in de ruimte gebracht die als passieve
reflector konden dienen: de ECHO kunstmanen. Voor amateurgebruik waren die echter niet zo geschikt. De kleine
amateurantennes en relatief kleine zenders (met laag vermo
gen) zouden de verwachte resultaten in de weg staan. Terwijl
in Europa gedacht en gesproken werd over deze passieve
reflectoren waren de Amerikanen al een stapje verder: een
groep, waarbij o.a. W6TNS en W6SAI zaten, werkte een
plan uit om een echte amateursatelliet, op de rug van een
officiële satelliet, per raket omhoog te schieten. Verschil
lende Amerikaanse firma’s, die bij het ruimtevaartprogramma meewerkten werden hierover benaderd, terwijl ook de
Amerikaanse regering in principe niet afwijzend stond tegen
over de plannen. Het ging er naar uitzien dat de eerste
amateursatelliet in de loop van 1961 gelanceerd zou kunnen
gaan worden. Door deze lancering zou een enorm aantal
amateurs in staat worden gesteld actief aan de satellietwaarnemingen te kunnen deelnemen.

OSCAR-1
Op 12 december 1961 vertrok de eerste
echte amateursatelliet: OSCAR-1. De
Y
lancering vond plaats vanaf de basis
145 MHl k 4
Vandenberg in Califomië. Aan boord
van de Thor-Delta raket bevond zich
als hoofdlading de weersatelliet Discoverer-36. Het nieuwe slechts 5 kilo we
gende satellietje was ontwikkeld en ge
bouwd door de leden van de Project
OSCAR Association uit de omgeving
van Sunnyvale (Califomië). Precies 60
145 MHz.
jaar daarvoor, op 12 december 1901,
werd de eerste letter door Marconi
over de Atlantische Oceaan geseind. Die eerste lancering
van een amateursatelliet was een groot succes. De nieuwe
kunstmaan zond met zijn bakenzendertje "Hl" uit in morse
op 145 MHz waarvan de snelheid afhankelijk was van de
temperatuur in het inwendige van de satelliet. De zender
had een uitgangsvermogen van minder dan 100 mW; zie afb.
XII.2-1. Meer dan 500 amateurs uit 28 landen volgden de
satelliet met succes. Als eerste amateur in Nederland hoorde
H.L. van Noort, PAoHVN, de OSCAR-1, spoedig gevolgd
door vele anderen. Gedurende de 18 dagen dat OSCAR-1
werkte werd de coördinatie in Nederland van de activiteiten
rondom OSCAR-1 verzorgd door J.G. Lodeizen, PAoLOD.
Door de lage omloopbaan (hoogte tussen 245 en 474 km)
verbrandde OSCAR-1 al 50 dagen na de lancering in de
aardse atmosfeer, maar de eerste door amateurs gebouwde
kunstmaan had prima gewerkt.

’Oi

12

CXCCrt AS INOlC AtCO, OCCIMAL VALUCS OF
.
(«FAClTANCC ARC IN MICROFARAOJ t
OTHC*S ARC IN PKOFARAOJ < »F O" »F I
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60 -

De amateursatellieten

100 120 140 160 160 200 220 240 260 280 300

ORBIT NUMBER

Afb.XJI.2-3. Een vergelijking van de temperaturen van OSCAR-1
en OSCAR-2 zoals kon worden samengesteld uit de telemetriegegevens die werden ontvangen door bijna 1000 stations. Wijzi
gingen aan de thermische isolatie van OSCAR-2, gebaseerd op
de ervaringen met OSCAR-1, leverden een relatief stabiele tem
peratuur in het inwendige van de satelliet op totdat hij in de
aardse atmosfeer begon te vallen tijdens omloop nummer 288.
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Afb.XII.2-4. OSCAR-3 in vol ornaat. De 2 tweemeterdipoolantennes zijn
gemaakt van eenvoudig rolmaatstrip. De donkere schaakbordachtige
oppervlakken zijn de zonnepanelen die gebruikt worden als backup voor
de batterijen. De veren op de bovenkant dienen ervoor om de satelliet
van de lanceerraket te scheiden.

«2
Afb.XJI.2-2. Chuck Towns, K6LFH, in zijn eigen c~
garage/werkplaats met OSCAR-2. Ondanks dat het Amateur Radio Satelliet
Program begon in kelders en garages, werd altijd gewerkt vol
gens strikte professionele methoden zodat de uiteindelijk ge
bouwde satelliet het zware testprogramma van de verschillen
de lancerende instanties kon doorstaan.

OSCAR-2
De plannen voor een tweede OSCAR waren tijdens de
vlucht van OSCAR-1 reeds in een vergevorderd stadium —
en
al een half jaar na <de
’ lancering
w van OSCAR-1, op 2 juni
1962, werd bekend dat om 0032 uur GMT OSCAR-2 gelan
ceerd was. Deze amateursatelliet ging omhoog met een
Thor-Agena-B raket. Afb.XII.2-2 laat OSCAR-2 zien. Hij
was als niet betalend passagier ondergebracht bij een gehei
me Amerikaanse satelliet. Op zondag 3 juni 1537 uur GMT
werden de eerste HI’s in Nederland gehoord. Deze satelliet
werkte 18 dagen op een frequentie van 144,992 MHz. In
wendig was OSCAR-2 een logisch vervolg op OSCAR-1.
Slechts kleine verbeteringen werden aangebracht op het be
proefde recept van OSCAR-1. Vooral de thermische isolatie
en het telemetriesysteem werden verbeterd.
De hoek met de evenaar was nu 74 graden, waardoor hij
aanmerkelijk minder hoog kwam dan OSCAR-1 die een in
clinatie had van 81 graden. De omlooptijd was ongeveer 90
minuten en de hoogte lag tussen 188 en 340 km. Slechts
maximaal 6 minuten per omloop was de satelliet te horen.
Vanuit Nederland werden door circa 23 personen rapporten
gestuurd. In Afb.XII.2-3 is te zien dat de temperatuur na
bijna 300 omlopen om de aarde en 18 dagen in de ruimte
plotseling oploopt tot meer dan 50 graden. Kort daarna
zweeg OSCAR-2 ...
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OSCAR-3
Na dc twee elkaar snel opgevolgdc succesvolle lanceringen
werd het bijna drie jaar stil in de ruimte, althans voorzover
het amateursatellicten betreft. In Electron is in 1963 en 1964
dan ook weinig te vinden over amateursatellieten. Toch werd
er in deze stille periode hard gewerkt aan de toekomst van
amateursatellieten. Vooral in de USA was men bezig aan
een nieuw soort satelliet. Behalve een (baken)zender zou de
nieuwe satelliet ook een zender en ontvanger aan boord
hebben!
Op 9 maart 1965 was het eindelijk weer zover. Vanaf de
Western Test Range in Califomië wordt een Thor-Agena-D
raket gelanceerd met niet minder dan acht satellieten aan
boord.
Behalve satellieten voor meting van zonnestraling, een gehei
me satelliet en andere wetenschappelijke satellieten, is de
derde amateursatelliet aan boord: Oscar-3 (afb.XII.2-4).
Pas tijdens de derde omwenteling werd het eerste signaal van
OSCAR-3 in Europa gehoord, door DL9EH. J. Kroon, PAoIF, was de eerste Nederlander die de satelliet, die een hoek
van 70 graden ten opzichte van de evenaar had, hoorde. De
satelliet cirkelde op een hoogte van ca. 900 km boven de
aarde. De eerste 14 dagen van het leven van OSCAR-3 was
dc batterijspanning hoog genoeg om de translater te kunnen
laten werken. Hierna was het afgelopen met het maken van
verbindingen; het telemetriezendertje, dat uit zonnecellen
werd gevoed, bleef nog een paar dagen werken.
Na 244 omlopen om de aarde op 27 maart 1965 zweeg OS
CAR-3 geheel. Ondanks dat de translater zijn specificaties
niet haalde en ronduit slecht werkte is de missie toch een
redelijk succes geworden. Door die slechte translator is het
geen enkele Nederlander gelukt een verbinding vL de satel
liet te maken. Uit Duitsland kwamen echter berichten die
zeiden dat met 80 watt in een draaibare verticale antenne of
met 500 watt in een horizontaal gerichte antenne verbindin
gen mogelijk moeten zijn geweest. Het was echter helaas
niet zo ...

4U1ITU te Genève door J. Kroon, PAoIF, gehoord
Alleen W.H. Vermeulen, PAoLX, slaagde erin een
verbinding te maken en wel met OE5XXL.
De plannen van de ARTOB-groep logen er niet om:
de bedoeling was één keer per maand een dergelijke
lancering te laten plaatsvinden en wel op zondagmor
gen om ongeveer 9.00 uur.
OSCAR-4
Terwijl de bouw van OSCAR-3 werd voltooid deed zich
een lanceermogelijkheid voor met een H l AN 3c raket
naar een cirkelvormige baan met een hoogte van
37800 km. Op deze hoogte is ongeveer onze halve
aardbol te "zien" vanuit een satelliet. Er was echter
slechts een jaar beschikbaar als voorbereidings- en
bouwtijd voor de nieuwe satelliet. Bovendien werd nog
druk gewerkt aan OSCAR-3. Toch besloten een aantal
leden van de Thompson-Ramo-Woolridge Radio Club in
Afb.XJI.2-5. OSCAR-4, de enige amateursatelliet die ontworpen werd rondom
Redondo Beach, Califomië, gezien de unieke gelegen
©en tetratraal frame. Bedoeld voor een cirkelvormige baan met een hoogte
heid, een poging te wagen. Hoe uniek die gelegenheid
van 39000 km. Helaas is OSCAR-4 een kort leven beschoren geweest: de
was, is pas nu duidelijk: sinds 195*5 heeft zich een der
laatste trap van de lanceerraket werkte niet en bracht de satelliet in een
gelijke gelegenheid pas in 1992 (lancering van ARSElange ellipsvormige baan waar de satelliet niet voor ontworpen was.
NE) opnieuw voorgedaan! Om de gestelde datum te
halen moest de satelliet, die OSCAR-4 zou gaan heten,
OSCAR 3 was de eerste door amateurs gebouwde actieve zo eenvoudig mogelijk blijven. Dus werden alleen een lineair
relaissatelliet. Hij bevatte een relaisstation met een band relaisstation en een identificatiebaken ingebouwd. Luxe za
breedte van 50 kHz en 1 watt uitgangsvermogen. De ken, als telemetrie en bacA^p-systemen, bleven achterwege.
ingangs- en uitgangsfrequentie lagen in de tweemeterama- Er werd gerekend met een verwachte levensduur van een
teurband (rond 146 MHz en rond 144 MHz). Volgens de jaar en dus was zonne-energie noodzaak. Het relais werd
specificaties had dit relaisstation het voor gemiddeld uitge van het cross-band-type (144 MHz up- en 432 MHz downruste amateurstations mogelijk moeten maken verbindingen link) en had een bandbreedte van 10 kHz bij een uitover meer dan 5000 km tot stand te brengen. Dit terwijl toen gangsvermogen van 3 watt PEP (Peak Envelope Power).
op twee meter normaal slechts 350 km als maximum gold. Afb.XII.2-5 geeft een plaatje van OSCAR-4, zonder zijn bui
OSCAR-3 werd in een hogere omloopbaan (900 km) ge tenbekleding.
bracht dan zijn twee voorgangers. Via OSCAR-3 werden Echter het duiveltje dat elke satellietbouwer achter zich aan
meer dan 1000 stations gehoord uit 22 landen. De eerste ziet lopen sloeg toe. De laatste trap van de lanceerraket, die
verbinding via OSCAR kwam tot stand tussen K9AAJ en op 21 december 1965 vertrok, werkte niet en de satelliet be
K2IEJ tijdens omloop 13. Voor Europa werd de eerste ver reikte niet de geplande baan. Die geplande baan had de sa
binding in de geschiedenisboekjes geschreven door SM6CSO telliet boven de evenaar geplaatst zodanig dat elke dag de
en DL3YBA tijdens omloop 18. De eerste transatlantische positie ervan 30 graden verschoof. De bereikte baan was een
verbinding staat op naam van W1BU en DL3YBA die tij lange ellips met een apogeum van 33550 km en een perigeum van 162 km en een inclinatie van 26 graden. Dit stelde
dens omloop 61 deze mijlpaal bereikten.
Door J. de Klerck, PAoIJ, is veel werk verricht om de nodige de amateurgemeenschap voor grote problemen. Er was nog
geen ervaring op het gebied van ellipsbanen. Het volgen van
gegevens in Electron te krijgen.
de satelliet was zo goed als onmogelijk. De signalen waren
door het kleine gebruikte vermogen te zwak om door uitpei
ARTOB (Amateur Radio Transmitter On Balloon)
In [L2] maakt de UHF-VHF-rubriek melding van de plan len de juiste antennerichting te vinden. Ook de verwachte
nen van Karl Meinzer,DJ4ZC, om zelf een transponder te stabilisatie van de satelliet bleek niet te werken. Als de ama
bouwen. Deze omzetter is geheel volgens het principe van teurs wat meer tijd hadden gehad, zouden de problemen
OSCAR-3 opgebouwd. De ontvanger is gecentreerd rond waarschijnlijk wel zijn opgelost. Echter al na enkele weken
144,1 MHz en de zender rond 145,9 MHZ met een band hield het relais ermee op. Door het ontbreken van een telebreedte van 40 kHz. Het vermogen bedraagt 300 mW. Tij metriesysteem was de oorzaak onbekend en niet te achter
dens een test van deze omzetter op een hoge berg is door halen.
C.J. Beekman, PAoCOB, en PI1TH van de TH Delft, waren
verschillende amateurs vastgesteld dat hij perfect werkt.
Op 25 september 1965 ging in Weissenau, Tübingen, de bal- de Nederlandse stations die proeven hebben genomen via
lontranslator van DJ4ZC de lucht in. Ook deze lancering is deze satelliet Volledige verbindingen zijn vanuit Nederland
een groot succes geworden. Vele Nederlandse amateurs heb niet gemaakt.
ben stations gehoord uit Zwitserland, Oostenrijk, Oost- en Alleen stations met een zeer grote antenne en een groot
West-Duitsland, Frankrijk, België, en zelfs werd het station zendvermogen waren daartoe in staat. OSCAR-4 werkte zo
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slecht door de te grote ruiscomponent die de zender gaf op
145,9 MHz; ook de bakenzender op 145,95 MHz gaf onge
wenst signaal op de ontvangcringang. Ondanks al die proble
men zijn toch nog enkele geslaagde verbindingen gemaakt:
in totaal zijn hel er circa 176 door 98 stations, waarvan 67 in
Noord-Amerika en 31 in Europa. Vijf stations hebben ver
bindingen met éénzijbandmodulalie gemaakt. Hierbij was
ook de eerste satellietverbinding tussen Amerika en Rusland.
Op 12 april 1976 verbrandde OSCAR-4 in de aardse atmos
feer.

OSCAR-5
Na OSCAR-4, die voor Europa een nogal ongelukkige baan
beschreef, begon men hier ook activiteiten te ontplooien in
de richting van een eigen satelliet. Gesterkt door de goede
ervaringen opgedaan met ballonoplatingen, werd door de
UHF-sectie van de IARU Region 1 besloten om DJ4ZC fi
nanciële hulp te bieden bij de bouw van een EURO-OSCAR. Deze amateursatelliet moest werken in de tweemeterband: ingangsfrequentie 144,1 MHz +/- 40 kHz; uitgangsfrequentie 145,9 MHz +/- 40 kHz. Het baken moest
komen op 145,85 MHz. Met een uitgangsvermogen van
1 watt PEP zouden de batterijen een levensduur van twee
maanden moeten halen. Deze zender zou evenals die van
OSCAR-4 een regelcircuit krijgen dat het uitgangsvermogen
instelt in afhankelijkheid van het ontvangen signaalniveau.
Ook was een 70 cm (432 MHz) zender voorzien die moest
werken op zonnecellen en dus langer kon functioneren dan
de translator. Door de meeste Westeuropese amateurverenigingen werden gelden beschikbaar gesteld om de bouw mo
gelijk te maken.

satelliet door Karl Meinzer aan een vertegenwoordiger van
het Amerikaanse consulaat overhandigd en op transport ge
steld naar de Verenigde Staten.
De Australische groep werkte ook door aan een telemetriesysteem met 7 kanalen, terwijl in Los Angeles een groep was
begonnen aan een 2 meter naar 10 meter-translator. DJ4ZC
had inmiddels hulp gekregen van DJ5KQ en DJ6LX; zij
werkten reeds aan plannen voor een EURO-OSCAR-2. Er
zouden prototypen van drie translators worden gemaakt: 70
cm naar 2 m, 2 m naar 70 cm, 2 m naar 10 m.
In de loop van 1967 bleek dat er een aantal moeilijkheden
was met de EURO-OSCAR-1, waardoor de lancering nog
wel even op zich zou laten wachten. Ook de lancering van
Ausiralis-OSCAR zou niet op korte termijn plaats kunnen
vinden.
Organisatorisch was er inmiddels ook het één en ander ver
anderd. In Californië bestond reeds geruime tijd de Project
Oscar Group waarvan al eerder in dit hoofdstuk werd ge
sproken. In Washington DC, waar in de omgeving ook veel
ruimtevaarttechnologie werd ontwikkeld, had George Jacobs,
W3ASK, in een vergadering van de Comsat Amateur Radio
Club eens gesteld dat de amateur-satelliet-dienst mogelijk
profijt zou kunnen hebben van die expertise. Eén en ander
resulteerde op 3 maart 1969 in de oprichting te Washington
DC van AMSAT, de Radio Amateur Satellite Corporation.
De eerste taak voor de nieuwe organisatie was het organise
ren van de activiteiten rondom de lancering van de nieuwe
OSCAR-5.

Door allerlei oorzaken werd er zowel in 1968 als in 1969
geen amateursatelliet meer gelanceerd. De lanceringen van
West-Europa was niet de enige plaats waar aan een vijfde de eerste amateursatellieten werden in de Verenigde Staten
amateursatelliet werd gewerkt. Een groep van de Melboume steeds verzorgd door de Amerikaanse luchtmacht. De vol
University Radio Club begon enthousiast aan hun eigen pro gende OSCAR’s zouden echter door NASA (National Aeroject: Australis-1. Zij werkten aan een satelliet met twee zen nautics and Space Administration) worden gelanceerd.
ders: één op 2 meter en de ander op 10 meter. De HF-zen- De eerste lancering door NASA was op 23 januari 1970 van
der zou gaan werken op 29,45 MHz en de VHF zender op af de Western Test Range in Californië. Met een TAT-Del144,05 MHz. De tienmeterzender moest worden gemodu ta-M raket werd de ITOS-1 gelanceerd, te zamen met AMleerd met een telegrafiesignaal dat de letters VK (landenpre- SAT-OSCAR-5. Alle satellieten die vanaf 1970 door AM
fix van Australië) bevatte en eens per 80 seconden zou wor SAT of daarmee verbonden organisaties worden gebouwd en
den uitgezonden, terwijl de tweemeterzender door een acht- gelanceerd, gaan na de lancering AMSAT-OSCAR met volg
toons-telemetriesysteem zou worden gemoduleerd.
nummer heten.
De accu van deze satelliet had een capaciteit van 1,5 kWh. Niet de Europese maar de Australische versie, met de zen
Als speciale bijzonderheid van deze satelliet moet worden ders in de 2 en 10 meterband, was aan boord. De satelgenoemd het feit dat er een paar staafmagneten aan boord lietbaan stond onder een hoek van 101 graden met de eve
kwamen, die de satelliet in een stabiele positie, evenwijdig naar en had een baanhoogte van 1450 km, zodat hij dus ook
aan hei aardmagnetisch veld, moesten houden. Hierdoor zou bij ons óverkwam. Gedurende 46 dagen werkte de satelliet.
de fading die optreedt op de ontvangen signalen, veroorzaakt In Electron verscheen praktisch niets over de belevenissen
door hel tuimelen, sterk verminderen.
met deze amateursatelliet.
Eind januari 1967 was de bouw van de EURO-OSCAR zo
ver gevorderd dat een testvlucht als ARTOB werd voor De "stille" periode
bereid. Door de slechte weersomstandigheden werd het toch Voor de amateursatellieten werd de lange stilte verbroken
pas 12 februari voordat EURO-OSCAR als ARTOB kon met de lancering van OSCAR-5. Ruim vier jaar lang was er
in de ruimte niets gebeurd op amateurgebied. Toch werd er
worden opgelaten vanaf het vliegveld bij Hannover.
Dit alles werd begeleid door de inmiddels bekende ARTOB- druk geëxperimenteerd op allerlei terreinen. De Amerikaan
groep onder leiding van DL3YBA In het begin van 1967 zag se regering liet in december 1966 een satelliet lanceren die
het er naar uit dal EURO-OSCAR in het begin van 1968 in een geostationaire baan werd gebracht: ATS-1 (Applica
gelanceerd zou kunnen worden. Eind maarl 1967 werd de tions Technology Satellite).
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Voor de amateurwereld was een interessant experiment aan
boord: een 100 kHz brede transponder die 149,22 MHz om
zette naar 135,6 MHz. Hoeveel amateurs, behalve de profes
sionele KH6IJ (prof. Katashi Nose van de Universiteit van
Hawaii) aan het experiment hebben deelgenomen is helaas
niet bekend. Het gaf de amateurs wel de mogelijkheid signa
len uit een geostationaire baan te bestuderen. ATS-1 bleef
ruim 15 jaar werken!
Een andere plaats waar veel gebeurde was de shock van
DJ4ZC. Karl Meinzer bouwde verscheidene transponders die
aan weerballonnen werden opgelaten tot hoogten van 25
km.
De inspanningen van Karl Meinzer, DJ4ZC; J. de Klerck,
PAoIJ; J. Kroon, PAoIF en J.L.J. Harte, PAoHRT, resul
teerden in het oplaten van de ARTOB-transponder aan een
Nederlandse weerballon in De Bilt. Tijdens de onderhandelingen met het KNMI bleek dat zich ook daar de nodige radio-amateurs genesteld hadden. De heer C.M. Wierda, met
wie de eerste contacten werden gelegd, bleek lid van de
VERON en tijdens de organisatie van de daadwerkelijke
vlucht bleek dat ook de dienstdoende radarwaamemer W.J.
Schuurmans Stekhoven een zendamateur was: PAoWSS.
PAoIF deed uitgebreid verslag van de oplating van de trans
lator in [L3]: "Op 5 augustus 1965 werd aan PAoIJ en mij
door DJ4ZC (Karl Meinzer; QTH: Iserlohn) gedurende één
van onze talrijke SSB-QSO’s met hem op 145,41 MHz, de sim
pele vraag gesteld of het mogelijk zou zijn de door hem ontwor
pen en gebouwde 144-146 MHz translator ter verdere beproe
ving aan een ballon boven Nederland op te laten. Om de ge
dachten te bepalen: een hoogte van ca 12 km boven de aarde
zou wel interessant zijn... Als streefdata voor een dergelijk expe
riment werd door hem voorgesteld 22 augustus, 29 augustus of
5 september. Nu behoort ballonnen oplaten niet tot onze dage
lijkse bezigheden (persoonlijk kan ik mij slechts beroemen op
een eerste prijs in een DX-wedstrijd met kinderballonnen) en
hel enige intelligente dat we dan ook konden antwoorden was
dat wij ons ten aanzien van de mogelijkheden gaarne wilden
oriënteren. Overigens, de datum 22 augustus leek ons wel rijke
lijk dichtbij. Na een globale verkenning van het terrein kwam
de organisatie machine weldra op volle toeren. Gesprekken
werden gevoerd met functionarissen van hel KNMI, de Rijks
luchtvaartdienst, de PTT alsmede met verzekeringsdeskundigen
en assurantiemaatschappijen.
Bij de besprekingen met de heer drs. C.M. Wierda van het
KNMI (die tot verrassing VERON-lid bleek te zijn) werd dui
delijk dat een eventueel omhoogbrengen van de transla
tor-apparatuur het beste gecombineerd kon worden met de
hoogtewindballon van 06 GMT, die normaal alleen een radardoel meeneemt. De ballon van 12 GMT voert - behalve het
radardoel - tevens een radiosonde mee omhoog en beide appa
raten tegelijk zou te veel van het goede worden. Daar een extra
oplating om verschillende redenen bezwaarlijk was, werd beslo
ten - niettegenstaande het vroege uur - in principe de oplating
van 06 GMT hiervoor te gebruiken. Ook van andere autoritei
ten werden de vereiste toestemmingen ontvangen, terwijl een
verzekering werd gesloten ter dekking van schade eventueel
door onze apparatuur toegebracht. Het enige essentiële dat vier
dagen voor de lancering ons nog ontbrak was de translator zelf,
de antenne en de parachute ... Karl (in bezit van sportvliegtuig-

brevet) was aanvankelijk van plan de apparatuur met een
vliegtuig even naar Schiphol te komen brengen op 18 augustus.
De weersvooruitzichten waren echter niet zo gunstig en hij zou
maar liever per auto komen. In de loop van de middag we
verwachtten Karl elk ogenblik, belde hij op vanuit Emmerich
met de treurige mededeling dat zijn auto defect was geraakt en
dat reparatie vier dagen zou vergen. Besloten werd dat Karl per
trein ons tegemoet zou rijden en als optimaal ontmoetingspunt
werd Utrecht vastgesteld. We kenden Karl niet persoonlijk doch
hij zei dat we hem niet konden mislopen daar hij was behan
gen met de meest vreemdsoortige attributen, die ons echter wel
zouden aanspreken. We stelden ons strategisch op ten opzichte
van de aankomende trein, doch moesten vaststellen dat Karl
niet was meegekomen. Op het perron stonden wij te overleggen
wat ons verder te doen stond, toen uit de bagagewagen - vlak
voor onze ogen - een treinbeambte achteloos de begeerde arti
kelen stond te lossen. Op deze goederen prijkte een label: "Douanegoed - ter vrijmaking'. Een ogenblik kregen wij de temptatie
om ons - in een moment van onoplettendheid van de betreffen
de beambte - zonder vorm van proces meester te maken van de
felbegeerde spullen, doch lieten dit vermetele plan spoedig va
ren, omdat wij geen risico wilden lopen ons (nog blanco) straf
register te bezwaren. Bij het verlaten van het station - de radio
activiteit straalde kennelijk van ons af - werden wij aange
klampt door iemand die Karl bleek te zijn. Gezamenlijk togen
we naar de douaneloods en poogden in tenminste drie talen de
(nog) dienstdoende verificateur te overtuigen van de spoed
waarmede wij een en ander uitgeklaard wilden zien. In de hui
dige organisatie van de werkzaamheden rond het Uitklaren,
welke een Model ? (in n-voud) en een Model ?? (in m-voud)
voorschrijven, bleek het op het gevorderde uur van de dag he
laas niet mogelijk om de zaak rond te krijgen. Het enige wat in
dit speciale geval toegestaan kon worden was dat wij te zamen
(onder toezicht) de apparatuur even mochten uitpakken, zodat
Karl ons tenminste kon uitleggen hoe een en ander moest wor
den aangesloten. Karl moest die avond weer naar huis (zijn
vrouw verwacht een QRP’tje) en PAoIJ toog de volgende mor
gen wederom naar Utrecht om - via 7 verschillende instanties
en na betaling van een fikse borgsom - met de apparatuur
huiswaarts te keren. Bij controle bleek dat de apparatuur de
gebeurtenissen goed had doorstaan. Ter elfder ure werd beslo
ten (ook hiertegen bestond bij KN.M.I. noch PTT enig be
zwaar) om een 2 meter SSB-station op de lanceerplaats op te
stellen, zodat wij zelf ook konden pogen om verbindingen te
maken via de translator. De bezetting in De Bilt op D-day be
hoefde derhalve uitbreiding: de medewerking van PAoHRT
werd snel verkregen. De gedachte kwam verder op dat PAoWSS - evenals PAoHRT één van onze oude makkers uit de
dagen dat op de 80 meter band het gebruik van SSB nog arg
wanend werd gadegeslagen - wellicht beschikbaar was om aan
dit evenement mee te werken. Hij werkt bij het KN.M.I. en is
met de lokale situaties beter op de hoogte dan wij. PAoIJ belde
hem op en de daarop volgende dialoog verliep zo ongeveer als
volgt:
IJ: "Zeg Waker, ben jij a.s. zaterdag en zondag vrij?"
WSS: "Nee, sorry, dan heb ik dienst van 06 tot 15 uur".
IJ: "Wat doe je daar dan Walter?"
WSS: "Dan moet ik weerballonnen oplaten"
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Na alle spanningen en drukte van de
voorafgaande weken konden wij dan
vrijdags melden aan de heer Wierda
dat onzerzijds alles in gereedheid was
om de komende zondag de translator
mee te geven. Het enige dat nog roet
in het eten zou kunnen gooien was ...
het weer! Als voorwaarde stelden wij
n.l. dat de wind op de verschillende
hoogten zodanig moest zijn dat de
apparatuur noch in de Noordzee,
noch in het IJsselmeer mocht terecht
komen. Karl wilde het kostbare klei
Afb.Xll.2-6. De translater
nood graag terug en wij bovendien de
schuimplastic.
borgsom die alleen bij uitvoer zou
worden terugbetaald. De Meteo op
Schiphol lichtte ons dagelijks voor omtrent de heersende hoogtewinden en hoewel een aanstormende depressie de situatie
enigszins onzeker maakte, werd zaterdagmiddag in De Bilt met
de laatst beschikbare weergegevens besloten dat de translator
de volgende morgen zou meegaan. Die dag was ook het station
PAoIJIA opgesteld en de translatorapparatuur voor de lance
ring in gereedheid gebracht.
De 'trein' aan de weerballon bestond uit de volgende delen:
direct onder de ballon de parachute, ongeveer vier meter daar
onder de twee gekruiste dipolen, door een systeem van ophang
draden in een horizontale positie gehouden, ca. 1,5 meter daar
onder de translator verpakt in een 'ruimtepak' van schuimplas
tic om deze te beschermen tegen de heersende lage temperatuur
(ongeveer -5(FC op 25 km hoogte) en ten slotte, ca. 10 meter
daaronder, het radardoel (comerreflector) van het K.N.M.I.
t.b.v. het volgen door de radar. Op het translatorpakket was
een vindkaart bevestigd, waarmee de vinder werd verzocht te
gen beloning de vondst te melden.
Zondagmorgen 22/8 stonden we met de dauw op onze lippen
om 6 uur voor de poort bij het K.N.M.I., vol verwachting of
alles zou gaan zoals gepland. De 'checklist' werd afgewerkt, de
'countdown’ schreed voort en om 06.50 uur Ned. tijd werd bij
kalme grondwind, de zaak losgelaten. PAoIJ snelde naar zijn
station om via de translator het tijdstip van lanceren te melden.
De ballon werd vanaf het ogenblik van loslaten gevolgd door
de 3 cm (weer)radar van het K.N.M.I. met PAoWSS achter de
scope. Constant werden richting, afstand en hoogte van de
translator doorgegeven naar PAoIJIA. Deze gegevens werden in
een kaart uitgezet, zodat een duidelijk beeld werd verkregen van
de bewegingen van de apparatuur. Om ca. 08.13 uur - de bal
lon was toen gestegen tot een hoogte van ongeveer 28 km - gaf
PAoWSS de tijding door dat de ballon was gesprongen. Op dat
moment was de positie 8 km NNW van Emmeloord (Noordoostpolder). Door de geringe luchtdruk op die hoogte opende
de parachute zich niet onmiddellijk en ging de apparatuur over
in een vrije val, die ca. 1 minuut duurde. In deze korte tijd,
waarin de snelheid moet zijn opgelopen tot enkele honderden
km/uur, werd de onderlinge positie van de onderscheidene de
len wanordelijk en aan het karakter van de translatorsignalen
was ook goed te merken dat de zaak aan het rondbuitelen was!
Om ongeveer 08.14 kwam het bericht door dat de parachute
zich had geopend; de daalsnelheid was weer tot een normalere
waarde afgenomen. Even tevoren was er bij ons reeds een stilte
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ingetreden, die een angstwekkend
contrast vormde met de wel zeer le
vendige activiteit in het translaterbandje in de afgelopen anderhalf uur.
Achteraf bleek dat bij het opengaan
van de parachute een dermate belas
ting en vervorming was opgetreden in
de antennes dat de twee coaxkabeltjes
uit hun pluggen werden gescheurd.
Door de vrij grote buienactiviteil in
dit gebied raakte PAoWSS het radardoel uit het vizier en hij slaagde
er helaas niet meer in het weer op te
in zijn ruimtepak van
pikken. De gebruikte 3 cm weerradar
is speciaal ontworpen om neerslaggebieden te laten zien en bezit niet de
o ,
mogelijkheid
om objecten achter deze neerslaggebieden te laten
zien! Daarna kwam de moeilijke taak om te bepalen waar de
apparatuur zou gaan landen. Onze schatting (oost van Lem
mer en zuid van Tjeukemeer), mede gebaseerd op de landing
van de voorafgaande middemachtsonde nabij Vollenhove,
bleek achteraf volledig foutief. De daalsnelheid van de door
ons gebruikte parachute bleek aanzienlijk kleiner dan die van
het K.N.M.I. model, zodat bij de heersende zuidenwind de zaak
een fors stuk verder naar het noorden werd weggezet.
Deze conclusie konden wij eerst trekken, nadat wij om onge
veer half elf (wij waren net beland in het home-QTH van PAoIJ en lieten onze hartslag weer terugkeren tot de normale fre
quentie) opgebeld door iemand uit ???? die mededeelde dat hij
iets in zijn weiland had gevonden. Het had zijn verwondering
gewekt dat zijn koeien zo vreemd stonden, hij vermoedde een
schaap in zijn weiland en was maar eens poolshoogte gaan
nemen. Onze eerlijke vinder bleek zich meer verdiept te hebben
in de agrarische en/of veterinaire problematiek dan in een effi
ciënt gebruik van de hedendaagse telecommunicatiemiddelen.
Het kostte hem geruime tijd ons duidelijk te maken wie hij was
en waar hij precies woonde. Misschien kwam het ook wel om
dat wij niet zo snel ter been zijn in het Fries. Bovendien moeten
wij ruiterlijk bekennen dat we tekort schoten in de geografie
van Friesland (misschien hadden we wel de mazelen in de tijd
dat op de lagere school Friesland werd behandeld) en we wis
ten echt niet waar Finkum nu precies lag. We dachten nabij
Bantega... Doch een kaart vulde dit gebrek spoedig aan en nu
weten we het voorgoed!
Noot: Als u toevallig ook de mazelen had of zo, Finkum ligt
iets ten noordoosten van Stiens. Weet U nu ook niet waar
Stiens ligt? Dat ligt 7 km NNW van Leeuwarden. Om te ver
mijden dat onbevoegde handen het schuimplastic pakket zou
den openen en met de inhoud zouden gaan rondstoeien, was
het pakket aan de buitenzijde versierd met opschriften: 'Hoog
spanning - Levensgevaarlijk' plus de gebruikelijke bliksem
schichten. Het miste zijn uitwerking niet. Onze eerlijke vinder
vroeg aan het einde benepen of het kwaad zou kunnen dat hij
het in huis bewaarde. Wij hebben hem gerustgesteld.
De verschillende mobiele groepen hadden zich inmiddels naar
de omgeving van Lemmer begeven, daar naar toe gedirigeerd
door de oproep van PAoFAS. In dit gebied werd enige tijd
naarstig gespeurd met verrekijkers, nagevraagd bij politie enz.
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Afb.XII.2-8. Blokschema van de translater van DJ4ZC.
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Afb.Xll.2-7. Het vullen van de weerballon met waterstofgas.
Naast de ballon staat W.J. Schuurmans Stekhoven, PAoWSS.

Dit bleef (uiteraard) zonder resultaat. De taak werd des te
moeilijker geacht omdat door het losraken van de coaxkabeltjes ook het baken was uitgevallen.
Na ons telefoongesprek met de vinder te Finkum kon dit feit
aan PAoFAS worden gemeld en werd verzocht of één van de
mobiele groepen de apparatuur wilden gaan ophalen. Van vossejagen kwam derhalve niets meer terecht, doch nu ontstond er
een spannende race tussen PAoAKA en het team PAoBEA/CKV/DAX wie er het eerste zou zijn. De strijd werd uileindelijk
gewonnen met een voorsprong van seconden door het team van
PAoBEA. sAvonds kon de apparatuur in uitstekende conditie
weer worden terugbezorgd, dank zij de enthousiaste medewer
king van velen. Ook Karl slaakte een zucht van verlichting toen
kon worden gemeld dat de apparatuur weer heelhuids terug
was. We hebben het toen meteen nog even gehad over een vol
gende lancering..."
De afbeeldingen XII.2-6 en 7 tonen de translator en het vul
len van de weerballon.

In [L4] beschreef PAoIJ de door DJ4ZC ontworpen en ge
bouwde translator:
"(...) Uitgaande van een hoogte van 25 km is de radio horizon
ongeveer 600 km. Wanneer het grondstation een antenne ge
bruikt met 10 dB versterking, bedraagt de demping tussen
grondstation en translator over deze afstand 122 dB. Voor een
signaal/ruisverhouding van 38 dB in de grondontvanger, is dan
een zendenergie nodig van 300 mW, mits slechts één signaal
door de translator wordt doorgegeven en de bandbreedte van
de ontvanger op de grond 2 kHz bedraagt.
Bij een statistische beschouwing blijkt dat, wanneer 200 stati
ons tegelijk worden doorgegeven, de signaal/ruisverhouding bij
een translatoroutput van 300 mW PEP zakt tot 28 dB in de
grondontvanger. Voor het doorgeven van 200 (SSB) stations is

echter een bandbreedte nodig van 400 kHz, hetgeen op 2 meter
vrijwel niet is te realiseren.
De bandbreedte die met relatief lage kosten bereikbaar is be
draagt 40 kHz, zodat dan 20-SSB stations tegelijk zouden kun
nen worden doorgegeven. Daardoor zal de signaal/ruisverhou
ding van de ontvanger op de grond bij 300 mW output PEP
stijgen tot ongeveer 33 dB.
Wanneer het grondstation op een afstand van 600 km een out
put van 100 watt PEP heeft, zal zijn signaal in de translator
ongeveer 30 dB boven de ruis uitkomen, waarbij bedacht moet
worden dat de translatorontvanger 40 kHz breed is. Het station
op de grond, dat met een 2 kHz brede ontvanger luistert, hoort
de ruis van de translator 13 dB zwakker, zodat bij het ont
vangstation de ruis van de translator zelf ongeveer 43 dB onder
het niveau van een weergegeven station komt te liggen. Op eni
ge afstand van de translator is het dus niet meer mogelijk de
ruis van de translator te horen; de ruis van de grondontvanger
overheerst dan.
Het grootste probleem bij het realiseren van een translator ligt
in het voorkomen van het opwekken van ruis door de zenderketen van de translator. Door de grote bandbreedte van de 2
meter kringen zal het ruisspectrum van de zenderketen zich
uitstrekken tot voorbij de ontvangerfrequentie. Er moet voor
gezorgd worden dat deze ruis van de zender zwakker is dan de
ruis van de ontvangeringangsschakeling.
De versterking van de translator bedraagt 98 dB, de ingangssignaalruisverhouding is 30 dB, zodat de ruis van de zender op de
ontvangstfrequentie 128 dB onderdrukt moet zijn t.o.v. de zenderoutput voor een even grote ruisbijdrage van de zender als
van de ontvanger. Praktisch wordt een 6 dB lagere ruisoutput
verlangd.
De translator die op 22 augustus 1965 in Nederland werd ge
lanceerd voldoet aan bovengenoemde eisen. Zoals de foto
toont is hij geheel op printplaat opgebouwd om het gewicht
laag te houden en toch een goede afscherming te bereiken. Het
blokschema is in (afb.XÜ.2-8) getekend.
De duplexer is met coaxkabel uitgevoerd. Zowel de zender als
de ontvanger zijn op twee gekruiste dipolen aangesloten, zodat
in het horizontale vlak een rondstraler wordt verkregen. Verti
caal wordt een circulair gepolariseerd veld opgewekt. Door de
duplexer wordt ervoor gezorgd, dat dit voor de ontvanger
rechtsom en voor de zender linksom gepolariseerd is, zodat
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hiermee reeds een behoorlijke scheiding tussen ontvan
ger en zender wordt bereikt.
Het schema van het ontvangeringangsfilter is in afb.
XU.2-9 gegeven.
De 9de harmonische van de kristallen is precies 144,1
MHz. Met de beide zelfinducties wordt de parallelcapaciieit van de kristallen op 145,9 MHz uitgestemd, waar
mee voor die frequentie 50 dB onderdrukking wordt
bereikt. De middenfrequent filters bestaan beide uit één
sectie half-lattice. Het tweede filter zorgt er o.m. voor,
dat de ruis die na de menging op de ontvang frequentie Afo.Xll.2-9. Het ontvangeringangsfilter van de DJ4ZC translator.
zou uitkomen, niet wordt doorgegeven.
De bakenoscillator wordt door een flip-flop gemoduleerd. Bij te treden. De gevoeligheid van het systeem neemt dan af, terwijl
de volgende oplatingen zal deze temperatuurafhankelijk worden er bovendien zoveel intermodulatie optreedt dat het hele bandje
gemaakt, zodat dan een inzicht in het temperatuurverloop bin vol komt te zitten met splatter, zodat een station dat een nor
maal vermogen gebruikt, er niet meer aan te pas komt. Dit
nen de warmte-isolatie zal kunnen worden verkregen.
Deze warmte-isolatie bestaat uit een doos van hard schuim- effect heeft u zelf op de bewuste morgen kunnen waarnemen.
plastic en is nodig om de translator te beschermen tegen de Ik hoop dan ook dat alle gebruikers van de translator zich
temperaturen van -50 graden die op 25 km hoogte heersen.
voortaan aan het geadviseerde vermogen zullen houden (...)*.
De translator is niet voorzien van AVC. Enerzijds gaf het grote Afb.XII.2-10 geeft een beeld van de translator.
problemen om een AVC in te bouwen, terwijl een AVC systeem
anderzijds de sterke stations te veel bevoordeelt. De AVC zal AMSAT-OSCAR-6
zich immers steeds richten naar de sterkste stations, zodat de Amateurradio maakte op 15 oktober 1972 om 17.19 GMT
andere dan slechts over een klein deel van de uitgangsenergie een gigantische stap vooruit: op dit tijdstip werd AMSATkunnen beschikken. In plaats hiervan is een begrenzingssysteem OSCAR-6, gelijktijdig met de weersatelliet NOAA-2, met
ingebouwd, zodat te sterke signalen geklipt worden. De begren een Delta raket vanaf de Western Test Range de ruimte in
zing blijft tot 10 dB oversturing goed werken maar wanneer een geschoten. AMSAT-OSCAR-6 kwam, geheel volgens plan, in
signaal meer dan 15 dB te sterk is, begint een blokkeereffect op een baan om de aarde met een hoogte van 1450 km en een
hoek van 101,8 graden met de evenaar. De omlooptijd be
droeg 115 minuten. De maximale tijd dat hij in Nederland
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van "een paar jaar". Uiteindelijk deed OSCAR-6 zijn "werk*
ruim 4,5 jaar. Vanaf oktober 1972 beschikt de amateurgemeenschap over steeds tenminste één satelliet in een hoge
baan met een relaisstation aan boord (afb.XII.2-11).
In Nederland werden vanaf het eerste begin vele verbindin
gen over de satelliet gemaakt door o.a. J.M. Mutter, PAor-«=S
JMV en W.L.B.J. Dekker, PAoWLB.
Het aantal gebruikers neemt echter snel toe en zenden met
zodanig hoge vermogens, dat de ontvangeringang van OS
CAR-6 in de begintijd vaak werd overstuurd. Hierdoor werd
automatisch het uitgangsvermogen van de zender teruggere
geld, waardoor de ontvangen signalen afnamen. Hierdoor
leek het moeilijk om via deze OSCAR te werken. Na ver
loop van tijd loste dit probleem op, enerzijds door de afname
van de activiteit van de aanroepende stations en door de
gewenning van de gebruikers aan lagere uplink vermogens.
De "OSCAR-koorts" bleef niet beperkt tot de VHF-amateurs, voor hen was het nu mogelijk grote afstanden (DX) te
Afb JÜL2-10. De mechanische opbouw van de translater van
overbruggen, maar ook onder de notoire DX-ers werden de
DJ4ZC, weergegeven in de vorm van een foto en een schets. De
mogelijkheden van de satelliet onderkend. C.C. Bastiaansen,
massa, inclusief de antenne, kabel, batterijen en de warm
PAoKOR, schreef in zijn Traffic Rubriek in Electron [L5]:
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te-isolatie bedraagt 1200 gram.

462

Tzr

' 4

1
7

É/
Afb.XII.2-11. D© foto op de voorpagina van Electron van april 1973 geeft een duidelijk
beeld van OSCAR-6 en zijn montage op de top van de Thor-Delta raket samen met
de zogenoemde Primary Payload NOAA-2. Aan de OSCAR-6 is duidelijk te zien hoe
de antenne voor 10 meter is opgebouwd: een meetlat van de juiste lengtel Aan de
voorkant en aan de bovenkant zijn zonnepanelen zichtbaar. De grote Thor-Delta raket
bracht OSCAR-6 in een baan over de zuidpool. Hij vloog over de evenaar ten oosten
van Afrika en het ruimtevaartuig werd gescheiden boven de Middelandse Zee.
OSCAR kwam onmiddelijk tot leven en Europese en Afrikaanse stations rapporteer
den dat er signalen via de repeater te horen waren.

Voor het eerst zijn inmiddels signalen vanaf het Amerikaanse
continent, uitgezonden door amateurs, hoorbaar geworden in
de 10 m band. Men moet er wel even bij stilstaan om te besef
fen wat dit eigenlijk betekent. Het wil n.l. zeggen dat voor het
eerst de ontvangst van DX-stations niet meer afhankelijk is van
een reflecterend medium zoals de ionosfeer. Daarmee zijn we
dan weer iets dichterbij het ideaal gekomen, eens tijdens een
zonnevlekken minimum DX werken op 10 meter; een enerve
rende gedachte. In de UHF-VHF rubriek zult u ongetwijfeld
gedetailleerde gegevens kunnen vinden omtrent OSCAR-6 en
natuurlijk niet te vergeten: in het VHF bulletin. Omdat het voor
deze OSCAR satelliet tevens gaat om HF-signalen, vonden we
het de moeite waard ook in deze rubriek op de resultaten terug
te komen die inmiddels zijn geboekt. De schrijver van dit arti
kel heeft vrij veel het oor te luisteren gelegd in de buurt van 29
MHz en hieronder volgen zijn bevindingen.
Reeds tijdens de eerste omloop op 15 oktober j.l. werd een aan
tal stations gelogd in Europa met behoorlijke signalen. Het
eerste DX-signaal, verrassend sterk, kwam door op 22 oktober
om 2120 uur GMT tijdens een overkomst van OSCAR-6 van
uit het zuidoosten, het station was K2RTH met CW en de
S-meter bleef op de ongelooflijke 579 staan. Later werd nog ge
durende korte tijd TF3EA met CW gehoord met 559.
Tijdens orbit-285 werden gelogd OX3EL te 1121 GMT met
CW (N/S Crossing 29 gr). Even later ook nog VE2BYG (1123
GMT-569), VE3QB (1125 GMT-579), alles weer CW. De QSB
was vrij snel en deels te wijten aan het feit dat de 29 MHz dipool van OSCAR-6 evenwijdig is uitgericht aan het aardmagnetisch veld. Opmerkelijk is dat men DX-stations steeds met
behoorlijke sterkte ontvangt, wanneer de betreffende richting
open gaat voor verbindingen. Zo nu en dan kon de aanwezig-

heid worden geconstateerd van een afschermen
de laag in de ionosfeer (sporadische E?) waar
door gedurende enkele minuten een LOS ont
stond (Loss Of Signal).
Het bleek voorts dat de satelliet zodanig in zijn
baan beweegt dat óm de 25 omlopen vrijwel de
zelfde route wordt gevolgd. Dit is ook uit een
voudige berekeningen af te leiden. Het voordeel
is duidelijk; wanneer DX-stations gehoord wor
den tijdens een bepaalde orbit is een goede kans
aanwezig dat 25 omlopen verder zich weer iets
dergelijks aandient. Hopelijk blijft OSCAR-6
lang genoeg functioneren om vele amateurs gele
genheid te geven ervaring met een dergelijk uniek
communicatiemiddel op te doen. (...)”
Schrijver hoopt dat PAoKOR en vele andere
echte HF-amateurs nog veel plezier aan OS
CAR-6 hebben kunnen beleven.

Ondanks het feit dat AMSAT-OSCAR 6 ge
compliceerder was dan al zijn voorgangers te
zamen, vonden de amateurs, die in satelliet
communicatie geïnteresseerd waren, dat het
eenvoudig was de satelliet te gebruiken. Om te
begrijpen hoe belangrijk AMSAT-OSCAR-6
was moeten we even voorbij gaan aan de ver
schillende imposante feiten en kijken naar de
filosofie die aan de constructie ten grondslag
lag. Twee ideeën stonden centraal Ten eerste moest de in
vestering zowel in inzet als in geld resulteren in een satelliet
die een aanzienlijke bijdrage moest kunnen leveren aan de
amateurgemeenschap op het gebied van wetenschap, con
structie en operationeel zijn (en houden). Ten tweede was
het bouwen van een langer levende satelliet meer dan het
vervangen van een eenvoudige batterij door een power sys
teem met accu’s, zonnecellen en een bijbehorend controlesysteem. Om een grotere levensduur te bereiken was het
noodzakelijk de vitale functies van de satelliet te kunnen be
waken en eventueel bijsturen: een telemetrie- en comman
dosysteem moest worden ingebouwd. Om nog betere beschikbaarheid te verkrijgen was het noodzakelijk kritische
systemen aan boord te voorzien van een reserve-eenheid.
Bovendien moest het ontwerp zoveel mogelijk proberen
eventuele catastrofale fouten te voorkomen door het moge
lijk te maken defecte eenheden uit te schakelen. AMSATOSCAR-6 was niet de eerste satelliet met telemetrie en zonnecellen. Maar de ontwerpen van vooral deze subsystemen
waren een enorme vooruitgang. OSCAR-5 kon door een
commando de 29 MHz-zender aan en uit schakelen. AMSAT-OSCAR-6 kende 35 verschillende commando’s. Ook
het telemetriesysteem was flink uitgebreid ten opzichte van
dat in OSCAR-5: van 7 analoge kanalen naar 24 kanalen.
Ook was, door gebruik te maken van een beter processing
systeem aan boord, het decoderen op de grond aanzienlijk
vereenvoudigd. De grondstations behoefden slechts de uitge
zonden morsetekens op te nemen en een aantal tabellen te
raadplegen.
AMSAT-OSCAR-6 had een 100 kHz breed relaistation aan
boord dat op 29 MHz een vermogen leverde van 1 watt.
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De ontvanger was gevoelig genoeg om met 10 watt uplink
power goede verbindingen mogelijk te maken. De satelliet
had een stabilisatiesysteem dat al eerder in AMSAT-OSCAR-5 was uitgeprobeerd: permanente magneten die de sa
telliet stabiel hielden zodat antennesignalen hard waren en
bleven. Wel nieuw was het store-and-forward systeem. AMSAT-OSCAR-6 had een geheugen aan boord waarin morseteksten konden worden opgeslagen en door de bakenzender
van de satelliet uitgezonden. Deze CODESTORE bleek later
de meest geschikte manier om de laatste gegevens over de
lancering van de volgende OSCAR over de aarde te ver
spreiden.
Ondanks het grote succes van AMSAT-OSCAR-6 waren er
wel enkele problemen. Het baken op 435 MHz viel al na
een paar maanden uit. Het had echter lang genoeg gewerkt
om te bewijzen dat ruimtecommunicatie op 70 cm mogelijk
was. Ook bleek het controlesysteem van de satelliet erg ge
voelig voor door de satelliet zelf opgewekte ruis. De translator schakelde op de meest ongelegen momenten uit. Dit
werd opgelost door geautomatiseerde grondstations op te
bouwen die continu een onafgebroken stroom van comman
do’s naar de satelliet stuurden. Automatische grondstations
betekenden eindeloze bandjes in een bandrecorder of door
de telefoon geactiveerde bandrecorders bij diverse AMSATcommandostations thuis. Larry Kayser, VE3QB, was één van
de eersten die een dergelijk systeem operationeel hadden.
Het werkte ook met een eindeloos bandje dat kon worden
gestart via de telefoon. Larry schreef in [LI]: "De komende
weken was het niet ongewoon (voor mij) om plotseling naar
een telefoon te grijpen, een nummer te draaien en op te hangen.
Dit gebeurde dan een aantal malen binnen een periode van 10
minuten voor elke omloop. Soms vanuit Montreal, soms uit
Toronto of vanuit een benzinestation langs de snelweg of van
uit nog andere plaatsen. Volledige automatisering zou toch niet
onaardig zijn ..."
Hij bleef zijn automatische systeem uitbreiden en verbeteren.
Uiteindelijk was het systeem in staat zo’n 80000 commando’s
per dag naar de satelliet te zenden, een heel ander getal dan
het twee keer per week commanderen van AMSAT-OSCAR-5!
Door al deze inzet van de beheerders van AMSAT-OSCAR6 bleef de satelliet bijna vijf jaar prima werken. Zonder dat
zou de satelliet waarschijnlijk zijn eerste jaar niet gehaald
hebben. Uiteindelijk raakten verschillende cellen van de batterij kortgesloten waardoor de diverse systemen aan boord
niet meer voldoende spanning kregen en de satelliet uitvieL
De verschillende systemen aan boord van AMSAT-OS
CAR-6 werden gebouwd in de USA, Australië en in WestDuitsland (DJ4ZC). Commandostations waren er in Austra
lië, Canada, Groot Brittannië, Hongarije, Marokko, NieuwZeeland, USA en West-Duitsland. Gebruikers uit meer dan
100 landen hebben verbindingen gemaakt via deze satelliet.

ARTOB
Natuurlijk ging de ontwikkeling van nieuwe amateursatellieten door terwijl OSCAR-6 zijn rondjes draaide. Karl Meinzer, DJ4ZC, had met zijn eerste translatorexperimenten een
aantal andere amateurs geïnspireerd soortgelijke experimenten te gaan doen. In [L6] behandelt H.P.J.M. van Amers464
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Afb.Xll.2-12. Blokschema van de "Berlijnse" ARTOB.

foort, PAoHVA, een door hem ontvangen beschrijving van
de nieuwe ARTOB: "Het seizoen nadert weer dat er nieuwe
ARTOB oplatingen te verwachten zijn. Een groep Berlijnse
amateurs heeft daarvoor een transponder geconstrueerd, waar
van ik een volledige beschrijving ontving. Het komt mij voor,
dat het wel eens aardig kon zijn in Electron ook de werking
van een dergelijke transponder eens onder de loupe te nemen.
Allereerst enige technische gegevens van deze ARTOB (Ama
teur Radio Transmitter On Balloon). Aanspreek frequentie:
432,00-432,20 MHz. Luisterfrequentie: 145,30-145,50 MHz
lineair, zonder zijband omkering. Uitgangsvermogen op 2 meter
0,8 Watt hf. Antennes voor zowel zender als ontvanger: beide
een rondstralende dubbele quad. Baken-/telemetrie frequentie:
145,25 MHz. Baken/telemetrieuitgangsvermogen 50 mWhf.
Het door de 70 cm antenne ontvangen signaal gaat via een
tweekringsbandfilter naar een drietrapsversterker. De ingangsgevoeligheid bedraagt 5 dB. De eerste oscillator wekt een frequen
tie op van 95,5833 MHz. De voedingsspanning wordt d.m.v.
een aparte stabilisator op 12 volt constant gehouden. De ver
drievoudiger levert het injectiesignaal voor de mixer naar de
eerste middenfrequentie van 145,3-145,5 MHz. Na een goede
signaalselectie door een bandfilter komt het transpondersignaal
op de tweede mixer. De totale versterking bedraagt tot dit punt
35 dB. De middenfrequentversterker na de tweede mixer heeft
tot taak de bandbreedte op 200 kHz te reduceren. De tweede
oscillator staat op 44,9 MHz. Na verdrievoudiging wordt de
tweede mixer aangestuurd, welke het signaal omzet in 10,6-10,8
MHz. Een keramisch bandfilter bepaalt de bandbreedte van het„
transpondersignaal. De bandbreedte is op de 3 dB punten 200
kHz en op de 50 dB punten 700 kHz. Na het bandfilter volgen
nog drie versterkertrappen. Het signaal dat nu 100 dB versterkt
is, komt nu op de derde mixer. De injectie komt van een aparte
verdrievoudiger van de oscillator op 44,9 MHz. De transponderfrequentie is dan weer omgezet in 145,3-145,5 MHz. In twee
trappen wordt het verder versterkt tot een uitgangsvermogen
van 0,8 W. De totale versterking bedraagt nu ongeveer 150 dB.
De ALC-spanning wordt verkregen door detectie van een deel
van de hf-spanning van de eindtrap. Wanneer geen signaal op
70 cm wordt ontvangen staat er nagenoeg geen hf op de eind
trap en daardoor staat de middenfrequentversterker op volle
” „ Komt
i een
sterk signaal binnen, dan levert de
versterking.
er nu
<detector een regelspanning welke de middenfrequentversterker
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Afb.XII.2-13. De "Berlijnse" ARTOB die signalen van de 70 cm- naar
de 2 m-band omzette.

wordt verzorgd door een astabiele multivibrator welke de oscillator in frequentie moduleert. De vier telemetriekanalen worden
d.m.v. een uurwerk omgeschakeld. Om de telemetrie te kunnen
decoderen, maken we gebruik van een decodeertabe?. Deze
tabel nemen we niet over. Met behulp ervan kunnen de vol
gende grootheden worden bepaald: de hoogte waarop het
pakket zich bevindt, de batterijspanning, de binnentempera
tuur en de buitentemperatuur. We citeren nu weer [L6]:
'Nu nog iets over de mogelijkheden van deze transponder om
DX te werken. De transponder wordt d.m.v. twee ballonnen
opgelaten. Ongeveer 1 uur na de oplating klapt de ene ballon
op een hoogte van ongeveer 30 km, dan treedt er een min of
meer zwevende toestand in waarbij de transponder in 3 uur
naar een hoogte van 40 km stijgt, dan klapt ook de tweede bal
lon en het geheel valt weer naar de aarde terug. Er zitten nog
een paar parachutes aan de transponder zodat bij de landing
niets vernield wordt en de boel nog vele malen gebruikt kan
worden. Om het terugvinden nog te vergemakkelijken is ook
nog een radarreflector bevestigd. Het laatste deel is een gewone
vossejachtü! Het baken blijft immers gewoon werken. Wanneer
de hoogte van de transponder 40 km is, dan zijn de volgende
prefixen te werken: SM, OZ, UQ, UP, UC, OK, SP, OE, HB,
DM, DL, LX, ON, F, G en PA. Iets voor U!U Dit is gerekend
wanneer de transponder in Berlijn wordt opgelaten
Afb.XII.2-12 laat het blokschema van de transponder zien en
afb.XII.2-13 een plaatje van ARTOB.

terugregelt waardoor de versterkers in hun lineaire gebied blij
ven werken. Het regelbereik bedraagt ongeveer 40 dB. Een ver
traging in de regeling zorgt ervoor dat sterke signalen niet ande
re signalen moduleren. Aangezien
de transponder speciaal voor
DX-verkeer gedacht is, werd nog
een speciale schakeling voor electronische afschakeling ingebouwd.
Als er aan de ingang van de trans
ponder een signaal, dat sterker is
dan 60 dB boven de ruis, binnen
komt dan wordt de translator voor
ongeveer 0,5 seconde afgeschakeld.
Dit wordt heel eenvoudig gereali
seerd door in de middenfrequentversterker het signaal te detecteren
en daarmee een relais te bedienen
dat de voedingspanning van de oscillator op 44,9 MHz onderbreekt.
De voeding bestaat uit 12 batterijen
van 1,5 volt; de voedingspanning is
dus 18 volt. De stroomopname in
rusttoestand bedraagt 110 mA. Bij
volle uitsturing wordt 200 mA op
genomen. Een batterijtest met een
continue stroomafname van 200
mA heeft aangetoond dat de span
ning na 8 uur nog altijd 14 volt be
droeg. Het uitgangsvermogen was
dan altijd nog 300 m W.
De telemetrieoscillator staat op
72,625 MHz. Het signaal wordt los
met de derde mixer gekoppeld en
automatisch door de mixer naar
145,250 MHz verdubbeld. De mo
dulatie van de telemetrieoscillator Afb.XJI.2-14. AMSAT-OSCAR-7. Let op het 2300 MHz-an-
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tennetje bovenop.

AMSAT-OSCAR-7
Op 15 november 1974 begon een
nieuw succesverhaal: AMSATOSCAR-7 werd samen met de
weersatelliet ITOS-G en de
Spaanse INTASAT gelanceerd en
voor het eerst in de geschiedenis
zijn er twee werkende amateursatellieten in de ruimte. De Spaanse
wetenschappelijke satelliet INTA
SAT werd vervaardigd in opdracht
van het Institudo National de Tecnica Aerospatial. INTASAT en
AMSAT-OSCAR-7 leken spre
kend op elkaar: een twaalfhoekige prismavorm van 45 cm hoog,
44 cm breed en met een massa
van 25 kg (afb.XII.2-14 en 15).
INTASAT had drie zenders aan
boord: op 136,71, 40,01 en
41,01025 MHz. Het zendertje op
136,71 MHz leverde een output
van 100 mW en zond alle infor
matie uit die door de satelliet
werd verzameld met PCM, PSK
en PM. De twee zenders op 40
MHz vormden een wetenschap
pelijk experiment. Het was de
bedoeling dat de faraday-rotatie
van de twee signalen op de grond
gemeten werd om uit die gege
vens dan de elektronendichtheid
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Alb.XJI.2-15. AMSAT-OSCAR-7 (linksonder) is een dwerg vergeleken
bij de ITOS-G satelliet. De satelliet aan de onderkant is de Spaanse
INTASAT en die houdt de raket keurig in evenwicht. Merk op dat de
tweemeterantennes van AMSAT-OSCAR-7 gewoon naar beneden
steken en zo binnen de kappen van de lanceerraket blijven.

in de ionosfeer te kunnen bepalen. Het uitgangsvermogen
van deze twee zendertjes bedroeg 200 mW en beide signalen
werden via dezelfde lineair gepolariseerde antenne uitgezon
den.
Leken INTASAT en AMSAT-OSCAR-7 uiterlijk op elkaar,
ook inwendig waren er overeenkomsten. Het stabilisatie
mechanisme was namelijk gelijk aan dat wat al geruime tijd
met succes werd toegepast in amateursatellieten: een combi
natie van een staafmagneet en een aantal dempingsstaven.
Met deze methode wordt geclaimd, dat de afwijking ten op
zichte van het aardmagnetisch veld binnen 10 dagen na de
lancering gereduceerd is tot 10 graden.
Met zijn voorganger en collega in de ruimte AMSAT-OSCAR-6 maakte de amateursatellietdienst een forse tech
nische stap vooruit, AMSAT-OSCAR-7 was daar een logisch
vervolg op. AMSAT-OSCAR-7 bevatte geen geweldige ver
nieuwende ontwikkelingen, wel een fors aantal verbeteringen
ten opzichte van AMSAT-OSCAR-6.
AMSAT-OSCAR-7 bevatte twee relaisstations. De eerste,
het mode A relaisstation, leek sprekend op dat in AM
SAT-OSCAR-6: 2 meter uplink en 10 meter downlink. Het
tweede relaisstation gebruikte 70 cm als uplink en 2 meter
als downlink en was gebaseerd op het ontwerp van Karl
Meinzer, DJ4ZC. Deze translator, die gebouwd en gespon
sord werd door AMSAT-Duitsland, leverde 8 watt uitgangsvermogen en presteerde prima. Nog beter dan OSCAR-6
bewees AMSAT-OSCAR-7 dat satellieten in een lage baan
om de aarde prima verbindingen mogelijk maken tussen een
voudige grondstations op flinke afstanden (tussen een paar
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honderd en een paar duizend kilometer). Behalve een CODESTORE en een tclemetricsysteem zoals ook al eerder in
AMSAT-OSCAR-6 werd gebruikt bevatte AMSAT-OS
CAR-7 ook een veel snellere telemetrie-encoder die zijn ge
gevens met RTTY uitzond.
Deze encodcr was ontworpen door een Australische groep
amateurs. Behalve de beide translators en de daarbij beho
rende bakens was er nog een tweetal bakenzenders aan
boord: op 435 MHz en 2304 MHz. Vooral het 2304 MHzbaken stond in de belangstelling. Het was ontworpen door
leden van de Californischc San Bemadino Microwave Society
en leverde 100 mW. Met dit baken werd het mogelijk onder
zoek te doen aan microgolven uit de ruimte. Helaas, de aan
internationale afspraken gebonden FCC verbood het inscha
kelen van dit baken.
De frequenties van het mode B-relaisstation waren zodanig
gekozen dat het theoretisch mogelijk was verbindingen te
maken via twee satellieten: AMSAT-OSCAR-6 (mode A) en
AMSAT-OSCAR-7 (mode B). Nooit eerder, in geen enkele
andere radiodienst, waren twee grondstations in directe ver
binding geweest via twee satellieten! Op de momenten dat
de beide satellieten in eikaars bereik waren zijn vele van de
ze verbindingen gemaakt.
AMSAT-OSCAR-7 werd gebouwd door groepen in Austra
lië, Canada, USA en West-Duitsland en bleef meer dan zes
jaar prima werken. Het baanvlak van AMSAT-OSCAR-7
had een inclinatie van 101 graden en een hoogte van 1450
km, waardoor de satelliet, gerekend vanaf het moment in
1994 dat we dit schrijven, nog geruime tijd tot het ruimte
schroot mag worden gerekend.

AMSAT-OSCAR-8
Steeds als er weer een nieuwe amatcursatelliet wordt gelan
ceerd worden er amateurnetten opgezet om zoveel mogelijk
informatie over die lancering te verspreiden. Op de lanceerdag van AMSAT-OSCAR-8 op 5 maart 1978 werden de
countdown, de lancering zelf, het verloop ervan en de eerste
berichten over de ontvangst van de satellietsignalen, via door
amateurs georganiseerde radionetten wereldkundig gemaakt.
OSCAR-8 (afb.XII.16 en 17) kwam om 1754 UTC zonder
problemen in een baan on de aarde en slechts enkele minu
ten later werd door G2BVN het baken op 435 MHz gehoord. Toch bleef er enige spanning: het mode A relaisstati
on kon niet worden ingeschakeld voordat door een comman
do vanaf de aarde de 29 MHz-antenne was uitgevouwen. Dit
commando kon pas worden gegeven als de rotatie van de
satelliet gedaald was tot een aanvaardbare snelheid en dat
kon wel een week duren’ Gelukkig bleek de snelheid waar
mee de satelliet om zijn as draaide in de ruimte na een uur
of zeven al zover gedaald dat het uitklapcommando veilig
kon worden uitgezonden. Honderden amateurs die aan hun
80 meter-ontvanger gekluisterd waren haalden opgelucht
adem toen het relaisstation in de satelliet reageerde op het
commando: mode A was in de lucht! Om nauwkeurige baanmetingen mogelijk te maken werd door de commandostations verzocht het relaisstation niet te gebruiken totdat de
baan geheel bekend was en de satelliet grondig was getest.
Behalve een technische achtergrond had dit ook nog een
operationele reden.

Voor de toekomstige satellieten, in
elliptische banen, is een tussenstap
nodig in de lancering. Tijdens deze
zogenoemde transfer-orbü mag de
satelliet niet worden gebruikt ter
wijl voor hel doen van metingen
het relaisstation ingeschakeld moet
worden. Vele amateurs, vooral in
Noord-Amerika, luisterden mee
terwijl de commandostations de
verschillende lesten uitvoerden.
Tijdens deze testfase, waarbij de sa
telliet niet werd gebruikt, bleek dat
de gevoeligheid van het relaisstati
on bijzonder goed was. Twee we
ken na de lancering werd de satel
liet voor algemeen gebruik vrijge
geven.
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Afb.Xll.2-16. AMSAT-OSCAR-8: een rechthoekige doos
van nog geen 40 cm.

ceerd met een mode A en een mo
de J relaisstation aan boord.
Een interessante mogelijkheid van
AMSAT-OSCAR-8 was dat de bei
de relaisstations gelijktijdig inge
schakeld konden blijven zolang de
toestand van de batterijen dat toe
liet. Een uplink signaal werd door
beide relaisstations uitgezonden
waardoor de beide relaisstations
uitstekend konden worden vergele
ken.

AMSAT-OSCAR-8 bleef tot mid
den 1983 uitstekend werken en was
opgebouwd uit eenheden die wer
den geleverd door AMSAT, JAMSAT en de Project Oscar Group.

Nu een terugblik op de zaken die
vooraf gingen aan deze succesvolle lancering. Na de lance Stappen in het Amateur Satelliet Programma
ring van AMSAT-OSCAR-7 in het najaar van 1974 concen Het is al ter sprake geweest: amateursatellieten worden inge
treerden de ontwerpers van AMSAT zich op de volgende deeld in klassen ofwel Phasen. Die indeling vindt plaats op
stap in hel Amateurruimtevaartprogramma: het bouwen van basis van drie hoofdeigenschappen van de satelliet en van
een satelliet in een hoge baan om de aarde en met een lan zijn baan. Voor wat betreft de eigenschappen gelden de ont
ge levensduur (het Phase III programma). Begin 1977 werd werpgegevens en niet de uiteindelijke prestaties in de ruimte.
echter duidelijk dat het einde van AMSAT-OSCAR-7 nader Criteria:
de. Met in het achterhoofd de wetenschap dat mogelijk AM Functie: (experimenteel / ontwikkeling / operationeel) On
SAT-OSCAR-7 zou uitvallen voordat de nieuwe Phase-III derscheid wordt gemaakt tussen satellieten die primair zijn
satelliet klaar zou zijn werd het onderzoek en het bouwen bedoeld om informatie te verzamelen over het functioneren
van de Phase-III satelliet onderbroken. Om de duizenden van de satelliet en zulke die ontworpen zijn voor gebruik
radioamateurs die zowel AMSAT met diensten en geld door de amateurs. De gebruikers hebben graag een commu
steunden als wel zelf de nodige grondstations hadden inge nicatiesatelliet en/of één die langdurig wetenschappelijke
richt tegemoet te komen was ooit de garantie afgegeven dat informatie verzameld en naar de aarde stuurt die niet direct
er altijd een actieve satelliet beschikbaar zou zijn. Er was iets te maken heeft met de prestaties van de satelliet zelf.
echter een probleem: alle bronnen, zowel de financiële als
de mankracht, om twee satellieten te bouwen waren ontoe Levensduur: (lang of kort) Korte missies (meestal korter dan
reikend. Hier schoot de ARRL (American Radio Relay Lea vier maanden) zijn doorgaans voor hun energievoorziening
gue) te hulp. Met een donatie van 50.000 dollar kon de "tus- geheel afhankelijk van batterijen. Langere missies (een jaar
sen-satelliet" worden gebouwd. De eerste plannen bevatten of meer) hebben zonnepanelen en accu’s om de schaduwpeslechts een mode A relaisstation en een eenvoudig teleme- rioden te overbruggen.
triesysteem. JAMSAT (de
Japanse AMSAT organisa
tie) hoorde van deze be
perkte plannen en bood
aan een tweede relaisstati
. /on te bouwen. Dit relais
station zou een uplink krij
gen op 146 MHz en een
downlink op 435 MHz.
AMSAT accepteerde het
aanbod en zou zorgen
voor de interface-circuits
en de antennes. De tijd
om één en ander te reali
seren was zeer kort maar
alle groepen bouwers haal
den de deadline en de sa
telliet kon worden gelan- Afb.Xll.2-17. Blokschema van het mode A relaisstation. Het is betrekkelijk eenvoudig van opzet maar zeer
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Phase

Eigenschappen
(Ontwerpeisen)

Satellieten

S

Phase I

Experimenteel
Korte levensduur
Lage baan

OSCAR-1. OSCAR-2,
OSCAR-3,
Australis-OSCAR-5, ISKRA-2,
ISKRA-3

Phase
II

Ontwikkeling
Lange levensduur
Lage baan

AMSAT-OSCAR-6,
AMSAT-OSCAR-7,
AMSAT-OSCAR-8,
Radio Spoetniks,
UoSAT's, MicroSat s

Phase

Operationeel
Lange levensduur
Hoge Baan

OSCAR-4, AMSAT-OSCAR-10
& 13,
toekomstige Phase-lll-C&D

Afb.XII.2-18. Overzicht van de satellieten in de Phasen I, II en III van
het amateursatellietprogramma.

Baan: (hoog of laag) Satellieten met een apogeum (hoogste
punt) lager dan 2100 km worden ingedeeld als laagvliegende
missies. Satellieten met een groter apogeum dan 27000 km
zijn de hoogvliegers. Missies met een apogeum tussen 2100
en 27000 km zijn tot op heden zoveel mogelijk vermeden om
schade door straling (in de Van Allen Beits) te voorkomen.
Afb.XH.2-18. toont een indeling van de amateursatellieten in
de verschillende categorieën.
Sovjet Russische Amateur Radio Satellieten
Ook in de (toenmalige) U.S.S.R. zat amateurbloed in de
ruimtevaart. Midden 1970, in de tijd toen de Apollo-Soyuzmissies vlogen, bezochten verschillende Russische technici,
waaronder een paar radioamateurs, de NASA-faciliteiten in
de USA. Inclusief het Goddard Space Flight Centre in Greenbelt, Maryland, waar zeer vele AMSAT-ontwerpers wonen
en werken. Toen de Russische en Amerikaanse amateurs
elkaar ontmoeten spraken ze natuurlijk over de technische
en operationele zaken van het OSCAR-programma. Het
werd al snel duidelijk dat de Russen belangstelling hadden
voor het bouwen van een eigen amateursatelliet en in feite
werd er een coördinatiegroep opgericht: het ontwerpen,
bouwen en lanceren was begonnen! Tot juli 1975, toen de
Apollo-Soyuz met succes een aantal dagen in de ruimte ver
bleef, werd weinig van de Russische amateurplannen verno
men. Wat later, in oktober 1975, verscheen het verlossende
artikel in RADIO, een bekend Russisch radioamateurtijdschrift. Het artikel ging over een aantal experimenten met
lineaire relaisstations in de omgeving van Kiev en Moskou
en - voor het eerst in de Russische pers - over het OSCAR project. Er werd met geen woord gesproken over eventuele
Russische amateursatellieten, maar het was duidelijk dat
men bezig was de eerste stappen te zetten op dat pad. Aan
de speculaties kwam een einde toen de U.S.S.R in juli 1977
aan de IFRB (International Frequency Registration Board)
van de ITU (de International Telecomunications Union)
meldde een aantal satellieten te gaan lanceren ten behoeve
van de amateurradiodienst. Hierna volgden verscheidene ar
tikelen over de ontwikkelingen van de RS (Radio Spoetniks)
satellieten in Radio.
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Afb.Xll.2-19. Model van de nieuwe generatie Russische RS-satellieten. De tweemeterantennes op de bovenkant zijn gemon
teerd als z.g. canted-tumstile, zoals ook bij de OSCAR's 7 en 9.

Op 26 oktober 1978 vertrok een Sovjetraket met aan boord
COSMOS-1045 en twee amateursatellieten: RS-1 en RS-2.
Beide amateursatellieten hadden een mode A relaisstation
aan boord. Omdat Russische amateurs niet meer dan 5 watt
uplink vermogen mogen gebruiken waren de ontvangers van
RS-1 en RS-2 ontworpen voor gebruik door low-power-ste\ions, gevoelig dus. Om uitputting van de batterijen te voorko
men was een schakeling ingebouwd die het relaisstation uit
schakelde als te veel signaal werd ontvangen. De satelliet
moest dan weer worden ingeschakeld door een van de Russi
sche grondstations. Die deden hun uiterste best om de satel
lieten ingeschakeld te houden maar dat viel niet mee boven
het westelijk halfrond met zijn vele high-power- amateurs die
zich niet konden beheersen!

De Russische aanpak om een hogere beschikbaarheid te
halen werd ook bij deze amateursatellieten toegepast: twee
aparte satellieten geven een grotere beschikbaarheid.
Afb.XII.2-19 toont het uiterlijk van een RS-satellict.
De transponders aan boord van RS-1 en RS-2 konden
slechts een paar maanden operationeel worden gehouden.
Er traden al snel problemen met de energievoorziening op
en de signalen verzwakten snel Anno 1994 komen er af en
toe nog steeds rapporten binnen van zwakke telemetriesignalen van RS-1 of 2; identificatie is niet meer mogelijk.
Ondanks hun korte operationele leven kan de eerste Russi
sche amateursatelliet als een succes worden beschouwd.
Het bleef niet bij deze eerste stap. Na zorgvuldige analyse
van alle verzamelde gegevens werden plannen gemaakt die
moesten leiden tot betere en langer werkenden satellieten.
De Russen probeerden zoveel mogelijk gegevens over hun
activiteiten bekend te maken en de te gebruiken frequenties
werden nauwkeurig afgestemd op de internationale amateurafspraken waardoor de toekomstige satellieten voor alle
amateurs ter wereld bruikbaar zouden zijn.
Op 17 december 1981 was het weer zover: Niet minder dan
zes satellieten tegelijk (RS-3 tot en met RS-8) kwamen in
een baan om de aarde die ongeveer gelijk was aan die van
RS-1 en 2. De lancering werd verwacht maar het aantal
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Afb.Xll.2-20. Exploded View van een Phase III satelliet. In feite
Phase lila.

satellieten was een complete en plezierige verrassing!
In maart 1980 was het clubstation van de universiteit van
Moskou begonnen aan een aantal experimenten zoals mode
A relaisstations, telemetrie-encoders, Codestore's en een au
tomatische QSO-machine, genaamd Robot. Al deze experi
menten bleken ook aan boord te zijn van een of meerdere
van de nieuwe RS’en. Een prototype van één van de satellie
ten werd op de TELECOM-79, een grote internationale
telecommunicatietentoonstelling in 1979 te Genève, gepre
senteerd.
Op 17 mei 1982 verscheen er vrij plotseling weer een amateursatelliet van Russische makelij in de ruimte. Opnieuw
schreven de Russen geschiedenis in de ruimtevaart: voor het
eerst werd een kleine satelliet vanuit het ruimtestation SALJUT-7 gelanceerd. Hij kreeg de naam ISKRA-2 (Russisch
voor "vonk"). Lanceren was in dit geval misschien wel te veel
gezegd: het satellietje werd door de twee kosmonauten aan
boord van SALJUT-7 door een luchtsluis van het ruimtesta
tion naar buiten geduwd! ISKRA-2 bevatte een lineair relais
station met een uplink op 21 MHz en een downlink op 28
MHz met een uitgangsvermogen van 1 watt. Voor een be
trouwbare verbinding bleek een wp/zTi^-vermogen van 200 W
ERP (Effective Radiated Power) noodzakelijk. Verder was
een geheugen aan boord waarin 256 morsetekens konden
worden opgeslagen en dan later weer door de baken zender
worden uitgezonden. Helaas is het commandostation UK3ABT er nooit in geslaagd de satelliet zijn wil op te leggen.
Het baken bleef in de lucht maar het relaisstation zweeg in
alle talen. Ondanks die tegenslag was ISKRA-2 een leuk ex
periment. ISKRA-2 begon zijn omlopen om de aarde op een

hoogte van gemiddeld 340 km. Dit is praktisch de hoogte van
de F-laag in de ionosfeer en het bleek dan ook dat de satel
liet soms ver over de horizon te horen was. ISKRA-2 leek
mechanisch op OSCAR-7: zeskantig van vorm en met zon
nepanelen rondom.

Dat de naam van de satelliet zeer toepasselijk was bleek op
8 juli 1982. De satelliet verbrandde in de aardse atmosfeer
nadat de bakenzender al eerder op die dag was uitgevallen.
Uit oogpunt van satellietbouwers was deze door de Russen
gevolgde methode van lanceren best interessant. Op deze
manier kon een eenvoudig geconstrueerde satelliet toch in
de ruimte worden gebracht. ISKRA had een geheel open
constructie en geen thermische isolatie. Ook is geen ingewik
kelde constructie nodig om de satelliet aan zijn lanceerraket
te bevestigen. Een groot nadeel is natuurlijk wel dat de baan
waarin dit soort lanceringen (kunnen) plaatsvinden zeer laag
is en dat daardoor de levensduur van een kleine satelliet
zeer beperkt is. De remmende werking van de paar luchtmo
leculen op die hoogte is hoger naarmate de satelliet een klei
ner eigen gewicht heeft. Voor satellieten in de klasse ISKRA
is de levensduur dan ook uit te drukken in weken.

Phase-HI
Het kwam al eerder aan de orde: de amateursatelliet-evolutie is ruwweg in te delen in drie stappen: Phase I: de eerste
experimentele satellieten. Phase II: de periode waarin echt
bruikbare satellieten werden (en nog worden) ontwikkeld.
En Phase III: de periode waarin geheel operationele amateursatellieten worden ontwikkeld en gelanceerd. Ondanks
deze niet geheel eenduidige indeling wordt hier tot op heden
tot tevredenheid mee gewerkt. De Phase I satellieten verza
melden in hun korte leven een schat aan gegevens over het
functioneren van dit soort apparatuur en het gedrag van
radiogolven in de ruimte. Natuurlijk ook over het gedrag van
kunstmanen in het algemeen (mechanica van een baan om
de aarde). Slechts een zeer klein maar zeer enthousiast ge
deelte van de amateurgemeenschap nam daadwerkelijk deel
aan deze experimenten. Bij de Phase II werd dat al veel be
ter. Door deze satellieten werden zeer veel amateurs aange
trokken tot ruimtecommunicatie. Tot aan het tijdstip dat de
eerste Phase III satelliet in de ruimte kwam zijn er naar
schatting zo’n 25000 amateurs actief geweest over de Phase
II satellieten. Met de komst van de eerste Phase UI satelliet
heeft de amateurgemeenschap de mogelijkheid tot betrouwbare verbindingen over zeer grote afstanden. De baan van
een Phase III satelliet "ziet" ongeveer 42% van het aardop
pervlak (tegen slechts 8% voor AMSAT-OSCAR-8). Phase
III satellieten zijn tot 10 uur (max 9 uur continu!) per dag
voor een bepaald station binnen bereik terwijl dat voor bij
voorbeeld OSCAR-7 slechts 2 uur (ongeveer 10 minuten
onafgebroken) het geval was. Het is inmiddels wel duidelijk
geworden dat met de komst van Phase IH satellieten de Pha
se II niet overbodig geworden zijn. Sinds de eerste Phase IH
satelliet in de ruimte kwam zijn er meer Phase II satellieten
gelanceerd dan ooit tevoren!

Afb.XII.2-20 laat zo’n Phase III satelliet zien.
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Phasc lil satellieten bouwen levert
een aantal nieuwe problemen op.
- De geplande baan brengt de satel
liet veel verder van de aarde weg
(tol 37000 km) dan tot dan toe ge
bruikelijk was. Hierdoor worden de
signalen van de kleine satcllietzendertjes veel zwakker. Dat geldt na
tuurlijk ook voor de uplink signalen’
De satellietontvangers dienen dus
gevoeliger te zijn en de satellietzen
ders wal krachtiger. Antennes aan
boord kunnen het geheel natuurlijk
fors positief beïnvloeden. Phasc II
satellieten gebruikten rondstralende
antennes; Phase III kan gebruik ma
ken van gerichte (high-gain) anten
nes, mits die door het standregelsysteem van de satelliet netjes naar de
aarde gericht blijven.
- De geplande baan is alleen bereik
baar door "eigen toedoen". Met an
dere woorden, er zijn vrijwel geen
mogelijkheden een dergelijke baan
te bereiken door als "bijrijder" met
een andere lancering mee te gaan.
Er zal dus een eigen raketmotor in
de satelliet moeten worden gebouwd
met alle constructieve-, besturingsen financiële problemen van dien.

ring relayeerde op verschillende
amateurbanden.
Om 1430 UTC kwam het uiteindelijkc verlossende "lift-off" signaal De
raket verhief zich van het lanceerplatform en gedurende drie minuten
bulderden de vier motoren van de
ARIANE ... Toen: Probleem!
De woorden van de vluchtleiding
"Non-nominal flying ... problem in
one engine ... the rocket is going down
... splashdown". Dit was het einde
van de hooggespannen verwachtin
gen van duizenden amateurs op de
hele wereld die de lancering volgden.
De eerste trap van de ARIANE ra
ket had niet goed gewerkt en dump
te AMSAT-Phase-IIIa zonder par
don in de Atlantische Oceaan.
Later op de avond van de dag, die
bekend werd als "Black Friday", stel
de Tom Clark, W3IWI, de amateur
wereld een beetje gerust: "Wat we op
zwarte vrijdag verloren was plaatma
teriaal, zonnecellen, batterijen, transistoren, een hoop slaap en een belang
rijk
deel van ons leven gedurende de
Afb.XII.2-21. ESA technici monteren de AMSAT-Phalaatste
paar jaar. Wat we verdienden
se-llla satelliet aan de CAT (/Application Technology
in diezelfde jaren was een hoop ken
Capsule). Boven Phase-llla zit FIREWHEEL, de zo
nis. We zijn in staat gebleken een ge
genoemde Primary Payload. De cilinders bevatten
De radiotechnische problemen wa barium, lithium, explosieven en andere mengsels compliceerde satelliet te bouwen! We
ren relatief eenvoudig op te lossen, die als ze tot explosie werden gebracht een zicht hebben kennis opgedaan van ruimte
ook voor de amateurwereld. Maar er bare "stoom‘,-wolk moesten vormen. Deze wolk vaarttechniek die niemand van ons
zijn dagen dat zelfs de doorgewinter moest wetenschappers de mogelijkheid bieden het ooit had gehad. We leerden dat we
de High-Tech amateur geen raket- aard-magnetisch veld te bestuderen. Het was de konden werken als een team ondanks
de verschillende nationaliteiten en de
motortje bouwt in zijn garage!
bedoeling dat Phase-llla al geruime tijd van de
verschillen in cultuur, gewoonten en
Gelukkig waren er amateurs te vin raket gescheiden zou zijn als het vuurwerk begonI
persoonlijkheden. We leerden ook dat
den die al die technieken wel be
in de amateurgemeenschap voldoende
heersten en wel op het al eerder genoemde Goddard Flight
bronnen
te
vinden
zijn
o...J___
o______ rproject
--j— van
om
een dergelijk
ingewikkeld
Space Centre in Maryland. Speciaal voor de AMSAT-crew
de grond te krijgen. In dit geval een project dat kon wedijveren
werd daar een "laboratorium" gebouwd, midden in het be
met soortgelijke commerciële projecten waar tientallen miljoe
zoekerscentrum van het instituut. Hier werd de eerste Phase
nen
dollars mee gemoeid zijn. Al die kennis is nog steeds aan
III (A) satelliet gebouwd door AMSAT-"personeel", direct op
wezig.'
We speelden al met de gedachte een bos plaatmateriaal
de vingers gekeken door de bezoekers van het Centrum. Het
aan te schaffen om een nieuw frame van te maken. We hebben
lab kreeg dan ook de bijnaam "de vissekom" (afb.XII.2-21).
Op 23 mei 1980 ging het eerste lanceervenster open om immers nog de tweede set zonnepanelen, accu ‘s en sensoren in
1130 UTC. Op de lanceerbasis van ESA (European Space voorraad! We hebben ook alle documentatie zoals schema's en
Agency) in Kourou (Frans Guyana) stond de ARIANE L-02 printlayouts die nodig zijn om een nieuwe satelliet te bouwen!
Ook aanwezig is het netwerk van grondstations om de satelliet
raket te wachten totdat het tropische weer goed genoeg was te
beheren."
om de nieuwe raket te lanceren. De ARIANE was een ge
Kortom
de situatie was niet zo hopeloos als zich in eerste
heel nieuwe, door ESA ontwikkelde raket, bedoeld voor het
instantie
liet aanzien. Binnen enkele weken hadden zich zolanceren van satellieten naar een hoge elliptische of geosta
vclcn,
ook
zij die reeds bij het project betrokken waren ge
tionaire baan om de aarde. AMSAT moest bij het veroveren
weest, bij AMSAT gemeld met technische, financiële en mo
van het plaatsje aan boord concurreren met zo’n 80 andere
rele ondersteuning, dat het Phase III project gegarandeerd
belangstellende organisaties’ Na negen jaar van intensieve verder
kon.
planning en vier jaar bouwen was het zover.
Wat
was
er wel verloren gegaan bij de crash? Het Phase lila
De AM S AT-crew kon nu luisteren naar de president van
project was het meest complexe en het duurste en er was
AMSAT, TomClark, W3IWI, die het aftellen van de lance
meer tijd in gestoken dan in welk voorgaand AMSAT-project

470

1III fnr

III

dan ook. De satelliet bevatte een mode B relaistation met
een 50 watt-cindtrap met bijbehorend energiesysteem, een
computer om een flexibele controle mogelijk te maken, een
Codestore en verschillende sensoren die de besturing van de
juiste informatie moesten voorzien en zodoende de antennes
met hoge gain op de aarde gericht te kunnen houden.
Voorts twee bakens aan beide einden van de 180 kHz brede
doorlaatband. Al dit moois werd gebouwd in Canada, Hon
garije, Japan, West-Duitsland en in de USA De eindverant
woordelijkheid lag in handen van Jan King, W3GEY. Ook
Karl Meinzcr, DJ4ZC, was in hoge mate betrokken bij het
ontwerpen en construeren van de satelliet. Verschillende
unieke technische hoogstandjes werden door hem bedacht
en uitgevoerd. Als erkenning voor de Duitse bijdrage aan het
geheel en de door ESA gesponsorde lancering zelf kreeg de
satelliet een Duitse zendmachtiging onder de call DLoOS.
Op 16 juni 1980 werd een deel van de raket uit zee ge
borgen en voor onderzoek naar Frankrijk gebracht;
afb.XII.2-22. In principe bleek dat de derde trap van de ra
ket op zich wel te bergen zou moeten zijn. Hij lag op onge
veer 40 meter diepte en een paar kilometer ten zuiden van
het eiland Hes du Salut. Door de aanwezigheid van de raket
motor in de satelliet en de hoofdlading van de ARIANE, die
bestond uit de FIREWHEEL satelliet met een hoop explosieven aan boord, waren de veiligheidsrisico’s voor een ber
ging veel te groot. In eerste instantie werd een stukje kunst
stof gevonden in één van de brandstofleidingen naar de fa
lende raketmotor. Bij nader onderzoek bleek echter dat dit
stukje kunststof nooit in contact was geweest met de brand
stof en dus pas later (na de ramp) op de bewuste plaats te
recht moest zijn gekomen. Proeven bewezen dat dit ook
nooit de oorzaak van het probleem geweest kon zijn. Analy
se van de geluiden van de motoren tijdens de vlucht en de
telemctrie gaven geen grote afwijkingen te zien. Uiteindelijk
kwam er op 16 oktober 1980 een uitgebreid rapport uit
waarin ESA/CNES bekend maakte dat de oorzaak moet
hebben gelegen in een onregelmatige verbranding die een
trilling met een frequentie van meer dan 2000 Hz veroor
zaakt had in de verbrandingskamer [L7]. Dit leidde ertoe dat
verschillende onderdelen van de motor al ruim 5 seconden
na de ontsteking wer
den beschadigd. 64
seconden na lift-off
werd de motor door
deze beschadigingen
geheel vernield en
nog 40 seconden later
deed de inmiddels
. -50.^
uitgebroken brand in
de ruimte tussen de
vier motoren de eer
ste trap van de raket
ontploffen! ESA ging
aan het werk om de
resonantieverschijnselen in de Viking-mo
toren op te lossen ...
1
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Afb.XII.2-22. Overblijfselen van de
motor “D“ van ARIANE-L02.

XII.3

AMSAT-Nederland

Eerder in dit hoofdstuk werd melding gemaakt van de
oprichting in de U.S.A van AMSAT op 3 maart 1969.
Door het continu beschikbaar zijn vanaf eind 1972 van
OSCAR-6 was de activiteit van een aantal Nederlandse
zendamateurs zodanig gegroeid dat er behoefte ging ont
staan aan één of andere vorm van samenwerking om de acti
viteiten te kunnen coördineren. Op initiatief van PAoWLB,
de actiefste onder hen, leidde dit tot de oprichting door de
VERON van de stichting AMSAT Nederland (AMSAT-NL).
Dit geschiedde door het opstellen van een notariële oprich
tingsakte op 13 maart 1974. Hierin werd opgenomen dat de
bestuursleden zullen worden benoemd door de VERON, on
der goedkeuring van AMSAT-USA. De stichting stelde zich
o.a. ten doel "het stimuleren van- en deelnemen aan de ont
wikkeling van satellieten voor amateur-radiocommunicatie
door financiële en/of technische bijdragen aan projecten van de
Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT-USA), geves
tigd te Washington, D.C., Verenigde Staten van Amerika, en
het bevorderen van de deelname aan deze vorm van radio
communicatie door het doen van informatieve publicaties,
bestemd voor de Neder
landse radio-zend-amaSTICHTING
teurs; één en ander in
de ruimste zin, en in sa
menwerking met de Ver
NEDERLAND
eniging voor Experimen PO BOX BZ ' OOOO K 2460 Tr^e (Mecr>e^i®rM3»
teel Radio Onderzoek in Afb.XII.3-1. Het AMSAT Nederland logo.
Nederland, gevestigd te
Amsterdam."
Het bestuur dat werd benoemd bestond uit:
W.L.B.J. Dekker, PAoWLB, voorzitter; J.F.M. van der List,
PAoJOZ, secretaris; J. Hoek, PAoJNH, penningmeester en
de leden: H. Ripet, NL314, en C.J. Schepp, PAoEPS.
NL314 was redacteur van VERON VHF Bulletin en ver
zorgde daarin de nodige publicaties. PAoJNH onderhield de
contacten met de VERON. Als correspondentieadres werd
gevoerd: Postbus 87 Noordwijk, zie afb.XH.3-1.
AMSAT NL ging zich actief bezig houden met de werving
van contribuanten. Ze werden automa
tisch lid van AMSAT-USA (ze kregen
een AMSAT-nummer en AMSAT
Newsletters) en gingen daardoor bijdra
gen aan de verdere ontwikkeling van
amateursatellieten. Van de contributie
van ƒ 25,- werd S 10,- naar AMSAT___
i USA overgemaakt.
De lancering van, en de gegevens van
de eerste verbindingen via OSCAR-7 in
november 1974, werden door AMSAT
NL geheel via PAoAA uitgezonden. Zie
afb.XII.3-3.
NL314 verzorgde AMSAT-NL INFOrmatie bulletins noqt de contribuanten.
PAoWLB en PAoJOZ verzorgden pu
blicaties in Electron en gaven lezingen
en demonstraties in het land. Zie afb.
turbopomp van de Viking-V
XII.3-2.
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Afb.Xll.3.2. Het satelliet-station van W.LB.J. Dekker, PAoWLB, zoals
dat onder de roepletters PA6ZAZ/A gebruikt werd tijdens de grote
tentoonstelling van VERON afd. Zaanstreek, welke op 2-3 juni 1973
bij Bruynzeel te Zaandam werd gehouden. Links de RACAL RA17ontvanger en rechts de eigenbouw conversie- en zendapparatuur.

/ \

Afb.Xll.3.3. AMSAT-NL bij PAoAA tijdens de lancering van OSCAR-7 in
november 1974. Van links naar rechts W.L.B.J. Dekker, PAoWLB (AM
SAT-NL), AS.T. Kruijf. PAoWV (PAoAA), C.J. Schepp, PAoEPS (AM
SAT-NL), P. van Weerlee, PAoYZ (1st operator PAoAA) en J.F.M. van
der List, PAoJOZ (AMSAT-NL).

In de loop van de 70-er jaren was N.T.M. Janssen, PAoDLO, begonnen met het verzamelen en rubriceren van ge
gevens over amateur- en wecrsatellieten. Aanvankelijk wer
den de verzamelde gegevens weer verspreid in informatienetEr werd een werkgroep ingesteld, met o.a. amateurs uit de ten op 80 m (Hamsat-net) en 20 m (Amsat-EU-net). Later
regio’s Eindhoven en Leiden, welke ging onderzoeken of het werden ze gepubliceerd als HAMSAT-bulletin en door ver
mogelijk zou zijn om in Nederland een deel van een nieuwe schillende verenigingsstations in binnen- en buitenland ge
satelliet te ontwerpen en te bouwen. Met de industrie wer bruikt. Het werd ook in RTTY uitgezonden vanuit Eindho
den contacten gelegd t.a.v. de mogelijkheid om speciale com ven. Hij werd daarbij geholpen door verschillende amateurs
ponenten hiervoor beschikbaar te kunnen krijgen. Gezien de uit de regio die verschillende bijkomende werkzaamheden
complexiteit van een dergelijk omvangrijk project is één en voor HAMSAT verrichten. De groep bleef geheel onafhan
kelijk werken voor de amateursatellietendienst (en doet dat
ander in ons land echter niet van de grond gekomen.
thans nog steeds). De in 1981 nieuw leven ingeblazen ru
Het maximum aantal contribuanten bedroeg 109 in 1975 en briek AMATEURSATELLIETEN in Electron en ook VHF
229 in 1976. Daarna nam het aantal contribuanten vrij sterk Bulletin maakten - en maken nog steeds - ook dankbaar ge
af doordat er te weinig reclame werd gemaakt en de toezen bruik van de door Nico verzamelde gegevens. In de loop van
ding van AMSAT Newsletters uit de U.S.A. in 1977 uitbleef. de jaren bouwde hij contacten op over de gehele wereld.
In 1978/1979 werd een actie gevoerd voor financiële bijdra Voor dit vele werk dat hij en de HAMSAT-groep om hem
gen ($ 10,-) voor de aanschaf van zonnecellen voor de AM heen verrichtte, werd hij door het Wetenschappelijk RadioSAT Phase III satellieten. De gevers kregen een certificaat.
fonds VEDER benoemd tot Amateur van het Jaar 1985.
Het enthousiasme van het begin nam af en de werkers van
het eerste uur, PAoWLB, PAoJOZ en NL314 konden zich In 1982 komt de discussie op gang over de toekomst van
door hun werk en/of andere persoonljke omstandigheden AMSAT-NL. Overwogen wordt o.a. het opzetten van een
steeds minder voor AMSAT-NL inzetten. Het Hoofdbestuur nieuwe overkoepelende Nederlandse organisatie en het om
van de VERON benoemde daarom per 1 februari 1980 een zetten van AMSAT-NL in een commissie binnen de VE
nieuw bestuur van AMSAT Nederland:
RON. Vastgesteld werd dat de opzet van AMSAT-NL lang
W.D.M.J. Janssen, PE1CMX, voorzitter; J.P. van der Fluit, niet ideaal was. Het is een stichting en dus onafhankelijk,
PAoKTF, secretaris; J.J.F. van der Tuijn, PAoJJT, penning maar deze leunt echter zowel financieel als organisatorisch
meester en daarnaast de leden: J. Oudelaar, PAoJOU en J. zwaar op de VERON. Door het lage aantal betalende con
Hoek, PAoJNH. Er kwam een opleving in de activiteiten en tribuanten is een zelfstandige opzet vrijwel onmogelijk. Ook
de werving van contribuanten/leden AMSAT-USA. Er werd AMSAT-USA (later AMSAT-NA Noord Amerika) maakt
een vrij groot aantal life-members geworven ($ 100,-). Het een crisis door. Daardoor tonen veel Europese amateurs
totaal aantal contribuanten in 1980 is daardoor weer geste meer interesse in Europese organisaties als AMSAT-DL De
gen tot zo,*n 48. De contacten met andere AMSAT organi contacten die door HAMSAT inmiddels waren opgebouwd
saties in het bijzonder met AMSAT-DL, werden verbeterd.
maken het ook niet eenvoudiger om een nieuwe organisatie
Per 1 juli 1980 verhoogt AMSAT-USA de contributie van op te zetten. HAMSAT is bekend geworden in Europa. Uit
$ 10 naar $ 20 en voor de life-member van $ 100 naar $ 200. eindelijk wordt besloten de stichting AMSAT-NL per 31 de
Dit houdt in dat AMSAT-NL een jaarljkse bijdrage van de cember 1982 op te heffen. De activiteiten binnen de VE
contribuanten moet gaan vragen van zo’n ƒ 50,- om de $20 RON welke verband houden met amateursatellieten worden
naar de USA over te kunnen maken en ook zelf nog enige opgedragen aan de VHF/UHF commissie, waarbinnen PAo
activiteiten te kunnen ontplooien.
JJT en PAoJOU deze zaken verder zullen behartigen.
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Hoofdstuk XIII

Van lamp tot buis
E. Kaleveld, PAoXE

De ontwikkeling van de radio-lamp in Nederland
Toen in de eerste novemberdagen van 1917 een Duits water weg naar Engeland de route noordelijk van onze Waddenei
vliegtuig bij Terschelling landde - of beter gezegd strandde - landen kozen.
was het de inzittenden kennelijk om internering in het neu
trale Nederland te doen. Niets werd vernietigd en het vlieg Op 12 september 1917 was het luisterverbod opgeheven tuig met alle apparatuur werd onbeschadigd aan de snel ge het had net drie jaar geduurd - en vele amateurs van die
arriveerde Nederlandse Marine overgegeven. Hiertoe be eerste dagen zochten naar betere detectiemethoden dan het
hoorde ook een radio-ontvanger met de nieuwe drie-elek- wispelturig kristal om hun draadloze tijdseinen en weerbe
trodenlampen, drie stuks Telefunken EVN 94. Deze lam richten te kunnen ontvangen. Er waren wel geruchten in
pen, zoals buizen toen algemeen heetten, werden op 15 no omloop over Franse TM-lampen en Engelse R-lampen, sta
vember van dat jaar door marineofficier Dubois en luitenant biele detectoren die met elektronenemissie van een gloeien
Tolk van het Ministerie van oorlog, het toenmalige Ministe de draad werkten en waarmee versterkingen van wel hon
rie van defensie, aan de heer K.M.E. Schuurmans van Strij- derd maal konden worden bereikt. Tenslotte was het patent
en, directeur van de "N.V. Metaaldraadlampenfabriek Hol op de drie-elektrodenlamp van Lee de Forest al in 1908 ver
land" in Utrecht gegeven met het verzoek deze als geheime leend, al was dit ook zonder veel opzien gebeurd en al heet
opdracht van de Nederlandse Regering te willen reproduce te het produkt toen>luJ/on.
ren. Al spoedig, op 23 november, kon ir. F.B.A. Prinssen, de
Maar op 17 maart 1918 was het zover: op de eerste radiotentoonstelling in den Haag waren de wonderlampen te zien,
te horen en te kopen [M2]. Het electrotechnisch bureau Bal
in Breda, eigenaar de heer L. Bal, ex-PAoPM (afb.XÜI-2),
had lucht gekregen van de Holland-lamp en liet deze in zijn
opdracht door de N.V.Draad en Lampenfabriek Pope in
Venlo nabouwen. In uiterlijk verschilden deze Bal-lampen
weinig van de Holland-lamp. Cilindrische plaat- en rooster-

Afb.XJII-1. De eerste in Nederland gefabriceerde radiolamp. Dat
gebeurde door de N.V. Metaaldraadlampenfabriek Holland te
Utrecht in 1917.

produktiemanager, een bruikbare kopie leveren, en op 14
december 1917 werden ten overstaan van vertegenwoordi
gers van het Ministerie van oorlog en van dr.ir. N. Koomans
van de P.T.T. meerdere lampen tot volle tevredenheid als
detector en als versterkerlamp gedemonstreerd [Ml]. De
Nederlandse Marine bestelde er dan ook prompt een aantal
van.
De "Holland"-lamp is verantwoordelijk voor de typische uit
voering van de Nederlandse radiolampen in de eerste vijf
jaren. Als gloeilampenfabriek was men in Utrecht gewend
aan de glaskolf een Edison-schroeffitting te monteren en zo
werden dan ook aan de beide uiteinden van de buisvormige
radiolamp twee E14-fittingen gemonteerd, één voor de 4 volt
0,5 ampère gloeidraad, de andere voor anode en rooster
(afb.XIII-1). Deze lamp werd overigens niet in een houder
geschroefd: daar beide uiteinden gelijk-rechtsdraaiend waren
werden zij vastgeklemd tussen verende metalen plaatjes.
Volledigheidshalve willen we vermelden dat één bron de lan
ding van het Duitse vliegtuig in het Brabantse Gilze Rijen
laat plaatsvinden. Maar waarom dan de interventie van de
Marine? Terschelling schijnt als landingsplaats betere papie
ren te hebben, ook al omdat Duitse vliegtuigen voor hun

Afb.XIII-2. L Bal liet radiolampen maken bij
Pope te Venlo.
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elektroden werden vervangen door een
plaatvormige anode, zoals bij de Ameri
kaanse VT1, maar de buisvorm met aan
beide zijden Edison-fittingen bleef behou
den. Bal bood zijn lamp aan voor ƒ 10,=.
In 1920 werd Pope overgenomen door
N.V. Philips te Eindhoven en kwam er
een eind aan de fabricage van gloeilam
pen en radiolampen in Venlo.
Van nu af maakte Pope uitsluitend draad
en kabels, en de naam werd dienovereen
komstig gewijzigd.
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Afb.Xlll-3. Karakteristieken van de door de N.V. Metaaldraadlampenfabriek gefabriceerde
lamp, opgenomen door de ARRL en gepubliceerd in QST van maart 1920.

Maar Bal was niet de enige die deze lu
cratieve handel ontdekt had. Kort na de
opheffing van het luisterverbod was ir. Hanso Henricus
Schotanus Steringa Idzerda, die we als eigenaar en exploi
tant van de eerste Nederlandse omroepzender PCGG reeds
ontmoetten, via zijn N.R.I., de N.V. Nederlandschc Radio
Industrie, begonnen met het fabriceren van kristalontvangers. Onderdelen werden reeds eerder onder de naam "H7reless” verkocht [M2]. In het kader van zijn activiteiten had
Idzerda ook een paar de Forest-Audions uit Amerika ge
ïmporteerd en hij sloot nu met de N.V.Glocilampenfabriek
Philips een contract af om deze lampen voor hem na te bou
wen. Als uitvoering werd weer de buisvorm met schroeffitting gekozen, zoals Bal, Pope en Holland die al eerder had
den geproduceerd, en net als de Bal-lamp met een plaatvor
mige anode. Een clausule in het contract vermeldde dat Idzerda zich voor een minimum afname van 180 stuks per jaar
garant stelde! Deze lampen kwamen omstreeks april 1918 in
de handel tegen een prijs van ƒ 12,50. De N.R.I. was altijd al
duurder dan de concurrentie geweest [M3]! Het succes was
overweldigend. Binnen negen maanden waren er al 1200 ge
nummerde lampen van het type A Philips Idcezet verkocht,
blijkens een advertentie in Radio Nieuws van januari 1919,
terwijl er in totaal zo’n 4000 stuks hiervan werden gefabri
ceerd. Nog steeds werd aan de buisvorm met de schroeffittingen aan de beide uiteinden vastgehouden, een erfenis van
de Holland-fabriek uit Utrecht [M4]. Een Philips’ vertegen
woordiger stuurde eind 1919 een exemplaar van deze lamp
naar de American Radio Relay League, die er in hun maand
blad QST van maart 1920 een uitgebreide recensie met foto
van publiceerde, samen met door hen opgenomen karakte
ristieken (afb.XHI-3). Men was daar niet zo wild enthousiast
over deze lamp: betrekkelijk laag vacuüm, niet zo gevoelig
als de Amerikaanse lampen, terwijl de levensduur geacht
werd kort te zijn, wegens de helderheid van de gloeidraad!
Bovendien kon de recensent de lamp niet aan het oscilleren
krijgen [5]. En QST vond het ook maar vreemd dat de
schroefdraden van de rillingen allebei rechlsdraaiend waren.
Zo kon je, schreef men, de lamp toch nooit in haar houders
draaien. Maar dat moest immers niet, zij werd geklemd!
Bij Philips was men diep onder de indruk van de verkoopcij
fers van de Ideezet-lamp, en men nam dan ook met bekwa
me spoed de ontwikkeling van radiolampen zelf ter hand.
Reeds in juli 1919 was Philips onder eigen naam met de ver
koop van radiolampen met ongeveer gelijke karakteristieken

en opbouw als de Ideezet-lamp begonnen.
Met schroeffitting en het lichteffect van de wolframgloeidraad was ook hiermee het vaderschap van een gloeilampen
fabriek niet verloochend! In april 1922 leverde Philips de Cl,
een laagvacuümlamp, en de CII, een hoogvacuümlamp aan,
be-
beide met een 3 V, 0,5 A gloeidraad, en weer met de be
kende schroeffitting en plaatvormige anode.
Ideezet had inmiddels de strijd met de machtige Eindhovena
ren en hun reclamecampagnes opgegeven. Tezelfder tijd
kwam Philips uit met de BI, de Bil en de BUI, lampen met
een heldere ronde glazen bol en cilindrische plaat en rooster,
voorzien van de Franse vicr-pens-voet met 18 mm lange en 3
mm dikke pennen, waarbij de plaataansluiting wat verder uil
het midden slaat dan de andere drie. Dit zou jarenlang de
standaard Europese voet blijven. Overigens maakte Philips
deze lampen ook met de Duitse Telcfunkcnvoet: vier korte
4 mm pennen in een vierkant met een nok [M6]. De ver
schillen tussen de BI, de Bil en de BUI, later ook BI, B2 en
B3 genoemd, lagen alleen in de gloeispanning; hun karakte
ristieken waren praktisch gelijk. De E-lamp was een bolvor
mige hoogvacuüm-eindlamp van Philips, evenals de F-lamp,
bedoeld als zendlamp met 2,5 watt bij 250 volt anodespanning. Al deze typen, evenals de D2 deteclorlamp, kwamen in
de loop van 1922 in de handel. Begin 1923 werd de B2 lamp
uitwendig en inwendig drastisch veranderd. Ze kreeg een
peervormigc glazen kolf en bovendien een veel lagere gloeislroom, 0,15 ampère bij 5 volt. Dit was bereikt door aan de
wolframgloeidraad sporen van thorium toe te voegen, waar
door bij lagere gloeistroom toch voldoende emissie werd be
reikt. Omdat thorium echter met in de lamp achtergebleven
gastesten oxydeerde werd nu de binnenzijde van het glazen
omhulsel met een gasabsorberende magnesiumlaag bedekt,
het zogenaamde getter. De Philips Miniwalt lamp was gebo
ren [M7]! Het zou te ver voeren alle typen van de nu stor
machtig verlopende ontwikkeling bij Philips op te noemen.
Wel verdient nog vermelding de in mei 1923 uitgekomen
DVI, een helgloeier, en de latere BVI met een wolfram-thorium-gloeidraad, een zwakgloeiende Miniwatter. De
DVI en de BVI, ook als B6 gestempeld, waren dubbelroosterlampen, een ontwikkeling bij Siemens door Schottky in
1917. Een extra rooster tussen gloeidraad en stuurrooster,
ruimteladingsrooster genoemd en aan de plus-spanning ge
legd, bewerkte dat de anodespanning van deze lampen tol
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Weg met die ergernis!
De grootc anode batterij, met
haar wisselvallige werking, met Neemt

Philips

haar aanleiding tot gekraak en [)ubbel-PoOSter
gesis in de telefoon, kunt gij 7
———————
thans nagenoeg missen.
M1PP
(Tetrode)

(~UJerkt subliem
met slechts
2 — 10 Volt
anodespanning

PHILIPS

Afb.XJII-4. Advertentie, geplaatst in Radio Expres van 1924.

5... 10 volt kon worden verlaagd (afb.XIII-4). Vooral in Ne
derland en in Frankrijk waren, dankzij een intensieve recla
mecampagne door Philips, deze dubbelroosterlampen tot het
eind van de twintiger jaren zeer in trek [M8J. De vier-pens
Franse voet werd van nu af door Philips universeel toege
past, terwijl het ruimteladingsrooster in Nederland werd aan
gesloten via een schroefje op de lamphuh; in Frankrijk ge
bruikte men hiervoor een vijfde pen in het midden.

In 1924 werd de nomenclatuur door Philips veranderd, waar
bij een loghch coderingssysteem werd ingevoerd. Hierbij
werd iedere lamp door een letter, aangevende de glocistroom, en een drie- of viercijfernummcr aangeduid. Het
eerste cijfer - bij vier cijfers de eerste twee - gaf de gloeispanning aan, de laatste twee meestal de versterkingsfactor.
De A410 bijvoorbeeld had 60 mA gloeistroom, 4 volt gloeispanning en een versterkingsfactor van 10. Was het tweede
cijfer een 4 dan gaf dat aan dat het een speciale lamp was;
de A141 was een 1 volt-dubbelroosterlamp; de A442 een 4

Radio-lampenfabriek
„ELECTRA”
SCHOOLSTRAAT 3
TILBURG
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Onze fabriek heeft GEEN FILIALEN, nóch te
Amsterdam, nóch te Tilburg.

Wij zijn uitsluitend gevestigd Schoolstraat 3.
Aan onze fabriek is GEEN reparalie-inrichting verbonden.
Afb.XJII-5. Eén van de concurrenten van Philips die in 1925 met radiolampen adverteerde.

volt-hoogfrequent-schermroosterlamp; de B443 een pentodeeindiamp; deze beide laatsten waren ontwikkelingen van de
latere twintiger jaren. De B443 was door Philips in eigen
regie ontwikkeld. In 1925 werd de metalen lamphuh vervan
gen door een geperste huh van een soort bakeliet, door Phi
lips Philite genoemd. In 1927 kwam de F-serie met indirect
verhitte kathode op de markt, waardoor het gloeilichaam
met wisselstroom kon worden gevoed. Maar het was niet
alleen Philips die zich op deze lucratieve handel had gewor
pen. Winstmarges waren hoog, de markt had een enorm po
tentieel en iedereen die apparatuur had om gloeilampen te
maken kon in principe ook radiolampen bouwen of nabou
wen!
In 1923 werd het contract tussen het Ministerie van oorlog
en de N.V. Metaaldraadlampenfabriek Holland beëindigd en
van die datum af biedt "Holland" dan ook radiolampen aan
met de Europese vier-pens-voet; eerst onder de naam "Stangold", later ah "Radispar". Helaas moest deze pionier in 1928
sluiten wegens aangevraagd faillissement. Philips was te
sterk’
De gloeilampenfabriek M. Heussen in Arnhem begon in
1921 radiolampen te fabriceren, ah eerste de LVB in de
schroeffittingtraditie. Alle verdere door Heussen gefabriceer
de lampen hadden echter de Europese vier-pens-voet. In
1922 omvatte hun assortiment een dubbelroosterlamp, een
detector, een eindlamp en zelfs een 3 watt-zendlamp, de Z3.
Heussen verkocht zijn lampen - ook al om de Philips’ paten
ten te ontduiken - onder vele fantasienamen en exporteerde
ook naar Engeland en Frankrijk. De gloeilampenfabrieken
Elektra in Tilburg (afb.XID-5), Splendor in Nijmegen en Ra
dium in Amsterdam, die zich later ah Radio Record in Til
burg vestigde, leverden tot in de vroege dertiger jaren lam
pen; eerst illegaal, later ook vaak legaal onder Philips’ licen
ties. In 1925 verkocht Philips (volgens de advertentie ”6000
arbeiders, meer dan honderd Doctoren, Ingenieurs en Technici
in hunne Laboratoria”) de inmiddels verouderde Dl voor
ƒ 3,50; de nieuwere A410 voor ƒ 7,50; terwijl de piraten tus
sen ƒ 3,50 en ƒ 5,= voor hun lampen vroegen [M10].
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Een interessante zijtak was het
repareren van doorgebrande of
emissieloze gloeidraden. Vooral
Radium was hierin gespeciali
seerd, waarbij ze ook verouder
de helgloeiers in zwakgloeiers
veranderden (afb.XIIl-6). Ook
de firma Middelraad in IJmuiden, onder de roepletters
PCMM bekend als één van de
eerste omroepzenders, verwierf
zich grote faam als glocidraadreparateur en zelfs als fabrikant
van speciale lampen op bestel
EL
ling [Mll]. Overigens was Ne
Mer GEwoon wattvprbruik ƒ2.— I
kim
/wfrjZcZr/
derland zeker niet het enige
MET MiniMUM WATTVERBRUIK „ 2.75
land waar zwart of grijs radioGROOTE TYPES
.—
|[)PPAllcni WORDT KOSTELOOS THUISfaEBBAOfT]
ZELES
DE DOL 6Efif?OAEH fS /
lampen geproduceerd werden.
Op de enorm groeiende radiomarkt in de Verenigde Staten
van de twintiger jaren waren er
AMSTERDAM
TILBURG
SINGEL JBB TIL.3GS8B
BREDGSCWEWKd^STILJ24t
naast de groten - R.C.A., Westinghouse, Cunningham en Ge Afb.XIII-6. Repareren van de gloeidraad van een defecte radiolamp was in de jaren twintig gebruikelijk
neral Electric - zo’n 350 merken en goedkoper dan een nieuwe.
en merkjes van min of meer
zwarte producenten, van Acton
en Airline tot Yankee en Zenith. Zelfs Philips deed - zij het Philips had de slag gewonnen: het maken van buizen werd
niet onder eigen naam - een mislukte poging om op de specialistenwerk, verbonden met veel research, plus een per
Amerikaanse markt door te dringen onder het merk "Star", fecte marketing-organisatie en veel geld voor reclame. De
de Philips’ ster! Dit leidde tot een licentiecontract met concurrentie, tenminste die in eigen land, was uitgeschakeld
R.C.A. Philips mocht niet onder eigen naam verkopen of opgekocht, legale importen werden door hoge invoerrech
[M12]! Maar in Nederland had Philips een machtspositie en ten bemoeilijkt.
verhinderde op alle mogelijke manieren de import en ver
koop van de altijd goedkopere buitenlandse import- en Ne In mei 1945 werd de situatie voor de Nederlandse amateur
derlandse piraatprodukten.
totaal anders. Ons land, en geheel West-Europa, werd over
De amateur wist zich echter te behelpen en kocht, vaak via stroomd met buizen uit legervoorraden van de geallieerden
België, de daar in het algemeen veel goedkopere lampen. En tegen prijzen waarvan we voor 1940 alleen maar hadden
wie het nog goedkoper moest doen kocht voor een paar kunnen dromen. Een 807 voor een paar kwartjes, 6SK7 en
dubbeltjes gebruikte lampen op de rommelmarkt. Er beston 12SJ7 te geef, alles nieuw en ongebruikt; en dan nog de niet
den allerlei recepten om emissie-arme lampen weer aan het te versmaden LS50 of de universele RV12P2000 uit de voor
praten te krijgen; je liep dan met een batterijtje in je zak om raden van de ex-bezetter. Maar de buizenvreugd duurde niet
via je tong te voelen of de gloeidraad nog heel was. En als lang: in 1948 verscheen de eerste publikatie van Stockley,
niets meer lukte waren de voeten nog altijd bruikbaar als Bardeen en Brattain over de transistor en omstreeks 1953
lamphulsspoelen voor je kortegolfontvanger! Het zou te ver kwam dit wonderding eerst langzaam, toen steeds sneller in
voeren in detail in te gaan op alle verdere ontwikkelingen opmars [M14]. Heden ten dage hebben de meeste firma’s de
van de radiolampenmarkt in Nederland. In de dertiger jaren fabricage van radiobuizen gestopt en de nog aanwezige voor
nam het aantal typen zeer sterk toe, zowel in de specialisatie raden worden voor speciale toepassingen verkocht tegen
van de toepassing als in de uitvoering. De Franse, later ge even speciale prijzen. De 1920-lampen gaan weg tegen vernoemd Europese vier-pens-voet werd een vijf-pens-voet met zamelaarsprijzen die ir. Idzerda en de toenmalige Phide invoering van de wisselstroomlampen, eventueel waar no lips-dealers zouden hebben doen watertanden ...
dig met een schroefje op de huls.
Maar het is toch wel prettig te constateren dat ook op het
In 1933, met de invoering van de mengheptoden kwam de gebied van radiolampen en -buizen ons land een eerste
Europese P-voet met acht zijnokken. Philips bracht hiermee plaats in Europa heeft ingenomen; echte entrepreneurs in de
de "Gouden Miniwatt"-serie uit. In 1941 kwamen sleutelbui- vroege twintiger jaren en daarvoor, en serieus wetenschap
zen op de markt en voortaan waren het dan geen lampen pelijk onderzoek daarna, resulterend in vele nieuwe typen.
meer, maar radiobuizen- Het jaar 1947 bracht de rim- Zonder "radiolampen" zou de N.V. Philips zeker niet gewor
lock-serie, iets later gevolgd door de zeven-pens-miniatuur- den zijn wat ze nu is!
buizen en de negen-pens-novalvoet (M13J.
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Hoofdstuk XIV
Telegrafie, de oudste radiocommunicatiemethode
E. Kaleveld, PAoXE

Seinsleutels
Telegrafie: voor sommigen een noodzakelijk kwaad, wat je
na het zendexamen maar zo gauw mogelijk moet vergeten,
voor anderen de mooiste en meest efficiënte radiocommuni
catiemethode: draadloze telegrafie. Alleen deze woorden al
hebben voor sommigen - velen? - een magische klank.
Hoe dan ook, telegrafie is niet weg te denken uit het radioamateurisme en daarom in dit jubileumboek wel een apart
hoofdstuk waard.
In de beginjaren van de "draadloze" was telegrafie zeker ver
reweg de meest gebruikelijke vorm van berichtoverbrenging.
Bij de vonkzender, toen nog oppermachtig, was de te onder
breken stroomsterkte meestal groot, en de op landlijnen ge
bruikte seinsleutels hadden hiervoor een te klein contact
oppervlak. Relais voor grote stroomsterkten waren duur of
voor de amateur niet te koop en bovendien vereisten ze een
extra stroombron. Er waren peperdure commerciële sein
sleutels voor vonkzenders: met koelribben rond de contac
ten, met centimetergrote contactoppervlakken, of zelfs met
oliekoeling, ook al om vonkvorming en inbranden te voorko
men. Maar de amateur van die dagen behielp zich meestal
met afgeslepen munten, gesoldeerd op de contacten van een
landlijnsleutel. Het morseschrift was in de eerste jaren de op
landlijnen in de Verenigde Staten gebruikelijke American
Morse Code, omstreeks 1840 bedacht door Samuel Morse en
zijn medewerker Alfred Vail. Het was gebaseerd op een sys
teem van punten en strepen, met binnen de lettertekens
soms extra pauzes. De "A" was de nu nog bekende puntstreep, maar de C was bijvoorbeeld punt-punt-extra pauze-punt. Ook waren er langere en kortere strepen. Het
internationale of continentale, vroeger ook Duitse morsealfabet genoemd, werd in 1851 door Clemens Gerke uitge
werkt. Het was, net als de Amerikaanse code, gebaseerd op
punten en strepen, alleen waren alle strepen even lang, en
er bestond geen verschillende pauze binnen de tekens van
een letter zelf. Dit alfabet van Gerke is bijna ongewijzigd het
nu nog gebruikte morse-alfabet; het werd van 1852 af op de

Afb.XlV-1. Elegante seinsleutel zoals die reeds in de vorige eeuw
werd gebruikt; een zogenoemde Camelback.

landlijnen in Europa en ook op de onderzeese kabels naar
Amerika toegepast, en later ook door de Europese radiotelegrafisten. In Amerika bestonden er nog verschillende ande
re systemen. Zo had de Amerikaanse marine weer een eigen
sein-alfabet. In 1912 werd bij de Amerikaanse radiowet de
International Code verplicht gesteld voor radiocommunicatie
en verloren de Amerikaanse code en alle andere systemen
snel terrein. Overblijfsels van deze Amerikaanse code zijn
ook nu nog te vinden. Zo was het teken voor
punt-pauze-drie punten, wat nu zou klinken als "es". En nog altijd is
de afkorting voor "and" bij telegrafisten "es". Het teken "SK",
aan elkaar geseind (..._._) komt voort uit de cijfers "30", die
in de Amerikaanse Phillips-code "einde van het werk" bete
kenden. In het Amerikaanse morse-alfabet werd een "3" ge
seind als ..._. en een "nul" als een (extra lange) streep, dus
samen
, nu geïnterpreteerd als "SK", einde van het
QSO.
Ja, die Phillips-code was in 1879 door ene Walter P. Phillips
ontworpen om de seinsnclheid te vergroten. Voor veel ge
bruikte termen werden afkortingen en ook cijfergroepen
gebruikt. Zo kennen we nog steeds "GM" voor Good Morning, "CUL" voor See You Later. Maar ook "73" en "88", af
kortingen die voor radioamateurs een begrip zijn geworden,
komen uit de Phillips-code.

Van 1920 af verdrong de zender met "lampen" meer en meer
de vonkzender. Hiermee werden dus ongedempte golven
opgewekt. In die tijd betekende "CW" niet alleen telegrafie,
maar in het algemeen een zender met continuous wave, met
ongedempte golven. Ook telefonie was in de vroege twintiger
jaren "CW"! Maar hoewel er ook door amateurs telefonie
gepleegd werd bleef telegrafie toch de favoriete wijze van
communicatie. Voor telegrafie had je echter een seinsleutel
nodig. In Nederland vond vooral de stevig gebouwde messingsleutel van het Siemens en Halske-model toepassing bij
de amateur, waarschijnlijk omdat hij bij PTT, bij spoorwegen
en bij Radio Holland te vinden was en via een van deze
bronnen te bemachtigen (afb.XTV-2). Ook werd bij veel van
de talrijke telegrafisten-, of beter, marconisten-opleidingen
een imitatie van de Siemens-sleutel gebruikt, die aan het
einde van de cursus eigendom van de versgebakken marco
nist werd. Maar ook het veel kleinere en lichtere model
Amerikaanse sleutel kwam veel in Nederland voor: een ova
le, open bodemplaat, een iets gebogen seinarm en een kortsluitschakelaar opzij (afb.XIV-3). Sommige amateurs met
goede PTT-connecties gebruikten ook de Franse Digney-sleutel, die vóór de invoering van de Duitse Siemens-apparatuur op de Nederlandse landlijnen in gebruik
was.
De eisen van seinen en opnemen waren bij het in 1929 inge
stelde zendexamen niet te hoog gesteld: vijf minuten seinen
en opnemen van een tekst in het Nederlands met een tempo
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Afb.XJV-2. Dit model sleutel werd in Nederland door PTT gebruikt,
maar ook door andere diensten.

van 8 woorden per minuut, opgenomen op gehoor en het
seinschrift geregistreerd op de papierband van de Sicmensmorseschrijver. Een maximum van vijf foutieve, niet verbe
terde woorden was toegestaan, en als het de eerste keer niet
lukte mocht je het meteen weer overdoen. De punten en
strepen werden met een liniaal nagemeten; maar gezien en
gehoord de toch soms wel heel slordige fists, het seinschrift,
van de geliccnseerde zendamateurs in die dagen ging het
daarbij niet zo heel streng toe [NI].
Sleutelklikken in de onselectieve ontvanger van de buren
behoorden tot de ergste vijanden van de sleutelridders, en
schema‘s van klikfilters in alle soorten en maten deden de
ronde; bij het zendexamen waren deze filters een belangrijk
onderwerp.
Ook in de dertiger jaren groeide en bloeide de telegrafie en
er waren dan ook heel wat sleutelaars onder de "nullen".
Vaak was dit ook uit bittere noodzaak; in deze crisisjaren
was een zender zonder modulator en microfoon al duur ge
noeg, en dan nog de tien gulden per jaar voor de machti
ging... Maar er waren toch ook heel wat amateurs die de
telegrafie trouw waren en bleven om der wille van de tele
grafie zelf. De charme van de ritmische morsemuziek, het
fascinerende van volledige neembaarheid op lange afstand
met minimale energie en simpele apparatuur had voor velen
toch wel een heel speciale bekoring.
Nieuwe vormen van seinslcutels, naast de oude vertrouwde
op-en-neer-sleutel, de pumphandle, deden hun intrede bij de
amateur. In 1904 patenteerde Horacc G.Martin zijn halfautomatische seinsleuteL Dit was het meest succesvolle ont
werp van de vele pogingen sinds 1880 om vermoeidheidsver
schijnselen van de telegrafisten te voorkomen (de "glazen
arm") en om sneller te kunnen werken. De seinarm van deze
sleutel lag in een verticaal vlak. De vingers van de op de
tafel rustende hand bewogen de seinarm; punten werden
automatisch gegeven door een trillende veer van de seinarm
als deze door de duim krachtig naar rechts werd bewogen.
Strepen werden gemaakt door met de wijsvinger de arm naar
links te bewegen, met de hand dus, en niet automatisch zoals
de punten. Martin bracht zijn sleutel via zijn firma Vibroplex
in de handel, met als handelsmerk een kever, een bug, en zo
werd de naam Vibroplex en bug al spoedig tot een begrip

Afb.XJV-3. De sleutel rechts is een Amerikaans ontwerp dat van voor
1900 stamt. Het is zo'n zeventig jaar in gebruik gebleven, niet alleen
in Amerika, maar ook daarbuiten, zoals in Nederland. Voor militair
gebruik werden er modellen van afgeleid zoals het links afgebeelde
type J41.

voor de Amerikaanse telegrafist. Daar mocht hij namelijk, in
tegenstelling tot zijn Europese collega, op zijn werk die sleu
tel gebruiken welke hem het beste beviel en de bug was een
favoriet. In een passend kistje nam hij deze sleutel mee naar
zijn werk en prikte hem op de plaats van de pumphandle.
Omdat de juiste instelling van de bug nogal een secuur werk
je is werd beweerd dat een telegrafist liever zijn vrouw dan
zijn Vibroplex uitleende [N2]!
Gedurende de Eerste Wereldoorlog brachten Amerikaanse
telegrafisten de bug naar Europa en via advertenties en hoe kan het anders - de radio raakte de Vibroplex in de der
tiger jaren ook in Nederland bekend.
Hier kwam nog bij dat na het aflopen van de Martin-patenten vele andere firma’s de half-automatische sleutel van Vi
broplex kopieerden en adverteerden. Het pleit wel voor de
kwaliteit van het oorspronkelijk ontwerp dat nu, na negentig
jaar, de Vibroplex Company nog steeds als enig overgeble
ven firma zijn bug levert, en wel volgens het praktisch onge
wijzigde 1904-model (afb.XIV-4) [N3].
Een goedkopere methode om sneller en minder vermoeiend
te kunnen seinen was met de zogenoemde sideswiper, ont
worpen in de negentiger jaren van de vorige eeuw, maar in
Europa eerst populair in de jaren dertig, zie afb.XTV-5.
Bijde sideswiper wordt de verticaal om een veer beweegbare
arm in horizontale richting beurtelings links en rechts bewo
gen om de seintekens te geven.
Een "R", punt-streep-punt, wordt dus geseind door met de
ér*

Afb.XJV-4. Halfautomatische seinsleutel van het fabrikaat Vibroplex
die in de jaren negentig nog steeds in vrijwel ongewijzigde vorm
wordt gefabriceerd.
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Afb.XJV-5. De zogenoemde cooti&-key, ook bekend als sideswiper.

vingers de arm kort naar links, langer naar rechts en weer
kort naar links te bewegen. Het is een sleutel die niet moei
lijk zelf is te maken, en was - en is! - vooral in Frankrijk ge
liefd als manip a doublé contact. Als goedkopere uitvoering
van de bug, de kever, kreeg de sideswiper al spoedig de bij
naam cootie key, naar het slangwoord cootie vqqt "luis" [N4|.
Ook onze KLM gebruikte de cootie-key op haar vliegtuigen,
voornamelijk op de Constellations in de vijftiger jaren. Een
voordeel hiervan was dat er als gevolg van de horizontale
beweging van de seinarm, waarbij de hand op het tafelblad
rustte, tijdens turbulentie minder seinfouten mee werden
gemaakt dan met de op-en-neer-sleutel. Deze cootie-key
werd in de werkplaatsen van de KLM in eigen beheer ver
vaardigd. Maar we lopen op de ontwikkelingen vooruit.
De Duitse Zeppelins waren gevuld met het zeer brandbare
waterstofgas. Aan boord werden daarom seinsleutels ge
bruikt waarbij het contact in een geheel afgesloten, gasdichte
ruimte was geplaatst, zie afb.XTV-6.
In de Tweede Wereldoorlog nam het aantal radioverbindin
gen sterk toe, waarvan de meeste met telegrafie, en er wer
den dan ook veel telegrafisten opgeleid. Het amateurisme na
1945 profiteerde hiervan door een versterkte groei van zijn
gelederen, waartoe ook de enorme hoeveelheid radiomateri
aal uit legervoorraden, de dump-surplus, bijdroeg. Ook seinsleutcls behoorden tot deze surplus. Eén van de bekendste
en, toegegeven, ook één van de beste, was de Junker-sleutel,
een Duitse marinesleutel, die tot 1989 in produktie is geble
ven, en die tol die datum ook nog gebruikt werd door het
West-Duitse leger, en zelfs, in principieel dezelfde vorm,
door het vroegere Oost-Duitse en het Russische leger (afb.
XIV-7). Eén van de kenmerken van deze, en trouwens van
de meeste Duitse militaire sleutels, is de concave (holle)
knop. Alle andere sleutels tot dan toe hadden een bolle
(convexe) of een vlakke knop. Iedere telegrafist zal moeten
toegeven dat het met de Duitse knop beter en prettiger sei
nen is.

Van het Amerikaanse front kwamen niet alleen de J37, de
J38 en de J41 handsleutels, nagebouwd naar sleutels van de
negentiger jaren van de vorige eeuw, maar vooral ook de
Vibroplex werd in groten getale ingezet [N5J. Een aantal
firma’s, zoals Lionel, een speelgoedfabrikant, Bunnell en ITT
werden ingeschakeld om de Vibroplex LightningBug in licen
tie na te bouwen, met als typenummer J36. Tot in de late
vijftiger jaren kreeg iedere geslaagde Amerikaanse marinetelegrafist een J36 als promotiegeschenk cadeau! Deze half-

Afb.XJV-6. Duitse seinsleutel die aan boord van luchtschepen werd
gebruikt. Om het risico van ontbranden van het waterstofgas door
vonken te voorkomen zijn de contacten in een gasdichte ruimte ge
plaatst. Onder het koepeltje bevindt zich een verlichtingslampje.

automatische sleutels vonden natuurlijk, net als alle andere
radio-surplus, hun plaats in de amateur shacks. Maar er was
inmiddels een sleutelrevolutie in gang: de elektronische sein
gever begon zijn opmars. De eerste publikatie over seinge
vers die automatisch punten en strepen in juiste verhouding
geven dateert van 1940 [N6]; maar het eerste baanbrekende
artikel werd in oktober 1948 gepubliceerd [N7]. Deze seinge
ver werd in Europa als de O7JBO-keyer bekend en enorm
populair [N8J. Te koop waren dergelijke apparaten nog niet.
Eerst in januari 1948 verscheen in QST de eerste advertentie
voor een commerciële elektronische seingever, de Monkey.

De radio-ontvanger voor telegrafie had inmiddels ook een
verandering ondergaan. In plaats van de O-V-l of de 1-V-l,
de teruggekoppelde detector met een laagfrequent verster
ker, of met een hoogfrequent versterker ervoor, van de twin
tiger en dertiger jaren werden het nu allemaal superhets, of
zelfs dubbele superhets, die echter in Nederland, althans in
de dertiger jaren, nog betrekkelijk zeldzaam waren.

Afb.XJV-7. Seinsleutel van Junker, voorzien van een kap.
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Fabrieksontvangers waren er vóór de oorlog voor de PA-nullen nauwelijks bij, maar op de surplus-markt van na 1945
waren er redelijk goede supers tegen uiterst lage prijzen te
koop. De selectiviteit werd meestal nog gezocht in het middenfrequent filter op 455 kHz, hoewel de beroemde Q-Fiver,
een tussengeschakclde BC453 vliegtuigontvanger, een tot nu
toe ongekende selectiviteit opleverde [N9J. Want dat werd
het grote probleem: er kwamen meer en meer amateurs op
steeds smallere banden. De communicatietechniek verander
de; men zocht niet meer, zoals vroeger, de hele band af naar
een antwoord op een algemene oproep (CQ), maar kon,
dankzij de verandering van een kristalgesluurde zender naar
de stabiele stuurtrap met variabele frequentie, de VFO, op
de frequentie van het roepende station antwoorden. Kortere
oproeptijden, een meer efficiënt frequentiegebruik en snelle
re verbindingen waren het gevolg.
Maar ook de elektronische seingever veroverde en verander
de de telegrafiewereld. Op de Amerikaanse markt kon je wel
een paar commerciële modellen kopen, zoals de Eldico keyer, de Monkey en de HA 1 van Hallicrafters, maar de Ne
derlandse sleutelaar maakte dit soort sleutels, vaak elbug of
beter elkey genoemd, toch maar liever zelf. De meeste ont
werpen waren betrekkelijk eenvoudig, met öf een vrijlopende
tijdbasis, öf één die door het sleutelcontact werd gestart.
Maar er verschenen ook meer ambitieuze ontwerpen, waar
bij niet alleen de punten en strepen, maar ook de tussen
ruimten tussen letters en zelfs woorden correct gevormd en
aangehouden werden. Zonder een punt-streep-gcheugen
moest de sleutelaar echter precies in de pas van de tijdbasis
lopen, zodat de ontwerper zelf zijn uitvinding als een infemal
maddening machine beschreef, een hels apparaat waar je gek
van werd [N10]. In 1953 verscheen de eerste publikatie van
wat later uitgroeide tot een hele familie van Ultimatic sleu
tels. Deze seingever was wel wat moeilijk in te stellen en
ingesteld te houden, met zijn zeven relais met nauwe gren
zen tussen opkom- en afvaltijden, maar het was er één waar
bij alles automatisch gevormd werd: punten, strepen, tussen
ruimten van letters en van woorden plus een geheugen van
één punt en één streep [Nll]. Een tweede Ultimatic deed
hetzelfde als zijn voorganger, zonder relais, maar met acht
dubbeltrioden, drie dubbeldioden, enkele silicium- en germaniumdioden en een hele zak met weerstanden en condensa
toren. Zo ging dat in de tijden vóór de geïntegreerde schake
lingen [N12J!
Een ander beroemd ontwerp was dat van W9TO, door Halli
crafters gepatenteerd en in de handel gebracht. Het schema
werd in het algemeen niet gepubliceerd, maar ging onder de
liefhebbers van hand tot hand onder de naam 9TO-keyer.
Met slechts vier dubbeltrioden en een handvol onderdelen
werd een uitstekend en instelbaar seinschrift opgewekt
[N13]. Tegen het einde van deze periode begon de transistor
zijn zegetocht. Vooral op het gebied van elektronische sein
gevers met de meestal toegepaste laagfrcquente multivibralorschakcling kon de "tor" zijn waarde bewijzen. Van 1958 af
werden dan ook veel schakelingen met buizen "vertaald" in
ontwerpen met transistoren, onder anderen de 9TO-schakeling, met nu acht transistoren in plaats van vier dubbeltrio
den [NI4]. Elektrisch gaven de schakelingen in het algemeen
geen grote moeilijkheden, maar een struikelblok vormde de
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mechanische seinarm, de paddle. Slechts weinig firma s
brachten, en dan nog in de V.S., dus duur, speciale seinarmen voor de elektronische seingever in de handel. Veel Vibroplexen en andere halfautomatische mechanische seinsleutels werden dan ook verminkt en gekortwiekt, om als paddle
verder hun telegrafielcven te slijten. En bij de oplossing om
twee handsleutels rug aan rug op hun kant te plaatsen wa
ren er meteen twee verminkte oldtimers voor het nageslacht
te betreuren. Maar wat gaf het: de elektronische seingever
was immers de sleutel van de toekomst! In de ontvangtechniek werd het break-in werken, waarbij het tegenstation tus
sen de eigen tekens door gehoord kon worden, alleen door
de doorgewinterde morse-fan toegepast. Meestal moest er
wel een schakelaar worden omgezet, of, in het beste geval,
moest er een relais vertraagd afvallen om van zenden op
ontvangen over te gaan.
De oorlogs-surplusontvangers verdwenen zo langzamerhand,
of dienden als basis voor een betere installatie met voorzetconverters en achterzetfilters. Het zoeken was vooral naar
selectiviteit en soepele afstemming, naast gevoeligheid. Het
gedrag van de ontvanger bij sterke signalen stond nog niet
op de voorgrond. Eigenbouw van dubbelsupers met een lage
tweede middenfrequentie was nog geen verloren gegane
kunst. Het waren maar heel weinigen die zich de peperdure
Amerikaanse ontvangers konden of wilden permitteren, en
import uit het Verre Oosten bestond nog niet.
Een summum aan selectiviteit scheen het mechanisch filter
op 455 kHz van Collins te kunnen geven, wat in 1953 uit
kwam, maar de prijs ... Aan de laagfrequentkant was de Selectoject een veel toegepast hulpmiddel, een actief filter met
twee dubbeltrioden [N15].
En die goeie ouwe handsleutcl? En de mechanische bug, de
Vibroplex? Zeker, ze werden nog wel gebruikt, voorzover ze
niet het leven geofferd hadden op het altaar van de elektro
nica. Je moest het wel op een handsleutel leren als je zendexamen wilde doen, maar daarna werd door de sleutelaar al
gauw een elektronische seingever gebouwd naar één van de
vele ontwerpen die in binnen- en buitenlandse bladen ver
schenen. De echte bug en de echte sleutel verloren veel ter
rein waarbij bovendien de éénzijbandtelefonie in deze perio
de een aantal telegrafisten naar deze nieuwe communicatie
vorm overhaalde.
Hoezeer de zelfbouw van de elektronische seingevers in de
belangstelling stond blijkt wel uit het aantal artikelen wat
hierover verscheen in het Amerikaanse blad QST, dat zeker
in deze jaren technisch voorop liep.
1950-1959: 19
Vóór 1940: geen
1960-1969: 31
1940-1949: 6
De zestiger jaren gaven inderdaad vele nieuwe ontwikkelin
gen op het gebied van seingevers te zien. De transistor zette
zijn opmars voort, terwijl het IC, de geïntegreerde schakeling, op zijn beurt de transistor in de late zestiger jaren verdrong. Zo werd de Ultimatic uit de jaren vijftig eerst getransistoriscerd [N16] en enkele jaren later met 13 IC’s uitgerust
en verbeterd [N17]. In 1961 verscheen een artikel wat de
rechtgeaarde telegrafist toch wel even aan het schrikken

haakte: een seingever die morsetekens vormde door op een
toetsenbord de betrokken letter aan te slaan [N18J. Het ap
paraat werkte met een schuifregister met magnetische kernen, gebruik makend van de hysteresislus, en de nieuwe
^mputerterminologie werd door de bewerker zorgvuldig uit
gelegd: wat is een bit, wat is een AND of een OR gate, enzo
voorts. We schrijven dan ook pas 1961! Meerdere andere en
verbeterde schakelingen van dit soort toetsenbord-telegrafie
verschenen in de volgende jaren. Blijkbaar was er dus toch
wel belangstelling voor deze seintcchniek, of was het alleen
maar de technische realisatie? Maar ook simpele schema’s,
met één of twee, of zelfs zonder transistoren verschenen in
druk, vaak echter al te simpel om goede tekens te kunnen
geven, dan wel uiterst kritisch in de instelling. Na 1966, toen
de Ultimatic in IC-versie verschenen was kwamen er ook
artikelen over bekende en klassieke ontwerpen met IC’s, zo
bijvoorbeeld de 9TO-seingever van de vijftiger jaren [N19].
Het hek was van de dam: IC’s beheersten van nu af de seingever-ontwerpen, en toegegeven, de flip-flops en poorten
waren een ideale toepassing voor de binaire taal zoals die
door de telegrafist wordt gesproken. Deze nieuwe digitale
technieken hadden nog een ander gevolg. Veel telegrafisten
gingen over op de squeeze-techniek, het knijpsleutelen. Dit is
een seinmethode waarbij minder hand-of vingerbewegingen
nodig zijn om de letters in morseschrift te vormen. Hierbij
wordt een seinarm met twee onafhankelijke contactarmen
gebruikt, de squeeze-paddle. Wanneer beide armen samenge
knepen worden is de bij de moderne seingevers gevormde
output afwisselend continu punt en streep. Voor vele letters
kan dit dus een besparing aan vingerbeweging, ergo sneller
en makkelijker seinen opleveren. Deze methode, ook wel
iambic of iambimatic genoemd, werd voor het eerst in 1967
gepropageerd en is nu de wel meest gebruikte wijze van sei
nen met de elektronische seingever. Het woord iambic komt
van de naam van de versvoet: één lettergreep zonder, één
met klemtoon wordt "jambe" genoemd, en de tekens van de
seingever met samengeknepen armen klinken dan ook iam
bic [N20].

Afb.XlV-8. Bencher paddle.

legrafie verminkt uitgezonden werd, wat dan ook goed was
te horen. Telegrafie was in deze apparaten meestal als toe
gift ingebouwd, telefonie was de hoofdzaak. Droevig, maar
de bloeitijd van telegrafie scheen in deze periode langzaam
af te lopen.

Zoals in de late veertiger en vroege vijftiger jaren het stan
daardontwerp voor elektronische seingevers de OZ7BO-sleutel was, en in het daaropvolgende decennium het W9TOontwerp, zo werden de jaren zeventig en het begin van de
jaren tachtig beheerst door de Accu-keyer. Deze seingever,
een goed doordacht ontwerp met meer aanpassingsmoge lijk
heden dan de tTZriznaric-familie, werd in 1973 voor het eerst
gepubliceerd [N21]. Het eenvoudige punt-streep-geheugen
kon, dank zij nieuwe chips, uitgebreid worden en zo volgde
in 1975 een verbetering met een geheugen van 2048 bits. De
populariteit van dit ontwerp blijkt wel uit het feit dat in de
volgende vijf jaren deze schakeling, soms met wijzigingen, in
vele tijdschriften verscheen, terwijl de ARRL het schema ja
Door de grote belangstelling voor de elektronische seingever renlang in zijn handboeken publiceerde en propageerde
kwamen nu ook de hiervoor benodigde seinarmen, de padd- [N22j. Het is nog steeds een ontwerp dat het waard is om
les, op de markt. Vibroplex adverteerde reeds in 1960 zijn nagebouwd te worden.
Vibrokeyer, afgeleid van hun bug, maar ook anderen boden De toetsenbordseingever, waarbij de telegrafist, of liever de
dit soort sleutels aan: Brown Bros, Hal en FYO zijn voor typist, geen enkele kennis van of vaardigheid in de morsecobeelden van goede produkten op dit gebied. Vaak werden de meer nodig had, werd nu in meerdere versies gepubli
ook kleinere series door handige amateurs gemaakt en ten ceerd, maar ook de commerciële uitvoering was voor geïnte
verkoop aangeboden. Kant en klare elektronische sleutels, resseerde amateurs met welgevulde geldbuidel te verkrijgen.
behalve de HA 1 van Hallicrafters en enkele bouwdozen van In 1973 kostte het keyboard van HAL S 350,=, in 1974 dat
Heathkit, waren nog niet veel in de handel Relatief nam het van Curtis $ 500,=. In datzelfde jaar kon je bij Curtis een
aantal telegrafisten in deze jaren echter af, ook al door de programmeerbare elektronische seingever kopen met een
algemene toepassing van de éénzijbandtelefonie, van RTTY aantal gesplitste geheugens. Voor $ 300,= plus vracht en
en van VHF- en UHF-communicatie, wat weer de trend in invoerrechten mocht je hem thuis op de plank zetten.
de hand werkte niet meer zelf te bouwen. Het was veel mak Een serie artikelen in QST vertelde in 1975 hoe je morsete
kelijker om de microfoon ter hand te nemen om zo, met de kens leesbaar op een monitorbeeldscherm kon toveren, dank
steeds complexere commerciële apparatuur de co mmunica- zij de microprocessor en de computer [N23].
tiehobby te bedrijven. Een karakteristiek van de meeste zendcrontvangers uit die tijd was de omschakeling van zenden
op ontvangen via de VOX-schakcling, zoals die bij EZB
werd gebruikt. Dit had tot gevolg dat het eerste teken bij te-
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Ook ontvangers werden van nu af meer en meer door mi
croprocessoren gestuurd en kregen vaak ook echte break-in
telegrafiemogelijkheid. Audiofilters, meestal zelfgebouwd met
twee of meer opamps, stonden bij de telegrafisten in hoog
aanzien. Als seinarm was de FYÖ-sleutel te koop, die iets
later als Bencher-paddle (afb.XTV-8) over de gehele wereld
bekend en geliefd werd, terwijl Vibroplex een lambic paddle
kon leveren. De echte bugy de Vibroplex, had bijna afge
daan; de koperen klopper werd eigenlijk alleen nog maar
door studenten voor de A-machtiging gebruikt.
Het morseschrift op de banden ging er, ondanks al die tech
nische hulpmiddelen, niet op vooruit. Merkwaardig genoeg
waren al die toetsenbord-morsegeneratoren toch bijna niet
op de banden te horen. De nieuwere generatie amateurs
wierp zich meer en meer op andere communicatievormen
dan de "verouderde" telegrafie, wat hun door aanbod en ge
stegen welvaart niet moeilijk werd gemaakt. En morse was
een communicatiesysteem uit een ver verleden, wat je - erg
genoeg - voor hel A-examen moest leren om het dan maar
zo snel mogelijk te vergeten. Dat was een beetje de situatie
aan het begin van de tachtiger jaren.

Toch waren artikelen over zelfbouw van elektronische sein
gevers nog steeds een geliefkoosd onderwerp in de radiotijdschriften voor de amateur. Men exerceerde nu met grote
geheugens en gebruikte de stroomsparendc CMOS-chipsy
zodat algemeen batterijen als stroombron werden gebruikt.
Maar ook in de handel verschenen er vele en steeds meer
geraffineerde seingevers. Typerend voor deze generatie com
merciële apparatuur was de AEA Morsematic: een 4096 bitgeheugen, over tien lokaties verdeeld, een mogelijkheid voor
een automatisch serienummer wat na ieder contest-QSO
met één werd verhoogd, een toepassing als bakenzender en
gebruik als morseleraar, waarbij groepen cijfers en/of letters
in alle gewenste snelheden en rustpozen geseind konden
worden. Toetsen dienden voor de instelling van de verschil
lende functies en parameters, en dit alles voor minder dan
200 dollar. In Europa was de ETM 8 een bekende seingever
van Duits fabrikaat, met ingebouwde seinarm en een 8 x 512
bit geheugen, zie afb.XTV-9. De kosten hiervan waren onge
veer ƒ 400. Zelfs PCH, ons Nederlands kuststation, ge
bruikte deze ETM 8 tot aan het einde van zijn tclegrafietijd,
net als vele andere officiële en semi-officiële instanties in
West-Europa. Schakelingen voor toetsenbord-seingevers
werden nog wel gepubliceerd, maar meestal meer als techni
sche oefening. Hun taak was, waar gewenst, overgenomen
door een telegrafieprogramma op de in vele shacks aanwezi
ge computer. In de regel voorzag een dergelijk programma
ook in de decodering van morsesignalen op scherm of druk
ker.
Men zou denken dat het toppunt aan gemak nu wel was
bereikt Het merkwaardige feit doet zich echter voor dat on
danks al deze technische volmaaktheid, voor een zak vol geld
te koop, de telegrafie-amateur er toch niet zo erg aan wilde.
Meer en meer beperkte men zich tot betrekkelijk eenvoudi
ge elektronische seingevers en, natuurlijk, decodering op
gehoor. Voor bijvoorbeeld 20 dollar is een Curtis-chip te
koop, een IC dal alles bevat om een uitstekende seingever te
bouwen, zelfs met een meter om de seinsnelheid te bepalen.
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Afb.XlV-9. Elektronische seingever.

Enkele discrete onderdelen op een plaatje van 5 x 5 cm en
klaar is Kees [N24J!
Maar niet alleen dit: de mechanische bug vierde zijn terug
keer. De oude, originele Vibroplex van 1904 wordt nu weer
in grote hoeveelheden gemaakt en door de amateur ge
bruikt. Vooral de persoonlijke fisty het eigen seinschrift, is
daardoor weer in ere hersteld. Ook de oude handsleutel
wordt weer meer en meer gebruikt. De Duitse Junker-sleutel uit de oorlogsjaren, tot het eind van de tachtiger jaren
gefabriceerd in dezelfde vorm als waarin hij in 1937 werd
geconcipieerd, is een veel gezocht en gebruikt artikel onder
radioamateurs. Er worden regelmatig contests gehouden met
handslcutels; ze kunnen zich in een stijgende populariteit
verheugen. Datzelfde geldt voor de bug. Machineschrift van
de toetsenbord-artiest is nauwelijks meer op de amateurbanden te horen, goed morsehandschrift des te meer. Ook de
fabrikanten van zendapparatuur hebben deze trend onder
kend. In voorafgaande jaren werd, zoals gezegd, telegrafie
vaak als een stiefkindje behandeld door de ontwerpers van
EZB-zcndcrs, met als gevolg morsesignalen die veel te wen
sen overlieten. Tegenwoordig wordt, sinds het begin van de
tachtiger jaren, aan de telegrafie een even grote plaats, tech
nisch gesproken, ingeruimd als aan de andere communicatie
vormen, met goede en snelle break-in schakelingen en steile,
selectieve filters. Er zijn zelfs fabrikanten die zenderontvangers voor uitsluitend telegrafie in de handel brengen, zoals
Ten-Tec of Heathkit met zijn populaire HW-serie. Verschei
dene amateurtijdschriften worden alleen voor de telegra
fie-amateur uitgegeven en ze lijden zeker geen armzalig be
staan. We kunnen alleen maar hopen dat deze stroming zal
aanhouden. Tenslotte is telegrafie, handgemaakt door de
telegrafist met zijn sleutel, nog altijd de meest effectieve, de
meest persoonlijke en de meest goedkope methode van ra
diocommunicatie voor amateurs. Vele verbindingen, of het
nu DX is of EME, aurora of via meteorieten, zouden zonder
gebruik van telegrafie onmogelijk zijn geweest. De toekomst
van de telegrafie ziet er voor de laatste jaren van deze eeuw
zeker niet slecht uit. Houden zo!

Hoofdstuk XV
De verenigingen
J. Hoek, PAoJNH

XV. 1

Bestuursleden en Officials van de vooroorlogse verenigingen en de VERON

In de loop der jaren heeft een groot aantal leden zich inge
zet voor het goed doen functioneren van de vooroorlogse
verenigingen NVIR, NWR en VUKA
Na de oorlog zijn deze 3 verenigingen samengegaan in de
VERON. Een deel van bestuursleden van de "oude” vereni
gingen vond een nieuwe uitdaging in de nieuwe vereniging.
Een enkeling onder hen is thans nog actief bezig voor de
VERON!

zeer nauw betrokken zijn bij het radioamateurisme en/of de
verenigingen. Dit zijn bijvoorbeeld de Examencommissie
voor radiozendamateurs, de Old Timers Club en Nederlan
ders die een functie vervulden, of nog vervullen, in de IARU.
Ook zijn in het overzicht vermeld de ere-leden en leden van
verdienste van de VERON, de Amateurs van het Jaar en zij
die een (Gouden) Speld van de VERON hebben ontvangen.

Aan de hand van nu de nog beschikbare informatie (waaron
der de verenigingsorganen van NWR, NVIR, VUKA en
VERON, de archieven van oud-voorzitter en oprichter PAoNP, de oud-secretaris van de afdeling Zaanstreek, J.H.D.
Smit, en het eigen archief van PAoJNH) is getracht een zo
compleet mogelijk overzicht samen te stellen van de samen
stelling van de verschillende (hoofd)besturen, de bureau’s en
commissies en de redacties van de verenigingsorganen en
hun (vaste) medewerkers vanaf de oprichting van de eerste
vereniging, de NWR, in 1916.

De (eventueel) vermelde roepletters zijn die welke de be
trokken amateur had tijdens het uitoefenen van de laatste,
in dit overzicht vermelde, functie. Een overzicht van ons be
kende vroegere roepletters of luistemummers is opgenomen
aan het eind van deze paragraaf.

Daarnaast zijn ook overzichten opgenomen van enkele orga
nen welke geen deel uitmaken van de verenigingen, doch
NWR HOOFDBESTUUR
Voorzitter:

Veder, A
Schorer, JC
Stam, WJH
Aronslein, C
Westhof, J
Frederikse, JJ - PAoFP
Roorda J jr.
Kalmeyer, AAM A
Knol, J

16.03.19 26.09.01
26.09.01 27.06.12
27.06.12 30.05.19
30.05.19 33.05.28
33.05.28 35.12.06
35.12.06 36.07.12
36.07.12 39.11.25
39.11.25 40.04.01
40.04.01 42.01.01

Vice voorzitter:
Hummel, JH
Tegelberg, E
Koch, FA
Völter, EFW
Schorer, JC
Mak, H
Frederikse, JJ - PAoFP
Knol, J
Huizinga, J

16.03.19 18.03.17
18.03.17 18.10.15
18.10.15 21.03.20
21.03.20 24.05.25
24.05.25 27.06.12
27.06.12 29.05.26
33.05.28 35.12.06
36.07.12 40.04.01
41.06.29 42.01.01

Penningmeester:
Bakhuis, LA
Schorcr, JC
Roskott, GEKA
Kempen, PJ van

16.03.19
18.03.17
36.07.12
40.12.07

le Secretaris:
Corver, J
Eijnde, mej. van den

16.03.19 20.07.01
20.07.01 21.03.20

18.03.17
22.04.23
40.12.07
45.03.19

De vermelde data (yy.mm.dd = jaar - maand - dag) zijn resp.
de begin- en einddatum van het uitoefenen van de betreffen
de functie. We zijn ons er van bewust dat niet in alle geval
len de vermelde data en gegevens van de personen geheel
juist zijn. In een aantal gevallen zijn data geschat.

Het volgende overzicht is bijgewerkt tot 15 juni 1995.

Everwijn, HH
Slikkerveer, B
Huizinga, SM
Huybers, PJJ - PAoRT
Hagelueken, HCJM
Huybers, PJJ - PAoRT

21.03.20
21.06.01
36.07.12
38.01.01
39.11.25
40.12.07

21.05.01
22.04.23
38.01.01
39.11.25
40.12.07
42.01.01

2e Secretaris:
Koomans, N
Muller, WJ
Dudok van Heel, HC
Vos, G
Bouwman, HJJ - NL270

16.03.19
19.04.27
21.03.20
36.07.12
38.01.01

19.04.27
21.03.20
23.06.03
38.01.01
40.12.07

Secretaris / Penningmeester:
Slikkerveer, B

22.04.23 36.07.12

Lid / Commissaris:
Koch, FA
Royen, JF van
Schorer, JC
Nierstrasz, HJ
Koch, FA
Bakhuis, LA
Koomans, N
Voogt, AH de
Wamsinck, JCM
Polak, MJ
Muller, WJ
Schorer, JC
Taudin Chabot, M
Poggenbeek, AF

16.03.19 17.01.01
16.03.19 19.01.01
17.01.01 18.03.17
17.01.01 20.03.28
18.03.17 18.10.15
19.04.27 22.04.23
20.03.28 23.06.03
21.05.01 22.04.23
21.05.01 23.10.01
22.04.23 23.06.03
22.04.23 25.06.07
22.07.01 23.06.03
23.06.03 25.06.07
23.06.03 26.07.18

Voogt, AH de
Niemer, AJJM
Fuerslner, JTh
Stam, WJH
Koomans, WH
Wamsinck, JCM
Leidner, AP
Völter, EFW
Eschauzier, GJ
Esmeijer, HJJ
Heringa, CW
Niemer, AJJM
Tappenbeck, R
Holtzappel, GC
Derksen, HW
Huydts, LHM
Wolbers, D
Strijkers, AOL - PAoSV
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Winkler, TT - PAoAX
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Meijer-Ranneft, JE
Niemer, AJJM
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Huybers, PJJ - PAoRT
Frederikse, JJ - PAoFP
Kempen, PJ van
Huizinga, J
Fruin, DJ - PA3DYG

23.06.03 26.07.18
23.06.03 26.07.18
24.05.25 25.10.01
25.06.07 26.06.12
25.06.07 28.07.29
26.07.18 26.10.01
26.07.18 29.05.26
26.07.18 29.05.26
26.07.18 29.05.26
27.06.12 30.05.29
27.06.12 30.05.29
28.07.29 31.0531
29.05.26 30.05.29
29.05.26 32.05.29
29.05.26 32.05.29
29.05.26 32.05.29
30.05.29 33.05.28
30.05.29 33.05.28
30.05.29 33.05.28
31.05.31 34.06.17
32.05.29 34.06.17
32.05.29 35.06.30
32.05.29 35.06.30
33.05.28 36.07.12
33.05.28 36.07.12
34.06.17 37.01.01
34.06.17 37.01.01
35.06.30 38.01.01
36.07.12 37.01.01
39.06.17 40.12.07
39.06.17 41.06.29
40.12.07 45.03.19
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34.05.27 36.09.01
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■ — - -,w.w-r.x-»
39.05.13
40.04.14
Koomans, N
35.01.01 38.01.01 Tooren, JG van der - PAoJT 40.04.14 46.11.08
Vormer, JJ
35.01.01 38.01.01
Bloemsma, J
35.01.01 38.01.01 Penningmeester
Polak, MJ
35.01.01 38.01.01 Stufkens, J - PAaJK
35.03.31 46.11.08
Roorda J jr.
35.08.30 38.01.01
Bouwman, HJJ - NL270
35.09.13 38.01.01 Secretaris:

Lid redactiecommissie;

Zoetmulder, CM - PAoZM
Gralama, S - PAoZN
Hulsman, L - PAoLD
Stufkens, J - PAoJK

34.05.27 36.10.01
34.11.01 37.01.01
39.06.20 42.01.01
39.06.20 42.01.01

Bandmanager 80 m:
|Jacot, WF - PAoASD
Willijns, D - R-216
Wories, D - PAoGF
Meertens, PJ - PAoSS
Quast, SJ - PAoAQ

34.04.01 35.01.01
35.01.01 36.10.09
36.10.09 36.11.06
36.11.06 39.01.01
40.04.01 40.05.01

Bandmanager 40 m:
Tuin, HJ - PAoDC
Baaij, EL - PAoCN
36.09.01 Haan, EK de - PAoCP
38.03.201Quast, SJ - PAoAQ
40.04.14
46.11.08 Bandmanager 20 m:

34.04.01 35.07.19
35.07.19 37.10.01
38.07.01 39.01.01
40.04.01 40.05.01

Zoetmulder, CM - PAoZM
35.03.31
Knottnerus, 1G - PAoKSK
36.09.0136.01.01 38.01.01 Tooien, LJ van der - PAoNP 38.03.20
36.01.01 38.01.01 Vliet, WN van - PAoXR
40.04.14
36.01.01 38.01.01
Kerker, E - PAoXF
34.04.01 35.09.13
36.01.01 38.01.01 Secretaris / Penningmeester
Tooien, LJ van der - PAoNP 35.09.13 36.1231
36.01.01 38.01.01 Tappenbeck, W
26.07.06 31.05.01 Meulen, WH van de -PAoMG 36.12.31 37.07.01
36.01.01 38.01.01 Letilre, JR - PAoRO
31.05.01 35.03.31 Dijk, JH van - PAoMF
37.07.01 39.06.01
36.01.01 38.01.01
Vries, J de - PAoVL
39.06.01 40.05.01
36.01.01 38.01.01 Lid / Commissaris:
36.01.01 38.01.01 Brink, BAJ ten
26.07.06 29.10.01 Bandmanager 10 m:
36.04.09 38.01.01 Keeman, W - PAoZK
26.07.06 31.04.06 Gehrels, CA - PAoQQ
34.04.01 36.06.19
Karssens, AE - PAoWX
26.07.06 31.04.06 Jacobs, HE - PAoAZ
36.06.19 36.08.14
NWR RADIO EXPRES
Wirix, RP - PAoRW
26.07.06 31.04.06 Werkema, G - PAoAPX
36.08.14 40.05.01
Redacteur
Verbeek, CC - PAoCO
26.07.06 34.08.15
Vervloei, FGC
38.01.01 38.12.31 Lelitre, JR - PAoRO
28.01.01 29.01.01 Bandmanager 5 m:
Roorda J jr.
38.01.01 38.12.31 Lindeman, L - PAoMAR
29.01.01 34.01.15 Gehrels, CA - PAoQQ
34.04.01 36.06.19
Tissot van Palot, PC
38.02.01 38.06.01 Veringa, HA - PAoLL
30.01.01 32.03.20 Roell, PJH - PAoWG
38.06.01 40.05.01
Leis, H - PAoRA
31.04.06 31.09.15
NWR RADIO SPECTRUM
Winkler, TT - PAoAX
31.04.06 33.01.01 "How is DX":
Redacteur
Kanters, JS - PAoZO
31.04.06 35.0331 Gortz, HB - PAoGN
37.06.01 40.07.01
Bouwman, HJJ - NL270
39.01.01 40.05.01 Snijder van Wissenkerke, JC - PAoWSM
Polak, MJ
39.01.01 41.12.01
31.09.15 32.11.04 NVIR QSL BUREAU
Huizinga, J
39.01.01 41.12.01 iDiesbergen, J - PAoJD
32.03.20 34.01.15 |QSL Manager
Metzelaar, W - PAoMM
32.11.04 33.01.15 Bouwman, JH
26.07.06 29.09.01
Vaste medewerken
Dekker, AN - PAoDA
34.05.27 36.04.13 Wijkhuizen, A
29.09.01 32.01.01
Busquet, A
39.01.01 40.01.01 Alons, L - PAoOF
34.05.27 37.04.04 Kanters, JS - PAoZO
32.01.01 36.01.01
Dekker, D
39.01.01 40.01.01 Kerker, E - PAoXF
34.05.27 37.04.04 Water, GWJ van de - PAoHR 36.01.01 45.10.21
Mulder, JG
39.01.01 40.01.01 Rhijn, G van - PAoVR
35.03.31 37.06.01
Vervloei, FGC
39.01.01 40.01.01 Smit, M - PAoLR
35.03.31 39.04.02 Lid/medewerker
Bickes, P
39.01.01 41.12.01 Koen, JH - PAoCX
36.04.13 37.04.04 Linse, HME - PAoUB
28.01.01 42.01.01
Foort, GAJ
39.01.01 41.12.01 Diepstraten, JF - PAoLB
37.04.04 39.04.02 |Gemert, BG van - PAoGG
29.01.01 35.07.05
Roorda J jr.
39.01.01 41.12.01 Jacol, WF - PAoASD
37.04.04 39.04.02 Water, GWJ van de - PAoHR 30.01.01 35.01.01
Roest, FP
39.01.01 41.12.01 Frederikse, JJ - PAoFP
_
37.04.04 39.05.13
Matthijse
35.07.05 38.01.01
Fruin, DJ - PA3DYG
39.05.01 41.12.01 Tooren, JG van der - PAoJT 37.04.04 40.04.14
------- -------- I I^about, A - PAoDX
38.01.01 4201.01
Vliet, WN van - PAoXR
39.04.02 40.04.14
NWR PROPAGANDA BUREAU
Geurts, CEJ - PAoEB
39.04.02 42.01.01 NVIR TRAFFIC BUREAU
Voorzitter
Gortz, HB - PAoGN
39.04.02 46.11.08 iTraflic Manage
Hebeis, CH
24.01.01 34.06.30 Roell, PJH - PAoWG
39.04.02 46.11.08 Keeman, W - PAoZK
27.01.01 31.07.01
Davenschot, AJW
40.04.14 41.03.30 Snijder van Wissenkerke, JC - PAoWSM
Tooien, LJ van der - PAoNP 40.04.14 46.11.08
31.07.01 3211.04
NVIR HOOFDBESTUUR
Engers, AMET - PAoYM
41.05.01 46.11.08 Metzelaar, W - PAoMM
32.11.04 33.01.15
Voorzitter
Gelderen, JPh van - PAoVG 34.01.15 34.06.09
Tappenbeck, R
26.07.06 29.05.26 NVIR CQ-NVIR
Smit, M - PAoLR
34.06.09 36.07.15
Corver, J
30.03.16 34.01.15 Voorzitter redactiecommissie:
Verzijl, FJ - PAoQZ
36.07.15 36.08.01
Winkler, TI' - PAoAX
34.05.27 38.03.20 Breen, H van - PAoFX
34.05.27 36.10.01 Verzijl, JFA - PAoKZ
36.08.01 39.01.14
Vis, PC - PAoMQ
38.03.20 40.04.14 Zoetmulder, CM - PAoZM
36.10.01 39.06.20 Gortz, HB - PAoGN
39.01.14 4201.01
Frederikse, JJ - PAoFP
40.04.14 46.11.08 Gralama, S - PAoZN
39.06.20 42.01.01
Vaste medewerken
Gorter, MWH de
Groeneveld, R
Huybers, PJJ - PAoRT
Kalmeyer, AAMA
Luyckx, J
Metzelaar, W - PAoMM
Moerkerk, JJ - PAoNRC
Quant, AFL de
Vos, ChH de
Lange Dzn, H de
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Assistent Traffïc Manage:
Offers, GG
Fortuin, AHL
Das, GC - PAoAV
Fonderie, N - PAoNF
Pomes, H - PAoYY
Gehrels, CA - PAoQQ
Oosterbaan, JWA - PAoJMW

VUKA HOOFDBESTUUR
27.01.01
27.01.01
27.01.01
27.01.01
29.01.01
30.07.17
38.06.01

30.01.01
34.01.01
34.05.27
35.01.01
30.10.01
45.03.01
42.01.01

Voorzitten
Brouwer, RH - PAoAG

2e Voorzitten
Meijer, GJ - PAoMU
Penningmeester:
Bosman, AH - PAoRL

VUKA QSL BUREAU
QSL Managen
34.11.12 46.11.08 Merrenbach, HJ van -PAoMV 34.11.12 35.02.01
Meijer, GJ - PAoMU
35.02.01 42.01.01

34.11.12 42.01.01 VUKA VUKA-NIEUWS
Hoofdredacle un
Braak, ThC van - PAoGA
34.11.12 35.07.20 Petersen, K van - PAoKP

NVIR STATISTISCH BUREAU
Voorzitter.
Secretaris:
34.11.12 35.07.20
Gehrels, CA - PAoQQ
36.01.01 36.08.01 Braak, ThC van - PAoGA
Diepstraten, JF - PAoLB
36.08.01 42.01.01
Secretaris / Pcnningmeesten
35.07.20 44.12.31
Braak, ThC van - PAoGA
NVIR EXPERIMENTELE AFDELING
Voorzitten
Brink, BAJ ten
26.07.06 29.10.01 Lid:
34.11.12 37.02.01
Wirix, RP - PAoRW
29.10.01 32.12.02 Lourens, J - PAoBN
35.07.20 37.02.01
Melzelaar, W - PAoMM
32.12.02 34.03.01 Kluun, W - PAoWK
37.02.01 40.02.01
Oosterbaan, JWA - PAoJMW 34.03.01 35.01.01 Kauderer, GCF - L-170
37.02.01 40.02.01
Kerkhof, F - PA3BER
35.01.01 36.09.01 Stumpel, BEF - L-177
37.02.01 46.11.08
Reiger, HA de - PAoANI
37.02.01 46.11.08
Jansen, P - PAoKQ
NVIR R-NUMMERS
38.05.21 42.01.01
Groot, P de - L-060
Managen
38.05.21 46.11.08
Smit, J - R-208
34.01.01 35.04.05 Gent, JJ van - PAoGI
40.02.01 42.01.01
Lourens, J - PAoBN
40.02.01 42.01.01
Sande, J van der - L-201
NVIR BIBLIOTHEEK
Bibliothecaris:
Weyers, WRV - PAoDO
35.03.31 40.04.14 VUKA COMMISSIE VAN BEROEP
Geurts, CEJ - PAoEB
40.04.14 42.01.01 Lid:
Hoogendoom, JJW - PAoJH 40.02.01 41.02.01
40.02.01 42.01.01
Groot, P de - L-060
Medewerker:
40.02.01 42.01.01
Waard, H de - PAoZX
39.01.01 42.01.01 Caspanni, A - L-504
40.02.01 42.01.01
Ketting, JH - PAoJHK
40.02.01 42.01.01
Berg, JPC van der - BL-334
NVIR REISBUREAU (IRATO)
41.02.01 42.01.01
Goedhart, D - L-318
Manager / Leiden
Labout, A - PAoDX

'
38.04.23
42.01.01

VUKA CURSUSSEN
Cursusleider.
Assistent Managen
Linse, HME - PAoUB
38.04.23 42.01.01 Haaft, PJ ten - PAoMY
Water, GWJ van de - PAoHR 38.04.23 45.10.21 Gent, JJ van - PAoGI

35.01.01 37.01.01
38.04.01 42.01.01

Medewerken
NVIR PROPAGANDA BUREAU
35.01.01
Oostindie, T - PAoTO
Voorzitter:
35.02.01
Smit, NA - PAoSX
35.01.01 36.01.01 Meijer, GJ - PAoMU
35.02.01
Bosman, AH - PAoRL
35.02.01
Brouwer, F - PAoBZ
NVIR COMM. AFWIKKELING SCHADE
Lid:
Vliet, WN van - PAoXR
41.01.01 42.01.01 VUKA 5 METER COMMISSIE
41.01.05 42.01.01 Voorzitten
Engers, AMET - PAoYM
Tooien, LJ van der - PAoNP 41.01.05 42.01.01 Schendel, ASM van - PA1JF 37.12.01

Veraijl, FJ - PAoQZ

41.01.05 42.01.01

37.01.01
37.01.01
37.01.01
37.01.01

39.12.01

34.12.01 37.08.01
37.08.01 42.01.01

Vaste medewerken
Lourens, J - PAoBN
34.12.01 35.12.01
Stumpel, BEF - L-177
36.01.01 40.08.01
Petersen, K van - PAoKP
37.03.01 37.08.01
Bliek, AA - PAoWEA
37.03.01 39.01.01
Lameris, J - PAoJL
37.03.01 40.11.01
Janssen, GW - PAoRM
37.03.01 42.01.01
Toom, JM van der
37.08.01 37.11.01
Braak, ThC van - PAoGA
37.08.01 37.12.01
Wiertz, L - L-026
37.08.01 41.11.01
Brouwer, F - PAoBZ
37.11.01 39.11.01
Wigman, J - PAoWJ
37.12.01 39.01.01
Dijke, AL van
37.12.01 42.01.01
Brouwer, RH - PAoAG
38.05.01 42.01.01
Hoogendoom, JJW - PAoJH 38.05.01 42.01.01
Hindriks, JA
39.01.01 42.01.01
Sande, J van der - L-201
39.11.01 42.01.01
Scheer, JWA van der - PAoWN
41.01.01 42.01.01
Jansen, P - PAoKQ
41.01.01 42.01.01
Berg, JPC van der - BL-334
41.01.01 42.01.01
Meertens, JP - PAoMO
41.11.01 42.01.01

VERON HOOFDBESTUUR
Algemeen voorzitten
Engers, AMET - PAoYM
45.10.21
Tooien, LJ van der - PAoNP 48.04.04
Gent, JJ van - PAoGI
49.03.27
Elzerman, HP - PAoHPE
50.03.26
Roorda J jr.
50.06.25
Tooien, LJ van der - PAoNP 52.03.22
Dalmijn, WJL - PAoDD
62.04.14
Nadort, L van de - PAoLOU 67.04.23
Claessen, AHJ - PAoCLA
70.04.19
72.04.16
Maartense, PF - PAoMS
Huis, PhJ - PAoAD
77.04.16
Hordijk, J - PAoAJE
83.04.23
Dijk, C van - PAoQC
87.04.25
Sprenger, ThI - PA3AW
92.05.09
Tobbe-Klaasse Bos, A - PA3ADR
95.04.22

48.04.04
49.03.27
50.03.26
50.06.25
52.03.22
62.04.14
67.04.23
70.04.19
72.04.16
77.04.16
83.04.23
87.04.25
92.05.09
95.04.22
. .

Secretaris:
Brouwer, F - PAoBZ

NVIR YKBUREAU
Beheerden
Jobse, C - PAoJOB
Pulleners, JPh - PAoPT
Roell, PJH - PAoWG

29.11.01 35.03.15
35.03.15 39.07.01
39.07.01 42.01.01

NVIR VERKOOPBUREAU
Beheerden
Koen, JH - PAoCX
Dubel, F - PAoPG
Veringa, HA - PAoLL
Thissen, JL - R-015

26.07.06
30.09.15
30.11.15
32.01.01

29.06.01
30.10.15
32.01.01
36.01.01

37.12.01 39.12.01 Algemeen le vice-voorzitten
Bouwman, HJJ - NL270
Tooien, LJ van der - PAoNP
Lid:
37.12.01 39.12.01 Gent, JJ van - PAoGI
Gent, JJ van - PAoGI
37.12.01 39.12.01 VersteUe, J - PAoRV
Meijer, GJ - PAoMU
37.12.01 39.12.01 Dalmijn, WJL - PAoDD
Kauderer, GCF - L-170
Dijk, C van - PAoQC
Dogterom, AA - PAoEZ
VUKA UKBUREAU
Kerstens, WH - PAoUHS
Beheerden
Hoeven, PA van der -PAoMX 35.07.01 39.01.01 Huis, PhJ - PAoAD
Robers, KHJ - PAoKLS
Hordijk, J - PAoAJE
Huis, PhJ - PAoAD

45.10.21 46.11.17
46.11.17 48.04.04
48.04.04 49.03.27
49.0327 50.03.26
50.06.25 62.04.14
62.04.14 69.04.20
69.04.20 71.04.18
71.04.18 73.04.15
73.04.15 77.04.16
77.04.16 80.04.26
80.04.26 83.04.23
83.04.23 85.05.11
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Dijk, C van - PAoQC
85.05.11 87.04.25
Hordijk, J - PAoAJE
87.04.25 90.04.28
Sprenger, ThI - PA3AW
90.04.28 92.05.09
Nadort, L van de - PAoLOU 92.05.09 94.04.23
Tobbe-Klaasse Bos, A - PA3ADR
94.03.23 95.04.22
Klisters, L - PA3DOS
95.04.22 . .

Elzerman, HP - PAoHPE
50.06.25 52.03.22 Olievier, mevr. ICW - PE1IIT 91.04.20 . .
93.04.24 . •
Feilsma, YL - PAoJA
50.06.25 59.04.19 Hendriks, L - PE1LMU
Prooijen, P van - PAoPVP
51.03.31 52.03.22 Nadort, L van de - PAoLOU 94.04.23 • •
95.04.22 • •
Drift, AG van der - PAoNOL 52.03.22 53.10.31 Murre, CH - PA2CHM
Roorda J jr.
52.03.22 54.04.03
Smit, M - PAoLR
54.04.03 58.04.19 ELECTRON
Wieringa, H - PAoYD
54.04.03 60.04.23 II <h> fdredac te ur
47.08.02 50.06.25
Gajentaan, JA
54.04.03 61.04.23 Roorda J jr.
50.06.25 51.02.01
Algemeen 2e vice-voorzitter:
Salverda, PhF - PAoPH
54.04.03 62.04.14 Bouwman, HJJ - NL270
51.03.31 73.04.15
Hoogma, DJ - PAoDIN
83.04.23
Nadort, L van de - PAoLOU 58.04.19 67.04.23 Groenewout, HWF van ’t
73.04.15 . •
Graaf, T van der - PAoRWS 59.04.19 72.04.16 Rollema, DW - PAoSE
Algemeen penningmeester
Hollander, MP - PAoMPH
60.04.23 72.04.16
Stufkens, J - PAoJK
45.10.21 49.03.27 Meiners, II - PAoNA
61.04.23 67.04.23 Secretaris:
47.08.02 84.01.01
Lemslra, D - PAoTB
49.03.27 50.02.18 Koster, MPh de - PAoDK
62.04.14 66.05.14 Petersen, K van - PAoKP
Gem, JJ van - PAoGI
50.02.18 50.03.26 Bastiaansen, CC - PAoKOR
66.05.14 73.04.15 Duivenvoorden, HJ-PE1ADA 84.01.01 . .
Waard, H de - PAoZX
50.03.26 50.06.26 Mui, J - PAoNLC
67.04.23 69.04.20
Prins, WG
50.06.26 51.0331 Dalmijn, WJL - PAoDD
67.04.23 72.09.18 Redactielid:
45.10.21 47.08.02
Dijkman, LG
51.0331 53.03.291 Dijk, C van - PAoQC
69.04.20 70.04.19 Roorda J jr.
45.10.21 47.08.02
Meiners, H - PAoNA
53.03.29 61.04.23• Koren, FG - PAoCR
70.04.19 72.04.16 Baumgarten, WL - PAoBB
45.10.21 47.08.02
Zwaag, K van der - PA3BDX 61.04.23 67.04.23• Berg, GMM van den - PAoGMM
Petersen, K van - PAoKP
46.01.01 56.04.09
67.04.23 70.04.19 I
Akse, GH - PAoAXE
Linse, HME - PAoUB
72.04.16 . .
47.08.02 . .
Gooi, GC van - PAoFVG
70.04.19 71.04.18 Hoogendonk, H
72.04.16 72.12.01 Jansen, P - PAoKQ
47.08.02 50.07.25
Romijn, W - PAoARA
71.04.18 74.04.20 Hoek, J - PAoJNH
72.04.16 75.04.26 Bouwman, HJJ - NL270
50.10.05 51.0331
Wakker, P - PAoPWA
74.04.20 76.04.10 Kerslens, WH - PAoUHS
73.04.15 75.04.26 Groenewout, HWF van ’t
51.04.01 67.02.16
Blauw, JH - PAoJHA
76.04.10 79.04.21 Wijdemans, UM - PAoLWS 73.04.15 75.04.26 Bouwman, HJJ - NL270
56.04.21 67.12.15
Goedhart, H - PAoGHV
79.04.21 81.05.09 Kokee, AH - PAoKOK
73.04.15 76.04.10 Evers, J - PAoCX
62.04.14 73.04.15
Romijn, W - PAoARA
81.05.09 91.04.20 Dijkstra, RA - PAoRDY
74.04.20 75.04.26 Rollema, DW - PAoSE
62.04.14 80.04.26
Kraats, J van der - PA3BXL 91.04.20 . .
Niehof, J - PAoSQ
Amersfoort, HPJM van - PAoHVA
74.04.20 77.04.16 ! Leeuwen, JGJ van - PAoJAC 69.04.20 71.04.01
74.04.20 82.09.15
Algemeen secretaris:
Mebus, HCAJ - PAoLDA
75.04.26 75.09.01 Claessen, AHJ - PAoCLA
Huis, PhJ - PAoAD
45.10.21 49.03.27 Weidema, FA - PAoFAW
75.04.26 76.04.10 Duivenvoorden, HJ-PE1ADA 80.04.26 84.01.01
84.01.01 89.10.11
Kropf, WF - PAoLE
49.03.27 50.03.26 Valkhof, C - PAoALO
75.04.26 80.04.26 Petersen, K van - PAoKP
92.01.01 . .
Reiger, HA de - PAoANI
50.03.26 52.03.22 Hordijk, J - PAoAJE
75.04.26 81.04.26 Huijsman, GJ - PAoGJH
92.01.01 • •
Huis, PhJ - PAoAD
52.03.22 56.04.21 Duin, JA - PDoDAA
76.04.10 78.04.15 Nijveld, A - PAoXAB
92.11.02 . .
Nolke, AN - PAoNU
56.04.21 58.04.19 Wakker, P - PAoPWA
76.04.10 79.04.21 Gout, H - PE1OEF
Evers, J - PAoCX
58.04.19 60.04.23 Weerlee, P van - PAoYZ
76.04.10 87.04.25
60.04.23 64.04.18 Dogterom, AA - PAoEZ
Mul, J - PAoNLC
77.04.16 79.04.21 Advertentie Manager:
45.10.21 54.1231
Hollander, MP - PAoMPH
64.04.18 67.04.23 Maartense, PF - PAoMS
77.04.16 79.04.21 Linse, HME - PAoUB
55.01.01 59.0330
Mul, J - PAoNLC
65.10.16 67.04.23 Schippers, RL - PAoRLS
77.04.16 80.04.26 Boer, JA den
59.04.01 59.1231
Vries, J de - PAoGE
67.04.23 71.04.18 Moraal, J - PAoMI
77.04.16 83.04.23 Martius, GF
60.01.01 68.02.03
71.04.18 72.04.18 Solkema, OA van - PDoAKN 78.04.15 79.12.31 Meiners, H - PAoNA
Meijer, AH
68.02.03 71.01.01
72.04.16 74.08.01 Mandos, MCP - PAoMPM
Voüte, JJL
78.04.15 82.05.08 Dijkshoorn, AJ - PAoTO
71.02.01 74.01.01
Mebus, HCAJ - PAoLDA
74.08.01 75.04.26 Wagemans, JHM - PAoHWE 79.04.21 81.05.09 Mallhijssen, RA - PAoYS
74.01.01 74.0201
Hoek, J - PAoJNH
75.04.26 . .
Blauw, JH - PAoJHA
79.04.21 82.05.08 Zeepvat, R - PAoRZE
74.02.01 75.01.01
Hoogma, DJ - PAoDIN
80.04.26 83.04.23 Meijer, AH
75.01.01 77.09.01
Lid Hoofdbestuur:
Maartense, PF - PAoMS
81.05.09 82.05.08 Claessen, AHJ - PAoCLA
77.10.01 80.12.01
Tooien, LJ van der - PAoNP 45.10.21 46.11.17 Meijers, PMH - PA2PME
81.05.09 83.04.23 Borghaerts, H - PE1AJH
Reiger, HA de - PAoANI
45.10.21 47.03.31 Valkhof, C - PAoALO
81.05.09 83.04.23
Komt U ook? / Afdelingsberichten:
Gent, JJ van - PAoGI
45.10.21 48.04.04 Nieuwkerk-Kamp, J van - PA3BOR
46.01.01 49.09.15
Roorda J jr.
45.10.21 49.03.27
81.05.09 91.04.20 Petersen, K van - PAoKP
49.09.15 50.05.01
Kiela G jr. - PAoQV
45.10.21 50.01.14 Tobbe-Klaasse Bos, A - PA3ADR
Verslelle, J - PAoRV
50.05.01 71.0430
Bouwman, HJJ - NL270
46.11.17 48.04.04
81.05.09 94.04.23 Petersen, K van - PAoKP
71.05.01 7209.11
Kraal, FA - PAoLF
46.11.17 48.04.04 Brouwer, FNA - PA3CWF
82.05.08 84.05.12 Koren, FG - PAoCR
72.09.11 75.09.01
Bliek, AA - PAoWEA
46.11.17 48.09.11 Dijkshoorn, AJ - PAoTO
82.05.08 87.04.25 Hoek, J - PAoJNH
75.09.01 77.11.01
Heulen, A van - PAoVH
47.03.31 50.03.26 Velde, J van der - PAoVDV 83.04.23 . .
Bierman, K - NL4747
Boer, H de
Verslelle, J - PAoRV
Brouwer, RH - PAoAG
Lemslra, D - PAoTB
Stufkens, J - PAoJK
Bais, CW - PAoCB
Buenen, FHHT
Moolevliel, JG
Huis, PhJ - PAoAD
Dalmijn, WJL - PAoDD
Leeuw, CD de - PAoBL
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48.04.04 48.10.16
48.04.04 49.03.27
48.04.04 50.03.26
48.10.16 49.03.27
49.03.27 50.01.16
49.03.27 50.03.26
49.03.27 50.03.26
49.03.27 50.03.26
50.03.26 50.06.25
50.03.26 50.06.25
50.06.25 51.01.01

Vriends, J - PAoNDS
83.04.23 84.08.09
Rodenburg, NJ - PAoKWY
83.04.23 85.04.01
Alphen, JCJ van - PAoEHG 83.04.23 89.02.16
Boer, S - NL7730
84.05.12 85.01.24
Olde, R - NL7990
84.05.12 87.01.01
Kuslers, L - PA3DOS
84.05.12 95.04.22
Herrmann, UF - PAoGRE
85.05.11 87.04.25
Brouwer, FNA - PA3CWF
85.05.11 92.04.27
Leem borg, HK - PA3CFN
86.05.10 . .
Amersfoort, HPJM van - PAoHVA
89.04.22

Zalm, PCL van der-PElAHQ 77.11.01

. .

Wie helpt mij: Er aan? / Er af?:
46.01.01 51.0331
Petersen, K van - PAoKP
51.04.01 79.04.01
Asperen, K van - PAoKS
79.04.01 84.07.01
Lange, RW de - PA2RDL
84.07.01 • •
Wijk, FW van - PA3BVD
Vaste Medewerken (zoals vermeld in Colofon)
Waard, H de - PAoZX
51.04.01 65.1231
Kroon, J - PAoIF
51.09.01 58.1231

I

Lid:
Evers, J - PAoCX
55.01.01 56.04.30 TRAFFIC DEPARTEMENT
Groot, LPA de - PAoLDG
52.03.22 54.04.03
Leije, WJF van der - NL120 55.01.01 64.12.31 Voorzitter
46.03.09 50.06.25 Kaleveld, E - PAoXE
52.07.13 52.12.13
Leeuw, CD de - PAoBL
55.11.01 68.09.30 Gortz, HB - PAoGN
50.06.25 51.01.01 Niewold, J - PAoRAS
Linse, HME - PAoUB
52.12.13 53.11.01
56.04.09 70.10.31 Zaaijer, D - PAoUN
51.01.01 51.11.11
Basliaans, JC
59.01.01 60.12.31 Elzerman, HP - PAoHPE
51.04.01 51.11.11 Technisch Bureau:
Priem, F - PAoGG
59.01.01 64.12.31 Huis, PhJ - PAoAD
51.11.11 52.03.22 Heulen, A van - PAoVH
Bleeker, J - PAoZZ
52.03.22 54.04.03
59.01.01 64.12.31 Smit, M - PAoLR
Flint, JH - PAoKT
59.01.01 68.12.31
Cursus / Electron:
Dijk, C van - PAoQC
61.01.01 61.12.31 Lid:
46.03.09 48.04.04 Rawie, AHA - PAoJQ
52.03.22 53.11.01
Holman, BTJ - PAoBTJ
62.01.01 64.12.31 Roell, PJH - PAoWG
Spaargaren, K - PAoKSB
65.12.01 83.01.31 Schendel, ASM van - PA1JF 46.03.09 50.08.01
VHF manager
Neeleman, P - PAoPYT
66.07.01 74.0131
Huis, PhJ - PAoAD
52.03.22 53.08.16
Leeuwen, JGJ van - PAoJAC 68.10.01 69.04.20 VHF manager
48.04.04 50.11.01 Leeuw, CD de - PAoBL
53.08.16 54.04.03
Rijbroek, LM - PAoLRK
70.11.01 71.04.30 Welling, HH - PAoWL
51.04.01 52.03.22
Houweling, mej. M - NL100
71.01.01 72.05.31 Adama, J - PAoFB
TrafTic Bureau:
Smallenbroek, F - PAoSAB
71.06.01 74.01.31
Smit, M - PAoLR
52.03.22 54.04.03
Koren, FG - PAoCR
72.06.01 74.06.30 NL manager
48.04.04 50.03.26
Claessen, AHJ - PAoCLA
72.09.01 74.04.20 Jager, EH - NL732
51.01.01 52.03.01 Contest manager
Dekker, WLBJ - PAoWLB
74.02.01 76.0131 Elzerman, HP - PAoHPE
Rawie, AHA - PAoJQ
52.07.13 53.11.01
Udo, D - PAoDUO
75.01.01 76.01.31
Hoek, J - PAoJNH
Bandmanager 80 m:
75.09.01 . .
46.07.01 48.03.01 TRAFFIC BUREAU
List, JFM van der - PAoJOZ 76.02.01 79.04.30 Meertens, PJ - PAoSS
48.03.01 50.10.01 TrafTic Manager
Rijnsburger, W - PAoWRL
76.06.01 84.08.31 Geffen , van P - PAoVG
50.10.01 52.04.01 Smit, M - PAoLR
54.04.03 58.04.19
Meijers, PMH - PA2PME
77.02.01 83.0131 Elzerman, HP - PAoHPE
Nadort, L van de - PAoLOU 58.04.19 66.05.14
Duivenvoorden, HJ-PE1ADA 79.01.01 80.04.26 Koppenhagen, W van - PAoDET
52.04.01 54.04.03 Bastiaansen, CC - PAoKOR 66.05.14 75.04.26
Asperen, K van PAoKS
79.04.01 79.1231
Valkhof, C - PAoALO
75.04.26 80.04.19
Meijer, AH
79.05.01 82.0331
Hoogma, DJ - PAoDIN
80.04.19 83.04.23
Bandmanager 40 m:
Drift, AG van der - PAoNOL 80.01.01 . .
46.01.01 46.0831 Velde, J van der - PAoVDV 83.04.23 . .
Jansen, WA - PAoJI
80.01.01 86.04.30 Drinkenburg, CJP - PAoCD
46.09.01 50.10.01
Kooijstra, D - PAoDKO
80.01.01 93.1231 Metzelaar, W - PAoMM
50.10.01 52.03.01 Assistent TrafTic Manager
Priem, F - PAoGG
82.04.01 88.0131 Houtman, W - PAoRB
52.03.01 53.08.01 Nadort, Lvan de - PAoLOU 56.11.15 58.04.19
Jongbloed, P - PE1BRY
83.01.01 84.0331 Ripet, H - NL314
Haas, E - PAoLXL
61.02.25 70.09.01
Stuijt, LCPM - PA3BTN
83.02.01 86.1231
Bastiaansen, CC - PAoKOR 65.01.01 66.05.14
Bandmanager 20 m:
Amersfoort, HPJM van - PAoHVA
46.01.01 48.0731 Putz, P - PAoAAC
71.04.18 73.04.15
83.02.01 90.0630 Leeuw, CD de - PAoBL
48.08.01 54.04.03
Bosma, O - PAoZOZ
83.02.01 94.09.30 Feitsma, YL - PAoJA
DX Manager
Evers, J - PAoCX
84.07.01 . .
54.04.03 55.06.01
Leeuwen, S van - PAoRC
Berg, A van den - PE1BFN
85.01.01 92.01.31 Bandmanager 15 m:
55.06.01 58.06.07
52.06.01 52.12.01 Feitsma, YL - PAoJA
Kroon, J - PAoIF
Lange, JN de - PBoAMM
86.06.01 . .
58.06.07 68.1231
Breen, H van - PAoFX
86.06.01 . .
Plantinga, TJ - PA3CAM
86.06.01 89.11.30 Bandmanager 10 m:
Root, JF - PAoJFR
46.01.01 47.03.01 HF Bandmanager
Hoefsloot, DS - PAoDSH
86.06.01 90.06.30 Werkema, G - PAoAPX
54.04.03 55.06.01
47.03.01 52.06.01 Feitsma, YL - PAoJA
86.06.01 92.12.31 Foreman, L - PAoVT
Schepers, L - PE1GZI
54.04.03 60.02.01
52.06.01 54.04.03 Kreke, JL van der - NL838
Koster, AJ - PA3ELS
86.08.01 91.0531 Kreke, JL van der - NL838
55.01.01 56.09.07
Bekkum, D van - NL290
Meijers, PMH - PA2PME
87.01.01 . .
55.01.01 57.09.15
Krieken, L van - NL920
87.01.01 94.0930 Bandmanager 5 m:
Wotvelang, D - PAoWOL
55.01.01 60.02.01
46.01.01 48.04.04 Priem, F - PAoGG
87.05.01 88.01.31 Welling, HH - PAoWL
Claessen, AHJ - PAoCLA
Koster, JA - PAoKE
55.01.01 60.11.23
Hendriks, L - PE1LMU
90.06.01 92.1231
Diepstraten, JF - PAoLB
55.06.01 56.1231
Huijsman, GJ - PAoGJH
91.06.01 92.01.01 Bandmanager VHF/UHF:
57.01.01 60.08.01
53.01.01 54.04.03 Meertens, PJ - PAoSS
Nijveld, A - PAoXAB
91.06.01 92.01.01 Groot, LPA de - PAoLDG
57.10.01 61.01.01
Bolle, CLJ - PAoTA
Gout, H - PE1OEF
92.01.01 92.11.02
Eikenaar, G - PAoCT
60.02.01 63.11.01
Schanssema, H - PA2HJS
92.01.01 92.12.31 PA COMMISSIE
Pagter, A de - PAoADP
60.08.01 64.03.01
Voorzitter
Bakkenes, J - PE1JDX
92.05.01 . .
52.03.22 52.07.13 Voges, J - PAoMRN
61.03.01 70.1231
Smit, M - PAoLR
Mandos, MCP - PAoMPM
92.05.01 . .
61.08.01 62.06.01
52.07.13 54.04.03 Ditmer, AF - PAoAFD
Heulen, A van - PAoVH
Murre, CH - PA2CHM
92.05.01 . .
Velden, OA van der - PAoAHO
Olievier, CN - PE1A1O
92.05.01 . .
62.08.01 70.1231
Secretaris:
Butselaar, A - PE1AAP
92.05.01 . .
63.11.01 70.1231
52.03.22 52.07.13 Dam, P - PAoPDK
Kaleveld, E - PAoXE
Olievier, mevr. ICW - PE1IIT 92.05.01 . .
63.12.01 68.1231
52.07.13 54.04.03 Neve, P - PAoPN
Smit, M - PAoLR
Westphal-Eykenaar, Y - PA3BKP
Bastiaansen, CC - PAoKOR 64.03.01 65.01.01
92.05.01 . .
65.01.01 70.1231
Pagter, A de - PAoADP
Lid namens HB:
Tuijn, JJF van - PAoJJT
92.05.01 . .
65.10.01 70.1231
52.03.22 54.04.03 Bottema, LA - PAoBRM
Huis, PhJ - PAoAD
Aardema, J - PE1KDA
92.05.01 . .
52.03.22 54.04.03
Dijkshoorn, AJ - PAoTO
92.05.10 95.01.05 Dalmijn, WJL - PAoDD
DX-er / DX Nieuws / DX Press:
Vrolijk, HP - PAoHPV
94.05.01 . .
Zaaijer, D - PAoUN
50.03.26 51.01.01
Geerligs, FHV van - PAoFRI 94.05.01
Smit, M - PAoLR
51.01.01 56.1231
94.05.01 95.03.01
Herel, PAM van - PAoPVH
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Nadort, L van de - PAoLOU
Breen, H van - PAoFX
Velde, J van der - PAoVDV
Ingenegeren, WP - PAoWWP
Bannink, FA - PAoFAB
Dijkshoorn, AJ - PAoTO
Schulinck, - PAoXPS
Oosthoek, FTh - PAoINA
Dijkshoorn, AJ - PAoTO
Menting, CA - PAoGAM
Fung-Loy, J - PA3CXC
Eijk, ACJ van - PA3DZN
Grolleman, D - PA3FQA
EZB Managen

Kroon, J - PAoIF
Ist Operator PAoAA / PI4AA:
Huis, PhJ - PAoAD
Kropf, WF - PAoLE
Smit, M - PAoLR
Rooth, MP - PAoMPR
Puijl, HA van der - PAoPUY
Kobus, H - PAoZV
Weerlee, P van - PAoYZ
Gozeling, CGM - PAoDER

56.11.15 72.04.19 Munniks, WW - PAoWWM
83.01.01 83.12.31
58.06.07 72.04.16 Druncn, JEM van - PAoPKC 83.08.05 86.07.11
61.01.01 68.05.10 Duijndam, M - PA3BWT
83.12.16 86.06.06
62.02.01 72.04.16 Kraats, J van der - PA3BXL 84.09.07 . .
64.07.01 64.11.01 Werkhoven, CHT van - PE1CCG
66.05.14 71.12.01
86.06.13 . .
71.09.01 72.07.01 Ruis, A - PA3DCZ
86.06.27 . .
72.02.01 75.01.01 Lil - Ouwerkerk, JC van - PDoNTB
72.06.01 82.01.01
86.09.12 . .
82.01.01 86.04.04 Baartwijk, J - PA3DMX
86.10.24 89.08.18
86.04.05 90.04.06 Bakker, JF - PA3CUR
88.02.19 91.09.20
90.04.07 93.10.01 Geertsen, AG - PA3GQN
89.11.03 . .
93.10.01 . .
Keijzer, HW - PA3ENN
90.03.09 . .
Hoek, HWH van - PA3ENE 92.12.04 94.05.20
Kraats, IJ van der - PE1PBL 94.06.24
58.04.19 63.08.01 Lange, JN de - PA3GQP
94.07.22

Mahoney-Bockstael, TJM - PA3DLM
93.04.01 . .
93.10.01 . .
Visser, J - PA3ELD
95.04.03 . .
Buite, CHF - PA3ARR
VHF Manager:

Leeuw, CD de - PAoBL
Dijk, C van - PAoQC
VHF Bandmanager:

Leeuw, CD de - PAoBL
Groot, LPA de - PAoLDG
Lodeizen, JG - PAoLOD

54.04.03 55.08.01
55.08.01 58.12.01
58.12.01 62.03.01

NL MANAGER
Elzerman, HP - PAoHPE
Smit, E - NL742

52.03.01 52.03.22
52.03.22 53.03.01

list Operator PI4VRN:
47.01.01 49.08.01 [Tempelman, HJ - PEoRTM
84.09.01
NL COMMISSIE
49.08.01 51.11.11
Voorzitten
51.11.11 56.04.08 Contest Managen
Smit, E - NL742
56.04.08 59.09.01 Feitsma, YL - PAoJA
54.05.01 55.06.01 Mul, J - PAoNLC
59.09.01 60.11.01 Berg, P van den - PAoVB
55.06.01 69.04.20 Peters, EG - NL829
60.11.01 61.09.01 Paas, WJM - PAoABM
69.04.20 71.04.18 Smit, E - NL742
61.09.01 86.06.10 Nadort, L van de - PAoLOU 71.04.18 75.04.26 Rijbroek, LM - PAoLRK
86.06.10 . .
Hoogma, DJ - PAoDIN
75.04.26 80.04.19 Dekker, D - NL453
Oosthoek, FTh - PAoINA
80.04.19 93.11.01 Lubbelinkhof, H - NL700
Medewerker PAoAA / PI4AA / PI4YK:
Dijk, FE van - PA3BFM
Dijkers, GACM - PA3AXU
93.11.01 . .
47.01.01 48.12.31
Heulen, A van - PAoVH
Dijkstra, RA - PAoRDY
Prangsma, W - PAoWP
47.01.01 48.12.31 Assistent Contest Manager.
Weidema, FA - PAoFAW
Marlens, J - PAoJMS
61.11.01 65.06.01 Paas, WJM - PAoABM
68.06.27 69.04.20 Duin, JA - PDoDAA
Grimbergen, HAA - PAoLQ 61.11.01 68.1231
Mandos, MCP - PAoMPM
65.06.01 82.12.31 Intruder Watch (IARUMS):
Schepp, CJS - PAoEPS
Brouwer, FNA - PA3CWF
Bijl, ORP van der - PAoTCA 67.06.29 68.12.31 Ditmer, AF - PAoAFD
68.02.01 71.02.01 Boer, S - NL7730
69.10.24 70.07.27 Velde, J van der - PAoVDV 79.07.01 90.05.31 Brouwer, FNA - PA3CWF
Hut, G van - PAoGRH
69.10.31 72.04.14 Roos, A - PA3CNK
Schrivens, R - PAoLNM
90.06.01 . .
Mandos, MCP - PAoMPM
69.10.31 86.06.10
Gozeling, CGM - PAoDER
69.1031 93.10.08 Certificaten:
Haazebroek, N - PAoXN
Secretaris:
Eijkel, N van den - PAoVDY 69.11.07 86.06.06 Nadort, L van de - PAoLOU 56.11.15 63.06.01 Mul, J - PAoNLC
Zwaart, J van der - PAoMOT 69.11.14 74.02.01 Vollema, G - PAoLV
63.07.13 70.09.01 Drunen, JEM van - PAoPKC
Prevo, K - PAoPRK
69.11.21 86.06.06 Pulz, P - PAoAAC
70.09.01 73.04.15 Flink, JD - NL108
Amersfoort, HPJM van - PAoHVA
Sanderse, A - PAoMOD
73.04.15 92.09.05 Troostheiden, W - NL1078
70.01.01 71.12.13 Lourens, J - PAoBN
73.04.15 94.12.31 Rijbroek, LM - PAoLRK
70.01.01 71.12.31 Wybenga, S - PA3DKE
Hartman, FG - PAoFGH
Ort, WL - PAoASD
89.09.01 . .
70.01.01 71.12.31
Hogerhuis, WA - PAoPSO
Weidema, FA - PAoFAW
Vries, J de - PAoGE
70.01.01 71.12.31 DQB Liaison:
Steenbergen, J - NL213
70.01.02 81.01.02 Fleurbaaij, J - PAoAMC
Dijkshoorn, AJ - PAoTO
72.04.16 80.04.19 Weidema, FA - PAoFAW
70.01.23 70.09.18 Valkhof, C - PAoALO
Bakker, CC - PAoCD
80.04.19 84.05.12 Dullemond, G - NL4135
71.01.01 71.1231 Weggelaar, GJ - PAoGO
Kok, GS - PAoNIG
84.05.12 95.04.22 Dullemond, T - NL4136
71.01.01 72.01.01 Wilholt, JH - PA3FJM
Speelman, H - PAoARM
Hazeleger, D - NL4230
95.04.22 . .
71.01.01 72.12.31
Simonis, P - PAoWAD
Mandos, MCP - PAoMPM
Jong, Mevr. CA de - NL5862
71.09.24 73.04.20
Bakker, J - PAoJBK
Boer, S - NL7730
74.06.14 76.05.21 Lid:
Kruijf, AST - PAoWV
Empelen, TPM van-PAoGRU 74.06.28 75.11.17 Jongh, JP de - PAoDEJ
65.04.11 67.12.311 Mandos, MCP - PAoMPM
74.11.22 . .
Fraikin, CJ - PAoCJN
Valkhof, C - PAoALO
80.04.19 86.01.01
74.12.20 . .
Wijting, B - PAoBWY
Sanders, HW - PA3AEB
80.06.01 82.01.01 Contest Managen
75.01.01 75.12.31 Udo, D - PAoDUO
Klinkenberg, G - PAoVLY
80.06.01 83.04.01 Mul, J - PAoNLC
75.01.01 76.12.31 Dijkshoorn, AJ - PAoTO
Hoek, J - PAoJNH
82.01.01 95.01.05 Bekkum, D van - NL290
Emons, BA - NL544
List, JFM van der - PAoJOZ 75.01.01 83.1231 Murre, CH - PA2CHM
83.04.01 . .
Lil, C van - PEoCVL
76.07.17 92.11.20 Koop, F - PAoFKP
83.04.01 89.01.01 Ort, WL - PAoASD
Drift, AG van der - PAoNOL 76.11.05 93.11.26 Ouden, T den - PA3BTH
Boer, P - NL687
86.01.01 . .
Bruin, G de - PAoYG
77.01.01 78.1231 Rijbroek, LM - PAoLRK
86.01.01 87.0930 Klaasscn, EHA - NL449
Mandos, AJ - NL998
Disselhorst, JAJM - PA3ACJ 77.07.16 . .
Engelhard, CHCM - PA3CCF 87.10.01 . .
Jong, A de - PAoXAW
Dijkstra, RA - PAoRDY
89.01.01 . .
Grimbergen, HAA - PAoLQ 78.12.09 . .
Gouweleeuw, P - NI 380
80.01.01 . .
Damen, JP - PA3CBU
90.01.01 . .
Leenheer, GPS - PE1GPL
81.05.01 83.05.27 Dijk, FE van - PA3BFM
93.01.11 93.11.01 Dullemond, G - NL4135
Perry, MA - PA3ASC
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L

54.04.03 59.04.19
59.04.19 62.03.01

53.03.01 55.10.23
55.10.23 56.10.14
56.10.14 58.04.19
58.09.28 61.09.01
61.11.19 67.09.01
67.09.01 70.07.08
70.11.15 72.01.01
72.04.01 73.11.25
73.11.25 75.01.01
75.01.01 75.11.08
75.11.08 78.04.15
78.04.15 82.05.08
82.05.08 84.05.12
84.05.12 85.01.24
85.05.11 92.04.27
92.04.28 . .

52.03.01 52.03.22
53.03.01 55.10.23
55.10.23 56.10.14
56.10.14 58.09.28
58.09.28 61.11.19
61.11.19 67.09.01
67.09.01 71.11.15
70.11.15 72.01.01
72.04.01 72.11.19
72.11.19 73.11.25
72.11.19 73.11.25
73.11.25 75.06.01
75.11.08 77.11.12
78.04.15 80.04.01
81.05.01 ~84.09.01
.........
84.09.01 92.04.28

53.03.01 55.10.23
55.10.23 56.09.07
56.10.14 59.09.06
59.09.06 61.11.19
61.11.19 67.09.01
67.09.01 69.03.23
69.09.01 71.11.07
72.11.19 73.11.25
73.11.25 75.01.01
75.01.01 77.04.16

Does, J van der - NL645
Hullen, C van - PDoNBS
Wijhake, L - NL10175

Certificaten Manager
Veenslra, J - N Li0968

Kohier, Th - PA3FPS
87.06.01 94.12.31
64.02.22 65.07.01 Dijk, FE van - PA3BFM
88.12.01 93.11.01
64.03.01 69.04.20 Weis, HP - PAoWYS
89.01.01 . .
65.07.01 69.04.20 Koopman, AV - PE1KHP
90.02.13 . .
Tilborg, AFGM van-PAoADT 91.05.14 .
Bakkenes, J - PE1JDX
91.08.19 .
VHF-UHF COMMISSIE
Besten, R den - PA3FYM
93.10.04 .
Voorzitter
69.04.20 72.11.19
Dogterom, AA - PAoEZ
Amersfoort, HPJM van - PAoHVA
VHF Bulletin:
72.11.19 77.04.16 Ripet, H - NL314
69.04.20 70.10.01
Dogterom, AA - PAoEZ
77.04.16 79.04.21 Vries, GJ de - PAoGDV
69.04.20 77.04.16
Wagemans, JHM - PAoHWE 79.04.21 81.05.09 Amersfoort, HPJM van - PAoHVA
Maartense, PF - PAoMS
81.05.09 82.05.08
70.11.01 72.11.19
Alphen, JCJ van - PAoEHG 82.05.08 89.02.16 Ripet, H - NL314
71.12.01 77.04.16
Loerakker, WJL - PAoLDB 72.11.19 75.04.26
Amersfoort, HPJM van - PAoHVA
89.03.04 . .
Lourens, J - PAoBN
75.04.26 84.04.07
Doodeman, G - PAoNZH
84.04.07 . .
Wardenier, P - PA3AUC
VHF-Manager
84.05.12 91.01.01
69.04.20 77.04.16 Merkx, P - PA3DSB
85.05.12 91.01.01
Dijk, C van - PAoQC

76.04.16 86.02.01 VHF Bulletin:
86.02.01 93.11.01 Dogterom, AA - PAoEZ
Ripet, H - NL314
93.11.01 . .
Vries, GJ de - PAoGDV

93.11.01

Lid:
Dekker, D - NL453
66.11.12 67.09.01
Dekker, D - NL453
67.07.01 67.09.01
Dijkers, GACM - PA3AXU
71.11.07 72.04.01
Out, H - NL496
72.04.01 72.11.19
Gouweleeuw, P - NL380
72.04.01 73.11.25
Klaassen, EHA - NL449
73.11.25 74.09.01
Dullemond, G - NL4135
73.11.25 75.01.01
Dullemond, T - NL4136
73.11.25 75.11.08
Nung, CH - NL347
75.01.01 75.11.08
Duin, JA - PDoDAA
75.01.01 75.11.08
Bey, F - NL4376
75.01.01 75.11.08
Hoss-van Hardeveld, MW - NL4745
75.11.08 77.04.16
Wolde, R ten - NL4783
75.11.08 78.04.15
Klaassen, EHA - NL449
75.11.08 80.05.01
Keuzenkamp, W - PAoUE
77.04.16 78.04.15
Dinkcloo, C - NL5780
78.04.15 79.10.01
Jong, C de - NL5349
78.04.15 80.04.01
Jantzen, JJ - NL6012
79.03.01 79.05.01
Meiling, H - NL4606
79.03.01 79.05.01
Velzen, F van
79.03.01 79.05.01
Mandos, AJ - NL998
79.10.01 82.05.08
lersel, D van - NL5929
81.05.01 82.01.01
Brouwer, FNA - PA3CWF
81.05.01 82.05.08
Denker, R - PA3AGF
81.05.01 82.05.08
Bijl, H - NL5796
81.05.01 82.05.08
Leijten, G - NL4717
81.05.01 83.02.01
Steenbergen, J - NL213
81.05.01 84.11.01
Theelen, P - NL1683
81.05.01 86.01.01
Mandos, MCP - PAoMPM
82.05.08 84.09.01
Brouwer-Muller, JH -NL7388 83.04.23 . .
Brouwer, FNA - PA3CWF
84.12.01 85.05.11
Hullen, C van - PDoNBS
85.05.01 86.02.01
85.12.01 89.01.01
Kruistum, P van - NL7909
JEUGD COMMISSIE
Voorzitten
Olde, R - NL7990
Mandos, MCP - PAoMPM

86.05.10 87.01.01
87.04.25 . .

Lid:
Rodenburg, C - PAoCRB
Rigterink-Zoer, G - PA3DZG
Touw, I_J - PA3CAE
Brouwer, FNA - PA3CWF

86.05.10
86.05.10 87.02.20
86.05.10 88.04.23
86.05.10 93.11.01

VHF-UHF GROEP
VHF Managen
Dijk, C van - PAoQC

62.03.01 69.04.20

Medewerken
Lodeizen, JG - PAoLOD
Klerck, J de - PAoU
Dogterom, AA - PAoEZ
Tilborg, AFGM van-PAoADT

62.03.01
64.01.01
65.07.01
65.07.01

64.01.01
69.04.20
69.04.20
69.04.20

Wedstrijdcommissaris:
Burgemeester, JJ - PAoMW
Dekker, D - NL453
Vries, J de - PAoGE
Tilborg, AFGM van-PAoADT
Schanssema, H - PA2HJS
Tilborg, AFGM van-PAoADT
Hendriks, L - PE1LMU
Graaf, P de - PA3CNX

LARU-zaken:
Dijk, C van - PAoQC
Dogterom, AA - PAoEZ

69.04.20 70.01.01
69.04.20 70.07.08
69.04.20 70.09.01
70.09.01 81.11.01
81.11.01 85.03.01
85.03.01 91.05.14
91.05.23 94.07.31
94.08.01 . .

QSL BUREAU
QSL manager
Water, GWJ van de - PAoHR 46.03.09 55.04.03
55.04.03 71.01.01
Linse, HME - PAoUB
Lid/medewerker
Sandbergen, NJ - PAoXD
Moerman, A - PAoBK
Labout, A - PAoDX
Linse, HME - PAoUB
Nadort, L van de - PAoLOU

48.01.01
48.01.10
48.01.10
48.01.10
53.03.31

54.1130
52.1231
52.12.31
55.03.31
59.1231

82.01.01 93.10.25
DUTCH QSL BUREAU
93.10.25 . .
QSL Manager / Beheerden
Linse, HME - PAoUB
71.01.01 80.11.08
Relaiszenders/onbemande stations:
76.04.10 76.07.01 Vugt, van O
79.01.01 85.1231
Metselaar, GJ - PAoAER
76.04.10 79.05.17 Jagtenberg, CJ
86.01.01 . .
Loo, W van der - PAoXRL
76.07.01 85.02.21
Linsen, HAJT - PAoHAL
79.05.17 80.02.24 Medewerker:
Struyk, CAM - PAoGTB
79.01.01 . .
80.02.24 89.01.01 Heerius, H
Weis, HP - PAoWYS
79.01.01 84.10.19
89.01.01 . .
Boskeljon, mevr. A
Veldkamp, PF - PAoSON
79.01.01 87.0430
Donselaar, W van
Gerritsen, F
83.10.25 93.09.01
Lid:
84.01.01 87.12.31
Tilborg, AFGM van-PAoADT 69.04.20 70.09.01 Rosielle, M
84.04.01 93.09.01
Maartense, PF - PAoMS
71.10.01 81.05.09 Willems, F
85.10.01 93.09.01
Dogterom, AA - PAoEZ
76.12.01 77.04.16 Rijk, J de
Vijfschaft, mevr. J
86.01.01 93.09.01
Amersfoort, HPJM van - PAoHVA
88.06.01 . .
77.04.16 79.04.21 Munnik, H de
88.06.13 . .
Wagemans, JHM - PAoHWE 77.04.16 79.04.21 Kraan, F vd
88.08.01 90.0131
Kaper, K - PAoKKZ
77.04.16 80.07.01 Hartog, AJ den
88.10.03 93.09.01
Koops, G - PAoZM
77.04.16 81.10.01 Mei, R
List, JFM van der - PAoJOZ 77.07.01 79.04.21 Peperkamp-Lamme, mevr. B 89.01.01 93.09.01
92.04.01 . .
77.07.01 79.04.21 Kaaiberg, A
Bruin, G de - PAoYG
93.06.01 . .
78.10.01 83.04.23 Berkel, H
Pouwels, M - PAoXMA
79.04.21 . .
Dogterom, AA - PAoEZ
79.04.21 83.04.23 BIBLIOTHEEK COMMISSIE
Janssen, WDM - PE1CMX
79.04.21 84.12.31 Voorzitten
Delft, D van - PA2DOL
51.0331 56.04.21
79.04.21 86.01.01 Geenen, PJM
Udo, D - PAoDUO
56.04.21 63.02.24
Groenendijk, MH - PAoMCV 80.07.01 83.04.23 Roorda J jr.
75.04.26 83.07.01
Tilborg, AFGM van-PAoADT 81.11.01 85.03.01 Munneke, B - PAoMUN
84.05.12 89.04.22
Kramer, WH - PA2GRC
83.04.23 . .
Veldkamp, PF - PAoSON
Arnaud, GG d’ - PA3BDC
89.04.22 . .
83.04.23 . .
Tuijn, JJF van - PAoJJT
83.04.23 86.12.01
Oudelaar, J - PAoJOU
83.04.23 87.06.01 Beheerden
Hulzinga, A - PE1CQQ
46.03.29 51.0331
83.04.23 90.02.13 Geenen, PJM
Butselaar, A - PE1AAP
51.0331 56.04.21
Schiltmans, RPA - PA3BPC 85.05.01 94.1231 Hartogsveld, J
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Bouwman, HJJ - NL270
56.04.21 59.04.19 Hanckamp, J - PAoMX
47.02.08 48.09.26
Gillay, NH
59.04.19 74.1231 Jansen, P - PAoKQ
47.02.08 48.09.26
Maartense-v.d. Hurk, GAM - NL8888
Lampert, JG - PAoOM
47.02.08 48.09.26
75.01.01 78.02.01 Petcrsen, K van - PAoKP
47.02.08 48.09.26
Wijdemans-Jansen, mevr. FJJM
Mulder, GPA - PAoXMK
47.02.08 49.11.01
78.02.01 86.06.27 Hendrich, J - PAoQJ
47.10.05 48.09.26
Nieuwkerk, J van - PDoDBD 86.08.01 93.11.01 Phielix, J - PAoJPX
48.09.26 49.01.01
Veen, G ten - PA3FOY
93.11.01
Ruyter, WGF de - PAoPR
50.09.03 51.10.21
Bennik, F - PAoOE
50.09.03 58.09.21
Secretaris:
Fortuin, J - PAoMJ
50.09.03 58.09.21
Rollema, DW - PAoSE
74.1231 80.08.01 Lange Boom, J de - PAoDLB 51.10.21 63.09.15
Koning, J de - PAoJKG
52.09.28 53.09.20
Lid:
Borgman, J - PAoUS
52.09.28 54.12.31
Heeroma, HH
46.01.01 53.03.29 Mourik, GCA van - PAoRT 52.09.28 59.09.27
Hartogsveld, J
51.01.01 51.0331 Simons, PWM - PAoPWS
53.09.20 58.09.21
Wieringa, H - PAoYD
53.03.29 59.04.19 Boer, C de
58.09.21 60.09.18
Bouwman, HJJ - NL270
59.04.19 67.02.16 Berg, JA
58.09.21 63.09.15
Ex, FJJ
60.06.01 65.03.01 Haan, A de
58.09.21 64.09.20
Dijk, C van - PAoQC
63.02.24 70.04.19' Calsbeek, J - PAolP
58.09.21 64.09.20
Wakker, P - PAoPWA
75.04.26 83.11.01 Levering, I - PAoROX
59.09.20 64.09.20
Wijdemans, UM - PAoLWS 83.11.01 87.04.01 Noorden, J - PAoNRD
63.09.15 64.09.20
Wil, H de - PE1AVJ
86.01.01 87.10.10• Vries, C de - PAoVRC
63.09.15 64.09.20
Butselaar, A - PE1AAP
87.10.01 . .
Vollema, A - PAoVLV
63.09.15 70.04.19
Amaud, GG d’ - PA3BIX
87.10.01 89.04.22 Bloeming, A - PAoABE
91.04.16 . .
Buitenhuis, AM - PAoRTB
89.01.01 . .
Wakker, P - PAoPWA
91.04.16 94.0131
Kramer, WH - PA2GRC
89.04.22 91.03.19> Koppen, MJ - PAoMJK
91.04.16 95.06.05
Kijff, GJ - PAoYF
91.03.19 . .
PUBLIC RELATIONS MANAGER
TECHNISCHE COMMISSIE
Wijdemans, UM - PAoLWS 73.04.15 75.04.26
Voorzitter:
Bekking, RE - PA3A1II
78.04.15 80.04.19
Hindriks, JA
46.03.09 49.03.27
Prangsma, W - PAoWP
49.03.27 51.03.31 PUBLIC REIATIONS COMMISSIE
Elzerman, HP - PAoHPE
51.03.31 51.11.11 Voorzitter:
Donk, GJC
52.10.01 54.04.03 Meijers, PMH - PA2PMI
80.04.19 83.04.23
Kroon, J - PAoIF
54.04.03 57.08.31 Rodenburg, NJ - PAoKWY
83.04.23 85.05.11
Grimbergen, HAA - PAoLQ 57.09.01 66.05.14 Kusters, L - PA3DOS
85.05.11 . .
Kouwenberg, FAW -PAoFAK 66.05.14 68.04.20
Wakker, P - PAoPWA
68.04.20 90.04.28 Secretaris:
Mandos, MCP - PAoMPM
90.04.28 . .
Geleick, GJ - PEoGJG
80.04.19 83.04.23
Theelen, LJC - PAoTHE
83.04.23 88.06.01
VOSSEJACHT COMMISSIE
Meijers, PMH - PA2PME
88.06.01 88.07.01
Voorzitter.
Olievier, mevr. ICW - PE1HT 88.07.01 91.04.26
Gent, JJ van - PAoGI
47.02.08 49.01.01 Broek, WJ van den - PAoJEB 93.05.12 . .
Mulder, GPA - PAoXMK
49.11.01 53.09.20
Huis, PhJ - PAoAD
53.09.20 58.09.21 Lid:
Fortuin, J - PAoMJ
58.09.21 63.09.15 Velde, J van der - PAoVDV 80.04.19 83.04.23
Vries, C de - PAoVRC
64.09.20 70.04.19 Stolp, J - PAoJSU
80.04.19 85.05.11
Luidens, H - NL8800
85.05.11 90.04.28 Ploeger, CN - PA2CHR
80.04.19 89.02.01
Ruiter, E de - PAoOKA
90.04.28 . .
Theelen, LJC - PAoTHE
81.01.01 83.04.23
Oudshoom, PFH - PAoPFH 81.06.01 . .
Secretaris:
Rodenburg, NJ - PAoKWY
82.03.01 83.04.23
Simonis, BO - N 1.258
47.02.08 49.01.01 Geleick, GJ - PEoGJG
83.04.23 . .
Phielix, J - PAoJPX
49.01.01 51.10.21 Kusters, L - PA3DOS
83.04.23 85.05.11
Huis, PhJ - PAoAD
51.10.21 53.09.20 Meijers, PMH - PA2PME
83.04.23 88.06.01
Geus, S de - PAoSX
53.09.20 56.09.16 Mooy, L de - PA3DAB
85.05.11 87.04.25
Huis, PhJ - PAoAD
56.09.16 58.09.21 Rodenburg, NJ - PAoKWY
85.05.11 89.02.01
Zeeuw, PH de
58.09.21 60.09.18 I lerrmann, UF - PAoGRE
85.05.11 90.03.28
Sinnema, YA
60.09.18 64.09.20 Meijers, PMH - PA2PME
88.07.01 . .
Noorden, J - PAoNRD
64.09.20 70.04.19 Gout, H - PE1OEF
92.01.01 . .
Vrolijk, HP - PAoHPV
94.01.31 . .
Broek, WJ van den - PAoJEB 92.01.01 93.05.12
Mooy, L de - PA3DAB
92.01.01 93.09.01
Lid:

Watermulder, J - PAoWM
Land, H
Jacobs, W - PAoJW
Petrie, J - PAoPU
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47.02.08
47.02.08
47.02.08
47.02.08

47.10.05 Evenementen;
47.10.05 Weerlee, P van - PAoYZ
47.10.05 Tobbe, H - PAoADC
47.10.05

EVENEMENTEN WERKGROEP
Voorzitter:
85.04.11 89.01.25
Weerlee, P van - PAoYZ
89.01.25 93.04.24
Leemborg, HK - PA3CFN
93.04.24 . .
Hendriks, L - PE1LMU
Lid:

85.05.11 86.01.01
85.05.11 93.05.12
86.01.01 87.01.01
Olde, R - NL7990
87.06.01 89.01.25
Leemborg, HK - PA3CFN
89.01.25 91.05.06
Weerlee, P van - PAoYZ
Olievier, mevr. ICW - PE1HT 90.02.13 91.05.23
Sibum, GH - PAoGHS
91.05.06 . .
Hendriks, L PE1LMU
91.05.23 93.04.24
Hendriks-Hellendoom, J - NL11422
93.08.16 . .

Tobbe, H - PAoADC

Kusters, L - PA3DOS

CURSUSLEIDER
Gent, JJ van - PAoGI
Salverda, PhF - PAoPH
Borgman, J - PAoUS
Roos, CJ - PAoYH
Schaap, J - PAoHH

46.07.01 49.1231

53.11.01
58.12.01
59.09.01
64.11.01

58.1201
59.09.01
64.11.01
74.04.20

COMMISSIE OPLEIDING ZENDEXAMEN
Voorzitter

Bakker, Tj - PAoLVW
Groenendijk, MH - PAoMCV
Hoogma, DJ - PAoDIN
Dort, P van - PA3AIR
Berg, DT van den - PEoDTA
Schubert, FLF van - PA3FYS

74.04.20
84.05.12
87.04.25
88.05.23
89.04.22
94.04.23

84.05.12
87.04.25
88.05.23
89.01.01
93.10.04
. .

Lid:

Groenendijk, MH - PAoMCV 87.04.25 89.04.22
95.04.03 . .
Tubbing, K - PAoKAT
95.04.03 . .
Vriends, J - PAoNDS
REISBUREAU
Voorzitter:

Bliek, AA - PAoWEA
Kalcveld, E - PAoXE
Dijkman, LG

47.0330 47.08.02
47.08.02 52.10.11
53.03.29 55.04.03

HAM-II OP-CLUB
61.04.23 61.10.01
Ruiter, RJ de - PAoDES
Nadort, L van de - PAoLOU 61.10.01 64.12.01
COMMISSIE MOBIELE RALLY’S
Lid:

Moraal, J - PAoMI
Rijswijk, KN van - PAoRY
Weerlee, P van - PAoYZ

64.02.22 67.12.31
64.04.15 67.12.31
64.04.15 67.1231

TELEVISIE DEPARTEMENT
Voorzitten
49.03.27
Sanders, CGJ - PAoDXY
50.06.25
Waard, H de - PAoZX
54.04.03
Foreman, L - PAoVT
55.10.01
Waard, H de - PAoZX
66.05.14
Eenhoorn, FAO - PAoZR

82.03.01 85.05.11 Lid:
82.03.01 85.05.11 Zilverschoon, JJ
Foreman, L - PAoVT

50.03.26
54.04.03
55.10.01
66.05.14
70.02.01

49.03.27 50.03.26
50.06.25 54.04.03

ykbureau
Beheerden
Gelder, JO van - PAoYK

46.03.09 76.02.25

Medewerken
Vis, HNM

50.10.01 58.07.01

YL COMMISSIE
Voorzitten
Tobbe-Klaasse Bos, A - PA3ADR
81.05.09 87.04.25
Wesiphal-Eykenaar, Y - PA3BKP
87.04.25 . .
Secretaris:
Priem-v.d. Mey, AM - PA3DWA
81.05.09 87.04.25
Gool-Groeneveld, A van - PA3DGF
87.04.25 . .
Penningnieesten
Neumann-Kettner, mevr. H - PAoHIL
81.05.09 87.04.25
Pauw-Everlo, HGJ - PA3BLA 87.04.25 . .
Lid:
Wesiphal-Eykenaar, Y - PA3BKP
84.01.28 87.04.25
Gool-Groeneveld, A van - PA3DGF
84.01.28 87.04.25
Wildeboer-Vlaming, D - PA3CEB
84.06.16 87.04.25
Tobbe-Klaasse Bos, A - PA3ADR
87.04.25 . .
Priem-v.d. Mey, AM - PA3DWA
87.04.25 91.11.22
Wit, mevr. JMJ de - PE1MCI 91.11.22 94.12.31

VERON CENTRAAL BUREAU
Hoofd / Beheerden
Huis, PhJ - PAoAD
46.01.01 49.03.27
Kam, JJ van der
49.03.27 50.0531
Huis, PhJ - PAoAD
50.03.26 50.06.25
Reiger, HA de - PAoANI
50.07.25 52.03.22
Drift, AG van der - PAoNOL 52.03.22 53.09.30
Huis, PhJ - PAoAD
53.10.01 56.04.01
Meiners, H - PAoNA
53.10.01 58.11.30
Nolke, AN - PAoNU
56.04.21 58.04.19
Stufkens, J - PAoJK
58.12.01 59.07.31
Mul, J - PAoNLC
59.09.01 64.04.18
Hollander, MP - PAoMPH
64.08.14 71.12.31
Vnes, J de - PAoGE
67.04.23 71.04.18
Kerstens, WH - PAoUHS
72.01.01 73.12.31
Baksteen, F
72.01.01 78.06.01
Eelman, RJ
78.06.01 83.12.28
Imthom, RJA
83.12.28 84.1231
Vugt, van O
84.12.31 85.12.31
Jagtenberg, CJ
86.01.01 . .

Medewerken
Brouwer, mej. R
48.06.01 50.07.31
Hoeven, mej. MB van der
49.09.16 50.01.25
Reiger de, de Goede,mevr. M 50.02.01 51.12.31
Jacobs, mej. AL
50.11.21 52.12.31
Dijk, mej. E van
53.01.01 55.0731
Olthoff-Lauwerijssens.mevr. C 54.09.01 57.1231

Looij, mej. EJ van
55.08.01 56.0831
Ketting-van Hoogenhuizen, mevr C
56.08.01 59.09.01
I auwenjsscns, mevr. C
57.01.01 58.10.01
58.09.15 58.12.31
Aldewegen, mej. W van
59.01.01 60.0131
Bakker, mej. WL de
59.09.01 62.01.31
Trappen, mej. A van
59.09.01 71.1231
Fleurbaaij, J - PAoAMC
Hommes-Ringeling.mevr. WL 61.12.01 63.02.01
Eldik, mej. F van
62.09.15 63.07.15
63.04.01 65.11.01
Verkerk, mevr.
63.08.01 64.02.01
Moeggio, mej.
64.03.01 68.04.01
Zelhorst, mej.
65.11.01 68.11.30
Linde-Paar, mevr, vd
68.02.01 70.08.01
Knapen, mevr. G - NL317
Hendriks-Winter, mevr. C
69.01.01 71.12.31
72.01.01 74.06.01
Wilhelmy, FN
72.01.01 77.03.29
Marinissen, MC
72.01.01 84.09.30
Letsch, mej. JM
73.01.01 82.02.23
Gronden, HJ vd
74.01.01 82.12.31
Hiemslra, FTh
83.01.01 83.12.31
Kooperen, H van
84.01.01 92.12.30
Jongh, J de
84.09.01 . .
Heerius, H
87.01.01 91.12.31
Geurts, mej. M
92.01.01 . .
Eibers, mevr. M
93.11.01 . .
Dunnewold, mevr. A

Pasveer, J - PA3DNY
Akker, K - PA3EKV
Tubbing, K - PAoKAT

95.04.22
95.04.22
95.04.22

. .
. .
. .

COMMISSIE VERON FONDS
Voorzitten
Tobbe-Klaasse Bos, A - PA3ADR
83.04.23 95.04.22
Olievier, mevr. ICW - PE1HT 95.04.22 . .
Penningmeesten
Reiger, HA de - PAoANI
Akse, GH - PAoAXE
Romijn, W - PAoARA
Hordijk, J - PAoAJE
Romijn, W - PAoARA

83.04.23
85.05.11
93.02.01
94.03.07
95.01.09

Secretaris:
Akse, GH - PAoAXE
Romijn, W - PAoARA
Hordijk, J - PAoAJE

83.10.01 93.02.01
93.02.01 94.03.07
94.03.07 . .

85.05.11
93.02.01
94.03.07
95.01.09
. .

Lid:
Huis, PhJ - PAoAD
83.04.23
Priem-v.d. Mey, AM - PA3DWA
90.04.10 93.1231

Werkgroep gehandicapten - voorzitten
Tobbe-Klaasse Bos, A - PA3ADR
48.04.01
83.04.23 95.04.22
50.08.01
54.10.01 Werkgroep gehandicapten - lid:
78.1231 Tubbing, K - PAoKAT
83.04.23 95.04.22
88.05.10 Groenendijk, MH - PAoMCV 85.11.01 88.01.01
Pasveer, J - PA3DNY
88.01.01 90.1231
Hulsteijn, JJ van - PA3BSX
88.01.01 90.1231
VERON FONDS
Leeuw, CD de - PAoBL
88.01.01 90.1231
Beheerden
45.10.12 48.07.17 Leeuwen van-van Woudenberg, CP - PA3ELT
Kiela G jr. - PAoQV
48.07.17 49.03.27
88.01.01 90.1231
Stufkens, J - PAoJK
91.10.01 93.02.01
49.03.27 50.03.26 Meijer, M - PA3GAW
Lemstra, D - PAoTB
50.03.26 50.06.26
Waard, H de - PAoZX
50.06.26 51.0331 Gesproken Electron:
Prins, WG
75.03.19 85.11.27
51.03.31 52.09.06 Munneke, B - PAoMUN
Dijkman, LG
52.09.06 62.04.14 Middelkoop, mevr. N-NL7355 75.03.19 93.11.20
Stufkens, J - PAoJK
62.04.14 73.04.15 Waaien, JJP - PDoHOT
86.01.01 . .
Meiners, H - PAoNA
73.04.15 78.05.28
Groencwout, HWF van ’t
78.06.12 85.05.11 BEROEPS COMMISSIE BALLOTAGE
Reiger, HA de - PAoANI
Voorzitten
Berg, GMM van den - PAoGMM
CIE GEHANDICAPTE RADIOAMATEURS
83.04.23
Voorzitten
71.04.18 72.10.01
Kuijer, GSM - PAoGSM
72.10.01 83.04.23 Lid:
Schriks, WBR - PAoWSB
Hollander, C - PAoCOR
94.04.11 . .
83.04.23 . .
Huijsman, GJ - PAoGJH
Dorsten, K van - PAoKDM
83.04.23 . .
Koster, JH - PA3DRO
83.04.23 . .
Secretaris:
71.04.18 72.10.01 Lottum, T van - PE1ADQ
83.04.23 85.05.11
Herygers, R - PAoWB
72.10.01 83.04.23 Meulen, H van der-PAoMEU 85.05.11
Schriks, WBR - PAoWSB
BOEKHOUDER / AMINISTRATEUR
47.08.16
Fisher, CW
48.04.01
Wortel-Wulffers, mevr. JA
51.01.01
Jeremiasse, LA
69.01.01
Hollander, J
79.01.01
Hoogkamer, H

Lid:
Reuser, WH - PAoKWR
Herygers, R - PAoWB
Wijdemans, LJM - PAoLWS
Nolke, WL - PAoWLN
Koppelaar, W - PA3BRP
Thomas, JS - PA3CTN
Lips, F - PE1PHS

71.07.01
72.10.01
75.04.26
76.04.10
93.10.01
94.03.07
94.04.11

73.1231
74.1231
76.04.10
83.04.23
. .
. .
94.11.13

COMMISSIE RADIO & COMPUTER
Voorzitten
Kusters, L - PA3DOS
85.02.08
Secretaris:
Caron, BC - PEoBCC
Olievier, CN - PE1AIO

. .

85.02.08 89.04.01
89.04.01 . .
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Ud:
Huis, PhJ - PAoAD
Lottum, T van - PE1ADQ
Polder, G - PA3BYA

Rollema, DW - PAoSE
81.12.07 92.06.01
85.02.08 89.04.01 Dijkshoorn, AJ - PAoTO
82.02.20 95.01.05
85.02.08 89.04.01 Alphen, JCJ van - PAoEHG
82.05.08 89.02.16
95.01.09 . .
Velde, J van der - PAoVDV
86.07.07 . .
Dijk, C van - PAoQC
86.07.07 87.02.11
COMMISSIE ONTSTORING
Hoogma, DJ - PAoDIN
86.07.07 92.06.01
Voorzitter.
Amersfoort, HPJM van - PAoHVA
Kóppen, MJ - PAoMJK
69.05.01 73.12.31
89.02.16 . .
Sprenger, ThI - PA3AW
90.09.11 92.06.01
Secretaris:
Veldkamp, PF - PAoSON
92.05.25 . .
Blankendaal, CJ - PAoCJB
71.07.01 73.1231 Dijk, C van - PAoQC
92.06.01 . .
Nadort, L van de - PAoLOU 92.06.01 . .
Ud:
Tobbe-Klaasse Bos, A - PA3ADR
Zwart, PFW - PAoPFW
69.05.01 71.07.01
94.05.02 95.05.08
Kosters, L - PA3DOS
95.05.08 . .
IMMUNISATIE / EMC COMMISSIE
Murre, CH - PA2CHM
95.05.08 . .
Voorzitter
Kerstens, WH - PAoUHS
81.05.09 86.05.11 IARL REGION 1
Sprenger, ThI - PA3AW
86.05.11 92.05.09 President:
Verhoef, AGM - PE1CAT
92.05.09 95.04.22 Dalmijn, WJL - PAoDD
72.05.15 72.09.18
| Nadort, L van de - PAoLOU 75.04.18 . .
Sprenger, ThI - PA3AW
95.04.22 . .
Secretaris:
Jacobs, WM - PAoWJA
Blijswijk, G van - PAoEFI
Garnier, FG - PE1NUO

Vice president:
81.05.09 87.09.29 Dalmijn, WJL - PAoDD
88.03.01 90.01.30
Penningmeester:
91.03.19 . .
Dalmijn, WJL - PAoDD

89.06.01

Medewerker
Vriends, J - PAoNDS
Sluis, CT - PE1GCH

87.08.01 . .
89.06.01 90.06.06

JURIDISCHE BUSTAND
bij Antenneplaatsing:
70.04.19 72.04.16
Koren, FG - PAoCR
Berg, GMM van den - PAoGMM
73.10.01 . .

VERKOOPBUREAU
Beheerder
'Ibissen, JL - R-015
Maartense, PF - PAoMS

46.01.01 47.0831
73.03.01 77.04.16

COMMISSIE SERVICEBUREAU
Voorzitter
77.04.16 80.03.01
Maartense, PF - PAoMS
Finan. administratie:
Wakker, P - PAoPWA

77.04.16 80.03.01

53.07.01 56.06.16
STICHTING SERVICEBUREAU VERON
Voorzitter.
80.03.01 81.03.14
66.05.27 72.05.15 Huis, PhJ - PAoAD
81.03.14 83.06.11
Hordijk, J - PAoAJE
83.06.11 88.09.28
Hoogma, DJ - PAoDIN
88.09.28 90.09.11
67.11.14 93.09.24 Hordijk, J - PAoAJE
90.09.11 . .
93.09.24 . .
Hoogma, DJ - PAoDIN

Lid:
81.05.09 . .
Post, PC van der - PAoPOS
VHF Commissie voorzitter:
81.05.09 84.0131 Dijk, C van - PAoQC
Leeman, EH - PAoEHL
81.05.09 84.06.27 Dogterom, AA - PAoEZ
Geesink, A - PAoTP
Moraal, J - PAoMI
81.05.09 84.11.27
Blijswijk, G van - PAoEFI
81.05.09 88.03.01 Voorzitter Common License Group:
81.05.09 92.05.09 Dijkshoorn, AJ - PAoTO
Verhoef, AGM - PE1CAT
93.09.24 95.01.05
81.11.24 82.03.11
Bosman, P - PAoOOQ
Schoolderman, AH - PE1FIQ 83.02.21 84.10.30 Coördinator Intruder Watch/IARMS:
Berg, GMM van den - PAoGMM
Velde, J van der - PAoVDV 84.10.12 90.04.06
84.11.27 . .
Wagemaker, C - PA3CCG
84.11.27 86.05.27 Co-ordinator I.P.H.A.:
85.01.29 86.05.11 Tobbe-Klaasse Bos, A - PA3ADR
Sprenger, ThI - PA3AW
Kerstens, WH - PAoUHS
86.05.11 87.09.29
87.04.17
87.01.27 . .
Kamer, J - PA3AZX
Marks, F - PAoMER
87.01.27 . .
Coördinator microgolfbanden:
Weide, H van der - PA3ENQ 87.01.27 89.03.28 i Dogterom, AA - PAoEZ
87.04.17
92.05.09 95.04.22
Sprenger, ThI - PA3AW
Verhoef, AGM - PE1CAT
95.04.22 . .
VERON Liaison officer
Nadort, L van de - PAoLOU 74.04.20 82.05.08
WERKGROEP PTT / HDTP / V&W ZAKEN
Dijkshoorn, AJ - PAoTO
82.05.08 95.01.05
Voorzitter - PTT/HDTP contactman:
Nadort, L van de - PAoLOU 95.01.09 95.05.08
Dijk, C van - PAoQC
74.04.20 77.04.16 Murre, CH - PA2CHM
95.05.08 . .
77.04.16 87.02.11
Huis, PhJ - PAoAD
Dijk, C van - PAoQC
87.02.11 92.06.01 IARL
92.06.01 95.05.08 International Coördinator CISPR:
Sprenger, ThI - PA3AW
ISprenger, ThI - PA3AW
Tobbe-Klaasse Bos, A - PA3ADR
91.04.10
95.05.08
ROEPNAMEN LUST
Secretaris:
Samensteller
74.04.20
Hoek, J - PAoJNH
Hollander, MP - PAoMPH
60.01.01 72.12.31
Kerstens, WH - PAoUHS
73.01.01 77.1231
Hoek, J - PAoJNH
Ud:
78.01.01 . .
Berg, GMM van den - PAoGMM
74.04.20 . .
VADEMECUM
Huis, PhJ - PAoAD
74.04.20 77.04.16 Redacteur.
74.04.20 82.05.08 Kerstens, WH - PAoUHS
Maartense, PF - PAoMS
78.01.01 86.01.01
Vriends, J - PAoNDS
Dogterom, AA - PAoEZ
77.04.16 . .
87.04.01 87.08.01
Kerstens, WH - PAoUHS
81.12.07 86.05.11 Sluis, CT - PE1GCH
87.08.01 89.06.01
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. .

Hordijk, J - PAoAJE

Penningmeester.
Goedhart, H - PAoGHV
Weerlee, P van - PAoYZ
Hall, JN van - PA3CAS
Romijn, W - PAoARA

80.03.01 81.03.14
81.03.14 83.06.11
83.06.11 86.01.18
86.06.01 . .

Administrateur / Boekhouder
Kleij, J van der
81.01.01 94.10.14

Secretaris:
Drift, AG van der - PAoNOL 80.03.01
82.09.09
Hall, JN van - PA3CAS
86.06.01
Didden, H - PBoAFC
88.10.15
Romijn, W - PAoARA
90.09.11
Hordijk, J - PAoAJE
Bestuurslid:
81.05.23
Smallenbroek, F - PAoSAB
Tobbe-Klaasse Bos, A - PA3ADR
81.05.23
82.12.01
Hint, H - PAoHFT
83.06.11
Vriends, J - PAoNDS
84.08.07
Didden, H - PBoAFC
84.10.24
Olde, R - NL7990
85.05.11
Klisters, L - PA3DOS
Heyden, J van der - PA3CLH 88.04.07

81.10.01
86.01.18
88.10.15
90.09.11
. .

82.12.01
85.05.11
84.06.01
84.1024
86.06.01
87.01.01
92.07.27
92.07.27

VERON SERVICEBUREAU
Beheerder
Maartense, PF - PAoMS
77.04.16 81.05.24
Maartense-v.d. Hurk, GAM - NL8888
81.08.11 88.0731

Holleboom-Verschuren, AGM

88.07.31 90.0630

Fortgens, AC
55.11.23 71.03.26
90.08.01 91.05.31 PACKET RADIO WERKGROEP
Zwikstra, JA
58.03.01 78.06.01
Voorzitter:
91.06.01 . .
59.05.06 71.02.01
87.12.02 91.12.31 Coster, JG - PAoCQ
Hildering, WC - PAoWCH
Scheer, JWA van der - PAoWN
Medewerken
59.05.06 74.03.26
Eibers, mevr. M
91.01.01 91.12.31 Lid:
59.05.06 79.01.01
88.03.05 91.1231 Buoc, HMJ
Weijere, JTSM - PAoHWB
Bangoer, K
94.01.01 . .
60.06.01 . .
Grinten, GJ van der-PAoGRI 88.03.05 91.1231 Siekerman, J
60.06.01 81.05.01
88.03.05 91.12.31 Hooijmans, PJ
Vrijer, PJ de - PA3EBV
RELAISZENDERBUREAU
88.03.05 91.12.31 Helwig, WJ - PAoWJH
61.11.01 70.01.01
Tuijn, JJF van - PAoJJT
VERO N -ve rtege nwoo rdi ge r
88.03.05 91.12.31 Hoogkamer, WJ
62.11.01 70.09.01
Metselaar, GJ - PAoAER
73.12.12 76.07.01 Veldkamp, PF - PAoSON
64.01.01 66.05.01
88.03.05 91.1231 Schmidt, AM
Leeuwen, C van - PAoCVL
74.02.19 75.02.15 Bakkers, AWP - PAoAPA
64.01.01 67.11.02
88.03.05 91.1231 Nieuwgiessen, D van der
Loo, W van der - PAoXRL
75.02.15 79.05.17 Boute, R - PBoAGW
88.03.05 91.12.31 Oosterhoul, JAM van
64.01.01 77.03.01
Linsen, HAJT - PAoHAL
76.07.01 85.02.21 Dijk, C van - PAoQC
88.05.07 91.12.31 Spanjereberg, AG
64.01.20 71.02.11
Slruyk, CAM - PAoGTB
79.05.17 80.02.24 Janssen, RE - PE1CHL
67.11.01 76.01.01
89.10.01 91.1231 Vredebregt, K
Hoek, J - PAoJNH
85.02.21 90.01.01 Hartog, M den - PA3AWG
Smit, ER
67.11.01 81.03.02
Kloeck, CAG - PAoCTH
67.11.01 81.11.06
OLD TIMERS CLUB
Staveren, J van
67.11.01 83.03.04
Voorzitter:
AMSAT NEDERLAND
50.10.26 64.10.22 Beekhuizen, DR
67.11.01 85.09.16
Kantere, JS - PAoZO
Voorzitter:
65.03.01 78.04.02 Aarsen, JA
67.11.02 . .
Dekker, WLBJ - PAoWLB
73.03.13 80.02.01 Diesbergen, J - PAoJD
69.03.01 72.06.27
Janssen, WDM - PE1CMX
80.02.01 83.12.31 Tooien, LJ van der - PAoNP 78.04.02 90.04.07 Bouwman, A
70.09.01 78.11.17
Water, GWJ van de - PAoHR 90.04.07 93.04.03 Bussink, RA - PA2BUS
Hoogeveen, A - PA3ARO
93.04.03
71.02.01 . .
Rollema, DW - PAoSE
Penningmeester:
Cappellen, J van
71.02.01 80.01.01
Hoek, J - PAoJNH
73.03.13 80.02.01
Zeehuisen, K
71.02.01 81.11.06
80.02.01 83.12.31 Penningmeester:
Tuijn, JJF van - PAoJJT
71.03.26 74.03.01
50.10.26 64.10.01 Ennen, MC
Stufkens, J - PAoJK
71.10.01 . .
64.10.01 77.11.06 Rademaker, PS
Gorter, MB - PAoIM
Secretaris:
77.11.06 83.07.04 Nuhof, PJ
72.01.01 81.11.06
List, JFM van der - PAoJOZ 73.03.13 80.02.01 Simonis, P - PAoWAD
Fortgens, AC
74.03.26 77.03.23
Fluit, JP van der - PAoKTF 80.02.01 83.12.31 Drift, AG van der - PAoNOL 83.07.30 . .
Coenraads, JD
76.09.01 81.02.02
Horst, J ter
76.09.01 89.03.15
Secretaris:
Bestuurslid:
77.04.15 80.08.01
50.10.26 64.10.01 Kos, K
73.03.13 80.02.01 Stufkens, J - PAoJK
Ripct, H - NL314
78.04.01 . .
Schepp, CJS - PAoEPS
74.03.13 80.02.01 Tooien, LJ van der - PAoNP 65.03.01 78.04.02 Bos, AJA van den - PAoJR
78.05.16 . .
Ridder, AG den
85.04.13 . .
Hoek, J - PAoJNH
80.02.01 83.12.31 Weerlee, P van - PAoYZ
Herman, SHL
79.01.01 81.10.21
Oudelaar, J - PAoJOU
80.02.01 83.12.31
79.09.03 . .
Booy, PJ
Bestuurslid:
79.09.03 . .
Drift, AG van der - PAoNOL 78.04.02 83.07.04 Essen, C van
SCOUTING NEDER1AND
79.09.03 . .
Water, GWJ van de - PAoHR 78.04.02 90.04.07 Moonen, RH
Contactpersoon voor VERON:
79.09.03 . .
86.04.01 91.04.28 Woudenberg, W
Huis, PhJ - PAoAD
72.01.01 79.11.17 Heulen, A van - PAoVH
79.09.03 86.10.31
Vonk, AH - PA3DCI
Robere, KHJ - PAoKLS
79.11.17 83.11.28
Bouwmeester, G
79.09.03 90.04.30
Vriends, J - PAoNDS
83.11.28 86.11.25 EXAMEN COMMISSIE
79.09.03 90.1231
Daniels, EJ
Voordracht PTT/HDTP - Voorzitter
Leemborg. HK - PA3CFN
87.01.21 . .
80.10.01 . .
29.07.26 38.01.01 Dijk, HB van - PE1NAS
Vos, ChH de
81.02.02 85.01.01
38.01.01 50.03.28 Brinkerink, A
Emmerik, G
TELEXEN VAN PTT VOOR AMATEURS
83.11.01 87.09.16
50.03.28 58.09.30 Kerkhof, AJL
Groen, P de
Contactman voor VERON:
83.11.01 93.07.30
58.09.30 66.06.01 Reewijk, H van
67.10.01 85.12.31 Stöver, BJ
Hilten, C van - PAoCVH
66.10.01 71.03.26
Ennen, MC
71.03.26 74.03.26 Voordracht NWR:
Fortgens, AC
VERY HIGH SPEED CLUB (VHSC)
29.07.26 40.05.01
Strijkers, AOL - PAoSV
Scheer, JWA van der - PAoWN
Voorzitter
29.07.26 40.05.01
74.03.26 80.03.17 Leis, H - PAoRA
Nadort, L van de - PAoLOU 82.05.01
29.07.26 40.05.01
80.03.19 89.03.15 Elings, SB
Zwart, HK de
Frederikse, JJ - PAoFP
29.07.26 40.05.01
89.03.15 . .
Horst, J ter
Secretaris:
Haas, E - PAoLXL
61.05.01 81.05.01
Voordracht NVIR:
Voordracht PTT/HDTP:
Hoogma, DJ - PAoDIN
81.05.01 . .
29.07.26 34.09.01
29.07.26 38.01.01 Verbeek, CC - PAoCO
Emmerik, G
29.07.26 35.03.15
29.07.26 50.03.28 Wirix, RP - PAoRW
Groen, P de
SCHADE-AFWIKKELING WO II (SAC)
29.07.26 40.05.01
29.07.26 58.02.24 Moorrees, WH - PAoCA
Terborgh, JTh
Voorzitten
29.07.26 40.05.01
38.01.01 46.05.20 Gilse, AJ van - PAoBG
Dool, A van den
45.12.21 48.01.01 Vos, ChH de
34.09.01 40.05.01
46.05.06 50.01.01 G ra lama, S - PAoZN
Logtens, H
35.03.15 40.05.01
46.05.06 50.03.28 Dalmijn, WJL - PAoDD
Lid:
Voogt, AH de
47.11.19 55.11.23
Reiger, HA de - PAoANI
45.12.21 48.01.01 Wegelin, PA
50.03.28 61.10.24 Voordracht VERON:
Engers, AMET - PAoYM
45.12.21 48.01.01 Schotel, FHP
46.01.01 46.05.20
50.03.28 62.05.22 Lamey, JF
Ketting, JH - PAoJHK
45.12.21 48.01.01 Emmerik, G
46.01.01 50.03.28
55.11.23 64.01.20 Vroon, AH de
Labout, A - PAoDX
45.12.21 48.01.01 Wennekes, EEJ
47.11.19 50.03.28
55.11.23 67.04.24 Breen, H van - PAoFX
Vree, B - PA1BV
47.11.19 54.03.03
55.11.23 70.03.18 Hindriks, JA
Heespelink, JP
Jagtenberg, CJ
Karman, I I

493

Jansen, ACh - PAoXJ
47.11.19 63.02.01 Nieuwkerk, J van - PDoDBD
88.12.31
Roorda J jr.
47.11.19 63.02.24 Oosthoek, FTh - PAoINA
89.12.31
Fruin, DJ - PA3DYG
47.11.19 87.09.16 Doodeman, G - PAoNZH
90.12.31
Huis, PhJ - PAoAD
54.03.03 60.09.01 Alphen, JCJ van - PAoEHG
91.1231
Dalmijn, WJL - PAoDD
54.03.03 72.09.21 Stams, GHM - PA3CSG
92.1231
Groenewout, HWF van ’t
54.03.03 73.12.01 Ruiter, E de - PAoOKA
93.12.31
Gralama, S - PAoZN
54.03.03 76.12.01
Rollema, DW - PAoSE
59.05.06 . .
GOUDEN LUSTRUMSPELD (4E LUSTRUM)
Wieringa, H - PAoYD
59.05.06 72.01.01 Petersen, K van - PAoKP
65.10.30
Schimmel, N - PAoNS
59.05.06 76.10.01 Jansen, P - PAoKQ
65.1030
Kroon, J - PAoIF
59.05.06 88.03.23 Bouwman, HJJ - NL270
65.10.30
Klerck, J de - PAoU
60.11.01 . .
60.11.01 65.02.02 LEGPENNING 25 JARIG JUBILEUM
Pelser, J - PAoKD
Saiverda, PhF - PAoPH
60.11.01 69.11.04 (niet compleet overzicht)
Dogterom, AA - PAoEZ
63.02.01 85.09.16 Does, PJ van der - PAoDSW
70.10.21
Rijbroek, A - PAoZDI
65.04.01 84.07.01 Fleurbaaij, J - PAoAMC
70.10.21
Flint, JH - PAoKT
69.11.01 . .
Leenheer, G - PAoOI
70.10.21
Dijk, C van - PAoQC
69.11.01 80.03.17 Remmers, JJ - PAoWIL
70.10.21
70.09.01 85.09.16 Pot, CJ - PAoPOT
Leis, H - PAoRA
70.10.21
Huis, PhJ - PAoAD
76.12.01 . .
Kraats W van der - PAoRH
70.10.21
Robers, KHJ - PAoKLS
77.01.01 . .
Dorsten, K van - PAoKDM
70.10.21
Scheer, JWA van der - PAoWN
Hees, GCJ - PAoUC
70.10.21
80.03.17 92.07.01
Helwig, WJ - PAoWJH
83.11.01 . .
GOUDEN SPELD VAN DE VERON
Vrijer, W de - PAoXWA
83.11.01 85.08.06 Kappelle, J van de - NL1163
85.02.19
85.01.31 93.12.27 Vollema, A - PAoVLV
Leeuw, CD de - PAoBL
85.04.29
85.02.01 . .
Killesleijn, AC - PAoYN
Sanderse, A - PAoMOD
85.08.21
93.09.30 . .
Vrolijk, HP - PAoHPV
Faber, F - PAoDEF
85.09.02
Ree, PJ van - PAoDXK
93.0930 . .
Hensbergen, H van -PAoKHS
85.09.10
Geesink, A - PAoTP
85.11.20
Voordracht VRZAj
Prevo, K - PAoPRK
86.04.22
70.03.01 . .
Dunnen, T den - PAoDNU
Eijkel, N van den - PAoVDY
86.04.22
Spoorenberg, HJJM -PAoBW 70.03.01 81.03.02 Heyting, J - PDoAOW
86.07.25
Nieuwland, PM van-PAoPVN 77.06.01 . .
Dorsten, K van - PAoKDM
86.10.27
Lagerberg, JP - PAoJY
81.03.02 . .
Klijn, HJ - PA3ASD
86.11.11
Vries, HH de
85.06.01 . .
Diks, RA - PE1BQN
86.11.11
Schots, W - PAoCYA
86.12.05
Voordracht NCV:
Meulen, H van der-PAoMEU
86.12.05
Sieswerda, JE
80.08.01 89.03.15 Tulleners, JPh - PAoPT
87.01.19
Gladdines, 11IB - PAoEQ
87.01.19
AMATEUR VAN HET JAAR
Koppelaar, W - PA3BRP
87.09.24
Berg, P van den - PAoVB
62.12.31 Fruin, DJ - PA3DYG
87.12.28
Roos, CJ - PAoYH
63.1231 Molle, F - PAoMOL
88.02.14
64.1231 Es, JA van - PE1ACT
Weerlee, P van - PAoYZ
88.09.29
Nadort, L van de - PAoLOU
65.1231 Wiefkens, B - PAoBWX
88.09.29
Kerslens, WH - PAoUHS
66.1231 Weerlee, mevr.Toos van
88.11.08
Leenheer, G - PAoOI
67.12.31 Grimbergen, HAA - PAoLQ
89.10.17
Kóppen, MJ - PAoMJK
68.1231 Blijswijk, G van - PAoEFI
89.12.18
69.12.13 Geense, K - PAoKGV
Spaargaren, K - PAoKSB
90.03.13
Vries, GJ de - PAoGDV
70.1231 Sportel, AG - PA3BJV
90.04.16
Dogterom, AA - PAoEZ
71.12.31 Weis, HP - PAoWYS
90.05.25
Ottens, J - PAoSSB
72.12.31 Oudshoom, PFH - PAoPFH
90.10.09
Linse, HME - PAoUB
73.12.31 Haazebroek, N - PAoXN
90.11.13
Dijk, C van - PAoQC
74.1231 Berg, WA van den-PAoWLM
90.12.18
Schepp, CJS - PAoEPS
75.12.31 Mol, C - PAoCMH
91.08.31
Kaper, K - PAoKKZ
76.12.31 Stalman, R - PA3EDY
91.08.31
77.12.31 Bol, A - PAoQHN
Ix>urens, J - PAoBN
91.09.05
78.12.31 Tubbing, K - PAoKAT
Rollema, DW - PAoSE
91.10.26
Dijkshoorn, AJ - PAoTO
79.1231 Steenbergen, J - NL213
92.04.06
Munneke, B - PAoMUN
80.12.31 Zwerver, B - PAoZH
92.10.05
Grimbergen, HAA - PAoLQ
81.1231 Berg, A van den - PE1BFN
92.11.02
82.12.31 Jongh, J de
Wakker, P - PAoPWA
92.12.18
84.1231 Rooij, JF van - PAoTLM
Kooijstra, D - PAoDKO
93.08.24
85.1231 Drift, AG van der - PAoNOL
Janssen, NTM - PAoDLO
93.11.03
86.1231 Disselhorst, JAJM - PA3ACJ
Hoefsloot, DS - PAoDSH
93.11.03
87.12.31 Middelkoop, mevr. N-NL7355
List, JFM van der - PAoJOZ
93.11.11
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Sloutenbeek, WA - PAoWST
Gozeling, CGM - PAoDER
Sterk, P.W.F.M. - PAoSTE
Vries, K de - PAoKDV
Hoekstra, G.L. - PA2GHG
Sportel-Janssen, H - PA3EKW
Wijvekate, RR - PA3DRN
Herrmann, UF - PAoGRE

93.12.16
94.11.16
95.01.07
95.01.09
95.01.09
95.06.12
95.06.12
95.06.12

LID VAN VERDIENSTE VAN DE VERON
47.0330
Zaaijer, D - PAoUN
49.03.27
Tooien, LJ van der - PAoNP
49.03.27
Huis, PhJ - PAoAD
49.03.27
Stufkens, J - PAoJK
55.10.22
Water, GWJ van de - PAoHR
55.10.22
Petersen, K van - PAoKP
55.10.22
Jansen, P - PAoKQ
55.10.22
Smit, JHD
58.04.19
Smit, M - PAoLR
61.04.23
Meiners, H - PAoNA
66.05.14
Breen, H van - PAoFX
66.05.14
Linse, HME - PAoUB
67.04.23
Zwaag, K van der - PA3BDX
72.04.16
Graaf, T van der - PAoRWS
72.04.16
Hollander, MP - PAoMPH
73.04.15
Weerlee, P van - PAoYZ
73.04.15
Groenewout, HWF van ’t
73.04.15
Niehof, J - PAoSQ
73.04.15
Asperen, K van - PAoKS
74.04.20
Schaap, J - PAoHH
75.04.26
Nadort, L van de - PAoLOU
75.04.26
Kerstens, WH - PAoUHS
75.04.26
Bastiaansen, CC - PAoKOR
75.04.26
Tilborg, AFGM van-PAoADT
75.04.26
Gelder, JO van - PAoYK
75.04.26
Ripet, H - NL314
77.04.16
Maartense, PF - PAoMS
79.04.21
Dogterom, AA - PAoEZ
79.04.21
Hollander, J
80.04.26
Claessen, AHJ - PAoCLA
80.04.26
Lourens, J - PAoBN
80.04.26
Fleurbaaij, J - PAoAMC
83.04.23
Valkhof, C - PAoALO
83.04.23
Hoek, J - PAoJNH
84.05.12
Bakker, Tj - PAoLVW
85.05.11
Reiger, HA de - PAoANI
88.04.23
Priem, F - PAoGG
90.04.28
Hordijk, J - PAoAJE
90.04.28
Rollema, DW - PAoSE
91.04.20
Romijn, W - PAoARA
95.04.22
Sprenger, ThI - PA3AW
95.04.22
Dijkshoorn, AJ - PAoTO

POSTUUM ERELID VAN DE VERON
Gevallen in 2e Wereldoorlog:
46.05.18
Abbenes, D
46.05.18
Braak, ThC van - PAoGA
46.05.18
Brons, P
46.05.18
Dijkhuizen, NLH van - PAoND
46.05.18
Gehrels, CA - PAoQQ
46.05.18
Groot, L de - PAoKK
46.05.18
Grul, WAA
46.05.18
Haspels, CJ
46.05.18
Kapteyn jr., E - PAoEK
Klingen, J (Broeder Jozef) - PAoXL 46.05.18
46.05.18
Laaken, F van der

I

Lent, CLJ van - PAoXI
Mansum. Ir. AA van - PAoXK
Meerhof, GA - PAoMB
Meertens, JP - PAoMO
Neuteboom, J - PAoGR
Reijns, GB - PAoRS
Schotanus è Steringa Idezerda, HH
Tappenbeck, R
Thijssen, J
Touw, HA - PAoZB
Velde, JH op den - PAoOZ
Vermant, K - PAoMR
Vredeveld, JA - PAoJAV
Vries, J de - PAoVL
Wirix, RP - PAoRW
Worries, WMJ - PAoXY
Otten, HB - PAoHB

46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.05.18
46.12.08

ERELID VAN DE VERON
Tooien, LI van der - PAoNP
Dalmijn, WJL - PAoDD
Jesse, HJ - PAoCII
Pelersen, K van - PAoKP
Jansen, P - PAoKQ
Linse, HME - PAoUB
Stevens, RF - G2BVN
Jobse, C - PAoJOB
Huis, PhJ - PAoAD
Wecrlee, P van - PAoYZ
Dijk, C van - PAoQC

62.04.14
73.04.15
74.04.20
75.04.26
75.04.26
75.04.26
80.04.26
80.04.26
83.04.23
89.04.22
92.05.09

PERSONEN DIE (VROEGER)
ANDERE ROEPLETTERS OF EEN
LUISTERNUMMER HADDEN

R228
Linse, HME, PAoUB:
NL 199
Mandos, MCP, PAoMPM:
PEoPME
Meijers, PMH, PA2PME:
Merkx, P, PA3DSB:
PE1DFF
NL966
Het betreft alleen die personen die zijn Mul, J, PAoNLC:
vermeld in het voorgaande overzicht.
Nieuwkerk-Kamp, J van, PA3BOR: PE1FEK
Nadort, L van de, PAoLOU: NL561
Ort, WL, PAoASD:
Verklaring:
NL919
Ploeger, CN, PA2CHR:
R
Luisteramateur NVIR
PEoCHR
Pomes, H, PAoYY:
(B)L Luisteramateur VUKA
PK4YY
Pouwels, M, PAoXMA
NL4313
NL
Luisteramateur VERON
Pnem-v.d. Mey, AM, PA3DWA PE1DUE
R242
Baaij, EL, PAoCN:
Reiger, HA de, PAoANI:
NL103
Bastiaansen, CC, PAoKOR: NL874
Rijbroek, LM, PAoLRK.
NL591
Baumgarten, WL, PAoBB:
R-182
Ripet, H, NL314:
NL871
Bekking, RE, PA3AHI:
PDoEDM
Sanders, CGJ, PAoDXY:
R107, PAoTZA
Schaap, J, PAoHH:
Berg, GMM v.d., PAoGMM: NL568
L380
Bliek, AA, PAoWEA
R175
Schimmel, N, PAoNS:
R115
NL6916 PDoMJK Schriks, WBR, PAoWSB:
Brouwer, FNA, PA3CWF:
NL4121
Schulinck,, PAoXPS:
PEoBUS
Bussink, RA PA2BUS:
PJ2PS
NL898
Dekker, WLBJ, PAoWLB:
Smit, JHD:
ex NoSK
PEoDOL
Theelen, LJC, PAoTHE:
Delft, D van, PA2DOL:
NL683
NL4156
Tilborg, AFGM van, PAoADT: NL953
Denker, R, PA3AGF:
PE1JCU
Tubbing, K, PAoKAT:
Didden, H, PBoAFC:
PE1FSN
NL750
Velde, J van der, PAoVDV: PJ2VD
Dijk, C van, PAoQC:
Dijkers, GACM, PA3AXU: NL135
Veldkamp, PF, PAoSON:
NL4250
NL229
Dijkstra, RA PAoRDY:
Verzijl, JFA PAoKZ
R171
NL246
Vnes, J de, PAoVL:
Ditmer, AF, PAoAFD:
R336
Vrijer, W de, PAoXWA
PAoXW
Dorsten, K van, PAoKDM: NL702
LI 87
Waard, H de, PAoZX:
Drift, AG v.d., PAoNOL:
R088
Weerlee, P van, PAoYZ
Drunen, JEM van, PAoPKC: NL220, PK1AE
PK1PW/MM
NL4637
Weide, H van der, PA3ENQ: PBoAGU
Duin, JA PDoDAA
PDoAOJ
Es, JA van, PE1ACT:
Weidema, FA PAoFAW:
NL455
NL354
Evers, J, PAoCX:
Wildeboer-Vlaming, D, PA3CEB: PE1DAN
BL630
Winx, RP, PAoRW:
Feilsma, YL, PAoJA
R132
PAoYU
Wories, D, PAoGF:
R130
Fruin, DJ, PA3DYG:
PE1NAX
Zalm, PCLv.d., PE1AHQ:
NL4950
Geertsen, AG, PA3GQN:
NL810
Geus, S de, PAoSX:
R005, PAoYW
Gorter, MWH de:
PDoPHO
Gout, H, PE1OEF:
L533
Hanekamp, J, PAoMX:
L573
Herrmann, UF, PAoGRE:
NL557
Hoogma, DJ, PAoDIN:
Hoss-van Hardeveld, MW, NL4745: PE1AVA
R272
Huis, PhJ, PAoAD:
NL8794
Hullen, C van, PDoNBS:
PCI!
Jesse, HJ, PAoCII:
PAoRZ
Jobse, C, PAoJOB.
DJoXJ
Kaleveld, E, PAoXE:
R020
Koeman, W, PAoZK:
PAoKT
Kerkhof, F, PA3BER:
NL5396
Keuzenkamp, W, PAoUE:
L555
Kiela G jr., PAoQV:
1.800
Kijft, GJ, PAoYF:
LI 76
Killcsteijn, AC, PAoYN:
NL190
Klijn, HJ, PA3ASD:
PK1CX
Koen, JH, PAoCX:
PE1ALA
Kohier, Th, PA3FPS:
PE1GBK
Koster, JH, PA3DRO:
NL5319
Kreke, JL van der, NL838:
PE1HDU
Kusters, L, PA3DOS:
R275
La bout, A PAoDX:
PE1FSU
Lange, JN de, PBoAMM:
1.281
Leenheer, G, PAoOI:
R360, PK1BL
Leeuw, CD de, PAoBL:
R144
Lemstra, D, PAoTB:
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XV.2

De afdelingen van de VERON

Nr. Beslaande afdeling in
A.. 1946

Opge Wijziging, c.q. (nieuwe) op
heven richting

•) Deze Afdeling komt
al voor in de lijst van
de oprichtingsverga
dering en le Electron
van december 1945

1

Alkmaar__________

2

Alphen aan de Rijn

3

Amersfoort “)

4

Amsterdam •)

5

Apeldoorn *)_____

6

Arnhem •)

7

Breda •)

8

Centrum (Utrecht *)

9

Delft *)____________

10
11

Deventer •)
Doetinchem

12

Dordrecht *)

13

Eindhoven •)

14

Gaaslerland •)

15

‘t Gooi •)

16

Gorinchem

17

Gouda •)

18

’s Gravenhage *)

19

Groningen •)

HO = Heroprichting

1948

1975: Amstelveen

1968: West Brabant
1977: Breda

1949

1955

Haarlem •)

1957: Emmen
1969: ZO.-Drente

1957: Friesland
1990: Friesland-Noord

Kennemerland
Haarlem
Kennemerland
A.RAC

21
22

Heerenveen

1956

1968:
1974:
1981:
1960:

Heerlen

1955

1955: Zuid Limburg

23

Den Helder •)

i

Helmond (v.a. 1947)

1949

1978: Doetinchem (HO)

1960: Oss (HO)

Schagen

1955

1969: E.T.G.D.________

Tilburg •)

1963

1972: Tilburg (HO)

40

Twente •)

1949

41

Veenkolonieën _______

1956

1956: Twente (HO)
1978: Usselmeerpolders

42

Vlaardingen (v.a. 1947)

1953

1976: Voome-Putten e.o.

43

Wageningen *)_____

44

Zeeland

45

West Friesland •)

1953

????: Walcheren
_
1978: West Friesland (HO)

46

Zaanstreek *)________

Oss

37

Rotterdam •)

38

39

47

Zeeuws Vlaanderen

48

Zutphen •)

49

Zwolle •)

50

1949: M.I.L.R.A.C.________

51

1977: Bergen op Zoom

52

1981: Hoeksche Waard

53

1981: Helmond (HO)

54

1981: Etten-Leur_________

5£

1981: Vlissingen:__________

56

1982: Waterland__________

57^

1982: Schagen (HO)

58

1982: Rotterdam Zuid

59

1982: Nieuwe Waterweg
______ (HO Vlaardingen)

oO

1982: Hunsingo________

61

1983: Noord Limburg

62

1985: Friese Meren_____

63

1985: Friese Wouden

64

1985: Zoetermeer

65

1987: Maastricht (HO)
1994: Maastrichtse Radio
______ Amateurs________

66

1987: Woerden

67

1988: Assen

68

1990: Almere

J

’s Hertogenbosch
Hilversum •)

1948

1978: Hoogeveen

27

Leeuwarden •)

1957

1960: Kanaalstreek, tot 1963
1978: Kanaalstreek (HO)

28

Leiden

29

Lopik-Vianen •)

1969

30

Maastricht

1955

31

Midden-Limburg (v.a.
1947)_______________

32

N.O.-Veluwe

33

N. en Z. Beveland

1950
1948

34

Noordwijk

1956

35

Nijmegen *)
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1955

36

Afdelingen die tussentijds slechts
kort hebben bestaan

Oprichting

Opheffing

Roosendaal

1947

1962

1949

1956

1984: Nieuwegein

Twente Oost
Twente West

1949

1956

1979: Eemsmond

Venlo

1950

1956

Nieuw Guinea
Bollenstreek

1951

1963

1952

1963

1956: Meppel
1978: N. en Z. Beveland
(HO)____________
1971: N.O. Veluwe (HO)

XV.3

Adressen van de VERON

In hel onderstaande overzicht is een aantal aantal adressen opgenomen welke een belangrijke rol hebben gespeeld, en
voor een deel nog spelen, in het bestaan van de VERON.
De vermelde data (yy.mm.dd = jaar - maand - dag) zijn resp. de begin- en einddatum van het uitoefenen van de betreffen
de functie. Ook bij dit overzicht geldt dat dat niet in alle gevallen de vermelde data en overige gegevens geheel juist zijn.
In een aantal gevallen zijn data geschat.

Het volgende overzicht is bijgewerkt tot 15 juni 1995.
OMSCHRIJVING

ADRES VAN VESTIGING

Algemeen VERON verenigingsadres
Algemeen secretariaat
Hoge Naarderweg 10, Hilversum
Centraal Bureau
Hoge Naarderweg 10, Hilversum
Centraal Bureau
Beursstraat 37, Amsterdam-C
VERON - Headquarters Van Looslraat 105, Den Haag
Centraal Bureau
Sweelinckplein 40, Den Haag
Centraal Bureau
Prinsengracht 1083, Felix Tal, Amsterdam
Centraal Bureau
Overtoom 262, Amsterdam
Centraal Bureau
Heijenoordseweg 150, Het Dorp, Arnhem
Centraal Bureau
Ruitenberglaan 29, Presikhaaf, Arnhem
Centraal Bureau
Hengemunde 2, Het Dorp, Arnhem

POSTADRES

Postbus 125, Hilversum
Postbus 125, Hilversum
Postbus
Postbus
Postbus
Postbus
Postbus
Postbus
Postbus

6011, (v.a. 53.09.01)
6011, Den Haag
9, Amsterdam
9, Amsterdam
1166, Arnhem
1166, Arnhem
1166, Arnhem

VERON - Ijkbureau - PI4YK
Ukbureau
Molenbcekstraat 28-11, Amsterdam
Ijkbureau, bij PAoAA
Rijksstraatweg 31, Sassenheim
VERON - Verkoop- / Servicebureau
Verkoopbureau
Steegstraat 64, Arcen Lb
Verkoopbureau
Hoge Naarderweg 10, Hilversum
Verkoopbureau
Beursstraat 37, Amsterdam
Verkoopbureau
van Looslraat 105, Den Haag
Verkoopbureau
Soestdijksestraatweg 263-2, Bilthoven
Verkoopbureau
Sweelinckplein 40, Den Haag
Verkoopbureau
Prinsengracht 1083, Amsterdam
Verkoopbureau
Overtoom 262, Amsterdam
Verkoopbureau
Heijenoordseweg 150, Het Dorp, Arnhem
Sonseweg 45, Eindhoven
Verkoopbureau
Verkoopbureau
Tweevoren 95, Nuenen
VERON Servicebureau Tweevoren 95, Nuenen
VERON Servicebureau Tweevoren 95, Nuenen
VERON Servicebureau Heijenoordseweg 150, Het Dorp, Arnhem
VERON Servicebureau
Ruitenberglaan 29, Presikhaaf, Arnhem
VERON Servicebureau Hengemunde 2, Het Dorp, Arnhem

QSL-Bureau
QSL-Bureau
QSL-Bureau
QSL-Bureau Nederland
QSL-Bureau Buitenland
Dutch QSL-Bureau
Dutch QSL-Bureau
Dutch QSL-Bureau

TELEFOON

GIRO

VAN:

TOT:

02950-7548
02900-30012
01700-553453
01700-323801
020-34410
020-161500
085-426760
085^426760
085-426760

7112
365900
365900
365900
365900
365900
365900
365900
365900
365900

46.01.01
47.09.01
49.09.16
50.08.01
53.10.01
59.09.01
68.11.01
72.01.01
93.09.06
95.01.01

47.09.01
49.09.15
50.07.25
53.10.01
59.09.01
68.11.01
71.12.13
93.09.06
94.1231
. .

020-710418

46.01.01 76.02.25
76.02.25 . .

040-415263
040-864617
040-864617
040-834710
085-426760
085-426760
085-426760

434290 46.01.01
365900 47.09.01
365900 49.09.16
365900 50.08.01
3240
52.03.01
365900 53.10.01
365900 59.09.01
365900 68.11.01
235000 72.01.01
235000 73.03.01
235000 76.04.01
235000 77.04.26
235000 82.06.01
235000 90.08.01
235000 93.09.06
235000 95.01.01

47.0831
49.09.15
50.07.25
52.02.27
53.0930
59.0831
68.1030
71.12.13
73.02.27
76.04.01
77.04.26
82.06.01
90.06.20
93.09.06
94.1231
. .

PAoHR: o.a. C. v.d. Dussenstraat 3-B, Rotterdam Postbus 400, Rotterdam
Postbus 400, Rotterdam
PAoUB: Zweedsestraat 95-B, Rotterdam
Heijenoordseweg 150, Het Dorp, Arnhem Postbus 330, Arnhem
Postbus 400, Boxtel
PAoUB: Hoogheem 409, Boxtel
Heijenoordseweg 150, Het Dorp, Arnhem Postbus 330, Arnhem
Postbus 330, Arnhem
085-426760
Ruitenberglaan 29, Presikhaaf, Arnhem
Postbus 330, Arnhem
Hengemunde 2, Het Dorp, Arnhem
085-426760

46.01.01
55.04.03
79.01.01
79.01.01
81.01.01
93.09.06
95.01.01

55.04.03
78.1231
81.01.01
81.01.01
93.09.06
94.1231
. .

Postbus 125, Hilversum

02950-7548
02900-30012
01700-553453

Postbus 6011, Den Haag
Postbus 9, Amsterdam
Postbus 9, Amsterdam
Postbus 1166, Arnhem
Postbus 2083, Eindhoven
Postbus 2083, Eindhoven
Postbus 2083, Eindhoven
Postbus 220, Nuenen
Postbus 1166, Arnhem
Postbus 1166, Arnhem
Postbus 1166, Arnhem

01700-323801
020-34410
020-161500
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POSTADRES

TELEFOON

GIRO

VAN:

TOT:

46.01.01
51.05.01
56.04.21
59.04.19
59.04.19
62.06.01
62.10.01
65.04.01
70.08.01
75.01.01
76.04.01
82.06.01
86.06.27
86.06.27
91.05.01
93.11.01

51.04.30
56.04.20
59.04.18
62.06.01
62.0930
65.0331
65.03.31
70.0731
74.12.31
76.0331
82.06.01
86.06.27
93.1030
93.1030
93.1030
. .

31.01.01
34.01.01
35.01.01
36.01.01
38.01.01
46.01.01
47.01.01
49.09.16
50.07.25
55.01.01
55.07.01
56.06.10
59.06.07
60.12.09
61.09.01

33.1231
34.1231
35.12.31
37.1231
39.0830
46.12.31
49.09.15
50.07.25
55.07.01
55.05.06
56.04.08
59.06.07
60.12.09
61.09.01
. .

VERON - Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
Tijdschriften
Boeken
Tijdschriften
Boeken
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
Tijdschriften
Tijdschriften
Bibliotheek

Picler Bothstraat 5, Den Haag
Vreeswijkstraat 803, Den Haag
Van Imthoffstraat 30, Den Haag
070-852752
Van Imthoffstraat 30, Den Haag
070-852752
Karei Doormanstraat 14, Leidschendam
Bentveldsweg 124, Aerdenhoul
02500-43687
Speenkruidpad 2, Spijkenisse
01880-2082
Speenkruidpand 2, Spijkenisse
01880-2082
De Graeffstraal 7-b, Rotterdam
010-243526
Sonseweg 45, Eindhoven
Postbus 2083, Eindhoven
040-415263
Tweevoren 95, Nuenen
Postbus 2083, Eindhoven
040-864617
Tweevoren 95, Nuenen
Postbus 220, Nuenen
040-834710
Van Randwijckhuis, Amersfoort
Postbus 748, Amersfoort
033-633261
Beukstraat 66, Amersfoort
Postbus 748, Amersfoort
033-633261
Klaproosstraat 64, Alphen aan de Rijn
Postbus 748, Amersfoort
Burgm. van Randwijckhuis, Amersfoort, Diamantweg, Postbus 748, Amersfoort

Verenigingszender PAoAA / PI4AA
Achterom 17, Den Haag
NVIR
Sluisstraat 64, Amsterdam
NV1R - bij PAoLR
Terrasweg 36, Santpoort
NVIR - bij PAoLR
Pr. Hendrikstraat 86, Utrecht
NVIR - bij PAoQZ
Marisplein 10, Heemstede
NVIR - bij PAoMQ
In zomerhuisje, Oud Loosdrecht
Thuis bij PAoAD
Sterrelaan 22, Hilversum
Thuis bij PAoAD
Op het Centraal Bureau Beursstraat 37, Amsterdam
Middenduinerweg 77, Santpoort-Z
Thuis bij PAoLR
Brederostraat 83, Zwolle
Thuis bij PAoJA
Stationsweg 70, Velsen-Z
Thuis bij PAoLR
Stemstraat 7-C, Rotterdam-Z
Thuis bij PAoMPR
Molenstraat 93, Ede
Thuis bij PAoPUY
lepenlaan 70, Zwanenburg
Thuis bij PAoZV
Rijksstraatweg 31, Sassenheim
Sikkens' Lakfabrieken

01711-82101
(alleen tijdens uitzending)

Verenigingszender PI4VRN
Thuis bij PEoRTM
Pr. Bemhardlaan 34, Nieuwleusen

84.05.02

Redactie-adres Electron
Hofwijckstraat 57, Voorburg
Redact ie-commiss ie
Slrevelsweg 99-B, Rotterdam-25
Redactie-commissie
Molenvliet 46, Rotterdam
Redactie
Zonnedauwtuin 3, Leiden
Redaclie-secretaris

45.12.01 46.03.31
46.04.01 68.12.31
69.01.01 83.11.30
83.12.01 . .
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XV.4

Plaatsen en data van (jaar)vergaderingen, evenementen en gebeurtenissen

In het onderstaande overzicht is een aantal aantal vergaderingen, evenementen en gebeurtenissen opgenomen die een
belangrijke rol hebben gespeeld in het bestaan van de 4 verenigingen. Ook bij dit overzicht geldt dat niet in alle gevallen
de vermelde data en overige gegevens geheel juist zijn. In een aantal gevallen zijn data geschat.
Afkortingen: H = Hotel, CR = Café Restaurant, HR = Hotel Restaurant, ALV = Algemene Ledenvergadering, ??? =
onbekend. Indien als datum xx.01.01 of xx. 12.31 is vermeld, dan is de precieze datum in dat jaar niet bekend.
NVIR - (Jaar)vergadering
Oprichting
ALV, ???, Den Haag
ALV, Jaarbeurs Restaurant, Utrecht
Najaarsbijeenkomst, Jaarbeurs Restaurant, Utrecht
ALV, ???, Amsterdam
le Lustrum, Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
ALV, De Twee Steden, toneelzaal, Den Haag
Najaarsbijeenkomst, Maison Ulrich, Leuvehaven, Rotterdam
ALV, ???, Utrecht
Bijzondere ALV, Hotel Noord Brabant, Utrecht
ALV, Hotel Noord Brabant, Utrecht
Najaarsbijeenkomst, Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
ALV, Hotel Krasnapolsky, Amsterdam

26.11.08
28.02.01
30.03.16
30.11.09
31.04.06
31.11.13
32.03.20
32.11.13
33.04.02
33.12.17
34.05.27
34.11.18
35.03.31

Najaarsbijeenk., CR Corner House Aelbrechtskd 65, R’dam
ALV, Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
2e Lustrum, Rest Kuys Witsenburg, Haagweg 86, Rijswijk
ALV, Hotel Noord Brabant, Utrecht
Najaarsreünie, CR Brinkman, Groote Markt, Haarlem
ALV, Hotel Noord Brabant, Utrecht
Bijzondere ALV, Hotel Trianon, Vrijstraat 16, Eindhoven
Najaarsreünie, Hotel Trianon, Vrijstraat 16, Eindhoven
ALV, Hotel Noord Brabant, Utrecht
Midwinter reünie, Hotel Noord Brabant, Utrecht
ALV, Hotel Noord Brabant, Utrecht
ALV, Hotel Noord Brabant, Utrecht
Opheffing, CR Esplanade, Utrecht

VU KA - (Jaar)vergadering
Oprichting
Jaarvergadering, Heek Lunchroom, bovenzaal, Arnhem
Jaarvergadering, Heek Lunchroom, bovenzaal, Arnhem
Jaarvergadering, Huize "BOB", Amstel-blauwe brug, A’dam

34.11.12
35.01.19
36.01.25
37.01.02

Jaarvergadering, Heek Lunchroom, Arnhem
38.05.21
Jaarfeest, ???, Den Haag In verband met mobilisatie uitgesteld,
doch uileindelijk niet gehouden
39.09.16
Opheffing, ???, Utrecht
46.09.07 46.09.08

NVVR - (Jaar)vergadering
Oprichting
2e ALV, Dierentuin, Den Haag
3e ALV, ???, Utrecht
4e ALV, Vergaderlokaal der A’damse afdeling, Amsterdam
5e ALV, ???, Rotterdam
le Lustrum, Voordracht en diner, Rotterdam
6e ALV, Vergadergebouw de Ruyterstraat, Den Haag
7e ALV, Jaarbeursgebouw, Utrecht
8e ALV, CR De Kroon, Spui 10, Den Haag
9e ALV, Groote Kurzaal, Scheveningen
10e ALV, De Twee Steden, Buitenhof, Den Haag
11e ALV, Jaarbeursgebouw, Utrecht
12e ALV, Gebouw De Vereniging, K. Karelplein, Nijmegen
13c ALV, Pavillon Central, Scheveningen
14e ALV, Gebouw Kunsten en Wetenschappen, Utrecht

16.03.19
18.03.17
19.04.27
20.03.28
21.03.20
21.03.20
22.04.23
23.06.03
24.05.25
25.06.07
26.07.18
27.06.12
28.07.29
29.05.26
30.05.29

15e ALV, Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam
16e ALV, Café Riche, Korte Hoogstraat 13, Rotterdam
17e ALV, De Twee Steden, Buitenhof 20-21, Den Haag
18e ALV, Jaarbeurs Restaurant, Utrecht
19e ALV, Jaarbeursgebouw, Utrecht
20e ALV, Jaarbeurs Restaurant, Utrecht
Bijzondere ALV, ???, Utrecht
21e ALV, CR Witjens, Vredenburg 4, Utrecht
22e ALV, CR Witjens, Vredenburg 4, Utrecht
23e ALV, CR Witjens, Vredenburg 4, Utrecht
Bijzondere ALV, Gebouw Amacitia, Westeinde 15, Den Haag
24e ALV, ???, Utrecht
25e ALV, Gebouw Amacitia, Westeinde 15, Den Haag
25 jaar NWR, Gebouw Amacitia, Westeinde 15, Den Haag
Opheffing. De vereniging was voor slechts 29 jaar aangegaan

Dag
le
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
He
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e

voor de Amateur (met eventueel HF- , VHF- en NL-Conferenties)
60.11.20
HR Smits, Utrecht
61.11.19
HR Smits, Utrecht
62.11.11
HR Smits, Utrecht
63.11.16
HR Smits, Utrecht
64.11.15
HR Smits, Utrecht
65.1030
HR Smits, Utrecht
66.11.12
Jaarbeurs-Restaurant, Utrecht
67.11.04
Jaarbeurs-Restaurant, Utrecht
68.11.10
HR Smits, Utrecht
69.11.16
HR Noord-Brabant
70.11.15
Philips Ontspannings Centrum, Eindhoven
71.11.07
Mus is Sacrum, Arnhem
72.11.19
HR Hof van Holland, Hilversum
73.11.25
RjK.1. Congrescentrum, Amsterdam
74.11.23
Congrescentrum Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
75.11.08
Veluwehal, Bameveld
76.11.13
Attractiepark Flevohof, Biddinghuizen
Het Turfschip, Breda
77.11.12

19e
20e
21e
22e
23e
24e
25e
26e
27e
28e
29e
30e
31e
32e
33e
34e
35e

Het Turfschip, Breda
R.A.I. Congrescentrum, Amsterdam
RjVI. Congrescentrum, Amsterdam
R.A.I. Congrescentrum, Amsterdam
Het Turfschip, Breda
Het Turfschip, Breda
RjX.1. Congrescentrum, Amsterdam
R.A.I. Congrescentrum, Amsterdam
Attractiepark Flevohof, Biddinghuizen
Attractiepark Flevohof, Biddinghuizen
Attractiepark Flevohof, Biddinghuizen
America-hal, Apeldoorn
De Meerpaal, Dronten
De Meerpaal, Dronten
De Meerpaal, Dronten
R.AJ. Congrescentrum, Amsterdam
R.A.I. Congrescentrum, Amsterdam

35.11.03
36.04.13
36.11.08
37.04.04
37.11.14
38.03.20
38.11.06
38.11.06
39.04.02
40.01.14
40.04.14
41.03.30
46.09.07

31.05.31

32.05.29
33.05.28
34.06.17
35.06.30
36.07.12
36.11.21
38.05.21
38.11.13
39.06.17
39.11.25
40.12.07
41.06.29
41.06.29
45.03.19

78.11.11
79.10.27
80.11.08
81.1031
82.11.13
84.03.31
85.10.26
86.11.15
87.11.14
88.11.12
89.11.18
90.10.27
91.10.26
92.10.24
93.10.23
94.10.22
95.10.14
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PA-Conferentie
le CR Esplanade, Blauwe Zaal, Utrecht
2e Hotel Santbergen, Noorderweg 2, Hilversum
3e Hotel Noord Brabant, Utrecht, Vreeburg
4c
CR Esplanade, Utrecht
5e CR Esplanade, Utrecht
6e CR Esplanade, Utrecht
7e CR Esplanade, Utrecht
8e CR Esplanade, Utrecht

46.09.08
47.11.16
48.11.21
49.12.18
50.09.17
51.05.03
51.09.16
52.02.10

HF-Dag
le De Kayersheerdt, Apeldoorn
2e De Kayersheerdt, Apeldoorn
3e De Kayersheerdt, Apeldoorn
4e De Kayersheerdt, Apeldoorn
5e De Kayersheerdt, Apeldoorn
6e De Kayersheerdt, Apeldoorn
7e De Kayersheerdt, Apeldoorn

80.09.27
81.09.26
82.09.11
83.09.17
84.09.15
85.09.14
86.09.13

VHF-Conferentie
le ???, Den Haag
2e Ned. Seintoestellen Fabriek (NSF), Hilversum 49.05.07
3e Aula Philips Kleuterschool, Mathildelaan, Eindhoven
51.09.01
4e Conferentiecentrum Woudscholen, Zeist
5e CR Den Hout, Bezuidenhout 11-13, Den Haag
6e Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
7e HR Smits, Utrecht
8e Haagsche Koffiehuis, Utrecht
9e Hotel Du Passage, Utrecht
10e HR Hof van Holland, Hilversum
He HR Hof van Holland, Hilversum
12e De Kayersheerdt, Apeldoorn
13e De Kayersheerdt, Apeldoorn
14e De Kayersheerdt, Apeldoorn

48.06.13
49.05.08
50.05.14
51.09.02
53.08.16
55.10.23
57.10.13
58.11.16
59.11.29
77.10.22
78.10.14
79.11.17
80.10.11
81.10.17

N L-Confe re n tie
le Hotel Noord Brabant, Utrecht
2e Hotel De Poort van Kleef, Utrecht
3e CR Esplanade, Utrecht
NL contactdag, Hinthamerpark, Den Bosch
4e Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
5e Hotel Krasnapolsky, Amsterdam

48.11.14
53.03.01
54.03.04
55.04.11
55.10.23
56.10.14

Bekerjachlen(slot) / Vossejagersconferenlie
47.10.05
AVRO-studio, Hilversum
48.09.26
AVRO-sludio, Hilversum
AVRO-studio, Hilversum
49.09.25
CR Central Nationaal, Bakkerstraat, Arnhem
50.09.03
Hotel Monopole, t.o. Station, Amersfoort
51.10.21
Hotel Monopole, t.o. Station, Amersfoort
52.09.28
Academie de Danse B. Kamperman, Langestr^Amersfoort 53.09.20
54.09.26
CR Van Ouds ’t Tramstation, Station, Amersfoort
CR Frank, Stationsplein, Amersfoort
55.09.25

le
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

Kampioenschap Vossejachl (ARDF)
le Piramide van Austerlitz, Zeist
2e Dagcamping De Lage Vuursche, Lage Vuursche
3e Nabij Camping Rabbit Ui 11, Nieuw Milligen
4e Nabij hotel Erica, Berg en Dal, Nijmegen
5e Scoulinghuis De Driesprong, Arnhem
6e Nabij Theehuis ’t Bluk, Hilversum

85.08.18
86.08.17
87.08.23
88.08.21
89.08.20
90.08.19

Service-conferentie
le CR Esplanade, Utrecht

47.09.06
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52.11.16
53.06.07
54.01.24
55.10.23
56.12.02
57.11.10
58.10.19
59.11.15

9e
Philips’ Kleuterschool, Eindhoven
10e CR Esplanade, Utrecht
PA-vergadering, CR Esplanade, Utrecht
He Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
12e HR Smits, Utrecht
13e HR Smits, Utrecht
14e HR Smits, Utrecht
15e HR Smits, Utrecht

10e
He
12e
13e
14e

De Kayersheerdt,
De Kayersheerdt,
De Kayersheerdt,
De Kayersheerdt,
De Kayersheerdt,
De Kayersheerdt,
De Kayersheerdt,

Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn

87.09.12
88.09.10
89.09.09
91.09.07
92.09.05
93.09.04
94.09.03

15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24e
25e
26e
27e
28e

De Kayersheerdt, Apeldoorn
De Kayersheerdt, Apeldoorn
De Kayersheerdt, Apeldoorn
De Kayersheerdt, Apeldoorn
De Kayersheerdt, Apeldoorn
De Kayersheerdt, Apeldoorn
De Kayersheerdt, Apeldoorn
De Kayersheerdt, Apeldoorn
De Kayersheerdt, Apeldoorn
De Kayersheerdt, Apeldoorn
De Kayersheerdt, Apeldoorn
De Kayersheerdt, Apeldoorn
De Kayersheerdt, Apeldoorn
De Kayersheerdt, Apeldoorn

82.10.09
83.09.17
84.10.13
85.10.12
86.10.11
87.10.10
88.10.08
89.10.14
90.10.03
91.10.12
92.10.10
93.04.03
94.04.16
95.04.08

8e
9e

6e
7e
8e

HR Smits, Utrecht
Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
NLC-dag, Cultureel Centrum, Apeldoorn
NL-afdelingsvertegenwoordigers, ???, Nieuwegein
NL-afdelingsvertegenwoordigers, De Lantearn, Nieuwegein
NLC-dag, De Buitenwacht, Zwolle

57.12.08
58.09.28
59.09.06
79.11.17
84.09.22
85.03.01
95.05.13

10e Hotel Monopole, t.o. Station, Amersfoort
He A.G.-Huis, Paulus Buyslaan 1, Amersfoort
Kampioensjacht, Karseboom-Corner, Groest 53, Hilversum
13e CR Frank, Stationsplein, Amersfoort
14e Restaurant Amershof, Snouckaertin 11, Amersfoort
15e Karseboom-Comer, Groest 53, Hilversum
16e CR Nas, Utrechtseweg 186, De Bilt
17e Restaurant Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort
18e De Alsemhof, De Bilt
Bekerjacht. Geen VJ-conferentie, 1 Bekerjacht, Zeist

56.09.16
57.09.29
58.09.21
59.09.20
60.09.18
61.09.17
62.09.16
63.09.15
64.09.20
65.06.20

7e
8e
9e

91.08.25
92.08.30
93.06.20
94.06.12
95.06.18

Rond café Lemelerberg, Lemelerberg
Nabij hotel Dalzicht, Nijverdal
Bosgebied bij Dorst, Dorst (NB)
10e Bosgebied ten noorden van Best, Best
He Bosgebied bij Wapenveld (Ennerveld), Wapenveld

Drietanden Treffen
DLT 83, Camping De Dousberg, Maastricht

83.04.29 83.05.01

Televisie-Conferentie

le
2e
3e

49.11.27
50.11.05
52.03.16

4e
5e
6e

De Poort van Kleef Mariaplaats 7, Utrecht
Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
Cantine N.V. Gestel, Heilige Geeststraat, Eindhoven

53.06.14
55.10.23
58.05.11

69.08.29
70.08.28
71.08.27
72.08.25
73.08.24
74.08.23
75.08.29
76.08.27
77.08.26
78.08.24
79.08.23
80.08.29
81.08.27

69.08.31
70.08.30
71.08.29
72.08.27
73.08.26
74.08.25
75.08.31
76.08.29
77.08.28
78.08.27
79.08.26
80.08.31
81.08.30

14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24e
25e
26e
27e

Bentheim
Bentheim
Bad Bentheim
Bad Bentheim
Bad Bentheim
Bad Bentheim
Bad Bentheim
Bad Bentheim
Bad Bentheim
Bad Bentheim
Bad Bentheim
Bad Bentheim
Bad Bentheim
Bad Bentheim

82.08.24
83.08.25
84.08.23
85.08.22
86.08.28
87.08.27
88.08.25
89.08.24
90.08.23
91.08.22
92.08.27
93.08.26
94.08.25
95.08.24

82.08.29
83.08.28
84.08.26
85.08.25
86.0831
87.0830
88.08.28
89.08.27
90.08.26
91.08.25
92.08.30
93.08.29
94.08.28
95.08.27

66.08.26
67.05.12
68.05.31
69.05.23
70.05.15
71.06.18
72.05.19
73.06.08
74.06.01
75.05.16
76.06.05
77.05.27
78.05.12
79.06.01
80.05.23

66.08.28
67.05.15
68.06.03
69.05.26
70.05.18
71.06.21
73.05.22
73.06.11
74.06.03
75.05.19
76.06.07
77.05.30
78.05.15
79.06.04
80.05.26

16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24e
25e
26e
27e
28e
29e
30e

Kampeercentrum Ennerveld, Wapenveld
Kampeercentrum Ennerveld, Wapenveld
SB Kampeerterrein De Wilgen, Flevoland
SB Kampeerterrein De Wilgen, Flevoland
SB Kampeerterrein De Wilgen, Flevoland
SB Kampeerterrein De Wilgen, Flevoland
SB Kampeerterrein De Wilgen, Flevoland
SB Kampeerterrein De Wilgen, Flevoland
SB Kampeerterrein De Wilgen, Flevoland
SB Kampeerterrein De Wilgen, Flevoland
SB Kampeerterrein De Wilgen, Flevoland
SB Kampeerterrein De Wilgen, Flevoland
SB Kampeerterrein De Wilgen, Flevoland
SB Kampeerterrein De Wilgen, Flevoland
SB Kampeerterrein De Wilgen, Flevoland

81.06.05
82.05.28
83.05.20
84.06.09
85.05.24
86.05.15
87.06.04
88.05.19
89.05.11
90.0531
91.05.16
92.06.04
93.05.27
94.05.19
95.06.01

81.06.08
82.05.31
83.05.23
84.06.11
85.05.27
86.05.19
87.06.08
88.05.23
89.05.15
90.06.04
91.05.20
92.06.08
93.0531
94.05.23
95.06.05

50.10.05
51.10.11
52.10.11
53.10.15
54.10.14
55.10.19
56.10.08
57.09.19
58.09.23
59.09.01
60.08.30
61.09.01
62.09.13
63.09.13

50.10.09
51.10.16
52.10.16
53.10.20
54.10.19
55.10.25
56.10.15
57.09.26
58.09.29
59.09.08
60.09.06
61.09.08
62.09.22
63.09.22

15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24e
25e
26e
27e
28e

RAI, Europaplein, Amsterdam
65.09.17
RAI, Europaplein, Amsterdam
67.09.21
RAI, Europaplein, Amsterdam
69.09.19
RAI, Europaplein, Amsterdam
71.09.10
RAI, Europaplein, Amsterdam
74.0830
RAI, Europaplein, Amsterdam
76.08.27
RAI, Europaplein, Amsterdam
78.09.01
RAI, Europaplein, Amsterdam
80.08.29
RAI, Europaplein, Amsterdam
82.09.27
RAI, Europaplein, Amsterdam
84.01.01
RAI, Europaplein, Amsterdam
86.01.01
RAI, Europaplein, Amsterdam
88.08.26
RAI, Europaplein, Amsterdam
90.08.24
92.09.14
RAI, Europaplein, Amsterdam
•) Op de eerste FIRATO’s was nog geen VERON-stand

65.09.26
67.10.01
69.09.28
71.09.19
74.09.08
76.09.05
78.09.09
80.09.07
82.09.05
84.01.01
86.01.01
88.09.04
90.09.02
92.0920

4e
5e
6e

Jaarbeurs, Utrecht
Jaarbeurs, Utrecht
Jaarbeurs, Utrecht

Philips’ Kleuterschool, Mathildelaan, Eindhoven
CR De Hout, Den Haag
De Harmonie, Brinklaan 112, Bussum

D.NjLT.
le Bentheim
2e Bentheim
3e Bentheim
4e Bentheim
5e Bentheim
6e Bentheim
7e Bentheim
8e Bentheim
9e Bentheim
10e Bentheim
He Bentheim
12e Bentheim
13e Bentheim

VERON Radio(Pinkster)kamp

Gezinskamp, t.o. H Waterloo Ixusderheide, A’foort
2e t.o. Hotel Waterloo Leusderheide, Amersfoort
3e Terrein "Waterloo", Amersfoort
4e Terrein "Waterloo", Amersfoort
5e Terrein "Voor Zon en Vrijheid", Vierhouten
6e Gilwell Si. Patrick - Overasselt, Nijmegen
7e Terrein 'Voor Zon en Vrijheid", Vierhouten
8e Kam peereent rum Ennerveld, Wapenveld
9e Kampeercentrum Ennerveld, Wapenveld
10e Kampeercentrum Ennerveld, Wapenveld
11e Kampeercentrum Ennerveld, Wapenveld
12e Kampeercentrum Ennerveld, Wapenveld
13e Kampeercentrum Ennerveld, Wapenveld
14e Kampeercentrum Ennerveld, Wapenveld
15e Kampeercentrum Ennerveld, Wapenveld
FIRATO - met VERON amateurstation

le
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
He
12e
13e
14e

Bellevue, Mamixstraat 400, Amsterdam*)
Bellevue, Mamixstraat 400, Amsterdam*)
Bellevue, Mamixstraat 400, Amsterdam*)
Bellevue, Mamixstraat 400, Amsterdam
Bellevue, Mamixstraat 400, Amsterdam
RAI, Ferdinant Bolstraat, Amsterdam
RAI, Ferdinant Bolstraat, Amsterdam
RAI, Ferdinant Bolstraat, Amsterdam
RAI, Ferdinant Bolstraat, Amsterdam
RAI, Ferdinant Bolstraat, Amsterdam
RAI, Ferdinant Bolstraat, Amsterdam
RAI, Europaplein, Amsterdam
RAI, Europaplein, Amsterdam
RAI, Europaplein, Amsterdam

Techniek in Vr^je Tijd
le
Jaarbeurs, Utrecht
2e
Jaarbeurs, Utrecht
3e
Jaarbeurs, Utrecht

78.03.23 78.03.27
79.02.15 79.02.18
81.03.05 81.03.08

83.05.05 83.05.08
85.03.21 85.03.24
87.04.18 87.0424

Diverse Tentoonstellingen

Electronen Wonderland, NCRV. Reizende tentoonstelling op diverse
plaatsen, en over een langere periode
50.11.11 51.03.16

le Nat. Zelfbouwdag, Drieplassenweg, Katwijk
2e Nat. Zelfbouwdag, Drieplassenweg, Katwijk
3e Nat. Zelfbouwdag, Drieplassenweg, Katwijk

81.04.04
83.09.24
89.05.06
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Overleg met v&w,

ptt,

RCD, HDTP - Over dc periode vóór 1972 zijn geen nauwkeurige gegevens bekend

39.01.25
Conferentie Cairo ’38, RCD, Den Haag
le na 2e W.O., Hoofdbestuur PTT, Dir.-generaal, Den Haag 46.01.08
47.07.21
Telecommunicatie Conferentie ’47, PTT, Den Haag
Gedenksteen en Amateurnoodnct, Dir.-gen. PTT, Den Haag 53.05.02
53.08.10
Overleg, Radiocontroledienst, Den Haag
54.03.04
le bijeenkomst deelnemers Noodnet, RCD, Den Haag
54.11.30
Overleg, Radiocontroledienst, Den Haag
55.01.22
Diverse zaken, Directeur-generaal, Den Haag
57.02.15
Overleg, Radiocontroledienst, Den Haag
57.05.28
Overleg/Mobiel-werken, Directeur-generaal, Den Haag
59.06.11
WARC ’59, Directeur-generaal, Den Haag
61.06.16
Machtigingsvoorwaarden, Radiocontroledienst, Den Haag
63.09.06
Directeur Radiozaken, Centrale Directie, Den Haag
64.04.24
Overleg, Radiocontroledienst, Den Haag
66.10.24
Overleg, Radiocontroledienst, Den Haag
67.09.27
Overleg, Radiocontroledienst, Den Haag
68.03.22
Overleg, Radiocontroledienst, Den Haag
68.11.28
Overleg, Radiocontroledienst, Den Haag
70.04.06
Overleg, Radiocontroledienst, Den Haag
70.04.10
Sloringsproblematiek, RCD, Den Haag
70.04.24
Overleg, Radiocontroledienst, Den Haag
70.05.01
Space Conferentie ’71, RCD, Den Haag
71.05.28
Overleg, Radiocontroledienst, Den Haag
71.09.28
Directeur Radiozaken, Centrale Directie, Den Haag
72.09.05
Hoorzitting, 2e Kamer Commissie Verkeer en Waterstaat
2e Kamer, Wijziging T&T Wet (27 MHz), den Haag 73.02.27 73.02.28
73.10.01
Bespreking, Centrale Directie, RCD, Den Haag
74.04.11
Staatssecretaris V&W, Ministerie van V & W, Den Haag
74.05.07
Staatssecretaris V&W, Ministerie van V & W, Den Haag
74.10.09
Overleg, Centrale Directie, RCD, Den Haag
75.05.01
Staatssecretaris V&W, Ministerie van V&W, Den Haag
Hoofddirecteur Technische Zaken (1),
75.05.14
Opleidingscentrum Voorlinden, Wassenaar
75.05.27
Hoofddirecteur Technische Zaken (2), Idem
76.01.13
Hoofddirectie, Centrale Directie, Hoofddirectie, Den Haag
76.02.25
Hoofddirectie, Centrale Directie, Hoofddirectie, Den Haag
76.06.03
Bespreking, Centrale Directie, RCD, Den Haag
76.11.17
Bespreking 1, Centrale Directie, RCD, Den Haag
76.12.10
Bespreking 2, Centrale Directie, RCD, Den Haag
77.01.14
Bespreking 3, Centrale Directie, RCD, Den Haag
77.02.11
Bespreking 4, Centrale Directie, RCD, Den Haag
77.03.04
Bespreking 5, Centrale Directie, RCD, Den Haag
77.06.10
Bespreking 6, Centrale Directie, RCD, Den Haag
77.08.04
Bespreking 7, Centrale Directie, RCD, Den Haag
78.02.22
Bespreking 8, Centrale Directie Hoofddirecleur, Den Haag
78.05.11
Storingen, PTT Vergadercentrum, Utrecht
78.11.03
WARC ’79, Centrale Directie, RCD, Den Haag
79.02.23
Bespreking 9, Eurocentrum, Groningen
Staatssecretaris Verkeer&Watersiaat,
80.06.02
De Meije 55, Bodegraven. Overleg bij PAoAD
80.08.07
Vooroverleg, Eurocentrum, RCD, Groningen
Groot Amateur Overleg - 10, Eurocentrum, RCD, Groningen 80.09.10
80.09.30
WG - herz. macht, v.w. D, Eurocentrum, RCD, Groningen
80.10.14
KAO - 11e, NERA, Nederhorst den Berg
80.12.11
KAO - 12e, NERA, Nederhorst den Berg
Recepties etc. van PTT / HDTP
Afscheid Dr. L. Neher, Directeur-generaal PTT, Den Haag
Afscheid P. de Groen, Chef RCD 1952-1958, Den Haag
Jubileum, 10.000e Amateurmachliging, CEPT-zaal, Den Haag
Bezoek aan Monilorstation Nederhorst den Berg
Afscheid Ir. Steinhaus, NERA, Nederhorst den Berg
Afscheid Ir. S.H.L. Herman, RCD, Groningen
Afscheid C. Trouw, PA1CTR, NERA, Nederhorst den Berg
Herdenking 60 jaar Examen Commissie, PTT, Utrecht
Opening Pand HDTP aan de van Swielenlaan 27, Groningen
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54.09.27
58.09.29
81.01.19
81.11.03
87.02.26
88.12.13
89.10.27
89.11.08
90.05.02

KAO - 13e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 14e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 15e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 16e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 17e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 18e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 19e, NERA, Nederhorst den Berg
Studiedag Radio Reglement, Eurocentrum, RCD, Groningen
KAO - 20e, Dir. Kabel- en Radioverbindingen, Amersfoort
KAO - 21e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 22e, NERA, Nederhorst den Berg
Radio Reglement 1983, Postiljon Motel, Haren (Gn.)
Bezit apparatuur, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 23e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 24e, NERA, Nederhorst den Berg
Bezit apparatuur, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 25e, Schuttevaertkade 88, Zwolle
Syledis-zaak, Den Haag
KAO - 26e, NERA, Nederhorst den Berg
Hoorzitting, Eurocentrum, RCD, Groningen
KAO - 27e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 28e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 29e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 30e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 31e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 32e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 33e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 34e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 35e, NERA, Nederhorst den Berg
Informatie-dag, PTT, Telecommunicatiedistrict, Zwolle
KAO - 36e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 37e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 38e, NERA, Nederhorst den Berg
Informatiedag, Examen-commissie, Oude Tram, Amersfoort
KAO - 39e, NERA, Nederhorst den Berg
BT-zaken. Oude Tram, Amersfoort
Hoorzitting, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 40e, NERA, Nederhorst den Berg
KAO - 41e, NERA, Nederhorst den Berg
WARC ’92, Jaarbeurs, Utrecht
Directie OZ, Gebouw van HDTP-OZ, Groningen
KAO - 42e, De Eenhoorn, Amersfoort
WARC ’92, Jaarbeurs, Utrecht
Bijzondere Toestemmingen, HDTP-OZ, Groningen
AO - 43e, De Eenhoorn, Amersfoort
WARC ’92, Jaarbeurs, Utrecht
AO - 44e, De Oude Tram, Amersfoort
AO - 45e, De Oude Tram, Amersfoort
AO - 46e, De Eenhoorn, Amersfoort
AO - 47e, De Eenhoorn, Amersfoort
AO - 48e, De Eenhoorn, Amersfoort
AO - 49e, De Eenhoorn, Amersfoort
Herziening macht, voorwaarden, De Eenhoorn, Amersfoort
AO - 50e, De Eenhoorn, Amersfoort

81.03.24
81.05.27
81.09.17
82.01.27
82.03.30
82.06.08
82.09.16
82.11.17
82.11.18
82.12.15
83.03.30
83.04.16
83.04.28
83.08.31
84.01.10
84.03.28
84.05.16
84.06.28
84.10.17
85.02.04
85.02.28
85.06.20
85.09.19
85.12.04
86.04.09
86.10.23
87.02.11
87.06.03
87.11.11
88.01.21
88.03.16
88.10.05
89.04.05
89.05.24
90.01.19
90.06.19
90.07.12
90.09.19
91.02.07
91.04.04
91.09.10
91.10.04
92.01.17
92.01.21
92.03.13
92.04.28
92.06.18
92.10.02
93.03.17
93.10.27
94.03.10
94.10.26
95.01.19
95.04.19

Jubileum 40 jaar NERA, Nederhorst den Berg
Afscheid Amateur Overleg van J. ter Horst J. Wooldrik en
Mevr Dik, Eenhoorn, Amersfoort
Opening Kantoor HDTP ZW, Capelle a.d. Ussel
Opening Kantoor HDTP NO, Zwolle
Afscheid J. Wooldrik, PAoJWK, NERA, Nederh. den Berg
Uitreiking le HAREC Certificaat, Buitensociëteit, Zwolle
Afscheid M_J. Peters, Freq. Management & Techniek, Laren

90.12.14
91.10.04
92.06.11
92.06.18
92.09.25
93.06.04
95.06.01

Oprichtingsvergadering VERON
AVRO-studio, Hilversum

45.10.20 45.10.21

Vergadering Verenigingsraad
le N.C.R.V. - studio, Hilversum
2e Esplanade in de Stadsschouwburg, Utrecht
3e CR Esplanade, Lucasbolwerk, Utrecht
4e CR Esplanade, Lucasbolwerk, Utrecht
5e Schouwburg Tivoli, Nieuwstraat 81, Apeldoorn
6e Hotel Noord Brabant, Utrecht
7e Hotel Noord Brabant, Utrecht
8e CR Esplanade, Utrecht
9e CR Esplanade, Utrecht
10e deel 1, CR Esplanade, Utrecht
10e deel 2, CR Esplanade, Utrecht
11e CR Esplanade, Utrecht
12e CR Esplanade, Utrecht
13e CR Esplanade, Utrecht
14e De Poort van Kleef, Mariaplaats, Utrecht
15e CR Esplanade, Utrecht
16e CR Esplanade, Utrecht
17e HR Smits, Vreeburg 14, Utrecht
18e HR Smits, Utrecht
19e HR Smits, Utrecht
20e HR Smits, Utrecht
21e HR Smits, Utrecht
22e HR Smits, Utrecht
23e HR Smits, Utrecht
24e HR Smits, Utrecht
25e HR Smits, Utrecht
26e HR Smits, Utrecht
27e HR Smits, Utrecht
28e HR Smits, Utrecht

46.03.09
46.05.18
46.11.17
47.0330
47.08.02
48.04.04
48.10.16
49.03.27
49.11.05
50.03.26
50.06.25
51.0331
51.11.11
52.03.22
53.03.29
54.04.03
55.04.03
56.04.21
57.04.07
58.04.19
59.04.19
60.04.23
61.04.23
62.04.14
63.04.21
64.04.18
65.04.11
66.05.14
67.04.23

29e
30e
31e
32e
32e
33e
34e
35e
36e
37e
38e
39e
40e
41e
42e
43e
44e
45e
46e
47e
48e
49e
50e
51e
52e
53e
54e
55e
56e

Officials bijeenkomst
Restaurant Vredenburg, Utrecht
???, Den Haag
CR Den Hout, Bezuidenhout 11-13, Den Haag
CR Den Hout, Bezuidenhout 11-13, Den Haag
CR Den Hout, Bezuidenhout 11-13, Den Haag
CR Den Hout, Bezuidenhout 11-13, Den Haag
CR Den Hout, Bezuidenhout 11-13, Den Haag
CR Den Hout, Bezuidenhout 11-13, Den Haag
CR Den Hout, Bezuidenhout 11-13, Den Haag
???
CR Den Hout, Bezuidenhout 11-13, Den Haag
CR Den Hout, Bezuidenhout 11-13, Den Haag
CR Den Hout, Bezuidenhout 11-13, Den Haag
Jaarbeurs-Reslaurant, Vredenburg 43, Utrecht,
???
CR Den Hout, Bezuidenhout 11-13, Den Haag
Hotel Terminus, Stationsstraat 180, Den Haag

49.05.28
51.03.10
53.10.18
54.10.10
56.11.04
57.11.03
58.11.02
59.11.01
60.01.01
61.01.01
62.10.27
63.11.03
64.12.06
65.11.20
68.01.01
69.02.09
70.02.01

Hotel Terminus, Stationsstraat 180, Den Haag
CR Den Hout, Bezuidenhout 11-13, Den Haag
De Poort van Kleef Mariaplaats 7, Utrecht
De Poort van Kleef Mariaplaats 7, Utrecht
De Poort van Kleef Mariaplaats 7, Utrecht
Hotel Hof van Holland, Hilversum
Hotel Hof van Holland, Hilversum
Hotel Hof van Holland, Hilversum
Hotel Hof van Holland, Hilversum
Hotel Hof van Holland, Hilversum
Hotel Hof van Holland, Hilversum
Hotel Hof van Holland, Hilversum
CR De Soesterduinen, Soestduinen
CR De Soesterduinen, Soestduinen
CR De Soesterduinen, Soestduinen
CR De Soesterduinen, Soestduinen
CR De Soesterduinen, Soestduinen
CR De Soesterduinen, Soestduinen

B^eenkomsten met afdelingen of groepen
49.10.01
Regionaal, op 12 plaatsen en diverse data,
50.11.01
Regionaal, op diverse plaatsen en data,
Afdelingsafgevaardigden, ???, Utrecht
A.C.S. oprichtingsvergadering, De poort van Kleef, Utrecht
Afdelingsafgevaardigden, Hotel Smits, Vreeburg, Utrecht
Regionaal, op enkele plaatsen en data,
70.06.12
Statuten, etc., Hotel Terminus, Utrecht
Afd. Reglement, Sociëteit PHRM, Janskerkhof 14, Utrecht
Statuten, etc., H Hof van Holland, Hilversum
76.11.08
Regionaal, op 7 plaatsen, op 7 data,
Machtigingsvoorwaarden, H Hof van Holland, Hilversum
78.10.16
Regionaal, op 7 plaatsen, op 7 data,

49.10.28
51.0131
63.11.30
63.12.14
64.10.11
71.06.30
71.01.03
721216
75.08.09
77.03.14
77.06.04
79.02.19

79.01.20
Macht, voor*., H Hof van Holland, Hilversum
80.01.14 80.03.10
Regionaal, op 7 plaatsen, op 7 data,
Open dag CB/DQB, Werkpl. Heijenoord (Het Dorp) Arnhem 80.10.25
81.01.05 81.0216
Regionaal, op 7 plaatsen, op 7 data,
81.10.05
Afdrachten, CR De Oude Tram, Amersfoort
Afdelingsafgevaardigden, Hotel Hof van Holland, Hilversum 8201.16
Afdelingssecretarissen, Centraal Bureau, Het Dorp, Arnhem 8203.27
83.11.30 83.1207
Regionaal, op 8 plaatsen, op 2 data,
1ARU Cefalu '84 voorstellen, CR De Oude Tram, Amersfoort 84.03.24
Machtigingsvoorwaarden, CR De Oude Tram, Amersfoort
85.09.12
Regionaal, op 8 plaatsen, op 2 data,
85.11.25 85.1202
Regionaal, op 8 plaatsen, op 2 data,
86.11.24 86.1201

Casino, Paardenveld 8, Utrecht
HR Smits, Utrecht, Vreeburg 14
HR Smits, Utrecht
HR Smits, Utrecht
Statuten, HR Smits, Utrecht
HR Smits, Utrecht
HR Smits, Utrecht
Geb. Kunsten en Wetenschappen Utrecht, Mariaplaats
HR Hof van Holland, Hilversum
HR Hof van Holland, Hilversum
HR Hof van Holland, Hilversum
HR Hof van Holland, Hilversum
HR Hof van Holland, Hilversum
HR Hof van Holland, Hilversum
HR Hof van Holland, Hilversum
Hotel Restaurant Buiten Sociëteit, Zwolle
Kerkelijk Kultureel Centrum, Arnhem, het Dorp
Kerkelijk Kultureel Centrum, Arnhem, het Dorp
Kerkelijk Kultureel Centrum, Arnhem, het Dorp
Kerkelijk Kultureel Centrum, Arnhem, het Dorp
Kerkelijk Kultureel Centrum, Arnhem, het Dorp
Kerkelijk Kultereel Centrum, Arnhem, het Dorp
Kerkelijk Kultureel Centrum, Arnhem, het Dorp
Kerkelijk Kultureel Centrum, Arnhem, het Dorp
Kerkelijk Kultureel Centrum, Arnhem, het Dorp
Kerkelijk Kultureel Centrum, Arnhem, het Dorp
Kerkelijk Kultureel Centrum, Arnhem, het Dorp
Katholieke Arbeiders Beweging gebouw Arnhem
Kerkelijk Kultureel Centrum, Arnhem, hel Dorp

68.04.20
69.04.20
70.04.19
71.04.18
71.05.23
72.04.16
73.04.15
74.04.20
75.04.26
76.04.10
77.04.16
78.04.15
79.04.21
80.04.26
81.05.09
82.05.08
83.04.23
84.05.12
85.05.11
86.05.10
87.04.25
88.04.23
89.04.22
90.04.28
91.04.20
92.05.09
93.04.24
94.04.23
95.04.22

71.02.14
72.02.05
73.02.24
74.02.09
75.02.08
79.0224
82.01.30
83.01.29
84.01.28
85.02.02
86.01.25
89.03.18
90.03.17
91.03.16
92.03.14
93.03.20
94.03.19
95.03.18
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Packet Radio, CR De Oude Tram, Amersfoort
Regionaal, op 8 plaatsen, op 2 data,
Regionaal, op 8 plaatsen, op 2 data,
Regionaal, op 8 plaatsen, op 2 data,
Regionaal, op 5 plaatsen, op 1 dag,

87.10.01
87.11.23 87.11.30
88.11.21 88.11.28
89.11.20 89.11.27
90.11.19

Regionaal,
Regionaal,
Regionaal,
Regionaal,

op
op
op
op

5
6
6
6

plaatsen,
plaatsen,
plaatsen,
plaatsen,

op
op
op
op

1
1
1
1

91.11.25
92.11.30
93.11.29
94.11.21

dag,
dag,
dag,
dag,

1ARU Region 1 Conferentie

le
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

Parijs, Frankrijk
Lausanne, Zwitserland (USKA)
Stresa, Italië (ARI)
Bad Godesberg, Duitsland (DARC)
Folkslone, Engeland (RSGB)
Malmö, Zweden (SSA)
Opatija, Joegoslavië (SRJ)
Brussel, België (UBA)
Scheveningen, Kurhaus, Nederland (VERON)

1ARU VHF-Commissie vergadering
Voorbereidend, Londen, Engeland
le Brussel, België
2e Parijs, Frankrijk
3e Bad Godesberg, Duitsland
4e Den Haag, Hotel Du Passage, Nederland
5e Turijn, Italië
6e Brussel, België
7e Brussel, België
1ARU HF-Commissie vergadering
le Kopenhagen, Denemarken
2e Salzburg, Oostenrijk
3e Lübeck, West Duitsland

50.05.18
53.05.14
56.06.13
58.07.21
60.06.13
63.06.10
66.05.23
69.05.05
72.05.15

50.05.21
53.05.17
56.06.16
58.07.26
60.06.17
63.06.14
66.05.27
69.05.10
72.05.19

75.04.14 75.04.18
10e Warschau, Polen (PZK)
78.04.24 78.04.28
He Miskolc-Tapolca, Hongarije (MRASZ)
81.04.27 81.05.01
12e Brighton, Engeland (RSGB)
81.09.09 81.09.13
Emergency Meeting, Cefalu, Italië (ARI)
84.04.07 84.04.14
13e Cefalu, Italië (ARI)
14e Noordwijkerhout, CC Leeuwenhorst, Nederland
(VERON)
87.04.11 87.04.18
90.04.01 90.04.06
15e Torremolinos, Spanje (URE)
93.09.19 93.09.25
16e De Haan, België (UBA)

He
12e
13e
14e
15e

Baunatal (Amateur Funk Zentrum), W-Dld.
Amsterdam, Parkhotel, Nederland
Maidenhead, Engeland
Zürich, Zwitserland
Wenen, Oostenrijk
Düsseldorf, West Duitsland
Wenen, Oostenrijk
Wenen, Oostenrijk

73.10.13
76.10.16
80.04.26
83.04.16
86.03.08
89.04.08
92.03.28
95.02.24

73.10.14
76.10.17
80.04.27
83.04.17
86.03.09
89.04.09
92.03.29
95.02.26

82.05.08 82.05.09
83.03.19 83.03.20
85.03.09 85.03.10

4e
5e
6e
7e

Wenen, Oostenrijk
Mariehamm, Aland Eilanden
Wenen, Oostenrijk
Wenen, Oostenrijk

86.03.08
88.09.03
92.03.28
95.02.24

86.03.09
88.09.04
92.03.29
95.02.26

27.10.04
32.01.01
38.01.01
47.05.15
51.01.01

7e WARC ’59, Genève, Zwitserland
Extra ARC ’63, Space Co mm., Genève, Zwitserland
Space Conference ’71, Genève, Zwitserland
8e WARC ’79, Genève, Zwitserland
9e WARC '92, Torremolinos, Spanje

59.08.17
63.10.30
71.06.07
79.09.24
92.02.03

59.12.16
63.11.08
71.07.17
79.12.10
92.03.04

88.10.03
90.10.01
92.11.09
94.10.24

88.10.07
90.10.05
92.11.13
94.10.28

55.05.15
55.11.19 55.11.20
57.04.27 57.04.28
58.06.23
59.10.03 59.10.04
61.10.12 61.10.15
65.11.13 65.11.14
70.05.02 70.05.03

8e
9e
10e

ITU - Wereld (Administratieve) Radio Conferentie

3e Int. Radiotelegraph Conf. ’27, Washington, USA
4e Int. Radiotelegraph Conf. ’32, Madrid, Spanje
5e Int. Radiotelegraph Conf. ’38, Cairo, Egypte
6e Admin. Radio Conference, Atlantic City, USA
Extra Admin. Radio Conf. ’51, Genève, Zwitserland

27.11.25
32.12.09
38.12.31
47.10.02
51.12.31

Opleiding visueel gehandicapten(afsluitingsweek)

le
2e
3e

Vakantieoord Denneheul, Ermelo
Vakantieoord Denneheul, Ermelo
Vakantieoord Denneheul, Ermelo

Herdenking gevallenen 2e W.O.
Onthulling monument op Kootwijk Radio
le Herdenking, Kootwijk Radio, Radio Kootwijk
2e Herdenking, Kootwijk Radio, Radio Kootwijk
3e Herdenking, Kootwijk Radio, Radio Kootwijk
4e Herdenking, Kootwijk Radio, Radio Kootwijk

83.10.17 83.10.21
85.10.07 85.10.11
87.10.05 87.10.09

4e
5e
6e
7e

53.05.05
54.05.04
60.05.04
65.05.04
70.05.04

5e
6e
7e
8e
9e

Vakantieoord
Vakantieoord
Vakantieoord
Vakantieoord

Herdenking,
Herdenking,
Herdenking,
Herdenking,
Herdenking,

Denneheul,
Denneheul,
Denneheul,
Denneheul,

Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo

Kootwijk Radio,
Kootwijk Radio,
Kootwijk Radio,
Kootwijk Radio,
Kootwijk Radio,

Radio
Radio
Radio
Radio
Radio

Kootwijk
Kootwijk
Kootwijk
Kootwijk
Kootwijk

75.05.04
80.05.04
85.05.04
90.05.04
95.05.04

Vr-r-rnigings Herdenkingen/J ubilea

Amateur Radio 35 jaar, "Woudschoten",
VERON-Landdagen, Zeist
51.09.01
55.10.22
VERON 10 jaar, Bellevue, Leidschekade, A’dam
Onthulling Gedenkteken Watersnood 1953,
in Gemeentehuis, Zierikzee
le DX-Press, le Jaargang, No. 1 verschijnt ’
VERON 15 jaar, Hotel Smits, Diner na VR-verg., Utrecht
VERON 20 jaar, HR Noord Brabant, Feestmaaltijd, Utrecht
NVVR 50 jaar, Postmuseum, Den Haag
PAoAA 12’/2 jaar bij Sikkens* Lakfabrieken,
Receptie bij Sikkens, Sassenheim
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51.09.02
55.10.23
56.05.12
58.12.12
60.04.23
65.10.30
66.03.19

74.06.22

VERON 30 jaar, Hof van Holland, Persconferentie, Hilversum 75.10.22
VERON 30 jaar, Hof van Holland, Receptie, Hilversum
75.10.25
VRZA 25 jaar, Receptie, Haren (Gn.)
76.11.27
Amateur Radio 50 jaar, R.A.I. Europapln, Feestavond, A’dam 79.10.27
PAoAA 20 jaar bij Sikkens’ Lakfabrieken,
Receptie bij Sikkens, Sassenheim
81.09.14
Herdenking 60 jaar transatlantische verbinding PCII (PAoCII),
Hotel Bel Air. Den Haag
83.12.09
VERON 40 jaar, RAI, Bijzondere D.v.d.A., Amsterdam
85.10.26
PAoAA 25 jaar bij Sikkens’ Lakfabrieken,
86.06.10
Receptie bij Sikkens, Sassenheim
95.10.14
VERON 50 jaar, RAI , Europaplein, Amsterdam

Hoofdstuk XVI

Totaalprijsindexcijfers van de gezinsconsumptie
In dit boek komen hier en daar geldbedragen voor. Als gevolg van de geldontwaarding kunnen die niet worden vergeleken
niet overeenkomstige bedragen in later jaren. Om die vergelijking toch mogelijk te maken kunnen de "totaalprijsindexcijfers
van de gezinsconsumptie" worden gehanteerd, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een voorbeeld: een door amateurs vroeger veel gebruikte kleine zendtriode is de TC 04/10 van Philips.
Die kostte in 1931 ƒ 22,50. Hoeveel is dat in guldens van 1992?

Antwoord: (1808/143) x ƒ 22,50 = ƒ 284,48.
Totaalprijsindexcijfers van de gezinsconsumptie, reeks voor werknemersgezinnen, 1900 = 100 (jaargemiddelden)

i

1900 100

1926 158

1952 348

1978 1185

1901 105

1927 158

1953 347

1979 1235

1902 103

1928 160

1954 361

1980 1316

1903 103

1929 158

1955 368

1981 1405

1904 105

1930 152

1956 375

1982 1488

1905 105

1931 143

1957 397

1983 1529

1906 105

1932 132

1958 406

1984 1579

1907 106

1933 131

1959 409

1985 1615

1908 110

1934 132

1960 421

1986 1617

1909 109

1935 129

1961 426

1987 1609

1910 112

1936 125

1962 440

1988 1621

1911 113

1937 130

1963 458

1989 1638

1912 114

1938 130

1964 486

1990 1679

1913 116

1939 131

1965 510

1991 1744

1914 116

1940 151

1966 540

1992 1808

1915 131

1941 171

1967 557

1916 147

1942 184

1968 578

1917 156

1943 190

1969 621

1918 186

1944 195

1970 648

1919 201

1945 223

1971 697

1920 219

1946 244

1972 752

1921 191

1947 256

1973 812

1922 170

1948 268

1974 890

1923 165

1949 284

1975 982

1924 166

1950 309

1976 1067

1925 165

1951 347

1977 1138
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