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072-5628011
Net op het moment dat ik aan de soep wil beginnen die mijn vrouw zojuist heeft
opgeschept, gaat de telefoon. Mijn vrouw kijkt op en zegt: “Het is jouw telefoon”.
Zij bedoelt hiermee dat het de telefoon is van de vereniging. Nu moet ik snel zijn
want de telefoon staat beneden en al vaker is het voorgekomen dat ik het net niet
haal en men alweer heeft opgehangen. Niet voor niets ben ik nog zo lenig op mijn
leeftijd.
Dit keer ben ik net op tijd en krijg ik een man aan de lijn die vertelt al jaren lid te
zijn van de NVHR en of het gelegen komt dat hij even belt: “ik stoor toch niet hoop
ik?” Ik denk aan mijn soep die nu wel koud zal worden en antwoord “Nee hoor,
zegt u het maar, ik heb de tijd”
De man vervolgt nu met een verhaal over de in Frankrijk doorgebrachte vakantie
met vrouw en kinderen en dat hij het geluk heeft gehad in een rariteitenwinkeltje
ergens in een dorpje een oud radiotoestel te vinden. Ik onderbrak hem: “Zeker
zo’n zaak met een uithangbord ‘Brocante’”. “Ja, dat is zo, dat u dat allemaal weet,
we zijn net terug van de reis en ik dacht: eerst maar even bellen.”
“Hebt u de koffers al uitgepakt?”, is mijn volgende vraag. “Nee, die staan nog in
de auto, waarom vraagt u dat eigenlijk?” “Zo maar, ik ben altijd nieuwsgierig hoe
de zaken er voor staan, wat is het voor een radio? ”
Mijn soep zal ik straks wel in de magnetron moeten zetten, duidelijk weer een
vakantieganger die zich nauwelijks de tijd gunt om eerst rustig uit te pakken maar
direct aan de telefoon hangt, denkende een bijzondere aankoop te hebben gedaan.
De man vertelt dat het Radio LL is, een bakelieten kastje met bovenin een
schaaltje en onderin drie knoppen die niet in het midden zitten. Graag zou hij
willen weten van welk jaar deze radio is.
Om daar een antwoord op te kunnen geven vraag ik hem: “Kunt u mij vertellen
welke lampen er inzitten, dan kan ik zo beetje nagaan uit welk jaar het is.”
Nou, dat blijkt geen probleem te zijn, hij heeft het achterschot er al afgehaald en
sommige lampen eruit getrokken om goed te zien wat er op staat. Hij noemt dan
ook de volgende typenummers op. Een 6E8, 6K7, 6Q7, 25L6, 70MFD en een 25Z5
en de meeste zijn van metaal.
Ik vind het een vreemde combinatie, ach, die 70MFD is natuurlijk een elco, die
man weet dat natuurlijk niet. “Mijnheer die 70MFD die u opnoemt, dat is geen
radiobuis maar een elektrolytische condensator, die dient voor de afvlakking”. “Oh,
is dat zo, ik kon hem er ook al niet uitrekken. Lastig, want ik kon de opdruk niet
goed lezen, maar met een spiegeltje van mijn vrouw is me dat gelukt. Dus dat is
geen radiobuis, sorry hoor, ik ben nog maar een beginner in het vak. Hebt u enig
idee in welk jaar deze buizen zijn gebruikt, toch benieuwd hoe oud dat toestel is.”
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Er volgt nog een hele beschrijving van het toestel, hoe groot het is wat er op de
schaal staat. “De luidspreker is van Musicalpha, tenminste, dat staat op een
etiketje geplakt op de magneet. Wat denkt u, heeft u daar wat aan om een
schatting te maken van de leeftijd?”
Ik antwoord hem: “U vertelde dat het een Radio LL is, dan is het, als ik goed heb
geluisterd naar uw uitleg, volgens mij een Miniavox41.” “Ja, dat klopt, dat staat
hier achter op een plaatje met een serienummer, en verdorie het is slechts
geschikt voor 110 volt. Wat een geluk dat ik het nog niet heb aangesloten op het
stopcontact”. “Ja, altijd eerst goed controleren voor welke spanning het geschikt
is!”, raad ik hem aan. “Een hoop mensen vergeten dat vaak, en trouwens, het
toestel is uit 1942.” “Hartelijk dank, mijnheer.” Na nog wat heen en weer gepraat
legt de man de hoorn op de haak. Als ik boven kom is mijn soep koud…
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Het Radio Café
Nee, geen neon lichtreclame of een verlicht uithangbord van een bekende
brouwerij, zelfs geen lantaarnpaal voor het pand op de Sesamweg 74 in
Wormerveer. Diegene die na het beklimmen van de stalen trap naar de eerste
verdieping het zaaltje binnenkomt en verwacht Dick Zijlmans achter de tap aan te
treffen of de uitbater Johan Komen met een keu in de hand achter het biljart komt
bedrogen uit. Ook niet Piet van Schagen die met zijn accordeon een Jordaan-sfeer
probeert te scheppen. Slechts in het midden een grote stamtafel waarop twee
volle thermoskannen met koffie en schalen met koek, wachtend op de bezoekers
die tegen achten binnen zullen komen. Een groot aantal stoelen, allen gericht naar
de wand met het grote whiteboard met rechts daarvan de indrukwekkende
meettafel. In dit zaaltje worden lezingen gehouden over oude en moderne
radiotechniek. Geen knutselavonden, rokende soldeerbouten, fittingschroevendraaiers en luidruchtige stofzuigers. Alleen maar radiotechniek die even wat verder
reikt dan de normale cursussen en lezingen.
Tijdens deze thema-avond staat op het programma de Lilor uit 1922, Een toestel
van de gebroeders Liotard, 22 rue Loraine Parijs, vandaar de naam Li-Lor. Het
toestel dat grote bekend heeft gekregen door een artikel in het blad L’Illustration
van 3 maart 1923, waarin een verhandeling over het fenomeen TSF geschreven
door Baudry de Saunier. Zowel de radio en het blad zijn dan ook veel gezocht door
verzamelaars. Het toestel - nog in ongerepte staat - is deze avond te bewonderen
door de aanwezigen. Jammer dat de lampenkapjes over de helgloeiers ontbreken.
Na de pauze zal Gyula Kiss, bij velen welbekend, een EL84 in een toestel
vervangen door een Fet welke zelfs de oude glasbuis overtreft.
Tegen achten druppelen de bezoekers binnen, speciaal uitgenodigd is Karel
Ruitenberg uit Zwijndrecht die een grote positieve bijdrage heeft geleverd voor de
totstandkoming van de inrichting van het café. Alle verdere bezoekers komen van
heinde en verre, Schoonhoven, Leiden, enz. en zijn leden van de NVHR.
Het is Claud Wendrich die als eerste binnenkomt met Co Ros. Claud heeft een
oproep gedaan via het programma van Hans van Willigenburg op Radio Holland
om aan 78 toeren Minigroove plaatjes te komen. Dat is gelukt en ik heb deze
opgehaald bij iemand in de buurt van Alkmaar. Op een meegebrachte pick-up
worden deze plaatjes gedraaid terwijl de bezoekers binnen druppelen.
Tot ons aller verrassing komt ook Anneke van der Ploegh binnen stappen, ze is
hier nog niet eerder geweest. Direct loopt ze naar Claud met de woorden "Je hebt
ze gekregen die Minigroove platen, toch weer mazzel!", en tot iemand naast
Claud: "Ach jou ken ik ook, dat was tijdens het feest in het Amsterdamse Philips
museum toen je naast mij kwam zitten. Je wilde wat zeggen maar uiteindelijk
12

vroeg je, Wil je een stukje kaas? Ik heb maar ja gezegd, je stond op en ik heb je
verder de hele avond niet meer gezien". De man keek Anneke aan met een blik
van ‘meen je dat nou’ en zei dan ook dat hij het zich niet kon herinneren. Anneke
antwoordde adrem "Nou dan ben je wel erg vergeetachtig, ik weet het wel zeker
nu ik goed kijk!" Ze nam plaats naast Maarten Gudde, die zeker gedacht zal
hebben: ‘bestaat ze nu echt of heeft Piet weer een van zijn vrouwelijke
familieleden laten opdraven’. Het blijft toch een raadsel wie zij nu werkelijk is.
Het is al tien over acht als de eerste lezing begint. We duiken de geschiedenis in
en wel naar het jaar 1910. De SFR (Société Française Radio-electrique) wordt
opgericht door Emile Girardeau, samen met de technicus J. Bethenod. Een
onderneming die oorspronkelijk leverancier was van marineapparatuur en die
tijdens de Eerste Wereldoorlog veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de
radiotechniek. In 1921 wordt de Société la Radiotechnique overgenomen en
radiolampen kunnen nu ook in eigen beheer worden gemaakt. Het merkteken is
RT, dat later in 1927 wordt veranderd in Dario. Terug van reis naar Amerika
besluit Girardeau een zender te bouwen en hiermee uitzendingen voor het publiek
te verzorgen, informatie, muziek enzovoort. In oktober 1922 wordt toestemming
verleend en de eerste officiële uitzending vond plaats op 6 november 1922. Deze
zender genaamd Radiola werkte op 1724 meter, om de import van Amerikaanse
kortegolf ontvangers tegen te gaan. Bekend is vooral uit die tijd de omroeper
Marcel Laporte die de bijnaam verwierf Monsieur Radiola. In diezelfde tijd start
SFR met de bouw van ontvangers, zodat niet alleen de zelfbouwers de
uitzendingen kunnen volgen maar ook diegene die simpelweg een toestel willen
kopen. Het meest bekend is wel de Radiola Radio Standaard. Opvallend is het
gebruik van de Pertinax frontplaat, deze voorgeboorde platen komen van de firma
Paris Rhone die gespecialiseerd is in omvormers en gelijkrichters. Ook deze bouwt
later in licentie radio’s met hetzelfde schema. Het Radiola Standaard toestel is
gemonteerd in een kistje met een hoog deksel, dat tijdens het gebruik gesloten
kan worden. De aansluitsnoeren komen dan via uitsparingen in het deksel naar
buiten. Deze uitvoering geeft al aan dat het radiotoestel nog geen vaste plaats
heeft verworven in de huiskamer en net als de bekende koffergrammofoon
tevoorschijn wordt gehaald als er een radio-uitzending te beluisteren valt of dat
men een plaat wil draaien. Het zijn de gebroeders Liotard die als eerste een radio
bouwen aangepast aan het huiselijk interieur. Het schema is zoals gebruikelijk in
die dagen, afstemming in de antenne kring, een lamp hoogfrequent versterking,
gekoppeld via een weerstand van 80 kohm, smoorspoel of hoogfrequent trafo aan
de roosterdetector. Vervolgens één of meer laagfrequent versterkers.
Terugkoppeling geschiedt over twee lampen. Dit omdat een TM lamp te weinig
versterking heeft om voldoende energie terug te voeren naar de antenne kring.
Het is Anneke die opmerkt dat wij wel leren op een radiocursus dat wanneer WL
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gelijk is aan 1/WC, een kring in resonantie is, maar niet wat er gebeurt als de
frequentie boven of onder de resonantiefrequentie ligt. Ze heeft daarin gelijk, want
als de frequentie onder de resonantiefrequentie ligt, gaat de kring, of in dit geval
de HF trafo, zich capacitief gedragen en stijgt de frequentie boven de
resonantiefrequentie dan gedraagt deze zich inductief. Met gevolg dat de stroom
voor of na gaat ijlen op de spanning. Met vectordiagrammen teken ik op het
whiteboard hoe de spanningen en stromen zich gedragen bij veranderlijke
frequenties. Een geleider die voor een gegeven frequentie te lang is om in
resonantie te komen gedraagt zich inductief. Evenzo gedraagt een te korte
geleider zich capacitief. Een verschijnsel waar Gyula Kiss listig gebruik van maakt
met zijn speciale reflexschakelingen. In dit schema geeft dat juist problemen met
het terugkoppelen. Bij een bepaalde frequentie draait de fase om, de
terugkoppelspoel is daarom in de afstemspoel geplaatst en kan daarin 180 graden
draaien, zodat zowel links- als rechtsom teruggekoppeld kan worden. Liotard
maakt gebruik van een vario koppeler, iets wat Ducretet ook in de Piano A4 zal
toepassen, het toestel dat eind februari 1923 op de markt komt.
Het is alweer Anneke die een vraag stelt over de stippellijn in de HF trafo. "Is dat
een ijzerkern?" Ja, deze trafo is voorzien van een ijzerkern van bloemendraad. Dat
is groen gespoten dun ijzerdraad dat wordt gebruikt door bloemisten om stengels
of stelen van bloemen te verstevigen. De verf zorgt voor een goede isolatie en een
bosje draad wordt als kern gebruikt in de trafo om een gedempte doorlaat band te
verkrijgen. De trafo heeft een maximum diameter 34 millimeter en een lengte van
10 centimeter. De trafo is één op één gewikkeld met dubbel omsponnen
constantaandraad. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in het RHT 3/91.
Tijdens de pauze haal ik de bodemplaat onder het Lilor toestel vandaan, zodat
iedereen het inwendige kan bewonderen. Toch is er weer iemand die opmerkt dat
het er modern uitziet, want er is geen vierkant draad gebruikt. Anneke laat hem
weten dat vierkant draad is uitgevonden voor amateurs zodat ze gemakkelijk een
oogje kunnen buigen en de draden netjes buigen als ze hun zelfbouw radio gaan
bedraden, zoals de Kassandra of Varadyne. Fabrikanten gebruiken rond
koperbrons draad in hun radiotoestellen.
Dick Zijlmans komt nu met een grote voorraad diverse frisdranken binnen, tijd om
even wat te drinken.
Na deze korte pauze is het Gyula die, nu de gloeilamp zijn laatste dagen tegemoet
ziet, ook maar gelijk alle radio buizen op een hoop veegt. De Fet die een
voldoende hoge spanning kan verdragen en stroom kan trekken om een eindlamp
te kunnen vervangen. Niet een B403 of C453, nee, een EL84 die toch 6 watt
uitgangsenergie kan afgeven. Het toestel staat gereed, maar toch eerst wat
theorie en uitleg over de schakeling en mogelijkheden. Zelfs Anneke luistert
geboeid naar zijn uitleg over de werking van deze fet, die er niet eens zo groot
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uitziet en toch een behoorlijk vermogen zou kunnen leveren. Het is bijna niet te
geloven en het zal wel enig geluid produceren maar vermogen, dat is toch
nauwelijks te verwachten.
Als Gyula de radio aanzet lijkt het of de EL84 nog vervangen moet worden, echter
als hij de radio, waarvan het achterschot is weggenomen, omdraait is er alom
verbazing! Met wat draadeindjes als pootjes heeft hij de Fet in de voet van de
EL84 gestoken, wel voorzien van een koellichaam om warmte af te voeren.
Gyula glundert als hij de volumeregelaar opendraait; er is nauwelijks verschil met
een EL84 te horen. Het klinkt zelfs nog warmer en voller.
Het loopt al weer tegen elven: tijd om weer op huis aan te gaan; toch weer een
geslaagde avond. Als alle bezoekers vertrokken zijn is het tijd om af te wassen en
nog wat na te praten. Het is half twaalf als ik de motor van de 740 start en weer
richting Alkmaar vertrek.
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Folklore
Ze had er lang naar gezocht, maar eindelijk had Anneke toch het toestel
gevonden. De Duitse KleinEmpfänger voor batterijgebruik. Aan een wisselstroom
DKE 38 is gewoonlijk wel gemakkelijk te komen, maar de batterijuitvoering is dun
gezaaid. Een vriendin die in Drenthe woont en wist dat haar vriendin dit
toestelletje zocht had de advertentie gelezen in het plaatselijk nieuwsblaadje en
direct Anneke gebeld. In de advertentie was het telefoonnummer vermeld en nog
dezelfde avond kreeg ze de meneer aan de lijn. Zo te horen een vriendelijke man
die zelfs de moeite nam om de tekst voor te lezen op het achterschotje van het
kleine volksontvangertje: Deutscher Kleinempfänger für Batteriebetrieb. RadioJKA, Litzmanstadt. Het zou er nog goed uitzien maar of het werkte dat wist de
man niet. De vraagprijs viel ook aardig mee, alleen de woonplaats was wel erg ver
weg. Ergens rechts af net voorbij Klazinaveen. Bij een watermolentje een
bruggetje over en dan moest ze maar vragen naar de Gulpenhoeve. Het was
vanuit Noord-Holland zeker twee en een half uur rijden en met veel zoeken en
vragen was ze uiteindelijk bij een bruggetje gekomen. De watermolen bleek niets
meer te zijn dan een paaltje met een wat geroeste propeller die misschien met
wind wat slootwater zou kunnen verplaatsen. De brug hield gelukkig de oude Ford
Mondeo en daar stond ze nu. Vraag maar naar de Gulpenhoeve. Geen huis te zien
in de omtrek, laat staan mensen aan wie ze wat kon vragen. Toch maar doorrijden
op de smalle weg in de hoop dat er geen tegenliggers zouden zijn. Na zeker vier
kilometer zag ze zowaar iemand bij een hek staan met een karretje waarop twee
melkbussen. Ja, de man wist het, nog even doorrijden en dan de eerste weg
rechts zie je de boerderij aan de linkerkant. De eerste weg rechts was
waarschijnlijk bedoeld voor een terreinwagen, maar al glibberend wist Anneke toch
de boerderij te bereiken. Een oude vervallen hoeve zeker vijftig meter van de weg
af gelegen.
Gelukkig was er een parkeermogelijkheid en ze liep naar het hek dat toegang gaf
tot een pad dat naar de voordeur liep. Dat ging kreunend open en ze liep richting
het huis. Halverwege hoorde ze vanuit de boerderij een hoop kabaal, een zware
mannenstem en daar boven uit de schrille stem van een vrouw. Anneke hield haar
pas in. Het leek wel ruzie. Op dat moment ging de deur open en een vrouw werd
naar buiten geduwd. Een grote kerel zette een voet in haar rug en gaf haar een
ferme optater zodat ze zeker drie meter verder in de struiken terecht kwam. Ze
bleef versuft in de takken hangen.
Nu merkte de boer Anneke op en riep: "Wat moet u hier?"
"Sorry dat ik stoor , ik kom voor de radio waar ik over heb gebeld".
"Ach ja natuurlijk, kom er in".
Binnen zag het er keurig uit, wel wat ouderwets, maar dat paste echt bij deze
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oude hoeve.
"Wilt u hier zitten of zullen we naar de kamer gaan?" "Nee hoor", zei Anneke, "Ik
kan hier ook wel even zitten" "Wilt u koffie?" Anneke knikte van ja.
De boer liep naar het raam en riep nadat hij het had geopend " Greet ! Kom even
binnen dan kan je koffie zetten" De vrouw kwam naar binnen en aan niets was te
merken dat zij nog zopas in de struiken was getrapt. Ze vulde een ketel met water
en zette die op de elektrische kookplaat, vulde het koffiefilter, enfin al de
handelingen nodig om koffie te zetten. Het leek wel of er niets was gebeurd. Ze
ging naast Anneke zitten en vroeg waar ze vandaan kwam. God nog aan toe
helemaal uit Holland? Dat is toch een hele reis om hier te komen. Toen ik nog jong
was ben ik met mijn vader een keer naar Den Helder geweest.
Zo babbelde zij nog een tijdje door en Anneke luisterde aandachtig, af en toe gaf
ze een weerwoord. Daar floot de ketel en zij stond op om het hete water op de
koffie te gieten.
De man zei: "Ik zal de radio even laten halen, want daar komt u toch voor" en hij
liep naar een deur achter in de woonkeuken en deed die open. In een wat donker
uitziende ruimte stond een oudere vrouw met een grote houten stok te roeren in
een vat. "Zeg, haal even die radio van boven, je weet wel, die ik je gisteren nog
liet zien." De oude vrouw veegde haar handen af aan haar schort en liep zo te zien
naar een ladder die in een hoek stond en klom naar boven. Even later kwam ze de
woonkeuken in met het ontvangertje en zette het voor Anneke op tafel.
Het zag er inderdaad goed uit, een gaaf kastje compleet met achterschot. Nadat
Anneke dat er af had geschroefd bleken de drie lampen ook nog aanwezig, wel
veel stof en spinrag. Maar verder zag het er keurig uit. De koffie was nu klaar en
werd ingeschonken. De oudere vrouw haastte zich naar een grote kast en kwam
terug met vier gevulde koeken. Het zag er allemaal gezellig uit. Er werd over
koetjes en kalfjes gesproken wat natuurlijk logisch is op een boerderij.
Na de koffie rekende Anneke af met de boer en bedankte de vrouw voor de
heerlijke koffie. "Mag ik nog even naar het toilet?" "Natuurlijk meisje, kom ik loop
wel met je mee" Door een lange gang kwam ze ergens achter in het woongedeelte
bij een toilet, dat er vrij modern uitzag. Gelukkig maar, want ze was al bang dat er
nog zo’n ouderwetse ton zou staan met een plank waarin een rond gat.
Toen ze terug kwam in de woonkeuken had de boerin nog een verrassing voor
haar: een heerlijke gerookte ham van wel zeker een pond. Na een hartelijk
afscheid ging Anneke weer naar buiten. Halverwege het pad bleef Anneke staan,
er klonken weer luide kreten vanuit het huis.
De zware stem van de man, hoorde zij het goed? "Moest je weer met die vrouw
aanpappen, je zat zowat bij d’r op schoot!" "Ach, man je bent niet goed bij je
hoofd!" De deur vloog open en het tafereel herhaalde zich, met een boog vloog ze
weer de struiken in. Anneke haastte zich naar het scheef in de scharnieren
18

hangende hek, liep naar haar auto, borg voorzichtig de radio en de ham in de
kofferbak en reed weg. Ze schudde haar hoofd en mompelde, “zeker de
plaatselijke folklore, dat gegooi in de struiken…”
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De voorzitter
Het is zeker al ruim dertig jaar geleden dat deze gebeurtenis plaatsvond.
Regelmatig kwam ik vroeger in Haarlem om werkzaamheden te verrichten aan
liftinstallaties. Vaak kreeg ik daarbij een HTS-leerling mee die stage liep en die
praktijkervaring moest opdoen voor zijn opleiding tot werktuigkundige. Er moest
een dubbeldruk lager vervangen worden van een wormkast en dat is nogal een
precies werk. Voor Kees, de HTS-student, natuurlijk een leerzame en interessante
klus waar hij dan na afloop een verslag over moest schrijven. Nu trof ik het, dat
het ditmaal een leergierige en ook een handige jongen was. We waren er dan ook
bijtijds mee klaar en het leek mij voor Kees wel leuk om in de pauze, die we wat
ruim namen, een bezoek te brengen aan het Teylers museum. Iemand die
werktuigkunde studeert moet daar zeker een keer geweest zijn. Wat direct opvalt
in dat oudheidkundig technisch museum, is dat ook de medewerkers die daar
rondlopen er uitzien alsof ze zo uit een boek van Jules Verne zijn gestapt. De hele
sfeer die daar heerst, brengt je terug in de negentiende eeuw.
Op de terugweg naar het werk passeerden we een uitdragerskelderwinkeltje op de
Groenmarkt. Het was een prachtige zomerse dag en een groot deel van de handel
was voor de deur op straat uitgestald. Ik kende de handelaar wel, het was een
muzikant die trompet speelde in diverse dixielandbands.
Midden tussen allerlei
potten en pannen lag
een Philips toestel. Een
oud exemplaar uit een
ver verleden. Ik verzamelde nog geen radio’s
in die tijd, maar ik
herkende het wel als het
zogenaamde
roggebroodje.
Nu
zou
ik
natuurlijk direct geweten
hebben dat het een 2514
was die daar lag. Ik bleef
er even naar kijken en
vertelde Kees dat ik deze
toestellen als 12 jarige
tijdens de oorlog had
gesloopt. De varabele
condensatoren
werden
Philips 2514 en het dubbeldruk lager uit de lift
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gebruikt door mijn vader voor het afstemmen van raamantennes. Deze werden
verkocht door mijn vader aan lieden die de Engelse zender wilden beluisteren en
hiermee de Duitse stoorzender konden ontwijken. Verboden natuurlijk, en er
stonden behoorlijke straffen op. Meerdere toestellen werden voor dit doel door mij
om zeep geholpen. Enkele nog werkende oude apparaten werden soms verkocht
aan mensen die het gebruikten om te voldoen aan het inleveren van hun radio en
hun goede toestel verstopten op een plaats waar het niet gevonden zou kunnen
worden.
Ondertussen keek ik nog steeds naar het toestel dat daar lag en dacht: “Zal ik het
kopen?” Ik twijfelde echter en we liepen verder, de Lange Veerstraat in. Nog geen
vijftig meter verder bedacht ik mij en zei: “Kom we gaan terug, ik wil wel weten
wat hij er voor vraagt”.
Toen we bij het kelderwinkeltje aankwamen, zag ik een man naar boven komen
met onder zijn linkerarm het toestelletje geklemd en in de rechterhand een
ouderwetse grote opgevouwen paraplu. Zeer gedistingeerd en tegelijkertijd
ouderwets deftig.
Verbaasd bleef ik de man aankijken, en het was Kees die opmerkte: “Zeker een
van de medewerkers uit het Teylers museum!”
De man had een korte grijze sik en zijn hele verschijning paste bij het tijdsbeeld
van het toestelletje. Het had een afbeelding kunnen zijn van een reclame in een
oude “Radio Wereld”. Het viel de man op dat wij over hem spraken. Hij bleef even
staan en keek ons aan, het was of hij iets wilde zeggen maar hij draaide zich om
en met stevige passen ging hij richting de St Jansstraat. Waarschijnlijk naar het
station.
Op een of andere manier had deze man een bijzondere indruk op mij gemaakt. Ik
kon op dat moment nog niet vermoeden dat ik vier jaar later bij deze zelfde
mijnheer thuis aan de vleugel zou zitten om zijn vrouw te begeleiden. Zij zong
toen enige bekende melodieën uit de jaren vijftig.
Het was de heer Ir M.F. van Donselaar, voorzitter en medeoprichter van de NVHR,
die mij had uitgenodigd om naar een Lemouzy Megadyne uit 1925 te komen
kijken. Ik was nog maar net twee jaar lid en was zeer geïnteresseerd in Lemouzy
toestellen. Zijn vrouw Ineke wist mij te overtuigen dat als ik meer van dit Franse
merk wilde weten, een studie van de Franse taal wel zo verstandig zou zijn.
Het was een bijzondere belevenis daar, in wat hij het “Rariteitenkabinet” noemde,
zijn verzameling te mogen bewonderen. Ik heb daar veel opgestoken en geleerd
over de oude radiotechniek. Ook dat restaureren iets anders is dan renoveren. Dat
laatste gebeurt jammer genoeg nog erg veel en is te vergelijken met het
opknappen van een oud pand waar je alleen de voorgevel van laat staan.
Het is niet bij één bezoek gebleven. Vele malen hebben wij daar gesproken over
diverse onderwerpen, waarbij hoofdzakelijk oude radio’s aan de orde kwamen,
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maar ook muziekinstrumenten kwamen ter sprake.
Dat ik voor zijn vrouw een accordeon meebracht die zij wilde gebruiken voor haar
zangkoortje is mij door de heer van Donselaar nooit in dank afgenomen. Hij vond
het geluid dat een accordeon voortbrengt vreselijk ordinair. Bij elke ontmoeting op
de ruilbeurs liet hij mij dit dan ook weten.
Wat betreft de Lemouzy Megadyne, nee die was niet te koop, geen denken aan dat
hij daar afstand van zou willen doen. Op 6 juli 1985 overleed van Donselaar totaal
onverwacht op 55 jarige leeftijd.
Later kreeg ik het bericht dat de Lemouzy Megadyne mij was toebedeeld uit de
erfenis; daarom heeft dat toestel een ereplaats in mijn verzameling.
Het toestel (hieronder) staat beschreven in het RHT no. 1, januari 1986.
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De ontvanger
Juist op het moment dat ik de TV wilde aanzetten voor het nieuws, werd er gebeld.
Het was een jonge vrouw.
Ik schatte haar in de dertig, met halflang golvend haar en donkere ogen. Ze
vroeg: “U bent van de technische commissie van de NVHR?” Ik knikte en zij
vervolgde, terwijl ze haar hand uitstak: “Ik ben Anneke van der Ploegh, ik heb
veel over u gelezen op het Internet, leuk nu ook eens kennis met u te maken.”
Ik zag dat zij een kleine doos bij zich had en omdat ik toch wel nieuwsgierig was
waarvoor zij langs kwam, vroeg ik haar binnen te komen.
Eenmaal aan tafel gezeten zei ze: “Ik kom u wat vragen over het BTTF-project en
ik kom u wat laten zien.”
“Ach”, zei ik, “u hebt een kristalontvanger meegenomen.” Ze lachte: “Nee, geen
kristalontvanger en ook geen buis, of lamp zoals u dat liever noemt, het is een
ontvanger.”
“Voor ik u mijn product laat zien wil ik eerst even met u over de techniek praten.
U weet dat AM-gemoduleerde signalen worden veroorzaakt door de afgegeven
energie van de oscillator te beïnvloeden, door bijvoorbeeld de voedingsspanning te
laten variëren door een LF signaal. Zouden wij de anodespanning van de oscillator
met een constant signaal van 400 Hz variëren, dan zal ook de energieafgifte van
de oscillator dit patroon volgen. Dit betekent dat zowel de positieve als negatieve
amplitude op dezelfde wijze beïnvloedt wordt. Opgeteld geeft dit een nulresultaat;
we kunnen dit LF signaal alleen maar hoorbaar maken als we een van beiden
kunnen weghouden. U weet dat natuurlijk en ik u vertel geen nieuws.”
Ik antwoordde: “U bedoelt demoduleren of detecteren, u hebt waarschijnlijk wel
trek in koffie?”
“Ja graag”, en zij ging verder met haar betoog. “Stel dat je de nullijn naar
beneden zou kunnen drukken tot aan de onderste toppen, dan worden de
positieve toppen twee keer zo groot. Het dan afgegeven signaal aan de
hoofdtelefoon is dan ook sterker, wat een geweldige geluidswinst betekent. Hebt u
een papiertje, dan zal ik het tekenen.”
Ik gaf haar een blocnote. “U bedoelt, vergelijkbaar met wat er bij roosterdetectie
gebeurt?"
Zij schetste handig en vlug enige voorbeelden op het papier. Als dat mogelijk zou
zijn is detectie dus overbodig.
Ik dacht even na, want het idee was niet te weerleggen, maar toch?
“Maar Anneke, stel dat het zou kunnen, dan is het eigenlijk toch ook detecteren?
Alleen met andere middelen.”
“Natuurlijk” zei ze en roerde daarbij voorzichtig haar koffie. “Ik gebruik echter
geen kristal, diode of buis in mijn ontwerp.” Ik begon nu toch wel zeer
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nieuwsgierig te worden en zei: “U houdt mij wel in spanning!”
Zij tekende nu een lange spoel en zei: “Stel, dit is een aaneen gewikkelde spoel
van zeg 20 cm lengte. Waar is het elektrische midden en magnetische midden?”
Ik wees haar het midden van de spoel aan. Zij keek mij aan, terwijl zij een haarlok
naar achteren schoof en zei: “Juist, allebei op dezelfde plaats, precies in het
midden.”
Nu opende zij eindelijk de doos en toonde een keurig gebouwd apparaat met een
lange spoel die tot mijn verbazing logaritmisch was gewikkeld.
“Wat is nu het magnetische midden?” Ik wees het midden aan.
“En nu het elektrische midden?”
Ik twijfelde even en zei: “Dat ligt nu meer naar de dichter gewikkelde zijde.”
“U bent een vlugge leerling, en wat betekent dat?”
En ernstig ging zij verder: “Er ontstaat een verschil in spanning tussen deze twee
punten in overeenstemming met de modulatie, omdat het magneetveld in sterkte
verschilt met de uiteinden van de spoel, wat begrijpelijk zal zijn, want aan de ene
zijde zijn meer windingen dan aan de andere. Met als gevolg dat de nullijn is
gezakt, wel niet zoals ik al eerder zei 'totaal', maar toch voldoende om uit de
optelling van negatieve en positieve amplitudes een LF signaal over te houden dat
direct, als wij daarvoor de spoel van twee aftakkingen voorzien, aan een
hoogohmige hoofdtelefoon toegevoerd kan worden.”
Het duizelde mij, stel dat het werkte, dan zou dat het einde betekenen van
kristallen, diodes en welke detectiemethoden dan ook.
Zijn we dan al ruim honderd jaar dwalende? Het hele BTTF-project staat hiermee
op losse schroeven. Dat kan toch niet waar zijn!
Zij had mij ondertussen een hoofdtelefoon opgezet, een korte antenne
aangesloten en zei: “Probeer maar op een station af te stemmen.”
Ik draaide aan de grote knop van een afstemcondensator en daar hoorde al ik
Radio 1.
Nogmaals bekeek ik het toestel, maar er was geen diode te bekennen. Alles was
aangesloten zoals zij mij had verteld. “Hoe is dat mogelijk!” riep ik uit.
Zij nam de hoofdtelefoon weer af en zei: “Dat komt omdat jullie de eerste theorie
hoofdstukken overslaan met het idee van 'dat weten we al lang' en dan direct
gaan bouwen zonder vernieuwend te denken. Oude schemaatjes nabouwen,
voortborduren op achterhaalde ontwerpen. Te veel in oude Radio Bulletins lezen.”
“Maar”, riep ik uit, “dit is een complete omwenteling op radiogebied. Dat daar
nooit eerder aan is gedacht!”
“Misschien wel”, zei ze en pakte ondertussen haar toestel in. “Er zal vast al iemand
eerder op het idee gekomen zijn, maar het commercieel niet aantrekkelijk
gevonden hebben.”
“De vraag waarvoor ik hier langs kom is, kan ik met dit toestel meedingen in de
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wedstrijd? Voldoet het aan de eisen of zal ik het in een weckfles bouwen, net als
de jampotontvanger van AMROH?”
“Nee, dat is niet nodig ik vind dit er keurig uitzien. Wel denk ik dat de jury snel tot
een beslissing zal komen.”
“Oké, mijnheer Van Schagen, dan stap ik maar weer eens op. Nog bedankt voor
uw medewerking.”
Ik begeleidde haar naar de deur. Met een "tot ziens", stapte zij in haar Volvo,
draaide het raam open en riep mij toe: “Ik weet waar u aan denkt! Doe geen
moeite, ik heb al patent aangevraagd!”
Daarna reed ze de straat uit en verdween uit het zicht.
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De ontmoeting
Toeval of een samenloop van omstandigheden, ik zou er niet direct een antwoord
op kunnen geven. Voor de zoveelste keer verscheen zij weer onverwacht op mijn
pad, Anneke van der Ploegh, de jonge aantrekkelijke vrouw die altijd elke fout
genadeloos direct weet te lokaliseren, waar jezelf soms al lang naar loopt te
zoeken. Zeer zeker een dame die een rijke radiotechnische ervaring moet bezitten,
ik zou anders niet weten hoe zij zo snel een juist oordeel weet te vellen.
Maar laat ik niet afdwalen, en bij het begin beginnen.
Het leek mij leuk om een tante op te zoeken die was verhuisd naar een
bejaardencomplex met de wel uitzonderlijke naam “Le salon d'attente”. Nu niet
direct een naam om blij van te worden, maar daar zal wel over nagedacht zijn.
Mijn tante is zeker al ver in de tachtig, maar nog goed ter been en behoorlijk bij
de tijd. Het was lange reis vanaf Alkmaar naar het plaatsje Haemskerke in Zeeland
op het eiland Walcheren. Een prachtig gebouw, deels verscholen tussen de bomen
en met een ruime parkeerplaats.
Het meisje achter de balie begroette mij vriendelijk en op mijn vraag welke kamer
mevrouw van de Burgh heeft, antwoordde ze na even een boek te hebben te
ingezien: “Kamer 247, u kunt de lift nemen als u wilt”. Ik nam echter de trap naar
de eerste verdieping en vond al snel haar kamer. De naam stond op de deur en
dat kon dus niet missen. Verscheidene keren gebeld, maar geen teken van leven.
Op dat moment kwam er een zuster voorbij met een karretje waarop een thee- en
koffieketel, om de bewoners naar believen wat in te schenken. Ze zag mij staan en
riep: “Mevrouw van de Burgh is in de recreatiezaal, helemaal aan het eind van de
gang”. Ik bedankte haar voor de mededeling en liep naar de ruimte waar mijn
tante zich zou moeten bevinden.
Door een raam, uitkomende op de gang zag ik haar zitten, met nog meerdere
oudere dames en heren die druk doende waren met het in elkaar zetten van iets
dat duidelijk op een of ander elektrisch toestel leek. Ik ging de deur door, en al
direct stapte er een zuster op mij af die zich voorstelde als de begeleidster van het
project. Zij vertelde mij dat ze bezig waren kristalontvangers te bouwen.
Op mijn vraag hoe zij op het idee kwam om voor ouderen een dergelijk project op
te starten, moest zij even glimlachen. “Het is een idee van de heer Henk
Hamerslag, ook een bewoner van ons huis, al ver over de zeventig, maar altijd vol
met plannen om iets te kunnen doen. Hij heeft in het verleden veel in
sportverenigingen gezeten en heeft daar ervaring opgedaan met diverse
activiteiten in competitieverband, maar ook uitstapjes hier en daar naar toe.
Veertien dagen terug hebben wij met deze groep scheermesjes gezocht op het
strand, dat is hier niet zo ver vandaan”. “Scheermesjes?”, vroeg ik verbaasd, “wie
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gooit er nu oude scheermesjes op het strand?”. “Nee, het is niet wat u denkt maar
het zijn langwerpige schelpen, en mijnheer Hamerslag heeft daar ook weer
plannen mee, maar eerst wil hij dit afronden.
We hebben gisteren een koperen draad opgehangen buiten tussen de bomen, een
antenne, en straks kunnen diegenen die het apparaat af hebben proberen iets te
ontvangen. De heer Hamerslag heeft gezorgd voor de bouwpakketjes van
kristalontvangertjes. Ze moeten zelf een spoeltje wikkelen en zelfs wat solderen.
Echter niet zo’n zoekertje met een veertje krabbelend over een steentje, zoals dat
vroeger ging, maar met een glazen kokertje met twee draadjes, dat altijd werkt.
Ik meen dat het een diode genoemd wordt of zoiets, nou ja, dat doet er ook niet
toe. Henk zelf gebruikt wat andere
onderdelen nog van lang geleden,
maar hij vertelde dat de schakeling
hetzelfde is”.
Een magere vrouw strompelde nu
naderbij, “de mijne is af, mag ik hem
proberen?” Ik zag haar even later
met een kristaltelefoontje in het oor
druk bezig met het zoeken naar een
station, door voorzichtig de mica
afstemcondensator te verdraaien.
“Ja! ! Ik hoor muziek!”.
Ik liep nu naar mijn tante, die mij
gelijk herkende. “Wat leuk dat je
langs bent gekomen. Blijf je hier tot
we klaar zijn met onze radio's?”.
“Natuurlijk tante, toch interessant al
deze ouderen te zien werken als of
de gepensioneerde leeftijd nog lang
niet is bereikt. Het lijkt wel een
radiofabriek”. “Nou, nou”, vervolgde mijn tante, “een klein bedrijfje dan, wij zijn
maar met zijn twaalven, negen dames en drie heren”.
Meerderen waren nu zover dat zij hun toestelletje konden testen en het was
opvallend met hoeveel plezier zij luisterden en over zich zelf verbaasd waren
zoiets te kunnen bouwen. Mevrouw van Breuchem, altijd in voor een lolletje, liet
weten haar ontvanger in te gaan bouwen in haar rollator.
Alleen onze Henk Hamerslag was er nog niet in geslaagd enig geluid te horen. Er
stond zweet op zijn voorhoofd en de oude handen beefden terwijl hij voor de
zoveelste keer de bedrading controleerde. Hij had als enige een oude
hoofdtelefoon op en hoorde daardoor niet de plagerige opmerkingen van de
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anderen die er al in geslaagd waren om enige stations te kunnen beluisteren.
Ome Frits die ondanks zijn dikke bril met min 8 glazen een werkelijk keurig
apparaat had gebouwd en goed werkend - hij was vroeger elektricien geweest merkte op: “Zeg Henk, misschien staan je schelpen niet in fase”.
Henk hoorde het niet, hij was te druk bezig om de fout op te sporen.
Alleen Mevrouw van Dijk riep: “O, jé , ik heb mijn schelpen ook niet in een vaas
gezet!” De zuster legde haar uit dat het niet over de scheermesjes ging, maar om
iets dat met stroom te maken heeft. Mevrouw van Dijk keek opgelucht, dit tot in
tegenstelling tot de heer Hamerslag, die nu als enige nog niets uit de toch simpele
ontvanger had weten te halen.
Op dat moment voelde ik een hand op mijn schouder en zachtjes een lief
klinkende stem bij mijn oor. “Piet, ben je ook hier al doorgedrongen met het BTTF
project? Is onze Geert Paulides er ook? Straks dus nog een leuk zeemanslied?”
Het kon niet waar zijn, deze stem herkende ik uit duizenden: Anneke van der
Ploegh . “Wat doe jij hier?” was begrijpelijk het eerste dat ik zei.
“Ik kom voor een oude buurvrouw die hier al heel wat jaren woont, mevrouw van
Breuchem. Wat is er aan de hand? Jullie zijn zo stil”.
Ik liet haar weten dat bijna iedereen zijn passieve ontvangertje af had en alleen de
heer Hamerslag nog doende was om enig resultaat te bereiken.
“Ach, ik zie het al, jullie hebben de Kiss ontvanger gebouwd maar deze mijnheer
heeft toch andere onderdelen gebruikt”.
“Nou niet helemaal, wel een andere afstemcondensator en een echte
hoofdtelefoon”, liet ik haar weten.
Mijnheer Hamerslag zette zijn hoofdtelefoon af en keek verwonderd naar de groep
mensen die nu om hem heen stond.
Daarbij, wie was die knappe
verschijning die nu aandachtig naar
zijn ontvangertje keek?
“U gebruikt een oude variabele Pilot
condensator,
zo’n
Amerikaans
product dat je in de jaren 30 in elk
zelfbouw toestel kon aantreffen?”.
Henk knikte en keek Anneke
vragend aan. Zij wees nu naar de
variabele condensator en zei, “Kijk
deze heeft links en rechts een
schroefaansluiting die u keurig
heeft gebruikt, het zijn echter beide
de aansluitingen van de vaste
platen. Een van deze draden moet
28

dus aan het chassis van de condensator verbonden worden”.
Had Henk Hamerslag te lang op het strand ploeterend met zijn rollator door het
mulle zand in de zon gelopen? Zijn hoofd was zo rood als een biet, wat ons
voorheen nog niet was opgevallen. Hij kreeg bijkans een wegtrekking. Wat een
verschutting. Gewoon een domme vergissing. Ja, natuurlijk wist hij ook wel wat
Anneke vertelde, maar zonder na te denken per ongeluk verkeerd aangesloten.
Iedere technicus zou er begrip voor hebben dat zoiets kan gebeuren maar juist
deze mensen, die in hun onervarenheid wel resultaat hadden met hun bouwsel en
hij, waarvan men toch zou verwachten het voorbeeld te zijn…
Hij pakte zijn rollator en met gebogen hoofd verliet hij het vertrek. De
hoofdtelefoon om de nek en de mislukte ontvanger in het boodschappennetje. De
zuster die het project begeleide probeerde hem nog te troosten, maar tevergeefs.
Ook Frits riep hem nog na: “Trek het je niet zo aan, dat kan toch iedereen
gebeuren!” Maar Henk Hamerslag keek niet op of om en slofte verder op zijn
pantoffels, leunend op zijn rollator de gang door, richting de lift.
Ik liep naar mijn tante en zag dat zij haar Kiss ontvanger nog lang niet klaar had.
Het spoeltje was zelfs nog niet gewikkeld. Zij zat daar niet mee. “Ach, wat moet ik
er mee. Ik heb radio op de kamer, kom, dan gaan we naar het restaurant, ik heb
wel trek in een kop soep, jij denk ik ook wel”. Ze trok mij mee richting de deur, de
ontvanger bleef half afgebouwd achter op de tafel staan…
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Het verzoek
Beste Juffrouw van der Ploegh,
Via een neef die radio verzamelaar is kreeg ik uw adres, dat hij had gevonden in
het tijdschrift het RHT van de NVHR. Daar ik er aan denk om kristalontvangst te
verkrijgen met een door mij zelf gebouwd apparaat, wat mij tot heden nog niet is
gelukt, wend ik mij tot u. Mijn oudtante Agetha was jaren lang compère bij een
somnambule in Uffelte. Na het verscheiden van haar meesteres heeft zij het
attribuut, de kristallen bol, geërfd. Zij heeft deze aan mij geschonken, omdat zij
wist dat ik mij ook, zij het dan op zeer bescheiden wijze, met occulte zaken bezig
houd. Ik experimenteer namelijk met met draad omwikkelde spijkers welke ik
aansluit op een batterij, waarmee ik via magnetische stralen een kompasnaald kan
laten ronddraaien. Menig toeschouwer heeft dat met verbazing kunnen
constateren. Zij spreken er nog regelmatig over op verjaardagen of andere
familiebijeenkomsten. De vraag die ik mijn tante Agetha stelde was: "hoe werkt de
bol ?" Zij wist mij slechts te vertellen dat de somnambule haar had gezegd dat je
er recht van voren in moet kijken; vervolgens overvalt je een magnetische slaap
en zie je in de bol beelden verschijnen. Je moet wel een medium zijn of in ieder
geval trachten dit bij je zelf op te wekken. Dat is nog een langdurig leerproces. De
vraag die ik u wil stellen is, wat is de voorkant van de bol ? Ik heb hem al vele
malen gedraaid maar er nog niet recht in kunnen kijken. Diverse boeken heb ik er
al op nageplozen maar ik heb niets kunnen vinden wat mij op het juiste spoor
brengt. In een verhandeling van professor Parlanti in zijn boek Pieds des Globes,
heb ik het volgende gevonden. Een bal welke met een kracht wordt weggerold,
stopt altijd zodanig dat de voet naar onderen is gericht. Hieruit heb ik dus kunnen
vaststellen dat het mogelijk moet zijn te weten te komen wat de bovenkant is. Ik
heb dan ook nadat de bal na een zetje was uitgerold, de bovenzijde met een
viltstift gemerkt door er een kruisje op te zetten.
Blijft de vraag wat is achter-, zij- en de voorkant? Tot nu toe heb ik nog niet de
juiste ingang kunnen vinden. Toch moet het mogelijk zijn, want volgens mijn tante
werden er via deze bol voorspellingen gedaan die meestal wonderwel uitkwamen.
Zij had daar opmerkelijke verhalen over. Zo wist de somnambule een wanhopige
vrouw die graag moeder wilde worden te voorspellen dat zij spoedig van een
gezonde baby zou bevallen. Tot zelfs mijn tante Agetha’s verbazing, beviel de
vrouw nog geen twee maanden later van een gezonde dochter. U begrijpt dat dit
toch wel haar bekwaamheid bewijst. Dergelijke profetische uitspraken waren al
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snel bekend onder de plaatselijke bevolking en dat trok vele klanten. Daar het een
kristallen bol betreft, vraag ik mij af of hiermee niet, zoals u schrijft, detectie van
muziek of gesproken woord kan plaatsvinden, en of de bol ook beelden zou
kunnen weergeven. Een televisie zou dan overbodig zijn, of zie ik dat verkeerd?
Wie weet kan ik dan programma’s zien die pas later worden uit gezonden en kan
ik anderen wijzen op interessante uitzendingen die bijvoorbeeld een week later
uitgezonden worden. Misschien loop ik nu wel te hard van stapel, maar wat zijn
eventueel de mogelijkheden met deze kristallen bol. Ik ben benieuwd of u mij daar
een antwoord op kunt geven.
Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.
Jos Lepelbuiger.

Geachte heer Lepelbuiger,
Met interesse maar tevens met verbazing heb ik uw brief gelezen. Ik denk dat u
wat te gemakkelijk denkt over deze toverachtige bol die voorspellingen zou
kunnen doen. Het is slechts een spiegel voor diegene die de gave heeft deze
beelden op te roepen. Een somnambule is iemand die helderziend is tijdens een
magnetische slaap en deze beelden projecteert in de bol. Zij ziet dus in de bol
haar vooruitziende gedachten weerkaatst. Begrijpelijk dat u zich, vanwege uw
magnetische proeven met spijkers en kompassen, aangetrokken voelt tot deze
wonderlijke vertoning. Toch moet ik u teleurstellen, want ik denk, en weet het
eigenlijk wel zeker, dat het niet mogelijk zal zijn televisiebeelden op te roepen die
nog moeten komen. Ook is deze bol, al is het een kristal, is niet geschikt voor
enige vorm van demodulatie of detectie van gemoduleerde signalen. Ik hoor
regelmatig van een goede kennis die advies geeft op gestelde vragen door leden
van de NVHR, dat er soms heel wonderlijke problemen worden voorgelegd. Echter,
die halen het niet bij de vraag die u mij nu stelt. Ik zou u aanraden: bewaar de bol
als een aandenken aan uw tante Agetha die ooit deze somnabule heeft mogen
assisteren.
Met vriendelijke groet,
Anneke van der Ploegh.
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De Philetta
Ondanks het slechte weer en hevige sneeuwval liep het zaaltje in het NoordHollands dorpje langzamerhand vol met leden van de plaatselijke radio amateur
vereniging. Eenmaal in de veertien dagen kwamen zij daar 's avonds bij elkaar om
gezellig wetenswaardigheden uit te wisselen en QSL kaarten te ontvangen,
onderwijl genietend van een kop koffie of een pilsje.
De naam van het pittoreske gehucht zal ik niet noemen omdat ook Anneke daar
een vaste bezoekster is en ik wil niet op mijn geweten hebben dat een menigte
radioliefhebbers er op afkomt om nu eindelijk deze Anneke te ontmoeten.
Henk komt altijd wat eerder, hij heeft trouwens de sleutel in zijn beheer om alvast
de koffiemachine aan te zetten. Hij bemant niet alleen de bar maar helpt ook een
ieder die met een radio binnen komt, waar het een en ander aan mankeert.
Een handige technicus die meestal er voor kan zorgen dat de eigenaar van zo'n
radio na afloop weer een hersteld toestel mee naar huis kan nemen.
Gelukkig komt het niet vaak voor,
daar de meeste zelf wel in staat
zijn deze problemen op te lossen.
Dit keer had iemand een Philetta
van Philips meegenomen, het
overbekende apparaat met twee
maal UCH21 en een UBL21, en
gevraagd of Henk raad zou kunnen
geven wat de storing zou kunnen
zijn. Het toestel ratelde bij sterke
zenders en de oorzaak had hij niet
weten te vinden. Voor het gemak
had hij het chassis maar alvast
uitgekast,
zodat
er
wat
gemakkelijker aan gewerkt kon
worden. Henk sloeg direct aan het
meten en keek daarbij ernstig, maar het leek er op dat ook hij niet direct het
apparaat zou kunnen herstellen.
Op dat moment kwam nu ook Anneke binnen, die begrijpelijk direct geïnteresseerd
naar de tafel liep waarop de radio stond . “Wat mankeert er aan?” vroeg zij aan
Henk, die haar nu vertelde over de ratel en dat het volgens hem nou niet zo
eenvoudig zou zijn om de kwaal te lokaliseren.
“Ik heb alles al doorgemeten”, vervolgde hij, waarop Anneke verbaast riep:
“Doorgemeten? Is dat niet iets wat je doet bij lange leidingen om te constateren of
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er geen breuk is die de stroomdoorgang onderbreekt?”
Henk schudde het hoofd, dat was nou echt Anneke, altijd van die vreemde
opmerkingen waar je geen cent mee opschoot. Ietwat geïrriteerd riep hij dan ook:
“Luister, ik ben zendamateur en lid van de Veron, je mag dan toch aannemen dat
ik er toch wel iets van afweet!”
Anneke antwoordde daarop prompt: “Ik heb een rijbewijs en ben lid van de ANWB,
toch was ik laatst blij met de hulp van de wegenwacht”.
De woordenwisseling was de anderen niet ontgaan en enkelen kwamen om de
tafel heen staan, nieuwsgierig hoe dit ging aflopen.
Anneke vroeg nu of Henk al wat had kunnen vinden met al dat doormeten. Henk
gaf geen krimp over de manier waarop zij weer begon over het doormeten en
vertelde dat als hij de AVC-lijn kortsloot, het ratelen vrijwel verdween.
Anneke dacht na en het was nu even stil, dan, na een minuut, zei ze: “Wat
gebeurt er als je de AVC kortsluit?”
Henk antwoordde dat dan de HF buizen geen negatieve voorspanning meer
krijgen. “Juist”, vervolgde Anneke, “dan trekken ze dus meer stroom, de
spanningsval over de toevoerweerstand van de voedingsspanning wordt groter en
de spanning daalt.” Henk knikte, hij was het daar volledig mee eens en zei: “Er
moet dus iets zijn dat door het dalen van de spanning het ratelen doet ophouden”.
“Ja, dat is juist”, sprak Anneke, nu ernstig kijkend. “Wat zou je denken van de
oscillator? Het rooster van de oscillatorlamp wordt negatief tijdens het oscilleren,
zo kunnen we ook vaststellen of een oscillator werkt. Door deze spanning te meten
met een zeer hoogohmige meter. Deze waarde zal rond de -6 à -9 volt bedragen.
We moeten er wel voor zorgen dat deze spanning niet almaar hoger wordt, want
dan slaat de oscillator af. We doen dit met een lekweerstand, meestal in de orde
van de 47 Kohm. Stel dat deze weerstand op een of andere manier, bijvoorbeeld
door slecht contact met het koollichaam, een vele malen hogere waarde heeft
gekregen of onderbroken zou zijn, dan slaat de oscillator af omdat de negatieve
spanning een waarde zal bereiken waarbij de buis wordt afgeknepen en weer zal
starten als het negatief is gezakt, door willekeurige lek. De schakeling werkt dan
als een blokkeeroscillator. Vandaar het storende ratelende geluid. De lagere
anodespanning als gevolg van het kortsluiten van de AVC-leiding zal er voor
zorgen dat de oscillator minder sterk gaat oscilleren en dan bij toeval net niet
afslaat.”
Henk, en ook de anderen, hadden ademloos dit verhaal aangehoord en Henk zei
nu vragend: “Zou het echt de lekweerstand van de oscillator kunnen zijn?”
Anneke zei verder niets en liep naar de bar waar ze met een ander een praatje
aanknoopte.
Henk dacht bij zichzelf, “wie weet heeft ze nog gelijk ook”, en verving zonder meer
deze weerstand door een nieuwe.
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“Nu zullen we het weten”, sprak hij en schakelde in.
Het duurde even en iedereen wachtte af. Het toestel speelde weer als vanouds.
Hoe is het toch mogelijk dat zij altijd zomaar direct de fout weet te lokaliseren,
dacht Henk. Degenen die het hadden gevolgd keken elkaar vol verwondering aan.
Dat Anneke ook dit keer zonder te meten of zelfs het toestel aan te raken, als was
zij helderziend, deze storing had kunnen oplossen.
Henk was er ook stil van en dacht, wie is zij eigenlijk? Zij bezoekt wel de club,
maar heeft zij een call? Is ze getrouwd? Ach, honderden vragen zou je kunnen
stellen, zonder daar een antwoord op te vinden.
Volgens een van de leden zou ze familie zijn van PA3HDY, maar hij dorst het niet
met zekerheid te zeggen. Een ding is wel bekend, ze weet meer van radio dan wie
ook en daarbij nog een knappe meid ook, dat kan je wel zeggen.
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De simpele ingreep
Het zaaltje waar de plaatselijke zendamateurs hun maandelijkse bijeenkomst
vieren, loopt al aardig vol. Begrijpelijk, de afgelopen weken waren er een paar
interessante contesten geweest en nu staan er toch verscheidene leden in de rij bij
de QSL manager.
De voorzitter, een oud- marconist van de grote vaart, staat geïnteresseerd te
kijken naar wat Ome Willem weer heeft meegebracht. Meestal zaken die hij hier
en daar op de kop weet te tikken en vaak voor weinig geld overdoet aan leden die
dat kunnen gebruiken of slechts om het als verzamelstuk te koesteren.
Dit keer is het een zeer oude ontvanger, waarbij een der aanwezigen zich laat
ontvallen dat het absoluut een apparaat moet zijn uit de radiotechnische
middeleeuwen.
Echter enkele reeds ver in hun gepensioneerde leeftijd zijnde sleutelaars
herkennen het als een zogenaamde Koomans ontvanger.
Willem beaamt dit en zet het toestel op
tafel en plaatst daarbij de aparte
voeding, voor de ouderen onder ons, het
bekende Philips plaatstroomapparaat met
de grote lamp type 373 er midden
bovenop.
Tevens
een
ouderwets
luidsprekertje,
een
zogenaamde
Freischwinger van 2000 ohm en een
zaklantaarnbatterijtje. Begrijpelijk dat dit
aller aandacht trekt en Ome Willem van
de gelegenheid gebruik maakt om hier
enige uitleg aan te geven.
Hij vertelt dan ook dat dit een zelfbouw
accutoestel is uit de jaren 1926, dat
toentertijd door veel amateurs werd
gebouwd.
Een
voor
onze
huidige
generatie een wonderlijk bouwsel met
drie insteekspoelen er buiten op die, Philips plaatspanningapparaat 372
zoals ome Willem liet weten, honingraatspoelen genoemd worden. Twee kunnen
via een hendel bewogen worden zodat de koppeling tussen de spoelen gewijzigd
kan worden. Twee grote knoppen waarmee immens grote variabele condensatoren
bediend worden en meer bedieningsorganen die waarschijnlijk nodig zijn om een
juiste instelling te vinden. Drie lampen waarvan één met een topaansluiting, die
als hoogfrequent versterker werkt, een detectorlamp en een eindlamp.
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Dit laatste roept al direct vragen op, waarom dit een eindlamp wordt genoemd en
er niet over een beginlamp werd gesproken. Trouwens, het woord lamp was velen
onbekend. Heet dat niet radiobuis?
Ome Willem vertelt daarop dat het woord buis een wat mislukte vertaling is van
het engelse “valve”, wat in feite duidt op de zich in één richting verplaatsende
stroom elektronen, die door middel van een rooster meer of minder geregeld of
zelfs afgesloten kan worden, zoals dit met een ventiel met een beweegbare klep
kan gebeuren met gassen of vloeistoffen.
“Maar waarom noemt men het een lamp”, is al direct de volgende vraag. Dat is
een oude benaming uit de begintijd dat er nog Wolfram gloeidraden werden
gebruikt die bij hoge temperatuur pas elektronen emitteren of beter gezegd
uitstoten en dus net zoveel licht geven als de toen reeds gebruikelijke gloeilamp.
Op de vraag van een grappenmaker of de elektronen in het donker soms de weg
niet weten te vinden, ging ome Willem niet in. Hij was druk bezig het toestel aan
te sluiten op het plaatstroomapparaat.
Gelukkig was er in het zaaltje een behoorlijke antenne aanwezig, en nadat alle
draden onder de juiste klemmen zaten en banaanstekers op de juiste plaatsen
waren ingestoken, werd nu ook de platte batterij met twee krokodillenklemmen
aangesloten.
“Is dat niet wat te zwak om zo'n toestel te voeden?” vraagt een van de leden.
“Nee”, is het antwoord, “de gloeistroom bedraagt ongeveer 0,3 ampère, te
vergelijken met een zaklantaarnlampje”.
Draaien aan de knoppen en bewegen van de spoelen heeft weinig succes, er wordt
niets anders gehoord dan wat gefluit en geknetter. Het laatste heeft eerder als
oorzaak de slechte contacten hier en daar in het sterk op leeftijd zijnde toestel,
maar enige ontvangst van een zender blijft achterwege. Geen probleem, volgens
onze ome Willem. Dat is vast en zeker de oorzaak van een slechte
detectorwerking. We moeten er voor zorgen dat de detectie plaatsvindt in de
kromme
van
de
karakteristiek,
vandaar
deze
schakelaar
op
het
plaatstroomapparaat met de aanduiding DET. Hiermee kan de plaatspanning van
de detector geregeld worden. Bij een te hoge spanning werken we in het rechte
deel van de karakteristiek, en hij tekende het voor op het aanwezige whiteboard.
“Maar”, zei nu de voorzitter, “dan verklein je toch de versterking als de
plaatspanning lager wordt, of zie ik dat verkeerd.”
Ome Willem schudt het hoofd. “De versterking bij een triode is de aangelegde
plaatspanning gedeeld door de roosterruimte”, en op de getekende karakteristiek
wijzend: “Je ziet dat met het verlagen van de plaatspanning ook de roosterruimte
in de zelfde verhouding verkleind.”
Dat is duidelijk, maar het toestel zwijgt in alle talen en laat alleen vreemde
geluiden horen die niets met een zender te maken hebben.
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Ome Willem frunnikt aan de lampen en bedrading. Af en toe klinkt er een brom uit
de luidspreker, maar enig succes wordt er niet bereikt.
Enkele leden houden het al voor gezien en bewegen zich richting koffieautomaat
en bar, voor een biertje of cola.
De deur van het zaaltje zwaait open en daar is Jaap de Groot, de man die bekend
staat om zijn hoge seinsnelheid en reeds vele morse wedstrijden heeft weten te
bekronen met diverse bekers. Echter dit keer samen met een vriendin of goede
kennis, wie zal het zeggen? Een knappe jongedame die direct alle aanwezigen een
aangename, iets verhoogde hartslag bezorgt.
Zij heeft echter meer aandacht voor het toestel dat op tafel staat en loopt er gelijk
heen. “Oh , wat leuk, een oude accuontvanger, is die van u?” en ze kijkt vragend
onze Ome Willem aan.
Enkele wat oudere amateurs kijken elkaar aan en één mompelt: “is dat niet dat
meisje Van der Ploegh?”. “Ja, volgens mij is dat Anneke”, fluistert er een zachtjes
terug, die van schrik een slok neemt van de nog hete koffie en gelijk in een wilde
hoestbui uitbarst.
Anneke merkt daar echter niets van, ze is meer onder de indruk van het
nostalgische apparaat waar onze ome Willem nog steeds doende is om er enig
geluid uit te halen, wat maar niet wil lukken.
“Wacht even, dan draai ik de batterijklemmen even om, dat zal de oorzaak wel
zijn. De lekweerstand van de detectorlamp moet namelijk altijd aan de plus van de
gloeidraad, anders heeft het rooster twee volt negatief en dan kan je elke vorm
van demodulatie wel vergeten”.
Anneke voegt de daad bij het woord en verwisselt de klemmen op de platte
zaklantaarn batterij. Al direct schalt er een of andere popzender uit de luidspreker.
Zij loopt echter naar Jaap met de woorden “Heb je voor mij ook koffie besteld?”
Een van de leden, zittend aan de bar, zegt tegen de voorzitter, “Ik begrijp niet hoe
ze het voor elkaar krijgt, maar ze flikt het hem weer. Ze weet altijd direct waar de
schoen wringt”. De voorzitter is het met hem eens: “Een technisch wonder met
een paar mooie benen. Wel heb ik medelijden met ome Willem, want die staat
toch weer mooi in zijn hemd.”
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QRP op minimaal vermogen
Het was lekker om even uit te rusten op het terras van het hotel De Cantharel.
Er waren nog maar weinig bezoekers om deze tijd. Twee mannen zaten heerlijk in
het zonnetje met een glas bier binnen hand bereik. Ze waren net terug van hun
bezoek aan de radiobeurs in Hoenderloo. Altijd de moeite waard om daar wat rond
te lopen; je komt er meestal veel kennissen tegen en met wat geluk vind je ook
nog iets wat weer te gebruiken is voor de hobby. Niet zo’n slecht idee om er een
gezellig weekendje van te maken, de vrouwen waren naar paleis het Loo en
zouden voorlopig nog niet terug zijn.
Jan had op de markt een oude dynamische microfoon gekocht, een model uit de
jaren veertig, omschakelbaar van laag naar hoogohmig. Het zag er nog ongebruikt
uit en nog goed te gebruiken straks thuis in zijn shack. Willem had zijn oog laten
vallen op een oud chassis van een BX400A zonder kast echter nog geheel roest
vrij en volgens de verkoper perfect werkend.
Begrijpelijk dat Jan vroeg wat hij daar nu mee wilde beginnen. Willem vertelde dat
hij het zelfde toestel thuis had staan met een verbrandde voedingstrafo en wilde
dit chassis met het andere vervangen.
Het zou zeker minder tijd vergen dan de trafo er uit te slopen en een ander in te
bouwen.
Trouwens voor 10 euro, laat je dat toch niet lopen? Jan die uit gewoonte altijd zijn
draagbare kortegolf ontvanger meeneemt en niet nalaat daar geregeld naar te
luisteren, had het toestel op tafel gezet en draaide aan de afstemming. Op de
veertig meter waren zo te horen enige zendamateurs bezig met een contest. Met
aandacht luisterden ze naar de gesprekken, waarop Jan zei: “Volgens mij is dat
hier vlak bij.” Willem knikte: “Er staat mij iets van bij dat de QRP club in Apeldoorn
vandaag actief is, ik meen zo iets gelezen te hebben in het blad.
Jammer dat we zelf niet een zendertje meegenomen hebben. Eigenlijk zou je voor
nood altijd zo iets bij je moet je hebben, zoals laatst beschreven in het QRP blad
door PA7ZEE.” Jan nam een slok van zijn bier, dacht even na en antwoordde: “Oh,
dat sigarenkistje met die batterijbuisjes, ik meen twee maal DL92. Handig ook die
hoogspanningsvoeding van Gyula Kiss, die het mogelijk maakt dergelijke
schakelingen compact te bouwen.”
Willem onderbrak zijn uitleg met de woorden: “Kijk eens wie daar aan komt!”
Jan keek nu in de aangewezen richting. “Verdorie, dat is Anneke! Anneke van der
Ploegh. Ach, die is natuurlijk ook naar de beurs geweest.”
Zij had beide zendamateurs zien zitten en liep op ze af. “”Hallo, zijn jullie er ook?
Mag ik er even bij zitten?” Ze wachtte het antwoord niet af, nam plaats aan de
tafel en wenkte de ober . “Mag ik jullie ook iets aanbieden?” “Ja graag, twee bier,
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als het mag.”
Anneke keek nu naar het chassis dat Willem naast zijn stoel had staan. “Een
Philips toestel als het goed zie, wat moet je daar nu mee?”
Willem vertelde nu over de verbrande trafo en de reparatie die nu niet meer nodig
is, nu het hij chassis in zijn geheel kan vervangen.
Anneke keek hem begrijpend aan en vervolgde: “In Apeldoorn is er ook iets te
doen met de QRP club, misschien dat ik er straks even heen rij.”
“Ja, dat hoorden we zojuist al op de radio, ze zijn bezig met een contest, jammer
dat we geen zendertje mee genomen hebben, het zou wel leuk geweest zijn om
een verbinding te maken.”
Anneke schoot nu in de lach en wees naar het chassis . “Daar staat je zender!”
Beide mannen keken nu stomverbaasd. “Dit toestel een zender?!”
“Ja! Met slechts een paar zeer
eenvoudige handelingen, verander
je
dat
in
een
prachtige
telefoniezender.”
Nou daar keken ze van op. Ze
wisten dat Anneke tot veel in staat
kan zijn, maar om nu een radio
even om te bouwen tot een
bruikbare zender, dat leek ze
onmogelijk.
Jan vroeg: “Vertel dan maar hoe we
dat moeten doen.”
“Deze BX400A heeft twee kortegolf
banden waaronder ook de 40 meter
en het voordeel dat zich links een
schakelaar bevindt waarmee we de
pick-up ingang kunnen inschakelen, Philips BX400A
die tevens de verbinding vanaf de detectie onderbreekt zonder de oscillator uit te
schakelen. Het is dus mogelijk om te moduleren met een microfoonsignaal.”
Ze dacht nu even na en vervolgde “Ja, daaraan heb ik even niet gedacht, we
hebben natuurlijk een microfoon nodig.”
“Geen nood”, riep Jan en liet zijn zojuiste gekochte microfoon zien.
“Dat komt goed uit, dan staat ons niets meer in de weg om binnen tien minuten
deze QRP zender klaar te hebben.”
Het zal begrijpelijk zijn dat Jan en Willem elkaar aankeken en dachten “dat lukt
nooit.”
“Ik heb hier niet direct het schema bij de hand, maar dat is ook eigenlijk niet
nodig, een soldeerpistool, wat gereedschap en een stukje montagedraad heb ik
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wel in de auto liggen. Het lijkt mij het beste om naar een van jullie kamers te
gaan, want een stopcontact hebben wij natuurlijk wel nodig.”
Willem stelde voor om het schema op te vragen op de website, via de computer bij
de receptie. Dat was een goed idee en nadat ook Anneke haar servicekoffer uit de
auto had gehaald, gingen ze naar de kamer van Jan.
“Kijk”, zei Anneke, “Allereerst sluiten we de antenne-ingang kort, zodat we geen
last hebben van binnenkomende signalen. Aan het rooster van de oscillator triode
van de ECH42 verbinden we een draadje waar we straks een korte antenne op
aansluiten. Nu moeten we de voedingsweerstand van de oscillator losnemen van
de hoogspanning en verbinden met de anode van de eindbuis.”
Willem bestudeerde het schema dat hij had uitgeprint en merkte op dat het de
weerstand R6 is. Anneke had deze echter al los gesoldeerd en door de weerstand
iets te verdraaien kon deze op de uitgangstrafo vast gesoldeerd worden, op het
punt waarop ook de anode van de EL41 is verbonden...
Het leek wel of Philips al rekening gehouden had met een eventuele ingreep. Het
was niet nodig om uit te leggen dat dit anodemodulatie is, door gebruik te maken
van de wisselende gelijkstroom door de primaire van de uitgangstrafo, bekend als
Heising-modulatie. De luidspreker was niet aanwezig en Anneke soldeerde
daarvoor in de plaats een wat forse weerstand van 10 Ohm.
“Eventueel kan nog de MF buis, de EAF42, er uitgehaald worden, maar is niet
persé noodzakelijk.”
“Klaar”, zei Anneke “De microfoon heeft een jackplug, we moeten dus een
verloopplug gebruiken met bananenstekkers, zodat we deze in de pick-up ingang
kunnen steken. Ik heb zo iets denkelijk nog wel in mijn koffertje. Hij is toch wel
hoogohmig?”
Jan liet zien dat de microfoon van laag naar hoog omgeschakeld kan worden. “Het
moeilijkste komt nog, namelijk de antenne, is deze te groot dan slaat de oscillator
af. We moeten daarmee wat experimenteren, eventueel een spoeltje of
condensator in serie opnemen. Eerst maar een kort draadje er aan hangen. Laten
we proberen of het werkt, zet je ontvanger maar aan en stem af ergens in veertig
meter band. Jan, neem jij de microfoon roep maar je call of een of andere tekst,
dan zal ik voorzichtig proberen in afstemming te komen.”
Ze schakelde nu de BX400A in, draaide de golfband schakelaar op de stand 6 – 18
Mhz en schakelde de met de andere schakelaar de pick-ingang in.
Jan sprak nu in de microfoon en Anneke draaide voorzichtig aan de
afstemcondensator.
Willem luisterde gespannen naar zijn draagbare radio bijna met een oor in de
luidspreker. Dat zou hem toch enige schrik bezorgen want hard en duidelijk klonk
ineens de stem van Jan door de luidspreker.
“Het werkt”, juichte Willem. “Ja, maar dat is ook vlakbij””, zei Jan. “De vraag is,
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kunnen we echt een verbinding maken.”
“Blijf even doorpraten, dan kan ik met de volumeregelaar de modulatiediepte
instellen”, zei Anneke.
Na alles goed te hebben ingesteld, spanden ze nu een korte draad op het balkon.
Anneke controleerde met een hoogohmige meter of de oscillator bleef werken,
door de roosterspanning te meten. Dat was min 9 volt, dus dat was oké.
Jan en Willem gingen er nu echt voor zitten en zeker gedurende tien minuten bleef
Jan zijn oproep herhalen. Ze waren er zeker van op een goede frequentie te
werken maar geen resultaat. Juist als Willem voorstelt om wat te drinken te halen
en de deur uit wil lopen, klinkt er uit de draagbare radio een antwoord op hun
oproep. Een onbekende call met direct daar achter: “Hier Apeldoorn…”
Er volgde nog meer wat door de emotie nauwelijks werd verstaan.
Jan liet nogmaals zijn call horen, en ja hoor, ze hadden verbinding. Toch een QSO
weten te maken! Ze moesten daar eens weten wat voor zender er werd gebruikt.
Volgens Anneke produceerde de BX400A niet meer dan 0,3 watt aan antenneenergie. Daarbij nog de verliezen door misaanpassing. Nog niet eens een half
sigarenkistje vol, liet Jan lachend weten.
“Nou ja”, riep Wim vanuit de deuropening, “Het is QRP, dus met minimaal
vermogen in de antenne!” Anneke keek hen lachend aan en zei, “Ik denk dat we
dit kleine succesje beneden moeten vieren met een goede fles wijn.”
Daar waren ze het mee eens, en na de boel uitgeschakeld te hebben liepen ze
naar beneden, richting de bar.
Noot: De schakeling is beproefd en werkt goed.
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Anneke en de schommel
Het was drukker dan gewoonlijk in het zaaltje van de Harmonie in Dambroek, een
klein plaatsje in Noord-Holland in de buurt van Schagen. Dit keer een lezing over
de Numans-Roosenstein generator uit 1923 ook wel transistron genoemd.
Er waren verscheidene zendamateurs op af gekomen en ik had al enige bekenden
in de zaal zien zitten. Op de eerste rij zag ik Anneke zitten en dacht al bij mijzelf
dat het wel eens een moeilijke avond kon worden.
Keurig op tijd kon ik beginnen met de uitleg over de werking van de Negadyne, de
super-reactie ontvanger, waarvan het principe door de Amerikaan Amstrong werd
ontwikkeld.
Het toestel had ik meegenomen ter ondersteuning van mijn betoog over deze
wonderlijke ontvanger, waarin een dubbelroosterlamp wordt gebruikt. De werking
van de oscillator vergeleek ik met de beweging van een schommel en op dat
moment stak Anneke haar hand op. Ik gaf haar het woord en zij zei dat het haar
verwonderde dat er vaak vergelijkingen worden gemaakt met zaken die maar ten
dele een benadering geven van wat er wordt bedoeld. Soms gaat het zelfs wel erg
ver, en zij wees mij op de vergelijking van de klasse B balansversterker met twee
lieden die om beurten een piano naar buiten dragen. Beter zou zijn om samen de
piano te dragen en dat zou dan overeenkomen met klasse A balansversterking.
Een domme vergelijking want één man, hoe sterk ook, is nauwelijks in staat een
piano lopend te verplaatsen. Ik herinner de aanwezigen eraan dat Anneke de
reeds eerder besproken ultra-lineaire balansversterker bedoelt met twee maal een
EL3 in klasse A.
Demonstraties in samenwerking met Claudophone-Newtone-Records scoorden
hoge ogen en zelfs verwende Hi-Fi kenners moesten toegeven dat ondanks het
lage vermogen van 8 watt en het gebruik van slechts één luidspreker een
kwalitatief goede en luisterrijke weergave wordt bereikt.
Anneke nam nu, na mij te hebben laten uitspreken, weer het woord en vervolgde
terwijl zij zich omdraaide naar de zaal, haar betoog over valse voorbeelden.
“Allemaal aardig wat mijnheer vertelt, maar voor de zoveelste keer komt ook weer
de schommel om de hoek kijken. Enigszins begrijpelijk omdat een schommeling in
het Frans “oscillation” wordt genoemd. Als men nu zou vertellen dat dit als
voorbeeld zou kunnen dienen als de schommel een totale maximale uitslag zou
maken van 120 graden dan zou ik mij daar eventueel mee kunnen verenigen. Zij
keerde zich nu weer naar mij en wachtte nu op mijn antwoord. Ik moest deze
onderbreking even verwerken, dacht na en vroeg: “Waarom zou een grotere
uitslag niet kunnen?” Anneke stond nu op en vervolgde: “heeft u wel eens
geschommeld? Dan moet u toch weten dat als je hoger gaat, de touwen niet meer
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strak staan omdat de middelpuntvliedende kracht te gering is. Je hangt even een
moment stil, het plankje is nauwelijks onder de voeten te houden. Je valt als dood
gewicht weer terug en de touwen komen weer strak te staan als je weer iets bent
gezakt. Ik moest haar gelijk geven en antwoordde haar, dat een eventuele
begrenzing toegepast zou moeten worden. Nu schoot zij in de lach en zei: “het
moet toch niet gekker worden! Tegenhouden, vastgrijpen of wel om het netjes te
zeggen clampen. Mijnheer, dat is toch zestig jaar terug noodgedwongen toegepast
in de Tweede Wereldoorlog… Wat gebeurt er als men de schommel wil
tegenhouden? Probeer het maar eens in de speeltuin met één van uw
kleinkinderen. Er komt een vreemde trilling in de touwen die zich voortplant in de
schommelbeweging. Dat is te vergelijken met spattering van een overgemoduleerd
signaal middels een gammele kristalmicrofoon ingesproken door een amechtige
oude zendamateur.” Het is even stil en dan is er toch een reactie van een mijnheer
achter in de zaal: “Het is natuurlijk wel leuk, die voorbeelden uit de speeltuin,
maar het gaat hier om een oscillator. Zou het niet mogelijk zijn om bijvoorbeeld
AVC toe te passen en hiermee de amplitude te regelen?” Waarop ik antwoordde:
“Ik moet toegeven dat het een interessante vraag is, maar AVC is meer een
reclametekst voor een aanbieding van radiotoestellen. Hiermee wordt bedoeld
automatische volume controle, hetgeen betekent dat de geluidsterkte over de
gehele band tijdens afstemmen redelijk op een zelfde niveau blijft. Om het
geluidsvolume te regelen moet men uiteindelijk zelf de volumeregelaar bedienen.
Als mogelijkheid om de amplitude van de oscillator te regelen, lijkt mij het
wijzigen van de voedingsspanning een beter idee.
Ik zie nu Anneke goedkeurend knikken en ik vervolg met de opmerking: “ik heb
trouwens gelezen, om even bij het speeltuinattribuut de schommel te blijven, dat
het aanzetten halverwege de touwen dus zeg maar een meter boven het plankje
beter zou zijn.” Had ik maar niets gezegd, want ik kreeg nu de volle laag. Ze stond
opnieuw op en zei nu op kwade toon: “wat denkt u dat er met het kind gebeurt?
De touwen worden onverwacht krachtig halverwege naar voren geduwd en
tengevolge daarvan gaat het plankje waar het kind op zit, juist naar achteren. Een
tegenreactie op de toegebrachte voorwaartse beweging. Het kind glijdt van het
plankje en valt met haar bibs op de grond. Het arme kind die dat van haar lieve
opa niet verwachtte en nu onzacht op de tegels terechtkomt barst in tranen uit.
Een voorbeeld van ergerlijke kindermishandeling! Ik vraag mij af waar u die
flauwekul vandaan haalt.” “Nou ja”, verdedigde ik mij, “ik lees toch veel
technische bladen waar men dit als voorbeeld aanhaalt en het is toch niet allemaal
nonsens wat er gedrukt wordt. Trouwens, er is toch ook nog een corrigerende
redactie of ben je het daar niet mee eens?” Zij schudde haar hoofd en zei nu wat
vriendelijker: “laatst las ik weer dat bekende verhaal over twee pond lood en een
kilo kippenveren dat van een zelfde hoogte los gelaten gelijktijdig de grond raakt.
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Aangenomen dat de veren samengebonden zijn anders komen deze misschien
helemaal niet op de grond en ploft alleen het lood op de straatstenen. Toch weer
iemand die dit voorbeeld gebruikt met loslatende gevelplaten. Dat komt de laatste
tijd veelvuldig voor, dus niet eens zo’n gek idee om daar op in te haken. Compleet
met een wat ongewone formule en berekening dat deze twee platen met een
zekere snelheid gelijktijdig de grond bereiken. Ik moet daar toch met een rood
potlood een flinke kanttekening bij maken. Stel dat deze platen een meter in het
vierkant zijn en zeg maar vijf centimeter dik, Gelijktijdig raken ze los op de
twintigste verdieping op precies dezelfde hoogte. De een suist verticaal naar
beneden de ander kantelt in de lucht en komt horizontaal te liggen. Deze laatste
ondervindt een geweldige tegendruk van de lucht en draait niet naar een verticale
stand terug om snel de andere plaat te volgen maar deze gaat heen en weer
schommelend (oscillerend) naar beneden en komt dus veel later op de grond. Niet
voor niets de vaak gehoorde opmerking van passanten "Het regent dekplaten "
Regenen betekent zoals wij weten het ongelijktijdig neer komen van
waterdruppels, dakpannen enzovoort. Probeer maar eens deze proef met een
aquarium. Laat een munt van twee euro op zijn kant los in het water. Als deze
zuiver verticaal wordt losgelaten dan gaat deze rechtstandig in één lijn naar de
bodem. Laat nu eenzelfde munt plat of beter gezegd horizontaal los en men ziet
de munt schommelend naar de bodem zeilen. Met andere woorden, het gelijktijdig
neerkomen klopt dus niet, vanwege de wrijving van de lucht, water of wat het dan
ook mag zijn. Leuk voor het maken van sommetjes op school maar in de praktijk
komt er wel wat meer bij kijken.” Ik ben even stil na deze woordenvloed, maar
voordat ik kan reageren is er toch een ander in het zaaltje die even het woord
vraagt. Is het niet wat overdreven te veronderstellen dat zo’n zware tegelplaat
door de lucht zo afgeremd wordt dat hij als het ware gaat zweven. Adrem heeft
Anneke al gelijk een weerwoord. “Als u daaraan twijfelt, lijkt het mij beter dat u
maar niet moet gaan vliegen.” Gelukkig kon ik na dit onverwachte intermezzo
weer verder gaan met de uitleg van deze tweepunts oscillator in de negadyne
ontvanger. De oscillator die door het toepassen van een hoge lekweerstand ervoor
zorgt dat deze in een ritme van rond de 15000 hertz regelmatig afslaat en juist op
dat moment vindt er een zeer grote ontdemping plaats van de afstemkring. Een
automatische quenchschakeling die op onze lezingen uitvoerig wordt besproken.
Deze oscillator is ook bekend onder de naam transistron. Een schakeling die ook
veelvuldig terug te vinden is in tijdbasisschakelingen en al eerder is besproken.
Gelukkig verloopt de demonstratie met de Negadyne vlekkeloos. Al eerder was dit
toestel werkend te beluisteren in Kootwijkerbroek tijdens de QRP/ SRS
bijeenkomst en de uitreiking van de Corverprijs 2007 in het kader van het BTTF
programma.
Gegevens over onze lezingen zijn te vinden op: www.pa3hdy.nl/radiocafe/
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Alle begin is moeilijk!
Laat ik u eerst vertellen dat ik geen enkele notie heb van de werking van een
radiotoestel. Als boekhouder werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij heb ik
dan ook weinig met elektronica te maken, of het zou de bediening van mijn laptop
moeten zijn. Maar daar is dan ook alles mee gezegd.
Mijn enige hobby was tot nu toe mijn wekelijkse biljartavondje in het café op de
hoek. Dat ik toch in het wereldje van radioverzamelaars terecht ben gekomen, heb
ik te danken aan mijn vrouw. Zij had op haar tennisclub een aardige vriendin leren
kennen, haar partner Elly. Op zich is tennissen een bezigheid waar niets op aan te
merken valt, en ik ben wel eens meegeweest om haar verrichtingen gade te slaan.
Het was de uitnodiging van Elly om een kop koffie bij haar te komen drinken en
kennis te maken met haar man.
Henk bleek een joviale man die mij direct meetroonde naar de zolder waar hij een
verzameling radio’s had staan. Ik keek mijn ogen uit naar al deze verschillende
ontvangapparaten. Enthousiast vertelde Henk over zaken waar ik nauwelijks iets
van begreep, maar ik moet zeggen: het was wel indrukwekkend. Terug in de
huiskamer sprak ik mijn bewondering uit over zijn hobby waar volgens mij een
hoop tijd in gaat zitten en enige kennis van radiotechniek mag zeker niet
ontbreken.
“Ach”, zei Elly, “mijn man is in ieder geval thuis.” Ik dacht, ze gaan nu toch niet
over mijn biljartavondje beginnen? Maar Henk viel haar in de rede en zei: “Die
techniek valt wel mee, ik ben lid van een radiovereniging en daar worden
eenvoudige cursussen gegeven die iedereen gemakkelijk kan volgen, voldoende
om wat wegwijs te worden in deze materie, weet je, we hebben aanstaande
zaterdag een ruilbeurs, waarom ga je niet mee?”
Ik liet mij overhalen en al heel vroeg stond Henk die dag al met de auto voor de
deur.
Wat Henk een ruilbeurs noemde had voor
mij meer weg van een rommelmarkt. Het
aanbod van voor mij onbekende zaken was
vrij groot en verscheidene leden waren
naarstig aan het zoeken bij de diverse
kramen in de hoop iets van hun gading te
vinden. Als ik wat langdurig kijk naar een
Philips toestelletje, zegt Henk: “Een leuk
bakelietje, misschien wel wat voor jou om
mee te beginnen.”
Eigenlijk meer om Henk te plezieren liet ik
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mij overhalen en zodoende kwam ik thuis met een radio.
Mijn vrouw keek daar wel van op en ik kreeg niet de indruk dat zij daar blij mee
was. Ik vertelde haar over de leuke beurs, de radiovereniging en dat ik er zelfs wel
voor voelde om lid te worden. Je krijgt zelfs vier keer per jaar een prachtig blad
thuisgestuurd met diverse tips en advertenties.
Ik heb daar met bestuursleden en medewerkers gesproken, allemaal vriendelijke
mensen die direct klaar stonden om op alle vragen antwoorden te geven. Mijn
vrouw knikte minzaam en ging verder met haar breiwerk.
Nadat ik een krant op tafel had gelegd om al bij voorbaat ruzie te voorkomen,
plaatste ik het toestel daarop en stak vol verwachting de stekker in het
stopcontact.
Er gebeurde niets na het inschakelen, ook geen licht achter de namenschaal.
“Waarschijnlijk een los contact”, merkte mijn vrouw op met een verholen glimlach.
Had zij dat maar nooit gezegd! Nu voelde ik mij geroepen het toestel aan een
nader onderzoek te onderwerpen.
Ik probeerde het achterschot er af te krijgen, daar moest echter een
schroevendraaier aan te pas komen. Gereedschap heb ik nauwelijks maar in de
keukenla had mijn vrouw een schroevendraaiertje liggen tussen de lepels en
vorken. Ik kon het niet zo gauw vinden en nam daarom maar een aardappelmesje
waarvan de punt was afgebroken. Ondanks het feit dat ik de schroeven er uit had
weten te draaien, (dat moet dus links om!), kreeg ik het schot er niet af. Na een
hevige ruk schoot het los; jammer dat het gelijk dubbel boog.
Nu zag ik dat er aan de bovenzijde ook nog een schroef zat. Nou ja, alle begin is
moeilijk. Nogmaals ingeschakeld en gekeken wat er in het inwendige zou gaan
gebeuren.
Men noemt het lampen die hier en daar staan tussen blikken bussen op een
chassis, maar veel licht geven ze niet. Hier en daar zag ik een rood puntje.
Voorzichtig wrikte ik aan een van de grootste lampen waar ik geen licht in zag
branden en ja, er knakte iets, de lamp veranderde van kleur en begon te sissen.
“Aha”, riep ik luid, “er gaat iets gebeuren!” Daarbij kwam ik mijn hand
waarschijnlijk tegen een stroomdraad aan want ik kreeg een schok zoals ik nog
nimmer eerder had mogen ervaren.
Terwijl ik van schrik mijn hand razendsnel wegtrok, nam ik een complete leiding
mee . Het bleek achteraf een stuk touw te zijn van ruim en meter lengte waar een
metalen veertje aan bungelde.
Mijn vrouw, die niets van de stroomstoot had gemerkt, vroeg dan ook verbaasd,
“Wat moet je met dat vissnoer?” Ik gaf geen antwoord, de schaalverlichting was
spontaan gaan branden en dat deed mij even alle ellende vergeten.
Echter, in plaats van één of ander station te horen terwijl ik aan de afstemming
draaide, hoorde ik een sinister geblaas en een vreemde lucht steeg op uit het
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toestel. Ik wilde de stekker er nog uittrekken maar het was al te laat. Een hevige
lichtflits vergezeld van een enorme knal betekende het einde van het toestel.
Even zag ik alleen maar sterretjes, maar toen het zicht weer wat helderder werd,
bemerkte ik dat ik omgeven was door een wolk van stukjes zilverpapier die
zachtjes naar omlaag dwarrelden.
Een of ander projectiel was dwars door de kamer gevlogen, had mijn vrouw op een
haar na gemist en was pardoes tegen een fotolijstje dat op het dressoir stond
geknald. Het glas van het fotolijstje was in honderden stukjes uiteen gespat. Ik
had het niet slechter kunnen treffen, het bleek de foto van mijn schoonmoeder te
zijn. Zelf zag ik er uit of ik zojuist een kolenhok had aangeveegd. Nog een geluk
dat ik bijtijds bukte om de stekker uit het op de plint gemonteerde stopcontact te
trekken, anders was ik vol in mijn gezicht getroffen.
Mijn vrouw dacht hier anders over; volgens haar was hier duidelijk opzet in het
spel. Wij zijn zeker een paar uur bezig geweest om de rommel op te ruimen en
nog vinden wij regelmatig zilverpapier.
De radio heb ik onder dwang van mijn vrouw in de afvalcontainer moeten gooien.
Zij wilde voorlopig geen radio’s meer zien.
Henk, die de volgende langs kwam om te kijken hoe het met mijn radio was
afgelopen, was wel even verbaasd te horen dat deze was afgevoerd. Hij legde uit
dat een elektrolytische condensator was geëxplodeerd, omdat ik de eindlamp om
zeep had geholpen. Hierdoor was de spanning hoog opgelopen met gevolg dat de
oude elektrolyt het niet kon verwerken, inwendig ging koken tot de druk zo groot
werd dat deze van zijn voet afgeblazen werd. Daar deze elektrolyt in dit type
toestel horizontaal is gemonteerd, is deze aluminium huls met inhoud er van
achteren uitgevlogen met de nu bekende gevolgen.
Mijn vrouw keek na deze uitleg niet al te vriendelijk naar de gedeukte foto van
haar moeder die nog half uit het lijstje hing. Het stuk touw bleek van de
schaalaandrijving te zijn; hoe ik dat er in een keer uit had weten te trekken was
zelfs voor Henk een raadsel. Ik verzweeg maar dat ik een flinke schok had
gekregen.
“Waarom volg je niet eerst een cursus en koop je wat behoorlijk gereedschap,
alvorens je wat wilt proberen te maken.”
Henk had natuurlijk gelijk en ik zei dat ik er over zou nadenken, om dan maar lid
te worden van de radioclub. “Doen!”, zei nu mijn vrouw. “Een goed idee, je ziet
wat een plezier je er aan beleefd”. “Als ik jou was zou ik zeker lid worden!”
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Mijnheer pastoor
“Henk! Doe eens gauw open, mijnheer pastoor staat voor de deur.” Henk stormde
direct de gang in om de pastoor binnen te laten. Het gebeurde wel vaker dat de
pastoor op woensdagmiddag even langs kwam. De huishoudster had dan een vrije
dag en het was voor de eerwaarde een goed moment om bij een van zijn
parochianen langs te gaan. Henk, nog een jongentje van tien jaar, vond dat altijd
prachtig. De pastoor kon zo mooi vertellen over gebeurtenissen die lang geleden
hadden plaats gevonden in het heilige land.
De pastoor begroette vriendelijk Henk’s vader en moeder bij het betreden van de
huiskamer. Moeder pakte zijn jas aan en vader vroeg of mijnheer een sigaartje
wilde opsteken. Nou, die stak zijn hand al uit voordat hij antwoordde en hij liet
zich in de aangeboden fauteuil zakken. Henk nam plaats op een stoel vlakbij de
bezoeker; zijn oudere zusje zat aan tafel met een prachtig boek over vogels. Zij
had dat gekregen voor haar lidmaatschap van de vogelaarsclub en daarbij nog een
prachtige verrekijker: 10 x 25. De pastoor moest dat natuurlijk bewonderen en
moest toegeven dat het wel een heel prachtige kijker was om vogels mee te
observeren.
“En jij Henk, wat heb jij voor hobby’s?”
Voor Henk wat kon zeggen zei vader: “Ach, Henk wil het liefst iets met radio’s
doen. Zijn vriendje heeft een kristalontvanger gekregen van een oom en daar zijn
ze meestal samen mee aan het spelen. Natuurlijk wil hij zelf ook zo iets, maar
waar kan je dat tegenwoordig nog kopen?”
De pastoor glimlachte en zei, “Er is een radioclubje in Haemskerke dat jeugdleden
bij het opgeven als lid ook een aardig presentje opstuurt, in dit geval dan
natuurlijk een leuke zelf te bouwen kristalontvanger.” .
Henk sprong op van zijn stoel. “Is dat zo? O, vader dan wil ik ook lid worden!”
“Rustig jongen”, sprak vader, “Wie weet hoe duur dat is en ik wil daar toch wel
eerst wat meer over weten.” Maar Henk was overtuigd dat hij zeker lid moest
worden. Zijn zusje mocht toch ook bij de vogelaars? “Nou ja”, zei vader, “als
mijnheer pastoor het goed vindt, kan ik moeilijk weigeren.”
Henk kon ‘s nachts nauwelijks slapen en als hij even weg dommelde dan droomde
hij van prachtige toestellen met kristaldetectoren en hoofdtelefoons.
Het zou echter nog vier dagen duren eer het verwachte pakket werd bezorgd door
de postbode. Ach, hoe vaak was hij al naar de voordeur gelopen, het was of de
krant of de gewone post. Maar dan op een dag werd er gebeld, de postbode!
Natuurlijk niet aan gedacht: zo’n kristalontvanger kan natuurlijk niet door de
brievenbus. Het pakket was minder groot dan wat Henk had verwacht. Maar het
moest natuurlijk nog in elkaar gezet worden.
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Het hele gezin schoof om de tafel heen en heel voorzichtig opende Henk het
pakket. Als eerste haalde hij er een rond geknipt stuk karton uit met zeven
sleuven. Wat moet dat nu voorstellen, dacht Henk. Zijn zusje riep: “Dat is van een
schoenendoos er staat ‘maat 42’ en ‘Sch’ op de achterkant”
“Schoenendoos?” riep Henk verschrikt. Hij wilde het omdraaien maar zijn zusje
greep er ook naar en één van de lamellen scheurde eraf. “Nou is het al stuk”, riep
Henk kwaad. “Ach”, zei vader die ook al niet erg onder de indruk was van wat
Henk uit de doos haalde, “ik maak wel een nieuwe van steviger karton.”
Henk haalde er vervolgens een rolletje paars draad uit en een vierkant stuk triplex
met vier koperen schroeven. Nou, vierkant is eigenlijk wat overdreven. Zeg maar
een willekeurig met een schrobzaag bewerkt stuk triplex. Henk dacht, dat moet je
natuurlijk zelf nog schuren met schuurpapier, maar erg blij keek hij al niet meer.
Vader, zelf schrijnwerker en restaurateur van antieke meubels, dacht bij het zien
van het plankje: degene die dat heeft gemaakt, heeft nog nooit van een blokhaak,
laat staan van een duimstok gehoord. Als zijn zusje dan ook nog ineens uitroept:
“O, kijk daar eens, er zit ook een gehoorapparaat bij net als opa heeft, zo’n ding
dat je in je oor moet stoppen.”
Henk barst in huilen uit. Hij wilde het al niet meer zien, de teleurstelling was te
groot. Hij graaide nog moedeloos in de doos, maar geen kristalzoekertje. In plaats
daarvan een lullig glazen bolletje met twee draadjes dan nog iets wat kon draaien.
Kwaad gooide Henk alles weer terug in de doos. Vader bood aan om het toch voor
hem in elkaar te zetten, maar Henk hoorde dat niet meer. Hij liep huilend naar zijn
kamer waar hij snikkend op bed viel. Later zou blijken dat het zelfs niet eens
werkte. Een geraadpleegde radiotechnicus die een blik op het schema wierp zei
ook direct: “Daar kan je geen enkel station mee ontvangen! Er mist nog een
weerstand, maar het is dan nog de vraag of het zou werken. Ach, misschien leuk
als handenarbeid om in elkaar te zetten, maar wat moois zou het toch nooit
worden.”
Toen mijnheer pastoor weer langs kwam bleek deze al op de hoogte te zijn van
het grote verdriet dat Henk getroffen had. Nadat hij de aangeboden sigaar had
opgestoken en moeder de koffie had binnen gebracht zei hij: “Henk, ik heb
gehoord dat het niks is geworden met je kristalontvanger.”
Henk knikte en zei: “ik had zo gehoopt iets moois te krijgen, maar het is een ding
voor de kleuterschool.” ”Ja jongen, ik heb er over gebeld en er blijken meer
klachten te zijn. De hele actie is goed bedoeld maar met deze vervelende toestand
is de radioclub ook niet blij. Maar het zijn aardige mensen die het goed bedoelen
en daarom heb ik wat meegekregen om je te overhandigen.
Hij haalde nu een doosje te voorschijn waarop een prachtige kristalontvanger
stond afgebeeld. Een echte KISS met een heuse kristaldetector!” Henk sprong
zowat een gat in de lucht en wilde zelfs de pastoor om de hals vliegen, maar hij
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wist zich te beheersen. Maar ja, hij was ook zo blij met een kristalontvanger met

een echte zoekdetector. “O, mijn gebeden zijn verhoord, mijnheer pastoor.”
“Nou, dat denk ik ook jongen, en de Heere heeft het goed met je voor want ik heb
nog iets voor je.” En hij toverde zowaar een echte hoofdtelefoon te voorschijn.
Henk kon zijn geluk niet op, nu had hij een echte ontvanger met een prachtige
hoofdtelefoon. Zoals hij in zijn dromen zo vaak had gezien.
Moeder zei: “gooi dat andere spul dan maar gelijk in de afvalbak, daar heb je toch
niets meer aan.”
“Nee moeder, ik kan de spoel weer afwikkelen, dan kan ik daar een antenne van
maken.” “Ja”, zei de pastoor, “en de centrale verwarming als aarde.”
“Kan dat?” riep Henk.
Mijnheer pastoor knikte, zoog aan zijn sigaar en blies drie prachtige kringen rook
de kamer in.
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De Varadyne
Op een avond werd ik gebeld door een mevrouw die nog een oude radio op zolder
had staan die zij eventueel wel wilde verkopen. Ik maakte een afspraak met haar
om de volgende dag langs te komen.
Bijtijds stond ik dan ook op het afgesproken uur voor de deur en belde aan. Een
meisje van een jaar of dertien in een smoezelige jurk deed open en keek mij
vragend aan.
Ik vertelde haar dat ik kwam voor de radio. Ze knikte, nam de dropveter uit haar
mond en zei: “Komt u maar binnen, mijn moeder komt zo, ze haalt mijn broertje
van school.” Ik vroeg haar of zij ook nog op school zat, nadat ik plaats had mogen
nemen in een kleine, armoedige woonkamer.
Ze schudde haar hoofd. “Ik kan niet zo goed leren, het is voor mij te moeilijk.” Zij
keek mij daarbij wat loensend aan.
Ik dacht gelijk, ze is niet helemaal honderd procent en ik hoopte dat haar moeder
maar gauw zou komen.
Gelukkig kwam zij na vijf minuten al thuis; ze droeg een jongetje naar binnen dat
mij verbaasd aankeek. Ze zette de jongen, die zo te zien een jaar of zes moest
zijn, op de grond. Hij schuifelde met moeizame passen naar de tafel en probeerde
op een stoel te klimmen.
Ik zag dat het arme kind waarschijnlijk wat achter was gebleven in zijn
ontwikkeling. Het jongetje scheen daar echter geen last van te hebben en keek mij
grijnzend aan waarbij hij met zijn vuistjes wild op de tafel ging slaan.
De moeder greep hem bij een van zijn armen en sleurde hem van de stoel. “Sorry,
die kinderen, niets dan last”, en zij reikte mij een hand toe.
Het viel mij op dat zij geen BH droeg, ik denk ook niet dat een dergelijk attribuut
aan haar figuur iets ten goede bijgedragen zou hebben. Ze schopte een paar
afgedragen schoenen uit en plofte tegenover mij neer op een stoel.
Ik wist niet wat ik er van denken moest en hoopte maar dat de radio van betere
kwaliteit zou zijn.
Het meisje kwam nu met koffie binnen en serveerde er zelfs een koekje bij. Het
zag er goed uit en ik gaf haar een compliment, waarop zij antwoordde dat ze als
vakantiehulp werkte in de kantine van de voetbalclub.
Na de koffie stelde de vrouw mij voor mee te lopen naar de zolder op de eerste
verdieping. Om deze zolder te bereiken moest er eerst een trap uitgetrokken
worden. Dat gebeurde met een lange stok waarop een ijzeren haak was bevestigd.
Die stond niet op zijn plaats, dus moest zij er even naar zoeken.
Ondertussen vertelde zij mij dat sinds haar man was overleden, zij niet meer op
de zolder was geweest.
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“Al lang geleden?”, vroeg ik belangstellend.
“Vorig jaar, maar dat had eerder mogen gebeuren met de zuiplap.”
Ik wist even niet wat ik hierop moest antwoorden.
Zij vervolgde echter met een heel relaas wat deze man haar voor ellende had
bezorgd als hij stomdronken thuis kwam. “Hij drukte zelfs sigaretten op mijn
borsten uit!”
Ze knoopte tot mijn verbazing haar bloes los en toonde mij twee slap hangende
borsten waar inderdaad een paar rode vlekjes op te zien waren. “Knoop maar weer
gauw dicht, straks vatten ze nog kou”, zei ik enigszins geschrokken van deze
onverwachte voorstelling.
De trap had zij nu naar beneden gehaald en zij ging mij voor naar boven. Ik
wachtte tot zij op de zolder was aangeland en keek niet naar boven uit angst dat
ik nog meer zou zien waar ik niet op zat te wachten. Ik was nog geschokt door het
eerdere tafereel. Stel dat zij daar een bedoeling mee zou hebben, wat toch niet
ondenkbaar zou zijn voor een alleenstaande vrouw. Ik zag mij al schrijven in ons
clubblad: “Na bewezen diensten verliet ik het huis met een prachtige radio!”
Daar zouden de leden van smullen.
Nou ja zeg, een prachtige radio? Ik had nog geen radio gezien en ik klom vlug
naar boven. Ze wachtte al op mij en wees naar een hoek waar boven op wat oude
rieten koffers een kast stond met deurtjes. Op afstand dacht ik dat het een NSF4
zou kunnen zijn.
Na een klauterpartij over zakken oude kleding en bijna een val over iets wat op
een driewielertje leek, kon ik de deurtjes openen. Tot mijn verwondering bleek het
een Varadyne te zijn. Ik wilde er van boven inkijken, maar dat ging niet. Ik
draaide het om en zag dat er geen achterschot aanwezig was en ik kon er zo
inkijken. Het zag er keurig uit en volkomen origineel. Er mankeerde zo te zien
weinig aan, wel bleek de top van de HF lamp los gelaten, want die hing los naast
de lamp, vastgehouden door het aansluitsnoertje. Ik kon in het halfduister niet
zien of het een E442 betrof.
“En”, vroeg nu de vrouw, “vindt u hem mooi, of is het niet wat u zoekt?”
Ik vertelde haar zeker wel interesse te hebben en hem wel wilde overnemen.
“Kunt u hem de trap afkrijgen? Dan praten wij beneden wel verder.”
Het was wel even hachelijk om de wankele trap af te dalen met het zware toestel.
In gedachten zag ik mij al met radio en al op de grond liggen. Zij ondersteunde
mij en ik voelde haar handen in mijn billen knijpen.
Eenmaal beneden aangekomen zette ik het toestel in de kamer op de grond, wat
gelijk aanleiding was voor het jongetje om er naar toe te kruipen.
Voor ik wat kon doen had hij een vinger om een spaghetti weerstand geslagen en
in tweeën getrokken. Daar was ik niet blij mee en ik had al gelijk een pijnlijke
schop in mijn gedachten, die ik echter moeilijk ten uitvoer zou kunnen brengen.
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Gelukkig zijn moeder was mij voor, zij trok hem bij het toestel vandaan en gaf
hem een daverende oorvijg. Janken natuurlijk, maar hij bleef tenminste bij het
toestel vandaan.
Het meisje had ondertussen alweer koffie ingeschonken en de vrouw vroeg of ik
nog iets wilde eten alvorens de terugreis te aanvaarden. Daar ik het liefst zo snel
mogelijk weg wilde met de radio, zei ik, terwijl ik op mijn horloge keek: “Ik heb
weinig tijd, ik heb nog een andere afspraak.”
Wij kwamen de prijs snel overeen, nee niet voor weinig geld, ze was zich ervan
bewust dat het niet voor een appel en een ei weggedaan moest worden. Het werd
uiteindelijk de prijs die ik zelf al als uiterste prijs in gedachten had.
Bij het afscheid nemen bij de voordeur, hield zij mijn hand wat langer vast dan
men gewoonlijk verwacht en zei: “Kom nog eens langs voor een bakkie als de
kinderen niet thuis zijn”.
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De juiste stop in de meterkast
Thema-avond in het Radio Café
Het lezen van de tekst in een van de Zondagsbladen “De juiste stop in de
meterkast kan voor een echte audiofiel een wereld van verschil uitmaken”, was
voor mij een reden om eens te laten horen, op een van onze thema-avonden in
ons radiocafé, dat het ook kan zonder dure luidsprekerkabels van geduwd koper
en drieweg luidspreker systemen met 18 dB filters die het grootste deel van het
vermogen opslurpen.
Filters, vaak nog voorzien van bipolaire elco’s, ik moet er niet aan denken!
Flinterdunne bedrading in dure door interieurarchitecten ontworpen kasten om de
dempingfactor van de versterker te ontlopen en een goed uitslingerende
basluidspreker te verkrijgen. Liefst nog geluidsapparatuur met ringkerntrafo’s.
Anneke liet ons al eerder weten dat het grootste voordeel van dergelijke door
high-tech specialisten aanbevolen transformateurs volgens haar de goedkopere
productie is ten opzichte van onze oude vertrouwde mantelkern uitvoering.
Ik denk dat zij daar wel gelijk in zal hebben; het lijkt wel of men eerder geloof
hecht aan reclameteksten dan wat geschreven staat in technische boekwerken.
Heeft het trouwens zin een prijzige speciale zekering in de meterkast te gebruiken
terwijl je weet dat op geringe afstand zich de hoofdzekering bevindt die al zeer
veel jaren dienst doet en de totale stroom door zich heen laat gaan en waarvan de
smeltdraad doorgezakt na reeds jaren lange dienst zijn best doet niet al vanzelf te
breken. Laat staan dat deze zogenaamde schone stroom aan de audiozekering zou
kunnen leveren.
De vraag blijft: wat heeft dat eigenlijk met het weergeven van muziek te maken?
Een bekend Hifi specialist in Alkmaar, met kennis van zaken, schreef in het zelfde
blad “De akoestiek van de concertzaal is thuis niet te evenaren, evenmin als de
sensatie van live muziek. Maar voor het overige kan een muziekliefhebber thuis
zijn eigen luisterparadijs creëren”.
Daar ben ik het volkomen mee eens. Voor veel mensen gaat het in hoofdzaak om
de klankkleur.
Hoe het werkelijk ooit geklonken heeft op het podium is niet vaak meer terug te
vinden op de geluidsdrager; het is wat de geluidstechnicus daarvan heeft
gemaakt.
Ik heb het zelf ervaren tijdens opnamen. Mijn accordeon, die meer laat horen dan
alleen muziek, klapperende toetsen, het gekraak van de riemen, de
luchtverplaatsing en een toontje dat het even niet te nauw neemt met de
frequentie: de geluidstechnicus achter de regeltafel poetst dat allemaal weg.
Vaak kent men de instrumenten slechts van naam.
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Op een van mijn thema-avonden draaide ik een CD met daarop een uitvoering van
het Largo van Händel op een cello. Iedereen vond het mooi. Op mijn vraag “wie
heeft wel eens een cello in het echt gehoord?” kwam geen antwoord. Niemand van
de aanwezigen stak zijn hand op.
Waarop ik vroeg: “Wie weet hoe zo’n instrument eruit ziet?” Het bleef stil.
Dan is er iemand die opmerkt: “Is het niet een soort viool?”
Stel, je vraagt aan iemand die slechts zijn hele leven de buitenkant van een radio
heeft gezien en alleen weet hoe hij op Radio Holland moet afstemmen, om even de
roosterstroomdetectie te verklaren.
Zo ook met een High Tech luisteraar die graag naar pianomuziek luistert, welke
noten er in septiem akkoord van de toonsoort F aangeslagen moeten worden op
de piano ( A C Es F ) In beide gevallen komt er nauwelijks een behoorlijk
antwoord.
Ik vraag mij dan ook af: heeft het dus zin dergelijke demonstraties te geven? Zou
dan een audiozekering uitkomst kunnen bieden? Dat gelooft toch geen mens.
Daarom toch maar eens laten horen dat met een eenvoudige eindtrap bijzondere
resultaten bereikt kunnen worden.

De in het radiocafé gedemonstreerde versterker is het laagfrequentdeel van de
voor de radiocursus gebruikte omgebouwde AMROH MK50 ontvanger met in de
eindtrap twee maal de EL3 in klasse A. Er is voor de thema avonden gekozen voor
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buizen met P-voeten, omdat het wat gemakkelijker is te overzien met het
verrichten van metingen.
Klasse A betekent dat beide buizen als het ware parallel geschakeld zijn echter in
tegenfase. Beide eindlampen werken gelijktijdig en leveren gezamenlijk het
vermogen.
Geheel anders dan bijvoorbeeld in klasse B, daar werken de buizen om de beurt.
Het voordeel is dan dat de anodedissipatie verdubbeld kan worden omdat tijdens
een halve periode de anode even kan afkoelen. Het afgeleverde vermogen is dan
veel groter.
Wat is nu beter?
Je kunt een zware piano gemakkelijker met zijn tweeën gelijktijdig naar buiten
dragen dan om de beurt een klein stukje, misschien een wat raar voorbeeld, maar
het zal duidelijk zijn dat klasse A de voorkeur verdient.
Klasse B geeft weliswaar meer vermogen, maar mist de nodige body. Belangrijk is
een behoorlijk flinke voedingseenheid, daar de buizen constant de gemiddelde
stroom trekken. Trouwens, wat veel wordt vergeten, het is de voeding die het
vermogen levert; de eindbuizen regelen, in het ritme van het audiosignaal, het
vermogen dat uiteindelijk aan de luidspreker wordt geleverd.
Deze eindtrap met de twee EL3’s wordt niet aangedreven door een buizen
fasedraaier met een hoop frequentieafhankelijke netwerken, condensatoren met
tangenshoeken om van te schrikken, en daarbij maar hopen op 180 graden
fasedraaiing voor elke voorbijkomende toonfrequentie.
Hier wordt gebruik gemaakt van de wat duurdere balans ingangstrafo, de B-101
van AMROH, stroomloos gekoppeld aan het triode deel van een EBC3. Ook geen
tegenkoppeling (is ook niet nodig voor een goed werkende versterker) en een
symmetrische luidsprekeruitgang. Dus niet zoals gewoonlijk eenzijdig geaard.
De gebruikte uitgang is een U73 van AMROH die voldoende ruim bemeten is.
De eindtrap heeft slechts twee weerstanden, twee condensatoren en een
volumeregelaar. De juiste opstelling van de onderdelen en buizen maakt het niet
noodzakelijk om stopweerstanden in de roosterleidingen te gebruiken. Het
frequentiebereik is ruim vijf octaven, recht tot en met 5000 hertz, daarna
langzaam aflopend. Voldoende voor een normaal gehoor, zal later tijdens de
demonstratie blijken.
Geen speciale luidsprekerbox maar een oud luidsprekerkastje met open achterkant
waarin een 30 cm luidspreker van 20 Watt met een stugge conus, vergelijkbaar
met een Philips 5200.
De geluidstechnicus Claud Wendrich die ik al lang geleden (1975) leerde kennen
tijdens de filmopnamen van “Heb Meelij Jet”, had speciaal voor deze gelegenheid
een CD opgenomen van een optredend jazzkwartet. Deze opname is niet bewerkt
maar laat horen wat er vanaf vijf meter op de microfoon af kwam stormen. Het
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resultaat was verbluffend.
Zij die thuis met een twee maal 80 watt solid-state versterker de volumeregelaar
vrijwel open moeten draaien, stonden versteld wat voor geweld twee EL3’s met
slechts 8 watts kunnen leveren.
Een onverwachte klap van de base-drum deed verscheidene aanwezigen naar de
oren grijpen. Het volume moet klinken alsof men vijf meter van het podium af zit.
Nu, daar was met deze versterker makkelijk aan te voldoen, en dat met een
luidspreker uit een oude geluidsfilmprojector. Het gloedvolle en transparante
geluid zal menig audiofiel overtuigen dat niet altijd zeer prijzige geluidsapparatuur
slechts lof verdient. De aanwezige toonregeling die in de middenstand de
versterker een rechte karakteristiek verschaft, is meer bedoeld voor regeling
tijdens radio-ontvangst, maar zal door de audiofiel zeker gebruikt worden om de
voor hem gewenste klankkleur in
te stellen. Voor de aanwezige
technici mag het dan leuk klinken
maar
die
zijn
toch
eerder
overtuigd van de kwaliteit als de
toongenerator en scoop erbij
gehaald worden.
De versterker kon de metingen
glansrijk
doorstaan
en
de
resultaten kwamen ook overeen
met de verstrekte gegevens aan
het begin van de avond. Het was
overduidelijk dat hoe minder
onderdelen men gebruikt, des te
kleiner de kans is dat er iets fout
gaat. En audio zekeringen…? Met
de vergulde doppen…? Zijn we
De enige echte audiozekering.
vergeten,
vroeger
op
natuurkundeles, dat twee verschillende metalen een element vormen? Hoe moet
het dan met de vergulde zekering geklemd op de nikkelen grondschroef in de
zekeringkast?
…Ach, het is handel!
Om uiteindelijk ook de aanwezigen te laten horen hoe live muziek echt klinkt, had
ik een kleine accordeon meegenomen, Geert Paulides greep dat meteen aan om
enige chianti nummers te zingen. Iedereen was toch wel overtuigd dat dit toch niet
is te evenaren door muziek op een geluidsdrager.
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De openbaring
Ik weet dat een bezoek aan Anneke veelal betekent dat je na afloop in geestelijke
verwarring verkeert. Toch, aan de andere kant leerzaam, en het zet je weer aan
het denken. Haar theorieën zijn vaak moeilijk te doorgronden en erger nog: ze
laat ook zien en horen dat wat zij maakt ook werkt.
Ook dit keer ontkwam ik niet aan één van haar nieuwste toepassingen. Ik spreek
niet van een uitvinding, want volgens Anneke is alles al uitgevonden, maar weten
wij het niet op de juiste wijze toe te passen.
Al direct bij binnenkomst zag ik op de vensterbank een geopende Boy's radio van
Guyla Kiss liggen, aangesloten op een antenne en aardleiding. Vreemd natuurlijk,
want ik wist dat dit toestel gemaakt was om zonder antenne te gebruiken en ik
had ook persoonlijk al ervaren dat daarmee zeer veel stations selectief ontvangen
kunnen worden.
Toen Anneke de koffie inschonk, zag ze mij er naar kijken en zei: "Leuk ontwerpje,
vind je niet?"
Ik vertelde haar dat ik het al eerder in handen had gehad en weet dat het goed
functioneert. Zij vertelde mij, nadat zij ondertussen een koektrommel te
voorschijn haalde, dat het niet om het toestelletje gaat maar om een BTTF project.
Ik werd nu wel nieuwsgierig en wetende dat daar een negen volts batterij in wordt
gebruikt, dacht ik dat zij de wedstrijdregels waarschijnlijk niet goed gelezen had.
“Daar zit toch een batterij in!” riep ik verbaasd uit.
Ze lachte en zei “Loop maar even mee”. Ze wees naar het vakje van het kleine
doosje waarin de batterij zich zou moeten bevinden.
Ik zag slechts een condensator van 0,05 uF
met daaraan parallel twee in serie
geschakelde diodes.
“Luister maar, hij doet het zonder dat
verboden hulpmiddel”.
Ik zette de hoofdtelefoon op en inderdaad,
geen enkel verschil met wat Guyla mij een
paar weken terug liet horen. Ik kon niet
nalaten te vragen hoe het mogelijk was om
dit toestelletje optimaal te laten werken.
“Laten we eerst de koffie opdrinken dan zal
ik het je uitleggen, wil je een koekje?
Kijk, het principe heeft te maken met een parallelkring die we voor de afstemming
gebruiken. Ik had ieder ander toestel kunnen gebruiken dat met slechts één kring
werkt waarop direct een antenne aangesloten kan worden en een aardverbinding.
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Het moet natuurlijk wel een goede buitenantenne zijn van zo’n vijftien meter. Al
eerder heb ik er over gesproken dat bij het afstemmen op een station van een
slinger- of parallelkring, het de hoge resonantieweerstand is die bepaald dat we
het gewenste station ontvangen maar juist voor de andere frequenties is dat dé
vrije doorgang via de ohmse weestand van de spoel naar aarde. Dat betekent dat
alle overige energie doorstroomt naar aarde en slechts de gewenste frequentie
deze doorgang wordt belemmerd. Stel, ik schakel aan de koude kant van de kring
in serie hiermee twee diodes naar aarde...”
Zij keek mij nu vragend aan.
Ik dacht na en zei: “Er zal een gelijkgerichte spanning over komen te staan met
daarop zeer veel onherkenbare modulatie.”
Ze knikte en vervolgde: “Nu zet ik aan die diodes parallel een condensator”.
“Ja”, antwoordde ik begrijpend, “dan zal daar een bepaalde gelijkspanning over
komen te staan”.
“Heel goed!”, lachte zij, “ik merk dat u snel van begrip bent, maar deze
condensator heeft ook nog het voordeel dat de kring hoogfrequent geaard blijft”.
Ik schoot even uit mijn stoel omhoog, want daar was ik het niet mee eens. “Wacht
eens, volgens mij klopt hier iets niet, die diodes, hebben die geen invloed op de
resonantie van de kring? Trouwens, dan kan ook niet, want de condensator sluit
toch die beide diodes kort voor de hoogfrequentstromen?”
Anneke lachte, vulde nog eens de kopjes en zei: “Een heel begrijpelijke reactie.
Het is een slingerkring, te vergelijken met een schommel. Als je in de speeltuin
een kind wel eens een zet hebt gegeven als dat op de schommel zit, dan sta je
ook maar aan één kant, met andere woorden die diode heeft geen invloed op de
resonantie van de kring. Daarbij, ze zijn niet opgenomen in de kring zelf, het is de
antennestroom naar aarde die ritmisch onderbroken wordt.
Wat het kortsluiten betreft is er ten eerste al de drempelspanning van 0,6 volt,
vandaar de twee in serie geschakelde diodes. Dat betekent dus 1,2 volt . De
piekspanning over de condensator is wortel 2 maal zo groot”.
Ik viel haar nu in de rede en zei: “Dus bijna twee volt!! en met
spanningsverdubbeling…”
“U hebt hem door, ik ben daar nog mee bezig. Echter het lijkt mij niet eens nodig.
Wel is belangrijk de diodes zo te schakelen dat je de juiste polariteit hebt.”
Ik hield nu wijselijk mijn mond, het was weer zo'n uitleg die je nergens in boeken
tegenkomt.
Ze liet mij nogmaals luisteren met de hoofdtelefoon op en verving de schakeling
door een batterij. Het geluid werd iets steviger, begrijpelijk met negen volt, maar
het aantal te ontvangen stations bleef het zelfde.
Ik zei haar dan ook dat ik werkelijk weer verbaasd was van wat ik hier nu weer
mocht ondervinden.
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“Ach”, sprak ze nu, “Dat is mannen eigen, die werken altijd met een omweg als
het schakelingen betreft, anders maakt het geen indruk, terwijl vaak de oplossing
heel eenvoudig is. Misschien win ik straks wel een prijs, hoewel, de jury is ook
samengesteld uit mannen”. Ze keek mij daarbij een beetje verholen aan.
Ik dacht even dat ik een kleur kreeg, maar dat zal verbeelding zijn geweest…
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De porseleinen kroonsteen
Elke maandagmiddag had ik werkbespreking in Amsterdam op de Oosterdokskade.
Een mooie gelegenheid eerst even voor die tijd een bezoek te brengen aan het
Waterlooplein. De auto parkeerde ik op een open plek tussen twee afbraakpanden,
waar de eigenaar van dat stukje grond tegen betaling plaats bood aan een tiental
auto’s. Meestal hield hij er al rekening mee dat ik die dag kwam en hield een
plaatsje vrij. Handig want het was nog geen twee minuten lopen naar het plein en
bij een eventuele aankoop was het wel zo gemakkelijk om niet zo’n eind te hoeven
sjouwen met een zwaar radiotoestel. Tegen twaalven ging ik altijd naar een café in
de buurt waar meestal ook veel standhouders te vinden waren. Een leuk bruin café
en bekend om zijn heerlijke kroketten. Op het grote raam in sierlijke letters "In de
porseleinen kroonsteen".
Binnen trof je meestal dezelfde bezoekers die daar al jaren hun eigen plek hadden
aan de bar of aan het raam. Bijvoorbeeld Bram Zuurdrager, een wat forse man
met een bril van zeker min negen, een joodse handelaar waar ik goed mee kon
opschieten. Ooit had ik een accordeon van hem gekocht op het plein voor
vierhonderd gulden. Niet te duur, maar dat kwam omdat de registers waren
omgebouwd en nu met de kin bediend konden worden. Verder een mooi zuiver
gestemd instrument met een prachtig geluid. Toch beviel het mij niet met die
loshangende registerknoppen en ik bracht hem de week daarop weer terug met de
woorden “Ik zie er vanaf. Geef maar twee geeltjes minder terug, dan heb ik hem
voor dat bedrag gehuurd.” Ik vond het wel vervelend voor die aardige man: eerst
blij maken met een leuke verkoop en dan weer geld terug vragen.
Bram had zoiets blijkbaar nog nooit eerder meegemaakt en vaak ging dat verhaal
rond in het café. Naast de bar Ome Joop, zijn leeftijd onbekend. Hij zat daar al
jaren met zijn oude Borsini knoppenkast met een half opgebrande sigaar tussen de
lippen, die volgens mij al jaren geen vuur meer had gezien. Joop is net een
jukebox, alleen je moet er geen geld ingooien maar af en toe een scheut jenever.
Overigens een bekwaam accordeonist waar met genoegen naar werd geluisterd.
Achter de bar stond Sjaan, een aardige vrouw, in de vijftig als ik dat voorzichtig
schatten mag, die af en toe de microfoon greep en begeleid door ome Joop het
Jordaans repertoire ten gehore bracht. Kortom: een echt Amsterdams bruin café
en veelal druk bezocht door standhouders van het plein.
Haast zou ik nog vergeten mijnheer Harry Handman, een journalist van een of
ander tijdschrift, die in deze omgeving inspiratie poogde op te doen. Meestal was
hij druk doende om te vertellen wat hij dit keer weer op het spoor was.
Begrijpelijk dat ik al direct bij de eerste keer dat ik er binnen kwam vroeg hoe
men aan de naam "De porseleine kroonsteen" kwam. Sjaan wist het niet, haar
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man zaliger had het jaren geleden gekocht en de naam stond toen al met sierlijke
letters op het raam geschilderd. Harry Handman wist er echter het fijne er van en
vertelde dat het nog dateerde uit de tijd van de eerste aanleg van elektriciteit in
Amsterdam. Iedereen kreeg een lichtpunt in de woning en zo ook in dit café. Het
waren monteurs uit België die voor dit werk waren uitgekozen. Dit café werd juist
in die dagen voor het eerst geopend en de huidige eigenaar werd de vraag gesteld
waar hij het lichtpunt wilde hebben. De eerste gedachte was boven de biljarttafel,
maar bij de bar leek hem toch beter. Met een toen verkrijgbare tussenfitting met
twee stopcontacten opzij kon men een verlengsnoer aansluiten en zo ook op ander
plaatsen een lamp ophangen. De elektriciteitsleiding werd tot boven de bar
gebracht; geen pijp zoals wij dat nu kennen, waarin de draden getrokken worden,
maar loodkabel. Vanuit een aardewerk rozet kwamen dan de twee draden waaraan
via een kroonsteen de fitting van de hanglamp aangesloten kan worden. De
monteur had het benodigde materiaal en gereedschap op de bar gelegd en ging
aan het werk. Op het moment dat hij de kroonsteen nodig had bleek deze te zijn
verdwenen. Iedereen was aan het zoeken, ook de bezoekers, maar nergens bleek
hij meer te vinden. Er moest een nieuwe gehaald worden en de monteur moest
daar van zijn baas voor opdraaien. Men was in die dagen erg streng en er werd op
gelet dat er niets in verkeerde handen kwam. Dat die aardige elektricien dat zelf
uit eigen zak moest betalen ging iedereen wel wat te ver en men ging met de pet
rond. De kroonsteen was het gesprek van de dag de eerste week en iedereen in de
buurt sprak er over. Het café miste een kroonsteen en zo zou de naam zijn
ontstaan. “Nooit meer gevonden?”, vroeg ik na dit interessante verhaal.
De journalist knikte ja en zei: “Twee weken later. Een stel wilde gokken met
dobbelstenen om een biertje en vroegen aan de barman de beker met
dobbelstenen. Wat denk je, daar lag de kroonsteen in. Men had die dag tijdens de
aanleg van het lichtnet zitten dobbelen en de gezochte kroonsteen had met de
schroefgaatjes naar boven op de bar gelegen als zijnde de vier van een
dobbelsteen en was dus per ongeluk met de echte stenen in de beker gegooid en
opgeborgen.” “Volkomen nonsens, dat slaat nergens op!” Ik draaide mij om en zag
Anneke. Ik had haar al eerder ontmoet, lang geleden, en ook in dit café had ik
haar regelmatig gezien. Waarschijnlijk bezocht zij ook het plein om wat rond te
struinen in de hoop iets van haar gading te vinden. “Kijk”, zei ze, “tijdens de bouw
zou de eerste steen gelegd worden door de vrouw van Henk Brouwersma, de man
die opdracht had gegeven om dit pand neer te zetten. Zij was die dag niet
verschenen om onbekende redenen, men had lang gewacht maar na een uur had
de uitvoerder opdracht gegeven om door te gaan met het werk. Toen het eindelijk
na enige weken zo ver was dat de vlag op het hoogste punt werd geplaatst, had
men de steen boven in de gevel gemetseld. Het is nog te zien als je naar buiten
loopt en je kijkt om hoog. Een beetje raar misschien, die steen boven in de
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trapgevel met het opschrift "De eerste steen". Het werd door de eigenaar
afgedaan als was deze steen de kroon op het werk. Toen hier later een café werd
gevestigd, heeft men dit vernoemd naar die steen in de gevel.”
Het gesprek had de aandacht gekregen van de andere bezoekers en één van hen
was naar buiten gelopen om te kijken of werkelijk deze steen boven in de gevel
geplaatst zou zijn. Even later kwam hij weer binnen met de woorden: “Er is daar
inderdaad een steen, maar het is niet te lezen of daar wat op geschreven staat,
het lijkt meer een afbeelding of zoiets”.
Een grappenmaker merkte op: ”Zeker een kroonsteen”. Ome Joop had zijn Borsini
op de grond gezet, meestal betekende dat toiletbezoek en onder het voorbij lopen
mompelde hij “Een gootsteen zal je bedoelen.”
Sjaan floot op haar vingers en iedereen was stil. “Krijgen jullie geen droge keel
van dat gezwam over die kroonsteen, of zal ik wat zoute pinda’s neer zetten en
rondgaan met een paar toostjes met zoute haring. Ik sta hier niet voor niets
achter de tap!” Gazen werden weer volgeschonken en over de kroonsteen was
men nog niet uitgepraat. Een wat sjofele man riep n broer die loodgieter is..’
Niemand die daarop reageerde men had het te druk met het kroonsteen verhaal.
Nogmaals deed de man een poging “Mijn broer die loodgieter is…”, maar niemand
gaf hem enige aandacht. Sjaan greep in en met een “even stil jongens, Appie wil
ook wat zeggen”, gaf zij hem de gelegenheid uit te spreken. “Mijn broer heeft een
kennis in Amsterdam Oost die kroonstenen verzameld”. Hij keek daarbij met
een gezicht alsof hij een bijzondere mededeling had gedaan. Maar men was er
duidelijk niet van onder de indruk, alleen Bram merkte op”: “Zeker iemand die
moeite heeft met solderen of angst heeft voor looddampen”. De journalist haakte
daar direct op in. “Wist je dat er lieden zijn die radio’s verzamelen alleen vanwege
het los- en vastsolderen van de onderdelen, dat ervaren als het hoogste genot en
dat de gemiddelde leeftijd zelfs vrij hoog is?” Terwijl Sjaan de bierglazen
ronddraaide in de spoelbak, over de ingebouwde borstels, zei ze: “Als je nou toch
van solderen houdt, kan je beter draadfiguurtjes maken of glas-en-lood dingetjes.
Dat lijkt mij toch een stuk kunstzinniger en je kan ze nog ophangen ook. Wat je in
zo’n radio rommelt daar zie je toch niets van.” “Luister”, zei Bram, terwijl hij zijn
bril met de dikke glazen schoon wreef met een grote rode zakdoek, “We hebben
het over de kroonsteen die gebruikt wordt om een fitting, ook wel lamphouder
genoemd, aan te bevestigen. Men had natuurlijk wel een schroevendraaier in de
gereedschapskist of keukenla om houtschroeven ergens in te draaien maar die
was te groot voor de kleine schroefjes. Een probleem dus, men vond toen de
fittingschroeverdraaier uit, waarmee men de kleine schroefjes van de fitting en
kroonsteen kon vast- en losdraaien.
Een leuk stukje gereedschap om altijd bij je te hebben en men maakte er een
clipje aan, zoals bij een vulpen, omdat in je vestzak mee te kunnen dragen. Nu
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heb ik toevallig een partij van deze handige schroevendraaiertjes bij mij met zelfs
een neonlampje erin…” De journalist onderbrak hem, “Ja, nu weten wij het wel,
maar het gaat nu om de naam van dit oude café!”
Ome Joop kwam nu van het toilet weer de gelagkamer binnen zette zich tegen zijn
gewoonte in op een kruk. Sjaan haastte zich om een neut neer te zetten en
iedereen wachtte af wat hij zou gaan zeggen. Want het was duidelijk dat hij
waarschijnlijk het geheim zou onthullen.
Hij nam zijn glas, liet de inhoud in één keer naar binnen glijden en zei: “Eigenlijk
hebben jullie allemaal een beetje gelijk wat betreft de naam van dit café. Laat ik
eerst zeggen dat de naam niet helemaal klopt en dat de steen in de gevel een
afbeelding heeft die niets met een kroonsteen te maken heeft, laat staan dat het
de eerste steen geweest zou zijn. Ja, men heeft hier elektriciteit aangelegd in de
periode dat dit café werd geopend. Ik was nog jong in die tijd maar kan mij nog
goed herinneren dat inderdaad de kroonsteen verdwenen was en dat er naar is
gezocht. Op dat moment was er ook buiten een letterschilder bezig de naam op
het raam te schilderen. Een uiterst precies werk dat concentratie en een vaste
hand vereist. Gelukkig mooi weer, met een heerlijk lentezonnetje, zodat de
schilder ongestoord kon werken. Toch had hij even pauze genomen voor een kop
koffie en hij werd meteen betrokken bij het helpen zoeken naar de kroonsteen.
Waar zou die heen gerold zijn, aannemende dat niet iemand hem in zijn zak
gestoken zou hebben. Nu we weten waar deze weken later gevonden werd.” De
aanwezigen werden nu wel nieuwsgierig hoe het verhaal zou aflopen en Sjaan
schonk het glas nogmaals vol met jenever. Ome Joop nam een teug en vervolgde:
“je hoorde die middag alleen maar spreken over een kroonsteen en de schilder
zette dat ook netjes op het raam. Zo stond er dus op het raam in een flauwe bocht
met sierlijke witte letters “De porseleine kroonsteen””. Bijna gelijktijdig riep
iedereen, “Wat had er dan moeten staan?” Ome Joop wachtte even om de
spanning te verhogen, hij is uiteindelijk toch een artiest die de juiste timing weet
te bepalen in dergelijke situaties. Dan zei hij met een wat triomfantelijke blik, “De
porseleine kroonkurk”! Het was een moment even muissti, toen vervolgde
ome Joop met een blik van ‘dat hadden julie niet verwacht’: “Op de steen boven in
de gevel staat een afbeelding van een stenen fles met een kroonkurk die wat
weggesleten is door het weer. Die juffrouw had gelijk: de steen had lager moeten
staan en niet helemaal boven in de gevel. Om nu weer de letters ‘steen’ er af te
halen en daar voor in de plaats ‘kurk’ neer te zetten zag de schilder niet zo zitten.
Het zou er niet mooier op worden. Men heeft het toen maar zo gelaten.” Sjaan
haalde haar schouders op, “Voor mij blijft het de kroonsteen, daar zijn we aan
gewend en dat houden we zo!” Ik keek naar de klok, het werd tijd om op te
stappen wilde ik bijtijds op de werkbespreking zijn. Harry de journalist kwam
echter na mij toe. “Wacht even, ik moet je nog wat laten zien, een buitengewone
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uitvinding die jou zeker zal aanspreken. Je bent toch van die radioclub, god hoe
heet dat ook weer. Nou ja dat doet er even niet toe. Met dit apparaat, ik heb het
meegenomen hier in deze doos, kan je direct controleren of een radio goed of
defect is! Dat scheelt je toch 50% arbeidstijd, of niet soms?”
Ik hing mijn jas over een stoel om eerst dat wondertoestel te kunnen bekijken.
Harry opende de doos en tot mijn verwondering zag ik een mooi gelakt plankje
met daarop een fitting
met daarin een 60 watt
gloeilamp, een snoer
met stekker en op het
plankje een stopcontact
met
daarnaast
een
kroonsteen. Vooral dat
laatste
was
wel
opmerkelijk
vanwege
de reeds besproken
affaire
met
de
kroonsteen die eigenlijk
een
kroonkurk
zou
moeten zijn. Geheel
verbaasd bij het zien
van
dit
simpele
apparaat zei ik tegen
Harry: “Dat is gewoon
een proeflamp op een
plankje.” Harry keek mij aan. “Proeflamp! Dat is het, we noemen het de radioproeflamp.” Even dacht ik dat het grap was of dat het Harry in zijn bol was
geslagen maar hij meende het echt. “Hoe werkt het?” vroeg ik zo ernstig mogelijk.
“Kijk, je sluit de radio aan op het stopcontact van het plankje en de stekker hier
aan het snoer steek je in een huis stopcontact. Brandt de lamp zwak dan is het
toestel oké en brand de lamp fel dan is er iets defect.” “En waarvoor dient dan die
kroonsteen als ik vragen mag?” Harry keek mij ernstig aan: “Goede vraag! Stel er
zit geen stekker meer aan het snoer van het toestel! Ja, daar is over nagedacht of
niet soms?” Ik wist niet wat ik daarop moest antwoorden en trok mijn jas aan. “Ik
ga er vandoor, anders kom ik te laat. En wat de radio-proeflamp betreft,
buitengewoon, dat men daar niet eerder op is gekomen. Je moet het aan Anneke
laten zien, die zal daar zeker van onder de indruk zijn. Wie heeft dat ontworpen?”
Harry glunderde: “Mijn zwager, een uitgekookte jongen en bij de tijd. We gaan
daar patent op aanvragen, het is een omwenteling op reparatiegebied, tenminste,
dat zegt mijn zwager. Bedankt voor je advies!” Hij borg het weer voorzichtig op in
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de doos en ik hoorde hem mompelen, terwijl hij terugliep naar de bar, “een RadioProeflamp, dat is het juiste woord.” Ik ging er snel vandoor, anders kwam ik nog
te laat op de werkbespreking.
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De Magnatron
Als ik na het middagconcert in de Vest naar huis wil gaan, regent het buiten
behoorlijk. Hoewel ik een paraplu bij mij heb, lijkt mij toch verstandig eerst te
wachten tot deze stortbui overgedreven is. Mooi de gelegenheid om na het
beluisteren van de preludes van Rachmaninov, ten gehore gebracht door een
uitmuntende pianiste, nu eerst een kop koffie te nuttigen in de foyer.
Net als ik plaats heb genomen aan een tafeltje bij het raam, zie ik haar ook de
foyer binnenkomen, waarschijnlijk heeft zij ook dit klassieke middagconcert
bezocht. Anneke heeft mij al zien zitten en loopt gelijk naar mij toe. “Toevallig dat
ik je hier tref, ook schuilen voor de regen?” Ik vertel haar dat het weer het even
niet toelaat om de straat op te gaan. Een serveerster komt langs en we bestellen
twee koffie en daarbij gevulde koeken. Ze plukt wat onhandig aan het cellofaan
waarin haar koek is verpakt en zegt: "Ik heb je artikel gelezen in het RHT over de
lineaire schakeling met de twee Amroh uitgangen U85N, een interessant verhaal.
De mogelijkheid deze balansversterker met een simpele handeling te scheiden in
een stereo versterker is slim gevonden. Dat men daar nooit eerder op is gekomen.
Radio Bulletin van Amroh stond toch altijd vol met versterkerontwerpen. Zelf ben
ik juist met een ontwerp bezig zonder eindbuis en toch een geweldig groot
vermogen. Een buisloze eindversterking zou je het kunnen noemen."
Begrijpelijk dat zij mijn nieuwsgierigheid prikkelde, ik dacht, het zal wel weer zo’n
wonderlijke schakeling zijn zoals zij meestal weet te bedenken. Eigenlijk kan je dat
met Anneke verwachten. Ik vroeg dan ook om enige uitleg.
"Ik zal het proberen uit te leggen ", zei Anneke. "Neem bijvoorbeeld een 12 volts
auto-accu van 85 ampère uur. Wil je de stroom stoppen die door een daarop
aangesloten weerstand loopt dan kan dat door in serie een tegengestelde
spanningsbron op te nemen van 12 volt. Dat hoeft geen even grote accu te zijn
maar kan ook met acht in serie geschakelde AA 1,5 volts penlite elementen. Het is
dus mogelijk met een zwakke batterij een sterke accu te bedwingen."
Ik onderbrak haar en zei: "Je bedoelt zo’n klein batterijtje?" "Nee, Piet het is geen
batterijtje, maar een element. Meerdere elementen in serie of parallel noemt men
een batterij. Denk maar aan stukken geschut in een stelling dat noemt men ook
een batterij of een nog mooier voorbeeld: twee billen." Zij schoot daarbij in de
lach.
Ik moest toegeven dat zij weer gelijk had, de uitdrukking batterij komt van de
platte zaklantaarnbatterij waarin drie elementen in serie geschakeld zijn. In de
volksmond noemt men dan ook alles wat daar op lijkt een batterij. Zij vervolgde
"Hieruit is het idee ontstaan een versterker te ontwerpen waarin dit van
toepassing is. Na een eenvoudige voorversterker met één of twee lampen sluiten
67

we daar op een laagfrequent trafo aan in de anode van de laatste buis, de
secundaire verbinden we met een uitgangstrafo welke de luidspreker bediend.
Aan de onderzijde van beide trafo’s plaatsen we een batterij van zeg 9 volt. "
Zij tekende nu het schema op een servetje om het mij duidelijk te maken. "Stel
dat de wisselspanning over de secundaire van de LF trafo bij aansturing van
spraak- of muzieksignaal een amplitude heeft van 9 volt. Dan zal als deze
spanning tegengesteld is aan de batterijspanning de totale EMK nul zijn en
derhalve ook de stroom in de
keten nul. Echter, als de
spanning door de nullijn
gaat, dan worden beide
spanningen opgeteld en is er
op het maximum van de
amplitude 18 volt aanwezig.
Heeft de totale keten en
weerstand dan 900 ohm dan
loopt er op dat moment een
stroom van 20 mA . Deze
wisselstroom wordt dan weer
neer getransformeerd naar
de laagohmige luidspreker."
Ze had ondertussen eindelijk
het cellofaan eraf gekregen
en nam een hap van de gevulde koek. Ik bekeek het schema en zei: "Alles goed
en wel maar dat zal toch een geweldig vervormingspercentage hebben.
Anneke verfrommelde het cellofaan en deponeerde het in de asbak. “Kijk”, zei ze.
"Je zult gerust wel eens een hoop visite hebben gehad. De één heeft een schelle
stem, de ander een schorre stem. Je hebt mensen die niet uit hun woorden
kunnen komen, een oude tante met een klapperend gebit en een oude opa die met
open mond chips aan het vermalen is. Alles kwekt door elkaar en toch luister je
aandachtig naar wat iemand die naast je zit vertelt. Met andere woorden, het gaat
om de conversatie, de storende geluiden neem je op de koop toe. Stel, je hebt een
absoluut vervormingsvrije geluidsinstallatie, neem bijvoorbeeld jouw lineaire
versterker met een behoorlijke luidspreker en een hoogwaardige microfoon. Daar
staat dan een sigarenrokende praatzieke man voor te mummelen. De toonhoogte
wordt bepaald door de lucht, hoe klinkt dat als deze bezwangerd is met
sigarenrook. Denk maar aan helium dat men voor de grap uit een ballon inademt,
je stem klinkt dan een octaaf hoger. Als dan deze spreker ook nog cognac drinkt
komen de lippen ook niet meer goed op elkaar. Maak jij je dan nog druk om
vervorming van het geluid? Luister maar eens naar een installatie in een stadion,
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de spreker vindt het heerlijk zijn stem over het veld te horen schallen, maar
behoorlijk verstaanbaar is het niet. Maar nu even over de schakeling, je ziet dat de
batterijspanning regelbaar is. Grof over kontakten op de batterij en fijn middels
een weerstand over één à twee elementen. Dit om de schakeling aan te passen
aan de toegevoerde wisselspanning. We gebruiken hier in dit schema een
uitgangstrafo maar er kan best nog zo’n versterkingstrap achter geplaatst worden
als men zeer grote versterking wenst . Maar dan praten wij over openlucht
demonstraties."
Met verbazing hoorde ik dat betoog aan. Volgens mij beruste deze schakeling op
ongeremde fantasie. Het leek mij onmogelijk dat dit enige redelijke versterking
zou kunnen geven, laat staan vermogen zou kunnen leveren aan de luidspreker.
Maar dacht ik dat ook niet bij het lezen over de mechanische versterker waarbij
een telefoonelement een koolmicrofoon aanstuurt? Het systeem dat Gyula Kiss na
het horen van mijn uitleg tijdens een lezing, met veel experimenten heeft weten te
verbeteren heeft zelfs een versterking van 500 maal heeft weten te bereiken.
Nu is het bekend als de mechanische koolstofversterker. Best kans dat dit ook
weer zou kunnen versterken, hoewel ik er vraagtekens bij stelde. Ik zei dan ook
"Als ik het schemaatje goed bekijk, weet ik wel zeker dat het absoluut niet werkt.
De wisselspanning die over de secundaire van laagfrequent trafo staat wordt
slechts wat omhoog geschoven door de batterijspanning. De gelijkstroom van de
batterij is te vergelijken met de anodestroom van een buis en is eerder hinderlijk
dan nuttig. Heb je deze schakeling al getest nadat je het hebt ontworpen?"
Anneke keek mij glimlachend aan en zei: "Ik las het laatst in Radio Wereld en
vond het een leuk verhaal dat zeker menigeen op het verkeerde been zet. Je hebt
gelijk natuurlijk, maar ik vond het leuk om te vertellen. Natuurlijk heb ik het niet
getest, ik begrijp ook wel dat het niet kan werken. Als het je interesseert, het
staat beschreven in Radio Wereld, April 1925, bladzijde 147."
"Welke technicus heeft dat geschreven?" "Ene mijnheer Bugiardo."
Ik schudde mijn hoofd van verbazing. "Ik zou het Italiaanse woordenboek er maar
bij pakken als ik jou was. April 1925 en dan die naam, dan weet ik genoeg!"
Toen ik Anneke vertelde dat “bugiardo” leugenaar betekent kwam ze niet bij van
het lachen en zei: “Ik vond het zo’n leuk verhaal, een versterker die echt zou
kunnen werken zonder radiolampen. Natuurlijk het is flauwekul, het blad kwam
altijd de eerste van de maand uit. In Mei 1925 staat ook een verklaring. “Het
Magnatron: waarom gaat het niet.” Het moest wel, want er waren toch lezers die
vragen stelden omdat er volgens hen een fout in de redenering school.” Ik moest
toegeven dat ik zelf ook even een moment had gedacht hoe het mogelijk zou
kunnen zijn op die manier wat versterking te bereiken. Een trafo eenzijdig
aansturen? Als het nu een trillingskring zou zijn? Zij zei: "Hou op, daar borduurde
die Bugiardo ook al op door, kom, we gaan, het is droog".
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As times goes by
(een verhaal van Anneke zelf)
Het is al weer heel wat jaartjes geleden dat ik nog op het gymnasium zat. Wij
woonden nog in Leiden waar mijn vader werkte bij een exportbedrijf als
boekhouder. Mijn vriendinnen Marloes en Elly waren vaak bij mij thuis waar we
dan samen ons huiswerk maakten. Zij hielpen mij met het Grieks en Latijn terwijl
ik op mijn beurt hun de natuurkundige wetten probeerde duidelijk te maken.
Vooral elektriciteit boeide mij enorm en alles wat daar mee te maken had, had
mijn onverdeelde interesse. Begrijpelijk dat ook de radio techniek daar deel van
uitmaakte. Niet dat ik, net als veel anderen, een radio wilde bouwen om na
gedane arbeid naar Hilversum te gaan luisteren. Of de aardigheid het zelf in elkaar
te zetten, het solderen en het opsnuiven van de harsdampen, het puzzelen met
weerstanden en condensatoren. Nee, dat niet, ik wilde weten waarom en hoe het
werkt.
Ik moet bekennen dat ik, nieuwsgierig geworden naar de opkomende
halfgeleidertechniek, lang geleden een Philips Pionier toestelletje in elkaar heb
gezet. Een simpel drie transistor radiootje in een kartonnen doos met de
afbeelding van een radiotoestel. Ik meen met de OC13 en OC14 en een diode
OA85. Ook nog wat stations weten te ontvangen op een kamerantenne die door
het piepkleine luidsprekertje met redelijke geluidsterkte te horen waren. Ach, daar
ging het mij niet om, ik wilde weten waarom de weerstanden verschillende
waardes hadden, daar moest toch een reden voor zijn. Er zat niets anders op, ik
ben radiotechniek gaan studeren. Als ze in mijn schooltijd hadden gevraagd wat
ga je na het gym verder studeren, dan zou ik denkelijk wel mijn voorliefde voor
deze techniek kenbaar gemaakt hebben.
Toch gebeurde er iets tijdens mijn schooltijd dat later onverwacht weer mijn pad
zou kruisen.
Het was Marloes die ons op zekere dag liet weten dat de meisjes van de klas
uitgenodigd waren voor een studentenfeest op Nijenrode. Nu was ik niet direct
dolenthousiast, want ik had al eerder gehoord dat deze feestjes meestal eindigden
met dronken vrijpostigheden. Wat dat betrof zouden ze aan mij niet veel hebben
omdat ik zoenen al een vorm vond van het overbrengen van bacteriën, laat staan
dat ik geconfronteerd wilde worden met ongewassen zweterige handen die op
onderzoek uitgaan, om het maar zo netjes mogelijk op te schrijven.
Mijn vriendinnen haalden mij toch over om mee te gaan en op de bewuste dag
stonden wij met zijn drieën op de binnenplaats te wachten tot wij naar binnen
konden gaan. Een stel studenten stonden ons goedkeurend aan te kijken en ik had
het gevoel dat ze de buit al stonden te verdelen.
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Op dat moment kwam er een grote wagen naar binnen rijden, een rode Volvo
Amazone. Daar mijn vader, zolang ik hem ken al in een dat merk rijdt, zag ik dat
het een grand luxe uitvoering was die men niet vaak te zien krijgt. Niet alleen mij
viel deze wagen op maar ook een van de studenten die met een gehaaste tred op
de wagen toesnelde. De chauffeur die uit de tot stilstand gebrachte wagen stapte,
keek verbaasd toen de student met een neuzerig hoog stemmetje riep "Je mag
hier niet staan!" De bestuurder met blonde krullen en rijkelijk voorzien van
bakkebaarden en die naar het zich liet aanzien een der muzikanten was,
antwoordde: "Wie dan wel?" De student bleef sprakeloos staan, deze wedervraag
had hij niet verwacht en hij bleef er wat versuft bij staan. Wij schoten luidruchtig
alle drie in de lach. Hij wilde nog iets zeggen over verboden te parkeren maar
moest opzij springen voor nog twee binnenrijdende auto’s. Dat maakte het voor
ons nog vermakelijker en we proestten het uit. Een van de bandleden die het
voorval niet had gezien riep hem toe, "Ben je sterk? Dan kan je even helpen de
boel naar binnen te brengen". Geheel uit het veld geslagen maar toch zonder
tegenstribbelen hielp hij mee het zware Hammondorgel naar binnen te dragen.
“Ach”, zei Elly, “van parkeerwacht heeft hij het nu al tot sjouwer geschopt…”
Waarop een nieuwe lachbui volgde. Ik wilde toch wel weten welke band er zou
spelen. “Oh weet je dat niet?”, vroeg Marloes, “het is het kwartet Peter Johanzen
uit Amsterdam. Ik heb het al eens eerder gehoord en het is mij goed bevallen”. Er
volgde een heel relaas maar ik hoorde nauwelijks wat ze vertelde. Mijn oog viel op
een grote gitaarversterker met ingebouwde luidsprekers die de man uit de
achterbak van de Volvo tilde. Niets bijzonders, zo op het eerste gezicht, maar ik
zag dat er Solid State opstond. Daarachter met sierlijke letters Standel. Van het
merk had ik nog nooit gehoord maar solid state dat betekende dat het een
transistorversterker zou moeten zijn. Dat was wel heel modern! Natuurlijk was ik
al goed bekend met deze moderne techniek, maar ik wist ook dat voor grote
vermogens werden toch nog altijd buizen toegepast. Daar wilde ik meer van
weten. Elly trok aan mijn mouw, “kom we gaan naar binnen, ik heb wel trek in
koffie”.
Eenmaal in de zaal zag ik dat er nog meer meisjes van onze klas hadden
plaatsgenomen aan de tafeltjes rond de dansvloer. De musici waren druk bezig
hun instrumenten op te stellen en een groot aantal studenten kwam nu naar
binnen, na er eerst voor gezorgd te hebben langs de tap te gaan en zich te
voorzien van een glas bier.
Het viel mij mee. Het werd toch nog een leuke avond; de wat jazzy muziek droeg
daar zeker aan bij. In een wat langere pauze waagde ik het om de gitarist iets te
vragen over zijn versterker. Hij stelde zich voor als Johanzen en hij vertelde mij
dat het inderdaad een transistorversterker was met twee germanium eindtorren,
type DTG 110 in klasse B, aangedreven door een balans ingangstrafo. Het
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vermogen van 60 watt wordt verdeeld over vier 10 inch Jensen luidsprekers. Hij
vertelde ook voor de importeur de service van dit Amerikaanse merk te verzorgen.
Het werd nog een heel geanimeerd gesprek en ik kwam een hele boel aan de weet
en ik kon mij zijn verwondering wel voorstellen dat een meisje dergelijke
technische vragen stelde. Na afloop van deze interessante discussie kreeg ik nog
wat folders en zelfs het schema mee. Mijn avond kon niet meer stuk. De avond
verliep vlekkeloos zonder vervelende incidenten en ik heb zelfs nog lekker
gedanst. Natuurlijk waren er een paar die wat dieper in het glaasje hadden
gekeken dan zij konden verwerken en zich wat opdringerig gedroegen. Gelukkig
heeft veel alcohol invloed op eventuele bekwaamheden en kwamen die lui niet
verder dan laveloos uitgezakt te zitten op een stoel. Marloes had zelfs gedanst met
de student die zich druk had gemaakt over het parkeren van auto’s op de
binnenplaats. Hij danste beter dan hij sprak met zijn pieperige stemmetje, een
advocaat zal het dus wel nooit worden. Wel haalde hij voor ons ieder een broodje
kroket, dus misschien is er toch nog toekomst voor hem in een cafetaria.
Elly’s vader kwam ons tegen tweeën ophalen en wij werden veilig thuis gebracht.
In mijn bed met het nachtlampje aan heb ik voor het slapen gaan nog even het
foldermateriaal doorgelezen. Ook nog het bijgevoegde blad The Standel Sound
Stage uit 1967 met interessante informatie over bekende bands zoals Lovin’
Spoonful, the Four Freshmen, enz. Opmerkelijk was het nieuws over de alom
bekende jazzgitarist Wes Montgomery: He purchased his Standel Super Custom
XII for it’s "Body" In tone. As you know, Wes picks with his thumb. His unique
style truly exemplifies Standel’s maximum performance system design. Nou daar
keek ik van op, dus toch niet zomaar een transistorversterker.
Vele jaren later, ik was
ondertussen verhuisd naar
een klein plaatsje in de kop
van Noord-Holland en werk
nu op een natuurkundig
laboratorium. Een van mijn
collega’s vertelde mij dat er
in Medemblik een lezing
werd gehouden over het
BTTF
programma
door
radiozendeling
Geert
Paulides,
PA7ZEE
en
radiohistoricus
Piet
van
Schagen, PA3HDY. Het was
mij niet duidelijk wat ik mij daarbij moest voorstellen maar het leek mij wel
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interessant daar heen te gaan.
Het ging over passieve radio-ontvangers en vonkzenders die vroeger werden
gebruikt om morseberichten over te seinen. Volgens mijn collega zowel
vermakelijk als leerzaam echter met veel verhalen over hoogspanning en op hol
geslagen pacemakers.
Ik dacht het wel niet zo’n vaart zou lopen. Bij de ingang van de zaal stond een
bord "LET OP HOOGSPANNING!" Dus toch, dacht ik, en nam mij voor oppassend te
zijn en niets aan te raken. Bij het betreden van de zaal viel mij op dat er al vrij
veel bezoekers een plaats hadden gezocht. Enkelen stonden voorin bij een tafel de
opgestelde apparatuur te bewonderen. Het meest opvallend was echter dat ik
iemand hoorde zingen begeleid door een piano: “You must remember this, a kiss
is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply, as time goes by”.
Ik liep verder de zaal in en zag een man met een shirt waarop gedrukt in mooie
letters: PA7ZEE, die staande naast een vleugel deze woorden zong en aan de
vleugel een wat oudere man die ik direct herkende als de gitarist, lang geleden op
het feest in Nijenrode. Ja, wel een stuk veranderd, niet meer de volle
gezichtsbeharing van vroeger. Wonderlijk dat ik hem na zo’n lange tijd weer tegen
kwam. Hij keek mij aan maar herkende mij niet. Na afloop van de leerzame
voorstelling, doorspekt met de nodige humor, heb ik hem aangesproken. Ja, nadat
ik hem vertelde over de Standel versterker wist hij het zich weer te herinneren. Hij
vertelde ook dat, als er een piano staat, zij altijd beginnen met het bekende
nummer uit de in 1942 uitgebrachte film Casablanca. Waarom eigenlijk? Dat wist
hij ook niet, dat kwam onverwacht. “Ik speelde het een keer tijdens een
radiocursus in Haarlem op een oude piano en Geert kwam op mij af en zong de
tekst.” Zo is het begonnen zonder enige bedoeling, omdat we het zelf leuk vonden.
Maar tot nog toe vindt iedereen het leuk als wij dat nummer ten gehore brengen
en het hoort er bij vinden wij.
Ik nam mij voor om meer van deze avonden te bezoeken waar zendamateurs
bijeen komen en heb ik nu zeker tijdens al deze tientallen bezoeken al vier keer
deze lezing mogen aanhoren en telkens toch weer op een andere manier gebracht.
Het BTTF programma: ik kan iedereen aanraden om daar kennis van te nemen.
Anneke van der Ploegh
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Back to the future
Hij had er veel over gelezen en gehoord en nu werd ook in het dorpje vlak bij
Raalte de lezing gehouden over het Back to the future programma. Hij kende de
uitspanning wel waar 's zomers het terras altijd stampvol zit met toeristen' het
was er nu stil en hij liep tussen de lege stoelen door op de deur af.
Er waren nog niet veel gasten in het café de Rode Zwaan. Een paar zaten er aan
de bar en aan een tafeltje bij het raam zat een nog jonge vrouw die aandachtig
een menukaartje bestudeerde dat in een houdertje op de tafel stond.
Nieuwsgierig wie er binnen kwam keek zij nu in zijn richting. Hij herkende haar
onmiddellijk: Anneke, de knappe jonge vrouw voor wie de radiotechniek geen
geheimen scheen te hebben. Hij had haar al eens gesproken en ook zij gaf een
teken van herkenning, want zij wenkte hem om naar haar tafeltje te komen.
Joost van Scorelaar, als ik het goed heb?”, en zij keek hem daarbij lachend aan.
Hij knikte en nam plaats op een stoel tegenover haar.
“Ook gekomen voor de BTTF voordracht?” vroeg zij hem.
Hij vertelde dat hij voor de lezing was gekomen die naar horen zeggen vrij
interessant zou moeten zijn en was ook nieuwsgierig wat hij deze avond te horen
en te zien zou krijgen.
Het gesprek werd even onderbroken door de ober die de bestelling kwam
opnemen.
“Ach”, zei Anneke, “ik heb het al twee maal mogen meemaken en het is een zeer
leerzame voorstelling. De demonstratie met de vonkzender is een belevenis die je
niet mag missen daarna worden er zaken over condensatoren en spoelen verteld
die wel erg diepgaand zijn. Om uiteindelijk te belanden bij uitgekookte passieve
ontvangers.”
Joost roerde nu in zijn juist gebrachte koffie en zei: “Leerzaam voor jou, die
volgens mij alles over radio weet?”
Weer met die verleidelijke glimlach vervolgde zij: “Nou dat valt wel mee hoor! Ik
bedoel met leerzaam, de wijze waarop het wordt gebracht; die twee doen niet
voor elkaar onder wat presentatie betreft. Het wordt overduidelijk uitgelegd met
vergelijkende voorbeelden uit het dagelijks leven en is daardoor heel erg goed te
volgen en te begrijpen”.
“Dus jou kennende, hoef je geen plagerige vragen te stellen?"
“Nee Joost, daar begin ik niet aan, die twee zijn te gewiekst om ze onderuit te
kunnen halen. Voor je het weet ben je zelf het slachtoffer. Trouwens waarom zou
ik wat ze vertellen? Daar is geen speld tussen te krijgen. Alleen zou ik willen
opmerken dat het mij soms een beetje te glad is, of liever gezegd: te mooi voor
woorden.”
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“Hoe bedoel je”, vroeg Joost, die nu toch wel wat meer wilde weten.
“Bijvoorbeeld, er wordt gesproken over het berekenen van de capaciteit die een
daartoe meegebrachte Leidsche Flesch zou bezitten. Op de gebruikte formule is
niets aan te merken, als eerst goed uitgelegd wordt hoe zo'n berekening in elkaar
zit, zodat je de formule ook beter gaat begrijpen. Ook van Musschenbroek - die
rond 1700 de condensator uitvond - wordt naar voren gehaald, en niet te vergeten
de oppervlakte van een bol, die een grote rol speelt in het geheel. Enfin, je zult
het straks wel horen. Maar dat de relative diëlectrische constante van het glas
afhankelijk is van wat er in gezeten heeft, in dit geval zilveruitjes, is natuurlijk
flauwekul. Er wordt behoorlijk gegoocheld met getallen, maar als na het
uitrekenen van het plaatoppervlak en diverse afrondingen tijdens het rekenen
uiteindelijk als uitkomst 152 pF op het bord wordt geschreven, overhandigt Piet
PA3HDY de Leidsche Flesch aan zijn medespeler Geert PA7ZEE, die een
capaciteitsmeter ter hand neemt en met gespeelde verbazing laat zien dat op de
meter exact dezelfde uitkomst verschijnt”.
“Ja, dat lijkt mij ook verdacht”, beaamde Joost. “Wat is er nu van waar dat er
gebitten gaan klapperen?”
“Dat is weer een geheel ander verhaal”, zei Anneke nu wat ernstiger. “Er wordt
gewerkt met 20 kilovolt in de antenne en het is inderdaad een keer gebeurd dat
tijdens het sleutelen iemand die dicht bij de antenne stond automatisch zijn mond
opende en sloot in het ritme van de geseinde morsetekens. Volgens overlevering
zou daar het Dih Dah van afkomstig zijn wat morse leerlingen oefenen. Het zou
komen door detectie in de mond door amalgaam vullingen. Ik zet er echter
vraagtekens bij en meen dat dit verhaal afkomstig
is van Lucille Ball, een filmcomédienne, die dat
meemaakte in Amerika tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Zij dacht dat haar autoradio
aanstond, maar bij het uitschakelen bleef ze de
muziek toch nog horen. Het geluid kon zij regelen
door haar mond meer of minder te openen.
Achteraf bleek de oorzaak de hoogfrequent
instraling te zijn van een lokaal zendstation op
haar gebit. Als zij dat een paar weken later
nogmaals
ondervindt,
wanneer
zij
een
opslagplaats
passeert,
blijkt
daar
na
politieonderzoek een illegaal Japans station actief
te zijn, dat door haar waarschuwing opgerold kon
worden. Hiermee had zij een verzetsdaad verricht
waar nog lang over gesproken werd. Maar of dat
waar is? Ik weet het niet. In ieder geval waarschuwen beide heren wel voor
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aanvang van de lezing dat er met hoge spanningen wordt gewerkt middels een
opgevoerde T-Ford bobine”.
Joost keek op zijn horloge of het tijd werd om een plaatsje in de zaal te zoeken.
Anneke wenkte nogmaals de ober en liet Joost weten dat het nog wel even zou
duren voor het zou beginnen.
Joost knikte en vroeg: “Is het waar dat er toch eens iemand naar het ziekenhuis
moest?”
Anneke schoot nu onbedaarlijk in de lach.
“Wat valt er nou te lachen?” zei Joost. “Het lijkt mij ernstig genoeg!”
“Joost, ik heb het al een paar keer gezien zoals je weet, en elke keer werd de
voordracht onderbroken waarop Piet aan Geert vroeg: “heb je al wat gehoord van
die mijnheer die vorige keer werd afgevoerd?” Waarop Geert dan bezorgd kijkend
antwoordde: ”Het schijnt weer wat beter te gaan met hem”. Het is toneelspel
Joost! Zij brengen deze lezing al weer zo'n twee jaar en dat is gewoon
ingestudeerd.”
“Maar Anneke, het is toch geen nonsens wat ze ons voorschotelen?”
“Nee, zeer zeker niet, technisch klopt het als een bus en na de pauze wordt
diepgaand alles nog eens dunnetjes overgedaan en dan zal blijken dat er nog veel
meer te vertellen valt over het diëlectricum dan alleen maar de invloed van
zilveruitjes of augurken op het glas. Hieruit zal blijken hoe groot de invloed is van
het materiaal waarop een spoel wordt gewikkeld. Daarbij nog de invloed van de
frequenties op het geheel. Gebleken is dat de Q factor van een op een closetrol
gewikkelde spoel zelfs die van de bekende fabrieksspoelen overtreft.”
“Meen je dat nou, dat is nauwelijks te geloven”, zei Joost .
De ober onderbrak het gesprek met de vraag: “zal ik gelijk afrekenen?”
Joost gebaarde naar Anneke dat hij de koffie wel zou betalen en terwijl hij het
bedrag neertelde dat op het bonnetje stond, vroeg de ober: “Ik dacht dat er
vanavond een lezing zou zijn, maar nu hoor ik dat men heeft gevraagd of er een
piano beschikbaar is.”
“O,” zei Anneke, “dat is dan zeker voor de opening, dat kan leuk worden. Ja Joost,
dat hebben ze al eerder gedaan. "As times goes by" uit de film Casablanca met
Ingrid Bergman en Humphrey Bogart. Piet kan dat zo gepassioneerd op de piano
spelen en bij de laatste akkoorden komt Geert binnen met de beroemde woorden
“Play it again Sam.” Weer zet Piet het nummer in en Geert zingt dan met diepe
stem “And just remember this…” Wat Piet daarna vertelt en laat zien met zijn
vonkzender is eigenlijk de inleiding, maar dat duurt toch tot de pauze. Daarna
komt Geert op, die al direct een stuk pyriet onder je neus houdt met de
mededeling: “Dit is een radio. Ja, je zult het niet geloven, maar het is nog waar
ook.” Wat Geert dan gaat vertellen over kristalontvangers is zeker de moeite
waard. Dat zijn wel even andere toestellen als wat wij vroeger als kind in elkaar
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knutselden”.
Joost keek Anneke aan met een blik van “dat zal wel” en zei: “Het zal mij
benieuwen wat ik straks te horen en te zien krijg en wat mij wel opvalt in ons
gesprek, dat Piet uitdrukkelijk bezig is met achterhaalde technieken. Ik mag toch
aannemen dat niemand meer met een vonkzender werkt. Geert echter predikt de
hernieuwde opkomst van de passieve ontvanger.”
Anneke stond op en zei: “Dat is juist het aardige van dat programma, en trouwens
het staat toch in de aankondiging: Piet is de historicus en Geert de radiozendeling.
Kom, ik ga vast naar binnen, ik wil graag wat voorin zitten. Ik spreek je nog wel
na afloop en zet je mobiel af, je weet maar nooit als beide heren daar te keer gaan
of je er na afloop nog mee kunt bellen.”
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De Alkmaarse eenkringer
Het verhaal begon met het plaatsen van een advertentie op Marktplaats. Een
Volksontvanger VE301W uit 1935 zonder kast. Al direct werd er op geboden door
een vriendelijke mevrouw uit Amsterdam, die het geld zo snel mogelijk zou
overmaken. Ik kreeg ook het adres waar het heen gestuurd moest worden. Echter
na twee weken was er nog niets bijgeschreven op mijn rekening en ik kreeg het
gevoel dat een en ander niet klopte. Iets wat wel meer gebeurt, grappenmakers
die meebieden en verder niets meer van zich laten horen. Juist op dat moment
werd ik gebeld door een aardige meneer op leeftijd, die zocht naar een eenvoudige
eenkringer met terugkoppeling. Hij had lang geleden zoiets zelf gebouwd en had
daar nog leuke herinneringen aan over gehouden. Ik vertelde hem dat ik een
Volksontvanger chassis te koop had, een toestel dus zonder kast en luidspreker.
Dat was voor meneer geen probleem het mocht ook wat anders zijn als het maar
met terugkoppeling is uitgerust . De doos met het reeds ingepakte chassis kreeg
er dus een nieuw adres op geplakt. Beide betalingen kwamen de volgende dag
vrijwel gelijktijdig binnen. Achteraf bleek dat de mevrouw uit Amsterdam mijn
gironummer verkeerd had ingevuld en het verlangde bedrag later weer opnieuw
op de juiste rekening had gestort. Ik kon er niet onder uit het adres weer te
vervangen en het pakket naar de eerste bieder te sturen. Nu moest ik voor die
aardige meneer met enige haast een andere gelijkwaardig toestelletje zoeken.
Geen eenvoudige opdracht maar het stond mij bij dat een goede kennis, Gyula
Kiss, nog eenzelfde chassis van een Volksontvanger had staan. Na een telefonisch
contact werd dat bevestigd en nog diezelfde avond reed ik naar zijn huis. Het
bleek slechts een zwart gespoten lichtelijk gedeukt chassis te zijn met drie vijfpens
lampvoeten, een variabele micacondensator en een spoel. Een losse
afstemcondensator werd ook nog gevonden, na wat speurwerk in een oude
kartonnen doos. Het zou nog een klus worden om daar in korte tijd een
volwaardige ontvanger van te maken die ook nog een beetje op een
Volksontvanger zou lijken. Een passende voedingstrafo was gauw gevonden echter
wel met twee maal 6,3 volt gloeistroomwikkelingen. Niet onoverkomelijk, met wat
serie weerstanden van voldoende wattage is dat te ondervangen. Met de
welbekende wet van ohm komen we dan op de volgende waarden. Voor de
gelijkrichter 1805 een weerstand van 2,3 ohm en voor de beide ontvangstlampen
E424 en C453 één van 1,8 ohm. Het heeft zelfs het voordeel dat het ook nog
bescherming geeft tegen de inschakelstroom van de lampen. Moeilijker werd het
om een geschikte laagfrequent trafo te vinden. Nu zou weerstandskoppeling
natuurlijk ook mogelijk zijn , maar dat beetje extra versterking leek mij wel nodig
om toch een redelijk signaal te kunnen produceren om een luidspreker aan te
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sturen. Geen enkele trafo was klein genoeg om tussen de beide lampen op het
chassis te plaatsen. Uiteindelijk kwam ik op het idee om een kleine zogenaamde
verhuistrafo te gebruiken, zo’n eenvoudig type met één wikkeling met een
aftakking in het midden. De verhouding is dan toch 1 op 2. Naar het rooster van
de eindlamp is dan natuurlijk toch een koppelcondensator nodig. Blijft de vraag
deze trafo direct te plaatsen in het plaatcircuit van de detectorlamp of de detector
lamp te voorzien van een anodeweerstand en de trafo in het roostercircuit van de
eindlamp. De eerste methode bleek gunstiger te zijn om soepeler te kunnen
terugkoppelen. Een weerstand van 10Kohm is gebruikt ter vervanging van een
hoogfrequent smoorspoel; dit wordt veelvuldig ook in andere ontvangers toe
gepast. Een condensator in de grote van 1000 pF is parallel aan de trafo geplaatst
om het resterende draaggolfsignaal af te voeren. Misschien lijkt deze
transformatorschakeling wat vreemd maar in Duitse ontvangers kom je dat
regelmatig tegen, alhoewel de trafoverhouding dan natuurlijk minstens het
drievoudig is.

Onder het chassis zijn twee blokcondensatoren geplaatst voor de afvlakking op
dezelfde wijze als in een oorspronkelijke Volksontvanger VE301W. Zodat ook de
onderzijde enige gelijkenis zou vertonen met een echte Volksontvanger. Een
condensator van 4 uF en een van twee maal 2uF, voldoende voor een goede
afvlakking. Nu zijn echte condensatoren altijd beter dan elektrolytische en kunnen
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daarom ook met een lagere capaciteit een behoorlijk rimpelloze hoogspanning
verzorgen. De toch bij het beproeven aanwezige brom bleek dan ook beïnvloeding
van de detectorlamp door de gloeidraadvoeding. De 50 hertz brom wordt mee
gemoduleerd met het HF signaal door de gelijkrichtwerking van de
roosterdetector. Verwisselen van een der aardaansluitingen van de gloeidraad
hielp niet, twee direct op de detector lampvoet aangesloten weerstanden van 47
ohm waarvan het midden geaard was, gaf het beste resultaat. Beter zou zijn om
niet te aarden maar om een lage positieve spanning hieraan te verbinden. Bij
gebruik
van
bijvoorbeeld
een
AL4
had
ik
dit
midden
van
de
gloeistroomweerstanden van 47 ohm kunnen verbinden met de kathode van de
AL4, mits deze goed ontkoppeld is met een condensator van 25 uF. In veel
gevallen wordt daar een goed resultaat mee bereikt. Het moeilijkst was de
reconstructie van het afstemschaaltje. Een oude afstemschaal had wel de juiste
diameter maar was niet geheel rond en er moest een stuk formica aan te pas
komen om er een complete cirkel van te maken, zodat het aandrijfwieltje het
geheel 180 graden rond kan draaien. Het kostte een dag om van het vrijwel
gesloopte chassis weer een ontvanger te maken die toch met een vluchtige blik
het uiterlijk vertoonde van een echte Volksontvanger. De verkoopprijs viel in het
niet bij de gemaakte uren, maar ik had het nu eenmaal beloofd het op te sturen.
Eén ding had dit toestel voor op het origineel dat ik reeds verzonden had: het is
nog gevoeliger en speelt voortreffelijk.
Een doos zoeken om het in te pakken bleek de volgende dag niet meer nodig, de
aardige mijnheer belde mij en vertelde er toch maar van af te zien en of ik zijn
geld wilde terug storten. Ik vond het niet eens erg, het is toch moeilijker om
afstand van te doen van zo’n zelfbouw dan een fabrieksapparaat. Daarbij toch
weer een ontvanger met historie waar een leuk verhaal over te vertellen is.
Tijdens en lezing over dit toestel in Bassingerhorn voor een groep zendamateurs
trof ik daar ook Anneke aan die zoals gewoonlijk weer zo’n vraag stelde, waarvan
altijd ik denk: doet zij dat soms om te horen of ik de vraag wel kan
beantwoorden...? Zij vroeg of het gebruik van de raamantenne met ingebouwde
HF versterker die ik gebruikte om voldoende antennesignaal te verkrijgen, geen
invloed heeft op de detectorwerking. Omdat ik via een weerstand (R7) de
anodespanning heb ingesteld op de meest gunstige detectorwerking met gebruik
van een normale antenne. Zij heeft gelijk, door de anodespanning te verlagen,
verkleinen we de roosterruimte en wordt een betere detectie verkregen omdat we
dan in het kromme deel van de karakteristiek werken.
Echter bij een groot ingangssignaal wordt het rooster zo ver negatief gemaakt dat
de anodestroom wordt afgeknepen. We bereiken nu tevens plaat (anode)detectie.
Het door deze plaatdetectie verkregen signaal is in fase omgekeerd aan het
signaal van de roosterdetectie. De LF uitgangsspanning neemt af ten gevolge van
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de tegenwerkende plaatdetectie. Hierdoor komt het dat ontvangers met grote
hoogfrequentversterking en roosterdetectie vaak precies in afstemming minder
signaal leveren aan de daarop volgende laagfrequentversterker. Net even onder en
boven de afstemming van het station is het signaal wel weer goed te ontvangen.
Het geeft de indruk dat het toestel een dubbele afstemming vertoond.
Het geluid is tevens door deze verstemming - als men op een van de twee pieken
insteld - vervormd.
Het klinkt vrij scherp door afwezigheid van lage frequenties. Reden ook dat bij
ontvangers met hoogfrequentversterking (bijvoorbeeld Philips Super Inductances)
geen rooster- maar plaatdetectie wordt toegepast.
Anneke heeft dus gelijk dat het beter zou zijn om voor R7 een regelbare
weerstand te gebruiken.
De roosterdetector kan dan aangepast worden op de sterkte van het toegevoerde
gemoduleerde hoogfrequentsignaal. In vroegere tweekringers waarin een
schermroosterlamp als hoogfrequentversterker werd gebruikt, kon men de
detector plaatspanning instellen middels een PILOT resistograd, een kooldruk
regelaar die vanaf oneindig tot geheel ingedraaid ongeveer 5 Kohm bereikte. Deze
was meestal achterop het toestel gemonteerd. Op de eerste bijeenkomst van 2007
werd ook in het Radio Café dit toestel gedemonstreerd. De serieuze verzamelaars
van de NVHR hebben met aandacht de voordracht over deze ontvanger gevolgd,
maar vonden dit bouwsel met de verhuistrafo als koppelelement een misleidende
vervalsing. Vooral ook, omdat het nog is voorzien van het originele merkplaatje
“Schaleco-Radio”. Als ik het als een origineel chassis van een VE301W zou
verkopen kan ik ze geen ongelijk geven, dan is er sprake van boze opzet. Ik heb
gebruik gemaakt van de toevallig aanwezige beschikbare componenten om dit
toestelletje samen te stellen. Laat ik het dan maar een Alkmaarse eenkringer
noemen. Tijdens de voordrachten wordt gebruikgemaakt van een kleine
raamantenne met een ingebouwde hoogfrequentversterker met een EF80. De
benodigde spanningen worden verkregen uit het toestel waar het op aangesloten
wordt. Een reuze handig apparaat als men geen antenne bij de hand heeft. Iets
wat met de lezingen en voordrachten meestal het geval is.
Ik kan het iedereen aanbevelen zoiets aan te schaffen, met enige handigheid is
een voeding in te bouwen.
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Het interview
Het zat hem die dag allemaal mee, de auto vlakbij kunnen parkeren en het was
opgehouden met regenen. Zonder gebruik te maken van de paraplu kon hij de
gracht aflopen waar op nummer 243 het kantoor Ouï-Dire is gevestigd.
Al vijftien jaar werkte Gerard Leeman daar nu al als freelance journalist en nog
altijd met plezier. Hij groette het meisje aan de balie dat hem gelijk meedeelde
dat mijnheer Pantin op hem zat te wachten; het scheen dringend te zijn. Hij liep
daarom direct door naar het kantoor van zijn chef.
Mijnheer Pantin, een aardige man op leeftijd, gebood hem te gaan zitten. “Ik heb
een bijzondere opdracht voor je, het is haast detectivewerk, want diegene die je
moet interviewen zal moeilijk te vinden zijn.” “Hier!” En hij overhandigde hem een
eenvoudig boekwerkje, zo te zien duidelijk een bundeling van columns. “Anneke
van der Ploegh, daar wil men wat meer van weten. Wie zij is, waar zij vandaan
komt, enfin, voor jou brood op de plank, en ik wil het verslag uiterlijk binnen tien
dagen hier op mijn bureau zien.”
Gerard knikte en verliet het kantoor. Verslag had de baas gezegd en niet kopij, hij
wist wat dat betekent: een hoge mate van urgentie.
Zoeken naar enig houvast om haar adres te achterhalen op de computer bleek al
direct zinloos. In het boekwerkje werd er door een zekere pa3hdy veel over haar
geschreven, dus deze man moest toch wel weten waar zij te vinden zou zijn. Ook
van hem geen adres, maar met zijn call moest dat te achterhalen zijn. Een kennis
van de golfclub doet ook iets met zenden en ontvangen en die zal vast wel een
boek hebben waar de adressen in staan.
Goed gegokt, want binnen de kortst mogelijke tijd had hij niet alleen naam maar
ook het adres van mijnheer van Schagen, het e-mailadres en telefoonnummer.
Dat viel niet tegen. Gerard draaide het nummer en er werd opgenomen door Piet
van Schagen zelf.
Het adres van Anneke was hem ook niet bekend, maar als Gerard over een dag of
drie weer zou bellen dan wist hij misschien meer. Dat werd dus drie dagen pauze,
hoewel Gerard het wel erg geheimzinnig vond en dan: waarom moet dat dagen
duren? Hij had het gevoel in een vreemde zaak gerold te zijn.
Mooi de tijd om eens zich te verdiepen in de radiowereld. Hij startte de computer
op.
Na drie dagen belde hij weer en na drie keer overgaan werd aan de andere kant
opgenomen. Het werd een kort gesprek, ook mijnheer van Schagen had geen
adres kunnen vinden. Dat was een sombere boodschap, maar hij had wel haar
GSM nummer gevonden. Gerard noteerde dit op een memoblaadje en bedankte
van Schagen voor zijn medewerking.
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Wonderlijk en geheimzinnig tegelijk! Toch maar het nummer ingetoetst en zowaar:
daar meldde zich Anneke. “Een interview? Met mij? Dan moeten we maar ergens
afspreken.” Gerard vroeg of hij niet beter langs kon komen, maar daar voelde ze
niets voor. Na wat heen en weer gepraat werd afgesproken. De volgende dag om
twee uur in een dorpscafé in Waarland.
Nadat Gerard had opgehangen zocht hij de kaart om het plaatsje op te zoeken.
Het bleek ergens boven Alkmaar te zijn, vanuit Amsterdam viel het nog mee en
wat de tijd betreft: het is buiten de spitsuren. Enfin, morgen zou hij meer te weten
komen.
Precies op tijd stapte hij de volgende dag het café binnen, Anneke had geen
rustiger plaats kunnen uitzoeken. Achter de bar stond een wat oudere dame die
hem vriendelijk begroette. Ze wees gelijktijdig naar achteren alwaar een knappe
dame aan een tafeltje zat bij het raam. “Ze zit al op u te wachten, moet ik voor u
ook gelijk koffie inschenken?” Gerard knikte en liep naar het tafeltje waar Anneke
had plaats genomen.
“Gerard Leeman”, en hij stak zijn hand uit. Zij stond op en schudde zijn hand. Ze
namen nu plaats aan het tafeltje; de waardin kwam al direct met de koffie. “Vindt
u het goed als ik mijn recorder gebruik? Dan hoef ik niet zoveel te schrijven en
kan ik het thuis op mijn gemak nog eens beluisteren.” Anneke had er geen
bezwaar tegen.
“U bent een kennis of misschien zelfs familie van Piet van Schagen?” Anneke gaf
niet direct antwoord, het was alsof ze nadacht wat ze het best kon vertellen. “Nee,
geen familie en kennis. Ik kom Piet regelmatig tegen op bijeenkomsten van
radioamateurs en volg ook wel zijn lezingen. Ik weet dat hij wel eens iets over mij
schrijft en daar heeft hij mijn toestemming voor gevraagd. Verder nee, zelfs geen
vriend of zoiets, het is niet eens mijn type.” Ze schoot daarbij in de lach.
Gerard stelde gelijk de volgende vraag, “Die radiobijeenkomsten dat zijn zeker
gestudeerde technici die informatie uitwisselen? Er zijn ook leden die diverse
radio’s verzamelen, en, heb ik begrepen, er druk mee bezig zijn om ze te
restaureren. Er is dus nog al wat radiotechnische kennis voor nodig.”
Anneke keek hem ernstig aan en weer duurde het zeker een halve minuut eer zij
antwoord gaf. “Ik was laatst met mijn vriendin een weekend weg in een hotelletje
op de Veluwe. We hadden prachtig weer en maakten een leuke boswandeling .
Werkelijk een prachtige omgeving en we genoten van wat wij om eens heen
zagen. Prachtige bomen, heesters zelfs zwammen en paddenstoelen. Ineens zeg ik
tegen mijn vriendin: eigenlijk weet ik niet eens hoe deze bomen en planten heten!
Mijn vriendin wist het ook niet en toch waren wij van het natuurschoon onder de
indruk. Zo iets stel ik mij ook voor bij radioverzamelaars.”
Gerard schonk wat melk in zijn koffie en roerde met het lepeltje in het kopje wat
langer dan gewoonlijk. Hij dacht na over de volgende vraag. “Die Alkmaarder, Piet
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pa3hdy, die deze columns schrijft”, hij wees daarbij naar het boekje dat hij had
meegebracht, “daarvan mag ik toch aannemen dat hij een radiotechnicus is?”
Anneke reageerde nu vrijwel direct en zei: “Piet is een Amsterdammer en heeft
gestudeerd op het Amsterdams Radio Instituut. Dat hij nu in Alkmaar woont, heeft
wellicht te maken met het feit dat juist in deze stad, radio zo’n geweldige
ontwikkeling heeft doorgemaakt in de jaren dertig. Ik denk daarbij aan van
Reyendam en Radio Buisman. Overigens, diploma’s zeggen mij niet veel. Het geeft
slechts aan dat men vroeger een examen met goed gevolg heeft afgelegd. Het zou
aan te bevelen zijn dat een ondernemer een sollicitant nogmaals aan een proef
zou moeten onderwerpen en niet zondermeer moeten afgaan op een eerder
behaald papiertje. Vaak is de toentertijd behandelde stof verouderd en is
bijscholing zondermeer nodig. Trouwens, misschien wel interessant om te
vermelden dat Piet mij laatst vertelde dat de ontwikkeling van de radiotechniek in
feite eindigt rond 1930, wat er verder komt zijn slechts moderne toepassingen. De
basis verandert niet en wat we aan formules voorgeschoteld krijgen zijn slechts
herhalingen van wat al eerder is besproken en onderzocht. Zelfs benamingen,
ontstaan uit eerdere schakelingen en nu achterhaald, blijven voortleven. Ik ben
het niet altijd met hem eens, maar kan zijn gedachtegang goed begrijpen.”
Zij nam haar kopje koffie op en dronk het in en teug leeg. Gerard wenkte de
waardin om nog eens bij te vullen en vroeg aan Anneke “trek in appelgebak?”
Zij knikte en Gerard gaf de bestelling op aan de waardin, die juist kwam aanlopen
met de koffiepot.
“Je had het zojuist over oude benamingen die nog altijd worden gebruikt uit
gewoonte, kun je daar een voorbeeld van geven?” Anneke dacht even na en zei:
“Detectie.” Gerard keek daar van op. Was dat niet iets met kristalontvangers? Hij
vroeg dan ook om enige uitleg. Niet wetende Anneke hiermee op haar praatstoel
te plaatsen.
Zij ging even verzitten en zei, “Met detectie of ook wel detecteren wordt bedoeld
demodulatie. Het scheiden van het laagfrequent signaal van de hoogfrequent
draaggolf. Hiervoor is gelijkrichting nodig en om dat te bereiken wordt er gebruik
gemaakt van een halfgeleider die slechts in één richting stroom doorlaat. Lang
geleden gebeurde dat met bijvoorbeeld een loodkristal dat werd afgetast met een
metalen veertje om een plekje te zoeken dat juist die eigenschap had om
gelijkrichting mogelijk te maken. Dit aftasten moest voorzichtig gebeuren, want
het vrij moeilijk om een juiste plek te vinden op het kristal. Het soms lang zoeken
om de gevoelige plek te vinden. Detecter is in het Frans zoeken of opsporen. Wij
kennen het ook als opsporingsambtenaar of wel detective. Als later de lamp zijn
intrede doet en men een triode als roosterstroom gelijkrichter gaat gebruiken,
wordt deze buis de detector genoemd. Deze heeft namelijk de functie
overgenomen van het loodkristal met het zoekhendeltje. Er hoeft echter niets
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opgezocht te worden. Met onze moderne diodes is dat iets uit een lang verleden,
maar het demoduleren geschiedt ook nu nog onder de naam detecteren.
Ik zal u nog een ander voorbeeld geven, de dubbelroosterlamp. De R43m en de
A441N. Regelmatig komt hier en daar weer een artikeltje bovendrijven, meestal
over een éénlamps toestelletje met lage anodespanning. Laatst weer in Electron.
Daar is niets verkeerds aan natuurlijk. Echter, deze lamp heeft zijn grootste
bekendheid
gekregen
als
modulateur.
Het
eerste
rooster,
het
ruimteladingsrooster, kan niet als stuurrooster worden gebruikt, de roosterruimte
is veel te klein. Toch, als oscillator is hij wel bruikbaar, slechts een klein
stroomstootje is voldoende om een afgestemde kring in trilling te brengen. Een
kind op een schommel hoeft men ook maar af en toe een zetje te geven. Deze
mogelijkheid is handig benut en als men op het tweede rooster een te ontvangen
draaggolf injecteert dan wordt deze gemoduleerd op de oscillatorfrequentie. Men
noemt deze schakeling een modulateur of technisch gesproken: additieve
menging. Ik zal de werking hier nu niet uitleggen, maar daar lees je nooit wat
over. Een schakeling die vooral door Ducretet grote bekendheid heeft gekregen.
Net zo min hoor je over de oscillator van Numans, waarbij ook gebruik wordt
gemaakt van een dubbelroosterlamp.”
Gerard maakte nu ondanks zijn recorder toch wat aantekeningen op een blocnote.
Dit was geen interview meer, hij kreeg les in radiotechniek. Toch maar proberen
om weer op de rails te komen. Daarom vroeg hij of zij soms les gaf in deze
techniek.
Anneke schudde haar hoofd en antwoordde: “Nee hoor, ik geef geen les in
radiotechniek, ik weet er redelijk wat van af maar dat heeft eerder te maken met
mijn werk. Digitale schakelingen en toepassingen in de elektronica.”
Gerard kauwde op zijn potlood; het interview liep niet zoals hij had gehoopt. Veel
over Anneke zelf was hij nog niet te weten gekomen en hij dacht diep na welke
vraag hem dichter bij zijn doel zou kunnen brengen.
“Kunt u mij daar iets meer over vertellen?” “Natuurlijk”, liet Anneke direct weten.
“U weet dat wij rekenen in het tientallig stelsel, maar dat is niet de enige manier
om iets op te tellen of te vermenigvuldigen.
Net zo goed kan een acht- of zestallig stelsel worden gebruikt. Ik vind het zestallig
stelsel erg interessant, waarschijnlijk omdat ik reeds als kind in de box tegen zes
balletjes aankeek die ik kon verschuiven op een ijzeren rail. Als men vroeger aan
de bakker vroeg, mag ik een half dozijn krentenbollen, dan kreeg je er zes. Ook
weer zo iets uit een lang verleden dat bij velen de betekenis heeft verloren.
Hoewel het telraam hier en daar nog wel wordt gebruikt. Zes is trouwens een
wonderlijk getal dat bij machtsverheffen altijd als laatste cijfer een zes heeft, zoals
dat ook bij de vijf het geval is.
Ook in de geschiedenis vind je voorbeelden terug waar bij je denkt: hoe kan dat.
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De zesde graaf van Holland Floris V, der Keerl’n God, werd door vier groot
grondeigenaren waaronder van Aemstel en van Arkel overhoop gestoken. Zes tot
de vierde macht is 1296. U kent dat jaartal waarin deze wrede moord plaatsvond
nog wel van de geschiedenislessen op school. Het geeft je toch te denken.
Maar in hoofdzaak ben ik altijd doende met binaire techniek, het tweetallige stelsel
dat overal in elke rekenmachine wordt gebruikt. Leuk werk, vooral als je van
rekenen houdt.”
Gerard had het nu even druk met zijn appelgebak, daarbij hij kreeg het gevoel dat
hier een toneelspel werd opgevoerd door een ingehuurde artieste. De antwoorden
waren volgens hem van te voren doorgenomen. Niet voor niets dat Piet hem drie
dagen liet wachten. Of zag hij het verkeerd? Er was geen peil op te trekken. Dat
verhaal over die zes balletjes, ja, hij herinnerde zich dat de box thuis waar zijn
dochtertje van anderhalf in rondkruipt ook zo’n telraampje heeft met zes balletjes.
Wonderlijk dat Anneke daarover sprak, toch iets waar hij eens enige aandacht aan
zou kunnen wijden. Er zat misschien wel een leuk artikel in, waar hij de oude
Pantin mee zou kunnen verrassen. Trouwens die opmerking over diploma’s, die
deed hem al direct denken aan een reclame slogan. “In het verleden behaalde
resultaten geven geen garantie voor de toekomst.” Natuurlijk heeft ze ergens
gelijk en het is geen flauwekul wat zij verteld, maar toch.
Gerard richtte zich weer tot Anneke en zei, “Ik heb voorlopig wel even genoeg om
over na te denken, misschien dat ik nog een volgende afspraak mag maken.
Jammer dat ik niet weet waar u woont en werkt dat zou voor mij wat makkelijker
zijn, Zelfs uw leeftijd is moeilijk te schatten, bent u getrouwd enzovoort, u begrijpt
wat in bedoel.”
“Nee, mijn adres laat ik voorlopig even in het midden, straks heb ik allerlei volk
aan de deur. Maar om u gerust te stellen: ik ben nog single en wat leeftijd betreft:
het gaat er toch om hoe je er uit ziet, trouwens dat vraag je niet aan een dame.”
Ze stond op en stak haar hand uit. “Mocht u nog wat willen vragen, u hebt mijn
GSM nummer.” “Dat is goed”, zei Gerard en vervolgde, “ik reken wel af.” “Ach, dat
is lief ”, zei Anneke. Ze liep naar de tap en vroeg de waardin om een taxi te
bestellen.
Gerard liep naar zijn auto; hij begreep dat een voorstel om haar naar huis te
brengen afgewezen zou worden. Anneke hield overal rekening mee. Hij startte de
auto en dacht, dat zal me een verslag worden. Een verhaal over paddenstoelen,
telraampjes en diploma’s die zo in de prullenbak mogen. Dan ook nog Floris V. De
volgende afspraak zal ik maar regelen in het Muiderslot.
Mijnheer Pantin zal straks zeker blij zijn met mijn verhaal over Anneke.
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Slow boat to China
Het is nu al weer bijna tien jaar geleden. Men had mij gebeld met de mededeling
dat ik in Anna Paulowna een oude Philipsontvanger mocht ophalen. Nadat ik het
apparaat in de auto had gezet, bedacht ik mij dat ook mijn leermeester van de
zendamateur cursus, Piet van Ree, hier in de stad woonde. De aardige mijnheer
die mij de radio had geschonken legde mij uit hoe ik naar de Zijperlaan moest
rijden.
Al direct zag ik dat ik bij het juiste adres was aangeland, vanwege de grote
antennemast. Nadat ik had aangebeld bleek Piet thuis te zijn en ik werd hartelijk
ontvangen. Een prachtige woning, met een wijds uitzicht over de landerijen. In de
kamer was zojuist nog nieuwe vloerbedekking aangebracht en ik vond het zonde
om daar nu maar direct overheen te wandelen. Trouwens, het meest interessante
vertrek was begrijpelijk de schack, met alle zend- en ontvangapparatuur.
Het werd een leerzame middag en ik luisterde met aandacht wat Piet mij vertelde
over zijn installatie. Toen viel mijn oog ineens op een langwerpige koffer die in een
hoek onder een tafel stond. Op mijn vraag wat daar nu in zit antwoordde Piet:
"Mijn saxofoon".
Daar ik zelf mijn gehele leven overal als muzikant heb opgetreden, kwam het
gesprek al snel op onze muzikale activiteiten. In mijn jonge jaren speelde ik
trompet tot ik mijn tanden kwijtraakte en er een gebit voor in de plaats kwam. Nu
speel ik op een accordeon nog de zelfde melodieën van toen. Opmerkelijk dat ook
Piet dezelfde smaak had als ik.
Voor we het wisten neurieden wij beiden al improviserend de oude swingnummers,
zoals: “All of me” en “I’m in the mood for love…” Een leuke middag die ik niet
gauw zal vergeten.
Bij mijn vertrek vroeg ik Piet of hij zou willen proberen mij te ontvangen op 7050
Khz. We spraken af om op 1300 UTC in de lucht te zijn.
Thuisgekomen was ik toch wel zenuwachtig; hoe zou Piet reageren op mijn
gesleutel. Ik had van Gerard Pool een gedegen morseopleiding gehad, maar om nu
zomaar eventjes met Piet PA0DXK een verbinding te maken was toch wel
gewaagd. Ik vroeg mij af of het met mijn zelfgebouwde zender, naar het schema
van de PARA-SET met slechts een kristalgestuurde stalen 6V6 en een
draadantenne van 10 meter, wel zou lukken. Gedurende de oorlog bereikte men er
Engeland mee, dus waarom nu niet Anna Paulowna. De ontvanger, een Radione
R3 uit 1939 had ik goed afgeregeld op de juiste frequentie. Exact op tijd sleutelde
ik mijn roepletters PA3HDY de lucht in. Geen reactie. Na vijf minuten merkte ik,
dat ik tijdens het luisteren de volumeregelaar van de Radione had vergeten open
te draaien. Tijdens het zenden draaide ik die wat terug om mijn morse signalen
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niet luid door het huis te laten galmen. Eigenlijk een wat primitief radiostation.
Wat voor tekst moet je seinen, toch niet steeds CQ. Zoiets gaat gauw vervelen,
dus seinde ik de titels van de oude swingnummers: “Time on my hands”, “It had
to be you” en natuurlijk “Slow boat to China”, enzovoort. Dat viel nog niet eens
mee. Vooral het seinen van China was een struikelblok. Tegelijkertijd vroeg ik mij
af, of mijn seinsnelheid wel voldoende was en of de tekens behoorlijk
overkwamen. Ik was nog maar een beginneling en Piet van Ree een geroutineerde
marconist en die zat misschien nu wel hoofdschuddend in zijn schack. Eindelijk
hoorde ik in correcte morsetekens de call PA0DXK uit de luidspreker van de
vertrouwde Radione klinken. De verbinding was tot stand gekomen en na nog wat
korte zinnen sloten wij de uitzending. Ik slaakte een zucht van verlichting, ik had
het er warm van gekregen.
Een paar dagen later kreeg ik op onze clubavond zijn QSL kaart. Jammer dat ik
zelf nog geen kaarten had laten maken en geen bevestiging had kunnen sturen.
Voor mij was het de eerste QSL kaart die ik ontving en wel met de boodschap dat
ik al die tijd niet China maar Shina had geseind. Vandaar die moeilijkheden om al
die punten ( di,di,di, di,di,di,di, di,di ) de s de h en de i, zo goed mogelijk te
seinen. Met de C als beginletter was het wat makkelijker geweest. Piet had het
achter op de QSL kaart vermeld, China schrijf je met een C. Een QSL kaart die ik
bewaar als een kostbaar bezit.
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Ouï Dire
Het was een bewolkte druilerige maandag, achter de ramen op de eerste
verdieping van het statige grachtenpand op 243 waren de brandende TL buizen te
zien. Het is het kantoor waar de heer Pantin zijn journalistieke bureau heeft
gevestigd. Op de twee koperen borden met zwart ingelegde letters naast de
toegangsdeur op het bordes staat het te lezen. Op het ene staat “Marcello
agenturen “ dat zal dan op de tweede verdieping zijn en op het onderste bord
“Ouï Dire. Mr. Pantin, publicist “
Het liep al tegen tienen, Freelance journalist Gerard Leeman zat in gedachten voor
zijn computer bij een van de ramen. Hij had geen oog voor de automobilisten die
moeizaam een parkeerplaats zochten op de overvolle gracht terwijl de regen
motterig neerdaalde, evenmin voor zijn collega’s die stonden te praten rond de
koffiemachine. Ach, hij kon het wel raden, het zou wel weer over voetbal gaan. Hij
had op Google de naam ingetikt van juffrouw van der Ploegh. Hij hoopte toch nog
iets te vinden om zijn verslag aan te vullen. Al ruim vijftien jaar werkte hij nu al
voor de heer Pantin, maar nog niet eerder had hij zo’n moeizaam interview
meegemaakt. Hij herinnerde zich nog de eerste dag tijdens het solicitatiegesprek,
de heer Pantin had zijn diploma’s in gekeken en daarop gezegd: Buitenlandse
talen! E zelfs Fans! Nou,dat komt mooi uit. “Reeds de volgende dag liep hij al in
Parijs over de rue Lepic, om een verslag schrijven over een kunstgalerie. Het
stond hem nog helder voor de geest; het was niet meegevallen. Zijn enige kennis
over schilderijen was een bezoek lang geleden aan het Rijks museum met de
schoolklas. In gedachte zag hij weer het stoffige hotel in de rue Moulin met uitzicht
op de beroemde molen, de geleende schrijfmachine waarvan het lint nog
nauwelijks drukinkt bevatte. Het had hem een halve dag gekost een winkel te
vinden waar hij een nieuwe inktrol en papier kon kopen. Het zoeken naar het
Franse woord voor inktrol, na lang nadenken kwam hij op rouleau d’encre . De
verkoper begreep het gelukkig, knikte en zei: “Vous cherchez un encreur” Toch
bleek later de heer Pantin tevreden te zijn over zijn verrichtingen daar. Het was
volgens zijn chef een goed leesbaar artikel geworden. Alleen het onderhoud met
Anneke daar kon hij geen kant mee op. Waarom begon zij over een zestallig
stelsel, terwijl hij toch dacht begrepen te hebben dat het om radioverzamelaars
ging. Thuis bleek inderdaad dat de kinderbox zes balletjes op een ijzer stangetje
heeft. Later met zijn vrouw in de supermarkt viel het hem op dat veel
verpakkingen zes, of een veelvoud daarvan bevatten. Zes bier blikjes in een
draagbare papieren verpakking, vier en twintig flesjes in een krat. Bij de kassa
dozen kersen bonbons waarop stond vermeld: inhoud twaalf stuks. Hij had het
meisje, werkzaam in de winkel gevraagd, waarom geen tien stuks. Zij dacht even
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na en zei, ze doen er meestal twee extra bij. Nou daar kon hij het mee doen, veel
schoot hij er echter niet mee op. Het werd zo langzamerhand een zes fobie, hij
ging er op letten en overal merkte hij dat de zes niet weg te denken is.
Allereerst al de klok met zijn twaalf uren, zestig minuten en zestig seconden. Hij
draaide aan het wieltje van zijn muis en een hele reeks van der Ploeghen kwamen
voorbij.
“Ook koffie?” Het was de secretaresse van zijn chef die het hem vroeg. Hij
antwoordde “”graag, daar ben ik wel aan toe.” Zij keek naar zijn monitor en zei:
“Nou, dat zijn er nog al wat en weet je nu welke je moet hebben? Hij schudde zijn
hoofd en vertelde haar in korte zinnen over het zestallig stelsel waar Anneke
tijdens zijn interview over begon. Zij schoot in de lach
“Ach Gerard, de mens is ook op de zesde dag geschapen, waar maak je je druk
over.” Gerard antwoordde adrem: “ Wij doen het nu in negen maanden!“
“Ja, je hebt gelijk, maar dat is dan anderhalf maal zes”, en ze liep door naar de
koffiemachine achterin het kantoor naast de kopieermachine.
Gerard was er niet blij mee en zocht verder op het Internet of daar iets te vinden
zou zijn dat helderheid zou kunnen verschaffen over het zestallige mysterie. Een
hand op zijn schouder deed hem achterom kijken; het was mijnheer Pantin die
nieuwsgierig even kwam kijken waarmee hij mee bezig is. “Het zestallig stelsel?
Dat is toch iets uit het verre verleden van de Babyloniërs? Dat komen we nu nog
tegen in de tijdrekening en de driehonderdzestig graden van een cirkel! In de
Arabische mystiek, het hexagram van het Salomozegel en natuurlijk ook in de
Davidster. Het is trouwens niet eens zo vanzelfsprekend dat wij met een tientallig
stelsel rekenen.”
Gerard geeft niet direct antwoord en Pantin vervolgd lachend: “De bijbel staat er
zelfs vol mee, zelfs Jezus had twaalf apostelen. Als je maar niet drie zessen achter
elkaar schrijft, dat is niet best.” Hij klopte Gerard nog even bemoedigend op zijn
schouder en slofte weer terug naar zijn bureau, in het kamertje met het grote
raam dat uitzicht heeft over de werkvloer.
Gerard mompelde: “hij moest natuurlijk weer even laten blijken dat hij op het
gymnasium heeft gezeten.”
Hij gooide de twee suikerklontjes met een plons in de koffie die de secretaresse
zojuist had gebracht. Op de monitor verscheen de tekst …De zes is het perfecte
getal omdat 1 + 2 + 3 = 6…
Hij drukte de monitor uit, het werd tijd zich te verdiepen in de tekst. “Zie ik straks
nog bij de lunch?’’ Het is Joop Handman, een al wat oudere medewerker die van
drie opgevangen woorden kans ziet drie A-viertjes vol te schrijven. “Nog altijd met
Anneke doende?” Gerard knikte ter bevestiging. “Heb je ook een foto van haar
gemaakt?“ Gerard moest bekennen dat hij daar niet aan had gedacht, achteraf
natuurlijk niet zo professioneel. Blijft de vraag of Anneke daarin had toegestemd.
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“Ik zie je!”, en Joop liep naar zijn bureau waar even later het geratel van zijn
vingervlug bediend toetsenbord Gerard jaloers deed opkijken. Hij zocht in zijn
agenda het GSM nummer van Anneke; toch nog maar proberen een afspraak te
maken. Hij nam de hoorn op en tikte de cijfers in. Hij hoorde de oproeptoon een
paar keer overgaan en legde de hoorn weer terug op de haak. Nee, misschien
beter eerst eens een afspraak maken met mijnheer van Schagen. Die zou hem
waarschijnlijk meer kunnen vertellen over juffrouw Anneke; ja, nog niet eens zo’n
slecht idee.
Hij schoof zijn stoel met een ruk achteruit en liep naar de voorraadkast om een
paar balpennen te halen en papier voor zijn printer. In de kast stond een doos met
pennen, op het deksel de tekst in grote rode letters, “Een Gros balpennen 0,7” en
links onder, zeker voor de duidelijkheid, 144 stuks zwart. Gerard bleef er even stil
naar kijken en dacht: het moet toch niet gekker worden!
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Het liep tegen Kerstmis
Het is al heel wat jaren geleden, in een tijd dat wij nog echte winters hadden met
sneeuw en ijs in Amsterdam. Ik had met mijn verloofde afgesproken om 's
middags kerstinkopen te doen in de stad. Mijn baas had het goed gevonden dat ik
na tweeën weg mocht en zij zou mij ophalen bij de zaak. Ik hoopte dat het een
rustige dag zou zijn en ik op mijn gemak in de werkplaats de nodige reparaties
kon afhandelen.
Net na de koffie kwam echter mijn baas binnenstormen met de mededeling dat ik
even naar het Columbusplein moest om bij een oude dame de televisie te
herstellen. Ze had wel geluid maar geen beeld, dus het zou wel wat met de
hoogspanning te maken kunnen hebben, was al direct zijn oordeel.
Ik dacht ‘dat zal wel’, hees mij in mijn jas, pakte mijn servicekoffertje en ging op
pad.
Het viel niet mee om met de fiets door de sneeuw te rijden, die hier en daar tot
een gladde pulp was vermalen door het verkeer, of tot een harde rand was
opgevroren. De tramrails waren hier en daar door de sneeuw niet goed te zien dus
het was oppassen om niet een dodelijke smak te maken. Gelukkig was het niet te
ver, en na een kwartiertje drukte ik op de bel naast de voordeur.
Een wat oudere vrouw deed open met de
vraag “U komt voor de televisie?” Ik knikte
en zij liet mij binnen. “Warm uw handen
maar even bij de kachel, u ziet er koud uit.”
Nou, daar had zij gelijk in, volgens mij
vroor het buiten 10 graden en ik was dan
ook blij dat de vrouw een hete bak koffie
voor mij neer zette.
Ik zag de TV al staan: een 17TX123, een
streekontvanger, een type waarvan ik er op
zaak er al vaker een onder handen had
gehad.
De dame die mij zag kijken stelde voor om
de TV in de keuken te repareren want daar
stond een geschikte tafel. Ik moest haar
gelijk geven, want in de niet te grote kamer
17TX123
stond maar een klein rond tafeltje waarop ik
onmogelijk de TV zou kunnen uitkasten als dat nodig zou zijn. Ik bracht de TV
naar de keuken. De vrouw had al wat kranten op de tafel gelegd, want stel er
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zouden krassen op komen...
Na het achterschot verwijderd te hebben en het toestel te hebben aangesloten zag
ik al gelijk de PL81 in de hoogspanningskooi rood opgloeien. Ik schakelde het
toestel uit om de buis uit zijn lijden te verlossen, maar bedacht dat de buis
waarschijnlijk al heel lang oververhit was geweest.
Zij had begrijpelijk geprobeerd om enig beeld op het scherm te krijgen en ten
einde raad ons gebeld.
Het is een simpel schema met een zelfoscillerende eindtrap. De schakeling heeft
geen stuurtrap die er voor zorgt dat een signaal wordt opgewekt om de eindtrap te
doen werken. Al uit ervaring begreep ik dat bijna zeker de booster condensator
van 33000 pF en met een hoge doorslagspanning van 1000 volt de schuldige zou
moeten zijn. Dat klopte, na controle bleek deze veranderd te zijn in een
doorverbinding. Met andere woorden: een volledige kortsluiting.
Nadat ik een nieuwe condensator er in had gesoldeerd, kreeg ik weer licht op het
scherm, echter niet voldoende: twee zwarte banden links en rechts gaven aan dat
er iets niet in orde was. De PL81 was te verzwakt om nog enige fut op te brengen.
Tot mijn schrik merkte ik dat ik geen nieuwe bij mij had in de servicekoffer.
Dat betekende terug naar de zaak om er een te halen. Prettig vond ik dat niet om
nogmaals de kou te trotseren. Kijkend op de keukenklok zag ik dat het al twaalf
uur was, dus dat werd opschieten.
Ik vertelde haar dat ik even naar de zaak moest en zo weer terug zou zijn. Zo snel
ik maar kon fietste ik door de sneeuw, kwam in een bocht nog bijna ten val, maar
wist mij rijdende te houden.
Mijn baas keek wel vreemd op dat ik zo gehaast naar binnen kwam en vroeg “Al
klaar?” lk schudde het hoofd en zei: “Ik heb een PL81 nodig voor die mevrouw op
het Columbusplein en het is al over twaalf, dus enige haast is wel geboden als ik
straks nog kerstinkopen wil doen.”
Mijn baas keek vreemd op. “Over twaalven?” “Het is verdorie net elf uur. Het is te
hopen dat je met de kerst een horloge krijgt, misschien een goeie tip voor je
verloofde als je straks nog de winkels afgaat. Tenminste, als je daar de tijd voor
hebt.”
Die grijns op zijn gezicht vergeet ik nooit meer.
Als ik weer buiten kom lijkt het wel kouder geworden te zijn: een ijzige wind was
opgestoken, het zat mij vandaag niet mee.
Als ik eindelijk weer aan de keukentafel zit en de nieuwe PL81 in zijn voet heb
gezet, werkt de TV weer perfect. De dame is blij verrast dat ik het toestel heb
weten te repareren en dat zij met de kerstdagen ieder geval niet verstoken zal zijn
van haar favoriete programma's.
Ik kijk weer op de klok, maar die staat nog steeds op twaalf uur. “U mag die klok
ook wel eens na laten kijken.”
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“Welke klok?” vraagt zij verbaasd.
“Die daar op de keukenkast.”
Ze schiet nu in een onbedaarlijke lachbui. “Dat is geen klok maar de
keukenweegschaal!”
Nu zie ik het ook: het is zo'n ouderwetse weegschaal die tot 12 kilo kan wegen.
Volgens mij hebben ze daar vroeger oude wijzerplaten van klokken voor gebruikt.
Hoe kon ik zo stom zijn, nou ja, als zo vluchtig kijkt is een vergissing gauw
gemaakt.
Als ik even later, na afgerekend te hebben, de voordeur achter mij dicht trek, hoor
ik haar nog lachen...
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Maupassant
De serveerster had zojuist het door mij bestelde wijntje gebracht en heerlijk
zittend op het terras genoot ik van het zonnetje. Ik had een mooi uitzicht over het
pleintje in Colmar, waar veel toeristen en andere lieden van divers pluimage
voorbij slenterden.
Om mijn Frans wat op te vijzelen had ik een boekje meegenomen van de schrijver
Maupassant, getiteld Mont-Oriol. Net als ik de eerste regel heb gelezen, waarin
beschreven wordt dat de vroege badgasten het water al hadden verlaten en
langzaam terug slenterden twee aan twee of alleen, onder de schaduw van de
bomen, werd ik op mijn schouder getikt.
“Weer verdiept in een radiotechnisch boekwerk?”
Verschrikt keek ik op, en tot mijn verrassing stond daar Anneke van der Ploegh.
Zij is toch de laatste die ik zou verwachten aan te treffen hier op het pittoreske
pleintje. Snel was ik echter van mijn verbazing bekomen. Ik vroeg haar te gaan
zitten en wenkte de serveerster.
Nadat zij een slokje van het haar aangeboden wijntje genomen had, zei ze: “Ik
moet u eigenlijk bedanken, want u hebt ongemerkt de oplossing gegeven voor een
probleem waar ik niet uit kon komen.”
Het leek mij wat ver gezocht, want Anneke is en blijft voor mij het technisch
radiowonder, en ik zou haar dan ongemerkt geholpen hebben? Ondenkbaar
eigenlijk. Nieuwsgierig geworden vroeg ik haar wat mijn inbreng dan wel geweest
zou zijn.
Ze keek mij glimlachend aan en zei: “Dat is een lang verhaal.”
Ik sloeg mijn boek dicht en zei: “Laat horen”.
“Het is zeker al zo'n twee maanden geleden dat een kennis van mij langs kwam
met een doos radio-onderdelen die hij op een kofferbakmarkt had gekocht.
Tot mijn verwondering waren het twee complete bouwsets voor de Pennicore
1933. Een toestel, ooit beschreven in Radio Bulletin. Een tweekringer met de
Varley spoelen BP30 en BP31. Je raadt het al, we hebben beiden het toestel
gebouwd exact volgens het bouwschema om geheel in stijl te blijven.
Het bleek echter dat mijn toestel wat gevoeligheid betrof beduidend minder was
dan die van mijn vriendin. Verwisselen van de lampen, het eerste waar je toch aan
denkt, had geen enkele invloed. Alle spanningen waren gelijk, diverse metingen
aan onderdelen gaven geen enkel verschil aan. Opmerkelijk was wel, dat als ik de
antenne via een kleine condensator aansloot op de variabele condensator van de
detectorspoel beide toestellen de zelfde gevoeligheid hebben. Het moest dus iets
zijn met de hoogfrequent versterking.
Het was onbegrijpelijk en ik had al bijna de moed opgegeven om hier verder nog
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tijd aan te besteden.
Laatst echter bezocht ik in Haarlem uit nieuwsgierigheid één van uw
cursusavonden. Er werd gesproken over neutrodyniseren en u zei op een gegeven
moment, dat als het rooster van de hoogfrequent lamp positief wordt, de
anodestroom stijgt en dus de inwendige weerstand kleiner wordt. Natuurlijk voor
mij geen nieuws, maar toen begreep ik ineens wat misschien de oorzaak zou
kunnen zijn van mijn Pennicore probleem.
Als de inwendige weerstand afneemt, dan wordt de demping op de anodespoel
groter, wordt daarentegen het rooster negatief dan neemt de demping af omdat
de inwendige weerstand groter wordt. Dat betekent dus dat de demping bij de
positieve en negatieve amplitude van de draaggolf niet gelijk is.
Nooit aan gedacht, maar nu werd het mij duidelijk. Detecteren betekent
gelijkrichten en welk deel van de amplitude laat je door?
Stel dat ik de detectorspoel verkeerd om had aangesloten... nee onmogelijk, dan
zou ik alleen nog maar de lange golf kunnen ontvangen. Maar de plaatspoel? Ik
dacht, het zou best kunnen dat ik een fout heb gemaakt en dat daardoor de
roosterdetector juist dat signaal na detectie versterkt dat het meest is gedempt.
Nog kon ik het niet geloven en het leek mij ver gezocht, nergens had ik daar ooit
iets over gelezen. Maar stel dat het zo is?
Ik nam mij voor thuis direct een proef te nemen en de plaatspoel andersom aan te
sluiten. Eenmaal thuis heb ik eerst gekeken of ik zelf geen fout had gemaakt,
maar de bedrading was gelijk aan die van de bouwtekening.
Toch de aansluitingen zonder enige verwachting omgedraaid en tot mijn verbazing
was nu de gevoeligheid behoorlijk toegenomen. Ik kon het niet vergelijken daar
mijn kennis zijn toestel al had meegenomen. Maar ik was er nu van overtuigd dat
er nu geen verschil meer zou bestaan. Ik neem aan dat de Varley spoel inwendig
verkeerd is aangesloten, een fabrieksfoutje."
Ik keek haar wat verbaasd aan en zei: “Een leuk verhaal maar technisch
gesproken slaat het nergens op”.
Ze schoot in de lach. “Ik moet er weer vandoor, mijn vriendin wacht verderop.”
Ze gaf mij een zoen op de wang en stapte haastig op. Ik keek haar nog even na
maar al spoedig verloor ik haar uit het oog. Ik keek naar mijn boek waarop met
grote letters stond: Maupassant, en ik dacht “en-passant kwam zij voorbij”.
Ik schudde het hoofd en sloeg mijn boek weer open om te lezen hoe het verder
ging met de badgasten.
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De 2511
Zondagmiddag na afloop van het optreden van pianiste Emmannuelle Swiercz in
de kleine zaal van het theater de Vest, waar ik met mijn schoondochter en
kleinkind Dominique had genoten van de Impromptu’s van Frederic Chopin,
bezochten wij aansluitend het Stedelijk Museum. Daar werd een tentoonstelling
gehouden over kinderkleding uit de jaren vijftig. Kinderen mochten zich verkleden
en kwamen op de foto. Voor mij niet zo interessant om patronen en oude Libelles
door te bladeren. Dominique vond het prachtig en daar wij al vroeg waren kon zij
al direct aan de verkleedpartij beginnen. Zelf liep ik nog wat rond en bekeek op
diverse panelen foto's van oude naaimachines en wat in die tijd gebruikt werd om
kleding zelf te maken.
Terwijl ik voor een foto stil stond, werd ik aangesproken door een dame die zo
geschat mijn leeftijd zou kunnen hebben. Elegant gekleed maar niet zo dat je zou
zeggen een opvallende verschijning.
“Ziet u die knoopjes waar deze foto's mee zijn bevestigd? Dat zijn speciale
knoopjes die heel blijven in de mangel. Wist u dat ik zangeres ben geworden? lk
zing nu nog altijd in een koor.” Ze ratelde maar door en sprak met mij alsof ik
haar zou moeten kennen. We liepen beiden weer verder ieder een kant op.
Ik was benieuwd hoe ver het met Dominique was. Zij was al omgekleed maar
wachtte op de fotograaf. Ik ging aan een tafel zitten en vervolgde met het lezen
van oude damesbladen.
De dame kwam nu naast mij zitten en zei: “Je kent mij toch wel? We zaten samen
in de klas op de MULO.”
Ja, nu ik goed keek wist ik het weer: Elly Schaafsma. Zij zat een bank voor mij;
een mager meisje met vlechten. “Ja, je bent Elly, nou zie ik het, je bent nog niet
veel veranderd, dat is leuk zeg, hoe gaat het er mee?”
We babbelden wat over vroeger en op een gegeven moment zei ze dat ik eens
langs zou moeten komen, want ze wilde mij wat laten zien waar ik zeker interesse
in zou hebben. Op dat moment vlogen de herinneringen van vroeger door mijn
hoofd. De avond dat ik haar zou helpen met wiskunde op haar kamer, toen liet zij
mij ook van alles zien maar dat had meer met biologie dan met algebra te maken.
Maar nieuwsgierig had ik toen alles goed bekeken en er een hoop van opgestoken.
Nog hoor ik haar zeggen, kijken doe je met je ogen. Ik wist haar echter te
overtuigen dat voelen er ook bij hoort. Ze liet het toe en maakte kirrende
geluidjes, die mij toen aangenaam in de oren klonken.
Nu na bijna zestig jaar zat ze naast mij. Ik had het idee dat ik een kleur kreeg
toen ik haar vroeg “Wat wil je mij laten zien?”
Ze wilde dat niet vertellen. Dat zou ik wel te zien krijgen als ik bij haar langs
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kwam. Het was een verrassing.
We maakten een afspraak en ik ging weer naar Dominique, waar de fotograaf de
foto al genomen had.
Twee dagen later belde ik bij Elly aan en was ontzettend benieuwd wat ik te zien
zou krijgen. Een herhaling uit onze schooltijd?
Na gezellig een kop koffie te hebben gedronken vroeg ik nieuwsgierig wanneer de
verrassing zou komen.
“Wacht even, ik ga je nu verrassen met iets dat je zeker zal verbazen. Het is iets
wat je denk ik wel eens eerder hebt gezien, wacht maar, ik kom zo terug”.
Ze ging een deur door die volgens mij toegang gaf naar een slaapkamer. Van
achter de half gesloten deur hoorde ik haar zeggen: “Even geduld dan laat ik je
mijn doos zien waar ik al mijn hele leven mee rond sjouw”.
Ik kon mijn oren niet geloven, dat was toch te gek voor woorden. Stel dat ze
naakt de kamer binnen zou lopen, de mensen konden zo van de straat naar binnen
kijken. Ik wist even niet wat ik er van denken moest. Ik hoorde haar wat
rommelen in de slaapkamer, geluiden die allerlei vermoedens bij mij opriepen en
ik dorst nauwelijks te kijken toen ze weer de kamer stapte.
In haar handen had zij een schoenendoos, die ze voor mij neer zette op de tafel.
“Het was even zoeken maar hij stond onder in de linnenkast.”
Voor mij een geweldige opluchting.
“Maak maar open”, zei ze.
Ik haalde voorzichtig het deksel van de doos en daar lagen netjes op een rij vijf
radiolampen.
Zij wees naar twee E442’s en zei: “Die vind ik het leukst, met
die hoedjes”.
Ik hoorde het nauwelijks, want hier lagen tot mijn verrassing
netjes op een rij de lampen uit een Philips toestel type 2511 uit
1929. Natuurlijk vroeg ik haar hoe zij daar aan kwam.
Ze waren van haar vader geweest, die had ze in de oorlog uit
het toestel gehaald toen het ingeleverd moest worden. De
Moffen hadden er niks van gemerkt en al die tijd waren deze
lampen in de schoenendoos bewaard gebleven. Zij had ze na
haar vaders overlijden bewaard. Na het lezen van het artikel in
de Zondagskrant over de Alkmaarse radioverzamelaar, waarin
ze direct mij had herkend, was het sindsdien haar voornemen
E442
geweest ze mij een dezer dagen te geven.
Ik was er begrijpelijk blij mee en een uurtje later, na nog wat nagebabbeld te
hebben ging ik weer op huis aan met de doos onder mijn arm.
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Mobach
Ieder keer dat ik Parijs bezoek maak ik van de gelegenheid gebruik om even rond
te lopen op de vlooienmarkt in Clignancourt. Niet de hallen, waar gevestigde
antiquairs dure zaken uitstallen die zelfs je Visa kaart te boven gaan, maar de
straatjes daar omheen, waar men met slechts een kleed op de grond de meest
wonderlijke waren aanbiedt.
Dit keer bleef ik staan bij een wat onmogelijke hoop bijeen geraapt spul,
waarachter op een oude stoel een zwaar gebouwde koopman slaperig en uitgezakt
aan een sigaar lurkte. Niet deze figuur, die zo paste in het beeld van zijn
uitstalling, maar een kastje dat veel weg had van een kristalontvangertje, deed
mij bij deze bonte verzameling van diverse zaken stilstaan.
Juist op het moment dat ik het wilde oprapen om het nader te bekijken werd ik
opzij geduwd. Het bleek een jongeman te zijn met een imposante uitrusting, een
zware rugzak met daar bovenop nog een opgerolde deken of wat het ook mocht
zijn. Ik schatte hem een jaar of vijfentwintig.
Hij stond daar met die blik in zijn ogen die je vaker bij verzamelaars ziet als ze
iets van hun gading zien, angstig omdat zij al direct het idee hebben dat er
meerdere mensen in de buurt zijn die hetzelfde zoeken en het zelfs al hebben zien
liggen tussen de op de grond uitgestalde koopwaar. Wat hij wilde oppakken was
mij niet duidelijk, maar nieuwsgierig geworden keek ik naar de verwoede pogingen
van de man om voorover te bukken.
Met die zware last op zijn rug was het niet mogelijk zijn evenwicht te bewaren. Ik
verwachtte dan ook niet anders hem elk moment te zien neertuimelen tussen de
curiosa.
Een meisje, ook al omhangen met allerlei attributen en daarmee duidelijk zijn
vriendin of misschien wel zijn vrouw, riep hem toe “Pas op straks val je voorover!”
Ik begreep dat het Nederlanders waren, die tijdens een trektocht Parijs aandeden.
Om te voorkomen dat haar vriend voorover zou vallen, trok zij met een ruk aan de
grote rugzak die hij meedroeg. Het gevolg was dat hij nu juist achterover viel, en
als een schildpad op zijn rug kwam te liggen, spartelend met armen en benen die
nauwelijks de grond raakten, om weer overeind te komen.
De grote opgerolde deken was er de oorzaak van dat hij zich niet op zijn zij kon
rollen.
Enkele voorbijgangers bleven staan en dachten hier een artiest bezig te zien met
acrobatische toeren. Niet zo verwonderlijk, want er waren meerdere lieden die hier
en daar hun kunsten vertoonden. Ik had al een accordeonist gezien en een meisje
dat stilstaand probeerde op een beeld te lijken.
Een der aanwezigen wierp een geldstuk in zijn richting, dat het meisje opraapte en
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probeerde terug te geven met de woorden: “Nee geen geld gooien hoor, hij is
gevallen!”
Dat werd niet verstaan door de omstanders die dachten dat zij de gulle gever
vriendelijk bedankte. Ook een paar anderen pakten hun portemonnaie, maar
gezien de toch wat eenvoudige, harkerige vertoning van onze jongeman, die
alsmaar probeerde om overeind te komen, bedachten zij zich en liepen
hoofdschuddend verder. Dit was kunst op een wel erg laag niveau.
Het meisje kwam nu op het idee om de rugzak los te gespen, en bevrijd van de
last kon de jongen weer opstaan. Nogmaals keek hij naar wat hij wilde oprapen
tussen de diverse spullen en wist het nu te pakken. Een blauw vaasje, versierd
met wat gele krullerige bloemen.
De koopman nam de vette sigaar uit zijn mond en riep “Hein, vous êtes un
connaisseur, c'est une très rare faïence!”
Ik had niet de indruk dat ze begrepen wat er werd gezegd, maar ik dacht: daar zal
wel een verdacht prijskaartje aan hangen.
Ik legde het apparaatje weer terug, dat achteraf toch niet bleek te zijn waar ik het
voor aanzag en wandelde verder.
Een half uur later nam ik plaats aan een tafeltje op het terras van het café
“Marine” en bestelde een bière pressé. Naast mij zag ik tot mijn verbazing ook de
jongelui zitten die beiden een Carola hadden besteld met een rietje. Een wat
frommelige, met een touwtje dicht gebonden schoenendoos stond midden op het
tafeltje.
Ik vroeg de jongen of het gelukt was met zijn vaasje.
De jongen keek mij blij lachend aan en zei: “Het is een Mobach”.
Ik begreep dat niet en zei: “Hoezo Mobach?”
Hij antwoordde: “Dat vaasje, het is een Mobach, een
vrij bekend merk dat veel wordt gezocht, daar heb ik
echt geluk mee gehad om dat op de markt te vinden en
voor een redelijke prijs mag ik wel zeggen”.
Ik vertelde hem dat mijn kennis op dat gebied niet
verder reikte dan Delfts Blauw en Villiers.
Hij lachte en zei: “Villiers is een motorfiets, u bent in de
war”.
Ik moest dat echter tegenspreken daar ik op een veiling
in Alkmaar toch zeker weten divers steengoed van dit
merk had gezien. Maar hij reageerde daar niet op en zoog een flinke hoeveelheid
water met koolzuur omhoog uit het flesje. Hij haalde nu het vaasje te voorschijn
uit de kartonnen schoenendoos waar de koopman het tegen breken in had verpakt
gerold in wat oude kranten. Met stralende ogen van geluk dit kunstwerk te hebben
gevonden, bekeek hij het geglazuurde vaasje in het zonlicht. “Kijk maar, hier staat
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het: Mobach”, en hij toonde mij de onderkant waarop moeilijk leesbaar iets stond
geschreven dat er op leek.
Ik bekeek het aandachtig, maar kon niet goed lezen wat er stond. “Het is amper te
lezen wat er staat, maar het is ook nogal vuil denk ik”.
Hij bekeek het nu ook en merkte op: “Ja, het is wat smerig geworden daar op
straat, wacht maar”. Hij maakte zijn duim nat en veegde hiermee het vuil van de
bodem. Er was nu niets meer te lezen, slechts een geheel vlekkeloze bodem was
zichtbaar. De tekst “Mobach” was met het vuil mee verdwenen.
De jongeman werd eerst spierwit en daarna rood in het gezicht terwijl hij uitriep:
“Ze hebben me verdomme voor 200 Euro belazerd!” “Kom!”, riep hij tegen het
meisje en schoof het metalen stoeltje waar hij op zat met kracht achteruit, hees
zich haastig in zijn tuig en klikte verwoed de riemen vast. “We gaan er mee
terug!” Het meisje volgde hem zo gehaast dat haar stoeltje omviel, met als gevolg
dat iedereen die daar zat opkeek.
Op het tafeltje bleven twee nog half leeggedronken flessen Carola achter en een
oude gekreukelde krant. Een ober stormde naar buiten, maar het was al te laat.
Kwaad schreeuwde hij: “Salaud!”
Ik zag ze haastig weer in de richting van de rue Lécuyer verdwijnen, er niet aan
denkend dat ze nog niet hadden afgerekend. Ze waren trouwens weg voor ik het
wist, anders had ik ze natuurlijk nog kunnen vertellen dat de koopman er
waarschijnlijk niet meer zou zijn.
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De wekker
Ze zwaaide hem vanachter het raam gedag. Hij keerde zich nog even om bij de
hoek van de straat en groette terug. Hij sloeg nu linksaf en fietste de Hoflaan in.
Ze bleef nog even staan en dacht weer terug aan die dag dat zij hem voor het
eerst zag. Het was in een café op het Waagplein. Ze was na een wandeling daar
binnen gelopen voor een kop koffie en vond daar nog een leeg tafeltje bij het
raam. Achter zich hoorde zij iemand met een zangerige stem roepen: “Drie bier en
neem er één mee terug” Ze draaide zich om en ze zag een wat uitgelaten man,
breed geschouderd en met een open gezicht, die daar zat met een lelijke magere
oude man, zeker zijn vader...
Er gebeurde iets vreemds met haar, een opgewonden gevoel… Ze had wel eens
gelezen over vlinders in je buik, nu begreep ze dat het geen flauwekul was. Er liep
een rilling over haar rug; daar zat de man waar ze van droomde. Op een of andere
manier wist zij in contact met hem te komen en ze genoot van zijn grappen, alleen
al hoe hij tot tien kon tellen. Een, drie, vijf, vier, acht, tien. Lachen geblazen
natuurlijk, vooral hoe hij er bij keek.
Twee maanden later trouwden ze. Het werd een ander leven dan dat zij zich als
kind voorstelde.
Gebrekkig tot tien tellen bleek geen grap te zijn, hij kon het gewoon niet.
Dankzij zijn geweldige kracht had hij een goede baan in de haven, en brood op de
plank zou er altijd wel zijn.
Maar een mens wil wel iets meer in het leven. Henk is oer eenvoudig en geen
enkel idee of voorstel kan je van hem verwachten. Ja, hij is erg lief en goed in bed
en het leek haar telkens of hij haar voor het eerst mocht beminnen. Later begreep
zij dat hij zich na een week al niet meer kon herinneren wat hij daarvoor had
gedaan.
Het enige waar hij liefhebberij in had, was om vroeg voordat het werk begon
vuilnisbakken en grof huisvuil langs te gaan. Zo was hij zelfs een keer met een
radio thuis gekomen. Zij had hem gewezen op het netsnoer dat er aan bungelde
en vroeg of hij soms ook vergeten was hoe het af was gelopen met de
kerstverlichting vorig jaar. Nou dat stond hem nog goed voor de geest, het was
een enorme schok geweest die zelfs de grootste stommeling niet zou kunnen
vergeten.
Vlug bracht hij het weer terug waar hij het gevonden had.
Een wat slome jongen met rood haar had geroepen: “Geef mij die radio maar,
daar ken jij toch niks mee”.
Vorige week kwam hij thuis met een wekker, stuk natuurlijk, maar hij ging hem
repareren. En zowaar: hij kreeg hem aan het lopen. Zij hielp hem om hem af te
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stellen op zes uur en zette de wekker naast zijn bed.
De volgende dag was het stil op straat en zelfs het hek op de kade waar hij werkte
was nog op slot. Pas een uur of twee later kwamen er enkele werkmannen
aangelopen, één opende het hek en vroeg aan Henk: “Sta je hier al lang? Je bent
meestal niet zo vroeg”. Een ander meende op te moeten merken: “In bed
geplast?”
Hij begreep dat de wekker nog niet goed was en dat er nog iets aan moest
gebeuren. Thuis wist zijn vrouw hem te vertellen dat er in de buurt een cursus
klokkenrestauratie was waar hij best eens heen kon gaan. Na langdurig
aandringen had hij toch toegegeven en nu was hij op weg gegaan met de wekker
in een doos achter op de bagagedrager. Zij had hem nog op het laatste moment
toegeroepen: “Doe je gebit in je mond, er zijn daar misschien wel nette mensen,
en trek een andere broek aan”.
Het was daar een geweldige drukte en rumoer, niet vanwege de klokken maar
vanwege de geringe opkomst. Het werd minder met de klokrestauratie cursus. Er
waren nog slechts negen man die deze avonden bezochten.
Begrijpelijk dat Henk met applaus werd binnengehaald.
Daar stond hij tussen de pendules, staande uurwerken en Friese doorlopers met
dubbel gewicht en lange slinger, met een armetierig wekkertje onder zijn arm in
een oude schoenendoos. Maar dat gaf niet, hij kreeg meteen al een pilsje om zijn
lidmaatschap te vieren, en dat terwijl hij nog niet eens had betaald.
Iedereen keek blij en er werd weer gelachen. Wist hij veel dat zijn komst het
voortbestaan van de club had gered?
Hij kreeg ook een tangetje en een schroevendraaiertje
en daarbij de opdracht: haal de wekker eerst maar eens
helemaal uit elkaar.
Dat viel nog niet mee maar het lukte, en na de pauze
mocht hij hem weer in elkaar zetten. Trots was hij toen
tegen tienen de wekker weer liep, beter dan voorheen
want je kon de wijzers nu zien draaien. Hij had zelfs nog
wat overgehouden: een wieltje met een klein veertje
eraan. Volgens de cursusleider was dat de onrust,
waarop Henk dacht: dat heb ik toch maar weer geflikt,
om het onrustige gedrag op te sporen. Een ander klopte
hem op zijn schouder en zei: "Ongelooflijk wat jij daar
hebt gemaakt, wij proberen al jaren om een Venusklok
te maken, maar jij hebt het in één cursusavond voor elkaar"
Henk vroeg verbaasd “Venusklok, het is toch geen sexklok?”
“Natuurlijk niet man, maar Venus draait sneller om haar as en dan is een dag zo
voorbij”.
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Hij vond het maar moeilijk te begrijpen, gelukkig bleef zijn vrouw thuis stil liggen
in bed.
Het was een heerlijke avond, vooral ook om dat de cursusleider nog een prachtige
belevenis wist te vertellen over een diensthorloge dat onder een tank was
gekomen die hij persoonlijk bestuurde en daarna nog precies de tijd aangaf.
Tenminste, op het moment dat hij er overheen reed, want verder is het niet meer
gekomen. Het was een leuk verhaal, dat door alle aanwezigen met aandacht werd
beluisterd. Hier en daar klonk zelfs wat onderdrukt gelach.
Henk kon het niet helemaal volgen en begreep ook verder niet goed waar het over
ging, maar toen de anderen na afloop van deze voordracht luidruchtig in hun
handen klapten deed hij opgetogen mee.
“Niet vergeten volgende week weer te komen hoor”, riepen ze hem nog na bij het
verlaten van het gebouwtje.
Nou, ze konden op hem rekenen, hij had genoten deze avond en de volgende
avond zou hij zeker weer present zijn.
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De defecte beeldbuis
Het is al weer heel wat jaren geleden dat ik bij toeval mocht meemaken hoe een
zich als TV reparateur uitgevende man te werk ging.
Het was in 1960 en ik had een
Ford
Prefect,
nog
een
zijklepper met mechanische
remmen, ooit gekocht door de
vorige eigenaar op de bon in
1947. Om deze rijklaar te
houden, moest er regelmatig
één en ander aan gebeuren.
Een kennis had een lucratief
autohandeltje en huurde een
schuur bij een in boer in de
Bijlmer. Ik mocht daar gebruik
maken van de brug en kon zo
op goedkope wijze de wagen
in perfecte staat houden. Het
had wel tot gevolg dat de reparaties zich niet tot mijn eigen auto beperkten, en zo
kwam ik verzeild in de motorenrevisie. Vele avonden was ik daar dan ook te
vinden.
Achter de boerderij stond een klein huisje waar Rinus met zijn vrouw Annie
woonden. Hij was van beroep landarbeider en werkte voor de boer. 's Avonds
dronken we daar altijd gezellig even een kopje koffie en keken naar het NTS
journaal.
Op een avond bleek de TV niet in orde. Ik bood aan om te kijken wat de storing
kon zijn, maar Rinus had al een monteur gebeld, die elk moment langs kon
komen.
Op de afgesproken tijd stond de man voor de deur, een vriendelijke, wat
slungelige figuur van zo'n jaar of veertig. Hij had een houten, blank gelakt
koffertje bij zich ter grote van een forse diplomatenkoffer met op het deksel de
tekst ‘TV-Service’.
Na een korte begroeting schakelde hij de TV in, keek even naar het lopende beeld
dat niet stil te krijgen was, en schakelde hem resoluut uit. “Is het goed dat ik de
TV op de tafel plaats?”, vroeg hij aan de vrouw.
Dat was geen bezwaar.
Rinus merkte op dat dan wel het netsnoer te kort zou zijn.
De man keek hem vriendelijk aan en zei: “Dat is niet belangrijk, ik controleer het
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toestel stroomloos, dat is minder gevaarlijk en zelfs effectiever. Je wordt dan niet
gehinderd door de hoge spanningen die een dodelijke schok kunnen veroorzaken”.
Rinus knikte begrijpend en hielp hem om het zware toestel op de huiskamertafel te
plaatsen, waar Annie snel even een oud kleed overheen had gegooid.
Het achterschot werd los genomen, de man hief het hoofd op en zei: “Ruik ik het
goed of is het wat anders?”
“Toch geen brandlucht?”, riep Annie, en ze stapte van schrik achteruit.
“Nee, ik dacht dat ik koffie rook.”
“Ach natuurlijk, ik zal even koffie gaan zetten, daarvoor zijn we immers hier.”
Nu pakte de man de koffer, plaatste die naast de TV en opende het deksel.
Nieuwsgierig wat voor meetapparatuur zich daar wel in zou bevinden, stond ik op
om te zien wat de man meegebracht had. Tot mijn verbazing zag ik enige meters
en schakelaars en enkele gekleurde signaallampen. Daarbij een vak met wat
meetsnoeren en wat klein gereedschap. Het zag er ingewikkeld uit, maar wat een
hoogtemeter en een 50 hertz tongenmeter nu met een TV van doen zouden
moeten hebben is mij nooit duidelijk geworden, en dan praat ik nog maar niet over
de grote voltmeter met op de schaal de tekst ‘accutester’. Ik wilde mij daar verder
niet mee bemoeien en dacht: het zal mij benieuwen wat er verder gaat gebeuren.
Rinus keek gespannen naar de handelingen van de man die met twee
meetsnoeren in het toestellen aan het rommelen was. De wijzers van de meters
bewogen zo nu en dan en soms ging er een van de signaallampen branden.
Daarbij draaide hij driftig aan diverse schakelaars van zijn meetkoffer, daarbij
onverstaanbare zinnen mompelend. Soms enkele verstaanbare woorden zoals:
‘mijn god’, en ‘dat zal toch niet?’, waarop Rinus telkens wat meer dichterbij schoof
om niets van het schouwspel te missen.
Onverwacht klonk er in de koffer luid een zoemer en een rode signaallamp begon
te flikkeren. Alle aanwezigen schrokken en keken de man vragend aan.
Nogmaals deed hij deze meting, en weer ging de zoemer af. De lamp bleef nu
constant branden.
De man liet zich achterover zakken in de stoel, drukte op een knop en de zoemer
viel stil.
“Dat is niet zo best; sluiting in de Wehneltcilinder, einde toestel”.
Rinus keek de man verschrikt aan. Wat voor een cilinder het zou moeten zijn was
hem niet duidelijk maar hij begreep dat het toch wel ernstig moest zijn. “Is er
niets meer aan te doen?” was zijn vraag aan de reparateur.
“Dat is zeker te repareren, de beeldbuis moet vervangen worden en dat kan ik hier
niet doen. Daarbij, het is gevaarlijk werk, met kans op implosiegevaar. Niet
voor niets gebruiken wij daarvoor beschermende kleding en een speciale
veiligheidsbril. Het blijft altijd risicovol, zo’n klus. En dan natuurlijk de prijs van
een nieuwe beeldbuis”.
108

De man schakelde de meetkoffer uit en borg de meetsnoeren in het daarvoor
bestemde vak.
“Wat denkt u dat het mij gaat kosten?”, vroeg Rinus, die wel begreep dat hij
diep in de buidel zou moeten tasten wilde hij het toestel laten repareren.
Het bedrag dat de man noemde, na een boekje geraadpleegd te hebben met
prijzen van onderdelen, deed Rinus verbleken en ook Annie was daar duidelijk
niet blij mee.
De man vervolgde echter: “lk begrijp dat dit koud op uw dak valt, ik weet het,
dergelijke reparaties lopen in de papieren. Echter, het toestel is al een paar jaar
oud en u zou dus kunnen besluiten een nieuw toestel aan te schaffen en deze in
te ruilen. Laat ik even vooropstellen dat ik geen TV toestellen verkoop, u zult
dus naar een radiozaak moeten gaan. Het is dus aan u om te beslissen dat u
het mij mee geeft ter reparatie of dat u zegt: gezien de hoge kosten lijkt het
mij beter naar een nieuw toestel uit te zien”.
Rinus dacht na en Annie schonk een tweede bak koffie voor ons in. Wij bleven
gespannen wachten hoe dit af zou lopen. Na enige minuten liet Rinus weten
toch maar van reparatie af te zien en een ander toestel te kopen, als het geld
bij elkaar gespaard zou zijn.
De man knikte begrijpend en vond het een wijs besluit. Met een dergelijke dure
reparatie is het soms beter de knoop maar door te hakken en te besluiten iets
nieuws aan te schaffen. Hij pakte nu een notaboekje en begon daar in te
schrijven.
Rinus keek verbaasd toe, even niet begrijpend wat hem nu weer te wachten
stond.
De man gaf hem nu de rekening met de woorden: “Dat is dan 38 gulden”.
“Zoveel!?”, riep Rinus, die van dat bedrag toch wel schrok. “U hebt niet eens
dat toestel gemaakt!”
De man bleef onbewogen, nam een slok van zijn koffie en sprak toen:
“Mijnheer, ik kom hier voorrijden met dure meetapparatuur, geef u een eerlijk
advies, bespaar u een dure reparatie. Had u liever gehad dat ik het toestel mee
had genomen en dat ik u later een dure rekening had gepresenteerd?”
Rinus schudde het hoofd, pakte zijn portemonnee en telde achtendertig gulden
uit.
De man nam nu afscheid en verliet de woning, Annie en Rinus armer
achterlatend.
Ook wij gingen weer terug naar onze werkplaats.
“Stel dat Rinus het toestel wel had meegegeven” vroeg mijn maat, “Had hij er
dan een andere beeldbuis in gezet?”
“Natuurlijk niet”, antwoordde ik hem. “De beeldbuis is niet kapot, de
synchronisatie werkt niet goed. Hij had hem naar een echte reparateur
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gebracht om het te laten maken en daarna net gedaan of de beeldbuis was
vervangen, dat is dan extra verdiend. Als je zo drie klanten op een avond hebt
tikt het ook lekker aan”.
De autohandelaar rolde een krik onder een gedeukte Opel en zei: “Ik had niet
eens door dat hij de boel in de maling nam, wat een zwendelaar, je moet toch
maar het lef hebben”.
Hij rolde nu een wiel met een als nieuw uitziende, met bandenzwart behandelde
coverband naar de auto om die er op te zetten. “Het is toch je reinste bedrog,
wat vind jij ervan?”
Ik luisterde er niet naar. Drie klanten op een avond met een vijfdaagse
werkweek, dat was gelijk aan het bedrag dat ik voor mijn Ford had betaald.
Niet eens zo gek als je daar goed over nadacht.
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De verzamelaar
De chauffeur hield de deur open van de taxi en Yvonne hielp haar oude vader bij
het instappen. Een kleine kartonnen doos die hij bij zich had mocht niet van hem
in de bagageruimte. Hij hield hem liever op zijn schoot in de auto, als een
kostbare schat die hij niet uit het oog wilde verliezen. Als zijn beide dochters ook
hebben plaatsgenomen kijkt hij met een droeve blik naar de woning waar hij
veertig jaar had gewoond. Dan zet de taxi zich in beweging, op weg naar zijn
nieuwe bestemming.
Henk, nu 83 jaar en al tien jaar weduwnaar, werd naar een bejaardenhuis
gebracht.
De laatste tijd was het steeds moeilijker om alleen voor zichzelf te zorgen. Yvonne
en Amber kwamen om beurten bij hem langs om hem te verzorgen, het huis op te
ruimen en zijn eten klaar te maken.
In het begin leek vader wat vergeetachtig, ach dat kan als je ouder wordt. Zijn
dochters schonken er weinig aandacht aan. Het werd echter steeds erger, zodat de
dokter er bij gehaald werd. Deze constateerde beginnende dementie en adviseerde
om vader niet langer alleen te laten wonen. Als dat ergere vormen zou gaan
aannemen, dan is dat onverantwoord.
Henk was echter verzamelaar van radio's en het huis puilde uit van toestellen,
lampen, onderdelen en boeken. Gelukkig had Henk soms heel heldere momenten
en begreep hij dat er niets anders opzat dan om zijn verzameling maar van de
hand te doen, nu hij dat nog kon. Meenemen kon hij het toch ook niet, en als hij
het niet bijtijds voor goed geld verkocht, nou, dan wist hij wel wat er later zou
gebeuren. Hij zag de aasgieren al om zijn huis rondslenteren om toe te slaan. Zijn
dochters stelden voor om overal een prijs op te plakken, dan zouden zij de
verkoop ter hand nemen. Want stel dat vader zou vergeten af te rekenen of zich
zou laten ompraten.
Zienderogen ging het achteruit met hem.
Echter, één doos wilde hij persé niet kwijt. Een wat verfrommelde kartonnen doos
met twaalf nog ongebruikte oude radiolampen uit 1917. De
bekende TM lampen met de ronde bol, door verzamelaars ook
wel sferische helgloeiers genoemd. Twaalf stuks, of wel een
dozijn, zoals dat vroeger gebruikelijk was.
Het was al heel lang geleden dat hij ze had gekocht op een
vlooienmarkt in Parijs. Nooit had hij er een lamp uit willen
verkopen. Ze zaten zelfs nog allemaal op dezelfde plaats in de
verpakking. Dat mocht niet verkocht worden.
Als zijn dochters zeiden: “Ach Pa wat moet je daar nou nog
TM lamp
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mee?” Dan pakte hij de doos en hield hem vast zoals een klein kind zijn
speelgoedbeertje. Nee, daar mochten ze niet aankomen.
Nog voordat zij enige bekendheid hadden gegeven van de verkoop, stonden er op
een zekere dag al twee heren voor de deur die met een vlotte babbel vertelden dat
zij de verkoop wel even zouden kunnen regelen. Met een professionele aanpak
zouden zij ervoor kunnen zorgen dat kostbare zaken niet verloren zouden gaan, en
op de juiste plaats terecht zouden komen.
De dochters, toevallig in de woning aanwezig, adviseerden hun vader om daar
vooral niet op in te gaan. De juiste plaats waar ze het over hadden zal dan wel in
de eigen woning zijn. De heren waren het daar niet mee eens, en vonden het
onverstandig om goede raad zonder meer in de wind te slaan en eerlijk
aangeboden hulp bot af te wijzen. Zij probeerden nog om de oude op andere
gedachten te brengen, maar de beide dames lieten duidelijk weten dat vader daar
geen oren naar had. Zichtbaar teleurgesteld, en met niet te verbergen kwade
gezichten vertrokken ze weer in hun grote stationwagen. Zo te zien hadden ze er
al op gerekend enige interessante stukken mee te kunnen nemen.
Na deze onverwachte ervaring meende Yvonne dat het beter zou zijn om niet te
adverteren en de raad op te volgen van een bevriende radiotechnicus in Alkmaar,
om alles in één keer te verkopen aan een serieuze en betrouwbare handelaar.
Anders zouden alleen de interessante stukken verkocht worden en met de rest blijf
je dan zitten. Afromen noemde hij dat, en Amber was het daar volledig mee eens.
Ze moest er niet aan denken allerlei pingelende en bedelende verzamelaars over
de vloer te krijgen. Vader zei niet veel; het meeste ontging hem.
Binnen een maand was alles de deur uit en alleen de doos was achtergebleven.
Nu zat hij met zijn doos op schoot achter in de taxi naast Amber treurig voor zich
uit te staren, op weg naar zijn nieuwe onderkomen. De ruime kamer met
ingebouwde keuken was al weken ervoor ingericht. Er waren wat meubeltjes
vanuit de oude woning naar de kamer van het tehuis gebracht, en als verrassing
een radio uit de verzameling: een 836A. Daar zou vader straks van opkijken.
De hoofdzuster had wel even vreemd gekeken, maar een radio mogen de
bewoners op de kamer hebben. Ze vond het wel een oud geval, maar ze kon daar
niets tegen inbrengen.
Tegen tweeën reed de taxi de oprijlaan op en parkeerde bij de hoofdingang. Een
nog jonge zuster kwam direct aanlopen. “U bent de heer Meiboom?”
Henk hoorde het niet. Hij was druk doende uit de auto te klimmen, maar Yvonne
knikte van ja. Waarop de zuster vroeg: “Wilt u een rolstoel?”
“Nee hoor, vader is nog redelijk ter been.” sprak Amber en hielp vader, die de
doos krampachtig vasthield door de draaideur.
De kamer bevond zich op de bovenste verdieping maar gelukkig was er een lift.
De zuster ging mee naar boven en ging ze voor door een lange gang waar diverse
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deuren op uitkwamen. Ze bleef staan voor deur 542. Op het naambordje stond
H.M. Meiboom. Vader was wel even verbaasd zijn naam op de deur te zien staan.
Nadat de zuster de deur had geopend stapte hij naar binnen. Dat zag er niet
ongezellig uit en een glimlach verscheen op zijn gelaat toen hij de 836A zag staan.
Even later kwam de hoofdzuster binnen lopen met de vraag: “Alles naar wens?”
Ze wachtte niet op een antwoord maar vroeg: “Wat heeft u in die oude doos?”
Henk keek op en zei: “Kijk eens, dat zijn mijn lampen”, en hij lichtte het deksel
van de doos.
Even keek de hoofdzuster naar de twaalf bollen met punt en sprak bits: “Die heb
je hier niet nodig. In de badkamer heeft u TL verlichting en verders gebruiken we
hier spaarlampen. Reservelampen heeft u hier niet nodig. Trouwens, die hoef je
ook niet mee te nemen.”
Ze wilde hem de doos afnemen, maar dat liet Henk niet toe en hij deed een stap
achteruit.
“Ook goed”, sprak de hoofdzuster, “schuif die doos maar zolang dan onder het
bed, dan hebben wij het er later nog wel over.” Ze keek op haar horloge en zei:
“Als er nog vragen zijn dan kan zuster Anne u verder helpen”.
Ze ging de kamer uit, maar in de open deur draaide zij zich om en zei: “Anne kom
even op de gang”. De zuster liep mee de gang op en Amber die het dichtst bij de
deur stond, hoorde haar tegen de zuster zeggen: “Laat die doos maar een paar
dagen staan en dan als hij een middagdutje doet, voorzichtig de doos weghalen en
in de container bij de achterdeur kieperen. Het moet toch niet gekker worden, stel
dat ze allemaal dozen met ouwe rotzooi meenemen, het is hier verdorie geen
pakhuis. Trouwens, de man is dement en hij is die oude peertjes toch zo
vergeten.”
Toen beide dochters weer op huis aan gingen praatten ze onderweg over de doos
die daar allesbehalve veilig onder het bed stond.
Telkens als zij later op visite kwamen, was het eerste wat ze deden, kijken of de
doos er nog stond, maar na drie weken stond hij er nog steeds. Dan verslapte toch
de aandacht; er zijn zaken die belangrijker zijn om je druk over te maken, en aan
de doos werd nog nauwelijks gedacht.
Het is zeker al drie maanden later als Amber tijdens een bezoek met haar zuster
aan hun nu al erg dementerende vader tijdens de koffie opmerkt: “Zou die doos
lampen er nog zijn?”
Deze was nergens meer te vinden, waar ze ook keken. En vader? Ach, daar
hoefden ze het niet aan te vragen, die zat als een plant naar buiten te kijken.
Er werd op de deur geklopt. Het was een zuster die met thee langs kwam. “Willen
de dames ook een kopje?”
Yvonne maakte van de gelegenheid gebruik en vroeg of zei iets wist van de doos
met lampen. Nee, daar wist ze niets van, misschien dat zuster Anne daar meer
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over zou kunnen vertellen. Ze had de doos wel eens gezien en zo'n oude lamp
bekeken.
“Stond de doos toen nog onder het bed?”, vroeg Yvonne.
“Ja, ik dacht het wel, het is zeker al zo'n drie weken geleden dat mijnheer
Meiboom mij zo lamp liet zien”.
Yvonne keek naar haar vader om hem iets te vragen, maar deze bleef uit het raam
kijken, en scheen niets op te merken van het gesprek met de zuster.
“Weet u waar ze nu zijn?” De zuster haalde haar schouders op en zei, terwijl ze de
thee inschonk: “Ze hebben ze waarschijnlijk weggegooid”.
Beide zusters schrokken op. “Weggegooid? Waarom?!, dat is toch te zot voor
woorden!”
De zuster zette de theepot op haar karretje en haastte zich om een koekje uit te
delen. “Waarom?”
Er viel even een stilte, alsof zij diep nadacht en vervolgde: “De hoofdzuster had al
eens gezegd dat ze onbruikbaar zijn, dus kunnen ze net zo goed de container in”.
“Onbruikbaar, wat is dat voor flauwekul”, riep Amber met luide stem. “Het zijn
kostbare radiolampen!”
Het zustertje schrok van deze uitbarsting. “Nou ja, ze zei ons dat het oude lampen
waren met rare fittingen met stekkers eraan die je nergens in kon draaien, dus
Anne zal ze wel opgeruimd hebben. Ik weet het verder ook niet. U moet het straks
maar vragen bij de receptie”.
Ze ging de kamer uit en trok de deur achter haar dicht.
Henk was zowaar aan tafel gaan zitten en speelde met zijn koekje. Hij was er met
zijn gedachten niet bij, hij zou zich er trouwens nooit meer druk over maken.
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De audiofiel
Al bij het derde glas bier kwam hij goed los, de barkeeper schoof hem een bakje
pinda's toe om ook niets van het gesprek te mogen missen.
“Kijk waarde vriend, bij mij geen Siltech in huis, mijn eindversterkers zijn direct
gemonteerd in de boxen. Ja, afgeveerd natuurlijk, en niet van die maffe
versterkerunits die anderen te pronk zetten. Het zijn uiterst uitgebalanceerde
krachtbronnen met ingehouden tegenkoppeling en zelf-controlerende vervormingsdiscriminatoren. Natuurlijk met de beste eindbuizen aller tijden: de 6L6. Nee aan
mijn lijf geen solid state.
Ach, wel een uitgaaf. Ik zei nog tegen mijn vriendin: “Zit je liever ergens in of
liever voor?”
Ze bedacht zich geen moment en zei: “Nou, ik weet niet waar je naar toe wilt,
maar dan kies ik om er voor te zitten.”
“Goed schat, dan zeggen we de bestelde Mercedes af en dan gaan we een
geluidsinstallatie aanschaffen waarmee je de visite nauwelijks de deur meer
uitkrijgt.”
Ja, zo is het gegaan, en ik ben er niet rauwig om, het is de aanschaf van mijn
leven. Mijn vriendin en ik brengen nu onze tijd door op een tijgervelletje voor de
geluidszuilen. Heerlijk. Nogmaals, een forse uitgaaf, maar als je eenmaal deze
stap hebt gezet dan weet je dat het geen weggegooid geld is.
“Als ik vragen mag, wat heeft u thuis om het gehoor te strelen? Een Amroh
Proton?” En hij verslikte zich bijna in een slok bier vanwege zijn minachtende
grijns.
Ik antwoordde hem: “Twee JBL monitorboxen en een NIKKO versterker, twee maal
tachtig watt. Sorry, met transistoren”.
Hij keek mij wat sappig aan.
“En u lijdt niet aan gehoorbeschadigingen door langdurig bestookt te zijn met
vervormingen? Toch wil het wel eens beluisteren als u dat goed vindt”.
“Komt u maar mee, ik woon hier niet zo ver vandaan, altijd goed om eens een
kenner te laten luisteren”.
“Wat u zegt, ik ben uiterst nieuwsgierig”.
Een halfuur later stonden wij voor de deur. Roos opende de deur en wij liepen
naar boven. Halverwege de trap bleef hij staan.
“Stil!”, riep hij, en hield een vinger tegen de lippen. Ademloos bleven wij staan
midden op de trap. Uit de kamer klonk muziek, hard genoeg om gehoord te
worden. Klassiek of modern, dat kan ik mij niet meer herinneren. Maar de man
verbrak de stilte met de woorden: “Dit is ongelooflijk zuiver en van een hoog
kwaliteitsgehalte, prachtig en gevoelig. Nu wil ik wel eens zien welke apparatuur u
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gebruikt. Ik durf het haast niet te zeggen, maar dat klinkt nog beter dan bij mij
thuis”.
Verbaasd keek ik hem aan. “Dat is niet de
geluidsinstallatie, dat is onze Philips 634, de
Lentebode uit 1934 die mijn vrouw eens per maand
even aanzet om de condensatoren op peil te
houden!”

Philips 634A Lentebode
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Beren
Het was voor mij even wennen om les te moeten geven aan een beer.
Het was Louis die hem had meegenomen en op zijn tafeltje had gezet. Ik hoorde
hem zeggen "Goed opletten hoor, en niet met je vlaggetjes zwaaien."
In de koffiepauze stelde ik Louis voorzichtig de vraag: ”Is uw beer erg
geïnteresseerd in de radiotechniek en is het waar wat ik heb horen vertellen dat hij
zelfs het morse beheerst?”
Hij knikte volmondig ja. “Jack is een van mijn pienterste beren, seint zeker twintig
woorden per minuut. Ik heb reuze steun bij hem gevonden tijdens de
morsecursus.”
“Heeft hij u daar bij geholpen?” vroeg ik met groeiende interesse.
“Geholpen? Zonder zijn medewerking had ik het zeker niet gered.”
Het klinkt misschien ongelooflijk, maar ik kon er begrip voor opbrengen. Het moet
mogelijk zijn contact te hebben met beren. Zeer veel leden zijn al vanaf hun
geboorte bevriend geweest met een beer en hebben daar hun eerste geheimpjes
aan toevertrouwd. “Uw beren volgen dus met belangstelling al uw verrichtingen”,
vervolgde ik mijn vraag, daar ik meer wilde horen.
“Jazeker, bij elke nieuwe aanwinst staan ze te dringen om het te bekijken en zijn
dan soms dol enthousiast.”
Het met overtuiging vertelde vervolg over het wel en
wee van de beren deed mijn geloof toenemen en
meer en meer kon ik mij voorstellen dat er inderdaad
een binding moet kunnen bestaan tussen mens en
beer.
“Zelf heb ik ook een beer”, vertelde ik hem. “Hij heet
Ot, en ik heb hem gekregen toen ik vier maanden oud
was. Nog altijd zit hij in mijn hobbykamer.”
Dit gaf aanleiding tot verdere onthullingen over het
leven met beren en hun inbreng in een mensenleven.
Toen ik na afloop van de cursus op de parkeerplaats
nog even wat napraatte, zagen we Louis wegrijden in
zijn vertrouwde Saab.
“Heeft hij het stuur rechts in de auto?”, vroeg Wim.
“lk zie hem namelijk rechts instappen.” We keken de
Saab na, tot hij ronkend uit het zicht verdwenen was;
er was echter niemand die op deze vraag reageerde.
Ik dacht bij mijzelf: Jack zal toch niet aan het stuur
zitten?
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Ik wilde er niet over praten maar het liet mij niet los. Het leek mij onmogelijk,
maar een beer die het morse beheerst kan net zo goed ook een rijbewijs hebben,
of niet soms?
De volgende cursusavond werden mijn twijfels weggenomen en werd mijn
vermoeden bewaarheid.
Toe Louis binnenstapte, was het eerste wat ik hem vroeg: “Met de auto
gekomen?”
“Nee, ik ben met de bus want Jack is ziek.”
Dus toch!
Toen ik ‘s avonds thuis kwam en mijn beer zag zitten op mijn bureau, zei ik hem:
“Je gaat mij toch niet vertellen dat je ook met de sleutel kan omgaan?”
Verbeelde ik het mij, of maakte Ot echt een beweging met zijn rechter voorpoot…?
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De piccolo
Het is al weer een tijd geleden, zeker wel zo,’n veertig jaar dat dit voorval zich
afspeelde tijdens een verjaarsfeest van tante Annie in de Quellijnstraat te
Amsterdam, in de bekende buurt de Pijp. In de grote huiskamer boven de
boekbinderij van mijn oom waren zeker wel zo’n twintig familieleden bijeen
gekomen om tante Annie’s verjaardag te vieren.
Oom Willem, die al bijtijds langskwam, speelde toentertijd als beroepsmusicus op
een piccolo in een symfonieorkest. Zelfs nu nog denk ik er wel eens aan terug hoe
mijn oom met zijn grote snor het voor elkaar kreeg om het piepkleine instrument
te bespelen zonder dat er haren van zijn knevel tussen de kleppen kwamen. Een
piccolo is een soort ocarina met kleppen of liever gezegd, een kleine octaaf
dwarsfluit. Gemakkelijk mee te nemen, want het past compleet met etui in de
binnenzak. Menige Es-bas speler was dan ook wel wat jaloers op oom Willem als
ze met het instrumentarium op reis gingen en zij met hun enorme bas moesten
proberen in de touringcar te stappen. Daarbij moest men ook nog voor twee
zitplaatsen betalen.
Bij de klassieke muziek die ten gehore werd gebracht door het orkest werd in elk
stuk meestal maar een paar maten de piccolo gebruikt. Mijn oom had dus meestal
rust en mocht dan ook de triangel of de bekkens bedienen. Handig, want die
konden ook gemakkelijk meegenomen worden. Hij noemde zich dan ook een
allround musicus.
Juist die vorige week hadden zij een grammofoonopname gemaakt, in die tijd nog
een 78-toerenplaat en oom Willem had zo’n grammofoonplaat meegenomen als
geschenk voor mijn tante. Ze was er dan ook erg blij mee, alhoewel haar voorkeur
toch eerder uitging naar Joseph Schmidt. Trouwens mijn hele familie had platen
van deze zanger.
Oom Henk, de man van tante Annie, had een prachtige nieuwe radio ter ere van
haar verjaardag gekocht, een B6X72A, compleet met een grammofoon. Nadat er
eerst getoost was met een citroentje met suiker werd de plaat voorzichtig uit de
hoes gehaald en op de draaitafel gelegd. Al bij de eerste tonen werd er
goedkeurend geknikt en vervolgens ging zo als gewoonlijk de conversatie tussen
de bezoekers weer door terwijl tante Annie nogmaals de glaasjes vulde met de
citroenjenever. Oom Willem luisterde echter
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aandachtig naar de muziek die
moeizaam
boven
de
gesprekken
uitkwam.
Overwacht sprong hij overeind
en schreeuwde: "Ik sta er niet
op!"
Het was gelijk doodstil en
iedereen keek verbaasd naar
oom Willem, die nogmaals, nu
met rood aanlopend gezicht,
de kreet herhaalde "Ik sta er
niet op!"
Niemand begreep er iets van,
de
plaat
was
nog
niet
afgelopen en de muziek vulde
de kamer. Nu riep oom Willem
kwaad: "Hoe kan dat nou?

B6X72A

Mijn fluit doet het niet!"
Een wat gevulde dame naast tante Annie boog zich naar haar toe en fluisterde:
"Hij kan zeker niet plassen, dat heeft mijn man zaliger ook gehad. Die is toen
geholpen in het ziekenhuis. Komt vaak voor bij oudere mannen".
Oom Willem die deze opmerking ook hoorde, maakte de aanwezigen nu duidelijk
dat het niets met een volle blaas te maken had, maar dat hij zijn dwarsfluit niet
hoorde en hoe dat nu toch mogelijk was. Trouwens de hele uitvoering van het
orkest was anders als dat hij het op andere platen had gehoord, een toevallige
foute persing? Dat zou dan toch jammer zijn voor tante Annie dat het nu juist deze
plaat moet zijn.
Het was oom Henk die begreep wat er aan de hand was en zei " Mijn god dan heb
ik je zeker achter het gordijn geschoven." Niemand begreep daar iets van, maar
oom Henk wenkte de bedroefde fluitist om naar de radio te komen.
Tot zijn verwondering zag deze dat boven een stel witte toetsen van het toestel
een langwerpige smalle tekening van muzikanten was afgebeeld. Links de
bassisten en vervolgens van laag naar hoog oplopend en rechts eindigend bij een
poppetje met een triangel. Oom Henk demonstreerde nu dat hij met knoppen links
en rechts gordijnen kan dicht trekken en hiermee de lage en hoge tonen kan
verzwakken en zelfs helemaal te niet kon doen. "Dus als je mij niet wilt horen
draai je het gordijn er voor?". Al onze inspanning tijdens weken oefenen en
repeteren om een werk van een componist foutloos ten gehore te brengen, wordt
met twee knoppen even de nek omgedraaid. Dat is toch niet normaal, dan sta ik
daar eigenlijk voor de kat zijn viool op mijn fluit te blazen!”, zei Willem nu hevig
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aangebrand. Henk reageerde daarop direct met: "Wat zeur je nu eigenlijk. Men
noemt dat klankkleurregeling, dat geeft de luisteraar de mogelijkheid het geluid af
te stemmen naar zijn eigen voorkeur".
Tante Annie wist de opkomende ruzie te sussen met de woorden "Ach Willem je
weet het toch, mijn man is a-muzikaal; hij kan nog geen eens fatsoenlijk een
mondorgel vasthouden!"
Henk reageerde er niet op, hij had het al vaker moeten aanhoren. Lang geleden
had hij eens geprobeerd een deuntje op een mondorgel te spelen en dat was niks
geworden. Zelf geboren in Amsterdam-Zuid, vlak bij het Olympisch stadion had hij
als jongen gevoetbald bij Blauw-Wit. Tijdens zijn verkering met Annie kwam hij er
al snel achter dat in haar familie nauwelijks aan sport gedaan werd. Hooguit een
paar tribunisten, leden die sport beoefenen door er naar te kijken, het merendeel
hield zich bezig met muziek. Annie’s moeder speelde piano en haar vader was een
accordeonist die veel op bruiloften en partijen speelde. Zijn zwager Toon
verzorgde dan de conference.
Ondertussen was Willem weer terug naar zijn stoel gelopen en mompelde in
zichzelf, de man weet niet beter. Hij had spijt dat hij de plaat had mee genomen.
Anneke, een lieftallig jong meisje met lang blond haar, keurig in twee vlechtjes
van zo geschat een jaar of zes kwam langs met een schotel met stukjes kaas:
"Wilt u er mosterd bij?" Hij doopte het stukje kaas in de mosterd en vroeg: "Zou
jij ook fluit willen leren spelen?" Zij schudde haar hoofd en zei: "Nee hoor, dat lijkt
mij niks, daar krijg je haar op je lippen van", en ze liep gelijk gehaast door naar
de volgende gast. Tante Annie die het hoorde zei: "Ach die kinderen, ze flappen er
maar van alles uit" en tot Anneke: "Pas op hoor kind, dat wil ik niet meer horen!”
Willem schonk er echter geen aandacht aan, hij keek mij aan.
"Wat vind jij van dat gedoe met die klankkleurregeling, je bent toch die
radiotechnicus?"
Ja, wat moest ik daar op antwoorden. Ik dacht even na en zei: "Philips is ooit
begonnen met een tussenstekkertje voor de luidspreker waarin een condensator
van 3000 cm is verstopt. Dat heeft veel fabrikanten er toe aangezet daarop door
te borduren en nu zijn ze al aan de overgordijnen toe."
Ik moest er eigenlijk zelf om lachen. Oom Willem niet, en hij bromde
kwaadaardig: "Ze zijn mesjokke!"
Gelukkig kwam tante Annie op dat moment met de belegde broodjes binnen. Oom
Henk had ondertussen de volgende plaat opgezet: "Heut’ ist der schönste Tag in
meinem Leben, Ich fühl zum ersten Mal, ich bin verliebt"; de vertrouwde stem van
Joseph Schmidt. De stemming kwam er weer in en het werd toch nog een leuke
verjaardag.
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De buurman
Hij leunde met zijn ellebogen op zijn bureau met het hoofd tussen de handen
geklemd. Herman was in een sombere stemming en liet in gedachten voorbij gaan
wat zich de afgelopen dagen had afgespeeld.
Zijn naaste buren gingen verhuizen en hij had gehoopt dat zijn dochter en haar
man dat huis hadden kunnen kopen. Helaas bleek de vraagprijs te hoog en
moesten ze het af laten weten. Echter, op nog geen honderd meter afstand, aan
de overzijde van de straat hadden zij toch na lang zoeken een leuke woning
gevonden. Gelukkig maar, want zij was in verwachting en wilde toch bijtijds de
kinderkamer klaar hebben. Twee jaar had het jonge gezin hier ingewoond bij haar
vader en moeder en nu stond de grote kamer op de eerste verdieping leeg.
Echter niet voor lang, want vader kon daar nu zijn hobbykamer van maken.
Al vanaf de lagere school had hij altijd geknutseld met elektronica uit liefhebberij.
Hij was sinds kort gepensioneerd en kon zich nu geheel wijden aan het
experimenteren met het bouwen van ontvangers en versterkers met transistoren.
Natuurlijk kwam de mogelijkheid ter sprake om straks op de kleine te passen als
vader en moeder even niet thuis zouden zijn. Dat bracht hem op het idee een
verbinding te maken, zodat, als vaderen moeder even weg zouden zijn, er toch
controle uitgeoefend kon worden door de grootouders. Mocht het noodzakelijk zijn
dan was het mogelijk om snel even naar het huis van hun dochter te lopen. Nu
kan je moeilijk een draad spannen over de straat en daarom was zijn keuze
gevallen op een eenvoudig zendsysteem zoals er vele beschreven staan in diverse
tijdschriften en op forums. Sommige zelfs nog met buizen! Tijd om eens te
informeren bij de technische commissie van de vereniging waar hij al jaren lid van
was, of zijn plan om op deze wijze een verbinding te maken mogelijk is.
Dat viel tegen. Degene die hij aan de telefoon kreeg bleek Piet PA3HDY te zijn, dus
zelf zendamateur. Deze kwam al gelijk met diverse bezwaren opdraven. Zelfs
erkende zendamateurs mogen slechts werken op daarvoor toegewezen
frequentiebanden en zeker niet op de middengolf. Dat er binnenshuis wat werd
gedaan met zeer laag vermogen om een ter plaatse aanwezige radio aan te sturen
was tot daar aan toe. Een verbinding maken zoals hij had gedacht was uit den
boze en kon wel eens tot grote moeilijkheden leiden, zoals een boete en
waarschijnlijk het in beslag nemen van de zender. Mogelijk ook nog - en dat hangt
van de opsporingsambtenaar af - de middelen om te moduleren. Verbaasd had
Herman gevraagd: " Welke middelen?" Dat waren volgens Piet eventueel de
draaitafel, cd-speler, bandrecorder of platenspeler en als het kan in de originele
verpakking en natuurlijk niet te vergeten de geluidsdragers. Nou dat ging Herman
wat te ver en antwoordde: "Ik werk alleen maar met een microfoon!" Waarop Piet
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vroeg: "Heb je een kunstgebit?" Het was even stil aan de lijn, voordat Herman
reageerde: "Ook inleveren, dat meen je toch niet?" Het antwoord was zelfs nog
onheilspellender: "Ook in verpakking, wat dus betekent dat je in hechtenis
genomen wordt."
Nee, met dat gesprek was hij niet erg opgeschoten en het leek hem het beste zich
nergens wat van aan te trekken en gewoon eerst eens te proberen of het hem zou
lukken een verbinding te maken tussen beide woningen. Met die controles zou het
wel loslopen, allemaal bangmakerij.
Een schema was gauw gevonden en door aan de eindtor nog ééntje parallel te
schakelen en zo het vermogen wat op te voeren zou het moeten lukken. Met het
testen was op de scoop een behoorlijk en goed gemoduleerd signaal te zien als hij
de toongenerator er op aansloot.
Zo was Herman de hele week aan zijn bouwsel aan het knutselen. Vooral de
antenne gaf problemen. Zou hij een forse ferrietstaaf gebruiken of een afgestemde
gerichte draadantenne. De installatie moest natuurlijk bij zijn dochter opgesteld
worden en deze was nogal precies, iets waar hij toch rekening mee moest houden.
Toen hij tijdens het wachten tot zijn soldeerbout de juiste temperatuur had bereikt
uit het raam keek, zag hij zijn nieuwe buurman naar buiten stappen. Hij had de
man nog niet eerder gezien, maar wat een betreurenswaardige stumper was het.
Strompelend en moeizaam bewoog hij zich naar het tuinhek dat hij na enkele
pogingen eindelijk open kreeg, waggelde naar een door de gemeente geplant
boompje op het trottoir waar hij zich wanhopig met een hand aan vast greep ten
einde niet ter plekke neer te vallen. Hijgend bleef hij daar gebogen staan, keek
even omhoog en zwaaide met zijn vrije hand gebrekkig naar de man die hij boven
achter het raam zag staan. Herman zwaaide terug en dacht: “mijn god, die man
heeft zwaar reuma, is spastisch en heeft nog astma ook zo te zien”.
Hij had de buren, die twee dagen geleden de woning hadden betrokken, nog niet
ontmoet, maar wat hij zag was toch wel erg. Die man was zonder meer
hulpbehoevend.
De dagen die daar op volgden was Herman druk bezig om zijn zendinstallatie te
voltooien. Om nu zeker te weten of het werkte, sloot hij er de toongenerator op
aan met 800 hertz en plaatste de antenne, gericht naar de overkant. Hij schakelde
het apparaat in en met een draagbaar ontvangertje vertrok hij naar het huis van
zijn dochter om te horen of hij de 800 hertz toon daar duidelijk kon ontvangen. Zo
ja, dan werkte het natuurlijk andersom ook.
Het werkte. Luid en duidelijk kwam het toontje door en wie weet hoe ver het
reikte. Met het afstemmen waren er zelfs meerdere punten op de schaal waarbij
de toon duidelijk door kwam. Herman stond er niet bij stil dat deze harmonischen
natuurlijk ongewenst zijn.
Na een kop koffie toog hij weer voldaan huiswaarts. De operatie was geslaagd en
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nu kon hij de zaak gaan installeren.
Toen hij bij zijn dochter de deur uitstapte zag hij een ambulance en een politieauto
voor de deur bij de buurman staan, die op het moment dat hij aan kwam lopen op
een brancard naar buiten werd gedragen.
De vrouw van de bloemenwinkel op de hoek fluisterde hem toe: "Hij heeft een
wegtrekking gekregen en ging zomaar onderuit, erg hè, hij woonde er net.
Hopelijk komt hij er weer bovenop."
Nu zag hij ook zijn nieuwe buurvrouw haastig in de ambulance stappen, die met
luide signalen direct daarop de straat uitreed, in haast naar het ziekenhuis.
De volgende dag, toen hij de krant uit het groene brieven busje bij zijn tuinhek
haalde, kwam zijn nieuwe buurvrouw ook naar buiten. Toch even vragen hoe het
met haar man gaat.
Het bleek nu al snel dat de man geen reuma had en zelfs geen astma, maar zwaar
hartpatiënt is en regelmatig problemen heeft met zijn pacemaker. In de vorige
woning moest hij zich vastgrijpen aan de geaarde verwarming als de tram voorbij
kwam om de hartritmestoornissen ten gevolge van de vonkende bovenleiding te
kunnen weerstaan. Vreselijk was dat en er was weinig aan te doen. De dokter had
dan ook aangeraden om in een rustiger buurt te gaan wonen. Nou dat was
tegengevallen. “Mijn man heeft hier in de drie dagen dat we hier nu wonen
regelmatig naar adem staan happen en is soms zelfs, terwijl hartkrampen zijn
spieren deden samentrekken en lopen nauwelijks nog mogelijk was, het huis
uitgevlucht om lucht te krijgen. Het lijkt wel of we hier in de buurt van een
tramremise wonen, zo erg zijn nu de aanvallen. Nee, we zijn er niet op vooruit
gegaan. Het medisch centrum overweegt om metingen te verrichten hier in huis,
waarschijnlijk zijn er stoorvelden die mijn man zijn pacemaker beïnvloeden. Mijn
broer had nog voorgesteld om weer opnieuw te behangen en er dan eerst
aluminiumfolie onder te plakken. Nou dat zag ik even niet zitten, het zat er net
vier dagen op en de lijm was nog niet eens helemaal droog. Maar alles wat we
eerder meemaakten is niet te vergelijken met wat er gisteren gebeurde. Mijn man
zat juist die dag rustig de krant te lezen en ik had net koffie ingeschonken. Het zal
tegen tienen zijn geweest. In een keer vloog mijn man omhoog uit zijn stoel en
viel trappelend op de grond. Moeizaam wist hij nog om hulp te roepen, ik was
namelijk juist even naar de keuken gelopen om de koffiepot terug te zetten. Ik
heb direct 112 gebeld en die waren gelukkig op tijd want anders…”, met haar
zakdoek droogde zij de opkomende tranen. Herman knikte, maar inwendig voelde
hij zich schuldig. Ze zei tien uur, en dat kon kloppen, want op dat moment had hij
de zender gemoduleerd ingeschakeld. Overduidelijk waren zijn experimenten de
oorzaak dat hij de buurman kwelde op een manier dat zelfs een beul er nog wat
van kon leren.
Hij wenste de vrouw sterkte in deze moeilijke dagen. Het zou wel weer goed
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komen.
Eenmaal in zijn werkkamer schakelde Herman de zender uit die zoveel leed had
veroorzaakt en zette zich treurig aan zijn bureau.
Hij dacht aan de arme man die nu op intensive care aan de monitor verbonden
lag, alleen maar omdat hij zo onkundig was wat betreft de gevolgen. Door het in
de wind slaan van waarschuwingen had hij een nietsvermoedende hartpatiënt het
gevoel gegeven in een magnetron te staan op volle sterkte.
Op dat moment kwam zijn vrouw binnen met een kop koffie. Ze was er al aan
gewend. Haar man was altijd zo druk bezig dat hij zich nauwelijks tijd gunde om
even beneden te komen. "Waarom zit je er zo treurig bij" vroeg zij hem. Hij keek
haar aan met een wat vreemde blik en mompelde: "Ik ben een slecht mens, of
nog erger, een moordenaar." Zij moest er om lachen: "Heb je weer zo’n driepotig
torretje om zeep geholpen of dit keer gelijk maar een heel stel? Gekkie, dan ben je
toch nog geen moordenaar, je bent een elektronicus! Dat weet je toch!”
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Twilight
Het is al weer een lang poos geleden toen ik op een avond gebeld werd door Gerrit
Beemsterboer, Geen onbekende van mij; hij had bij mij op de VERON cursus F
gezeten en was met ruime voldoendes geslaagd.
Hij vertelde mij dat hij op de TV de serie Napoleon volgt en gisteravond werd net
het deel uitgezonden over de slag bij Waterloo. Juist op het moment dat het
strijdgewoel in alle hevigheid op het scherm te zien was kwam zijn vrouw de
kamer in met de woorden: “ik moet even bellen”. Ze ging op de bank zitten bij de
telefoon en draaide het gewenste nummer. “Waar kijk je naar”, vroeg ze,
wachtend tot er opgenomen zou worden aan de andere kant van de lijn. Ze keek
daarbij naar de TV. “Waterloo” zei hij. Waarop zijn vrouw antwoordde “Oh, je
bedoelt het Waterlooplein in Amsterdam” Enigszins gepikeerd gaf hij te kennen
naar de serie Napoleon te kijken. Waarop zij hem liet weten nu op het beeld een
ambulance te zien die volgens haar in 1815 nog niet bestond. Ze had gelijk, hoe
kan dat nou? Nu viel het hem gelijk op dat hij niet meer naar kanaal twee keek,
maar naar kanaal vier. Snel pakte hij de afstandsbediening en drukte op kanaal
twee om niet te veel van het stuk te hoeven missen. “Ze zijn zeker niet thuis”, zei
nu zijn vrouw en ging naar de keuken om koffie te zetten. “Allemachtig”, zei hi,
“nu is er weer reclame”, maar hij zag gelijk dat hij nu naar kanaal 50 zat te kijken.
Gelukkig had hij de afstandsbediening nog in zijn hand om nogmaals naar twee
terug te gaan.
Ik luisterde aandachtig naar het verhaal van Gerrit die zo te horen niet erg blij was
met de situatie. De batterijen in de afstandsbediening had hij ook al vernieuwd.
Maar dat bleek niet de oorzaak te zijn van het verspringen van de zenders. Wel
was hem opgevallen dat het veelal gebeurde als zijn vrouw Ellie van de telefoon
gebruik maakte. Zou het aan de bekabeling liggen van de telefoon? Ik vertelde
hem dat ik morgen in zijn buurt moest zijn om wat weg te brengen en dan gelijk
van de gelegenheid gebruik zou maken om morgenmiddag even bij hem langs te
komen om ter plaatse te kijken of ik er iets aan zou kunnen doen. Hij was duidelijk
blij met mijn aanbod en zou zorgen dat de koffie klaar zou staan. Zelf had ik niet
zo direct het idee de zaak te kunnen oplossen. Ik mag dan wel enige ervaring
hebben in de geluidstechniek als musicus en als docent voor het examen
zendamateur, echter televisie is niet zo zeer mijn terrein.
De volgende dag was ik al bijtijds klaar met het wegbrengen van een Fender
gitaarversterker aan een klant in Heerhugowaard. De man was met de trein naar
Alkmaar gekomen om onze winkel te bezoeken. De gekochte versterker was wel
wat zwaar om er lopend grote afstanden mee af te leggen. Vandaar mijn aanbod
deze de volgende dag naar zijn huis te brengen. Toen ik terug liep naar de
parkeerplaats iets verderop, waar ik de auto had achtergelaten, hoorde ik mijn
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naam roepen. Toen ik mij omdraaide zag ik een vrouw op mij toe lopen. Ik
herkende haar direct: Anneke, die ik lang geleden had ontmoet op het kasteel
Nijenrode de Business Universiteit, en die sindsdien vaak mijn lezingen bezocht in
het land. Voor velen een radiotechnisch wonder, die tevens menig radiotechnicus
heeft weten te verrassen met de snelle wijze waarop zij een fout weet op te
sporen in een defecte ontvanger. Het werd een hartelijke ontmoeting. Haar auto
stond iets verderop. Ik vertelde haar dat ik nu op weg ging naar iemand met een
wat wonderlijke TV storing. Het onverwacht verspringen naar een ander kanaal. Ze
vroeg of dat nog ver rijden was, waarop ik antwoordde dat het een zijstraat van
de Middenweg is even voor de treinovergang. “Rij anders met mij mee er heen, ik
breng je dan wel weer terug bij je auto”. Daar had zij wel oren naar en ik dacht
“dat komt mooi uit. Twee weten meer dan een”. Onder het rijden vertelde ik haar
dat de man waar we heen gingen zendamateur is en niet geheel onkundig met
radiotechniek. Wel was het hem opgevallen dat het altijd gebeurde als de telefoon
gaat, en zijn vrouw de hoorn oppakt, maar ook als zij zelf gaat bellen. Er zou
volgens hem iets verkeerd gaan met de telefoon of de leidingen die door het huis
lopen.
Toen Gerrit de deur opendeed keek hij wel even verbaasd toen hij zag dat ook een
vrouw was meegekomen. Maar hij nodigde ons naar binnen met de woorden “Ik
zet er nog wel een kop koffie bij en ik heb appeltaart gehaald. Ik snij er nog wel
een extra punt af.” “Dat sla ik zeker niet af”, liet Anneke weten, en mij aankijkend,
“daar zijn wij wel aan toe”.
Na een gezellig babbeltje tijdens de koffie werd het tijd om het TV probleem te
gaan onderzoeken. Terwijl ik nog dacht, “hoe zal ik dat aanpakken”, had Anneke al
een idee hoe dat te doen. Ze zei tegen Gerrit: “laten we het naspelen. U zet de TV
aan en gaat op een willekeurig kanaal kijken wat er te doen is op de TV, en uw
vrouw gaat iemand bellen”. Zo gezegd, zo gedaan. Gerrit keek TV en zijn vrouw
Ellie ging bellen. We hadden geluk, want al bij het eerste ingetoetste cijfer sprong
de TV op een ander kanaal. Maar Anneke had tevens opgemerkt dat mevrouw een
kleine lamp liet branden en vroeg, “waarom doet u die lamp aan?”. “Ach het is hier
wat donker en trouwens wel zo gezellig. Het is trouwens een schemerlamp”. Daar
was Anneke het niet mee eens. Een schemerlamp is nog uit de tijd van het eerste
elektrische licht. Een hoog staande lamp, meer een verbouwde kapstok met een
heel grote, vrijwel ondoorzichtige ronde kap, om de gloeiende lamp voor het oog
te verbergen. “Wat u hebt staan is meer een bureaulamp die weinig licht geeft,
vandaar dat u over schemeren praat. Een tussenvorm tussen licht en donker. Deze
lamp geeft trouwens wel erg weinig licht. Volgens mij een 15 watt lampje. Als ik u
was zou er ik er een indraaien met een groter wattage”. Waarop Ellie zei, “dat heb
ik al eens geprobeerd, maar dan geeft het juist nog minder licht”, Anneke liep nu
naar het tafeltje waar de telefoon op stond en bekeek aandachtig de daar staande
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bureaulamp. Ze vroeg om een schroevendraaier en haalde de bodemplaat van de
lamp eraf om het inwendige te kunnen bekijken. “Ah”, riep ze nu, “hier hebben we
de boosdoener, een condensator van 1 uF, die staat in serie met de lamp. We
weten, tenminste diegene die wel eens berekeningen hebben gemaakt voor
luidsprekerfilters, dat een condensator van 1 uF bij 50 hertz een weerstand heeft
van 3200 ohm. Het is 1/ WC = 1/ 2x3,14 x 50 x 0,000001 dat is 3200 Bij 2 uF
door 2 delen = 1600 en ook als de frequentie stijgt naar 100 hertz ook delen door
2 enzovoort. Veel rekenen is niet nodig uitgaande van 1 uF = 3200 ohm.
Een 15 watt lamp heeft bij volle lichtsterkte een weerstand van 3200 ohm. De
lamp krijgt dus in serie met een condensator van 1 uF de halve spanning, Echter
de weerstand van de lamp zal dan wat lager zijn, omdat de gloeidraad minder heet
wordt. De lamp zal in ieder geval nog iets zwakker branden. De schakeling is te
beschouwen als een vast ingestelde dimmer”.
We begrepen dat de telefoon niet de schuldige was, maar deze bureaulamp.
Nogmaals deden we lamp aan en uit, en telkens veranderde de kanaalinstelling
van de TV. Wel opvallend dat ook hier Anneke de fout vrijwel direct wist te vinden.
Elke andere reparateur zou al direct het achterschot van de TV verwijderd hebben
en een universeel meter erbij gehaald hebben. Anneke heeft zelfs nauwelijks naar
het toestel gekeken, alleen maar of het beeld versprong, zittend op de bank bij de
telefoon.
Begrijpelijk dat Gerrit vroeg, “is hier wat aan te doen?”. Anneke stelde voor de
condensator te verwijderen of de lamp helemaal niet meer te gebruiken, want
deze zorgt voor een geweldige netstoring, zoals we dat kennen van een niet
ontstoorde stofzuiger. Het zijn storingen die de netspanning als een 50 hertz
draaggolfsignaal moduleren. Bepaalde apparaten waarin de voedingsstroom
onderhevig is aan onderbrekingen of waar impulsen optreden met frequentie
componenten, kunnen binnen het normale radiospectrum vallen. Dat kunnen ook
harmonischen zijn die ook op andere wijze de TV of ontvanger kunnen bereiken,
bij voorbeeld via het netsnoer. Je zou denken, dat kan toch niet, de voedingstrafo
is toch een onoverkomelijke drempel? Philips monteert zelfs een condensator
parallel over een van de secundaire hoogspanningswikkelingen om storingen te
onderdrukken. Bij een oudere radio is het verstandig deze er gelijk uit te knippen,
om te voorkomen dat de trafo vervangen moet worden als er sluiting door
veroudering in de condensator optreedt. Het is zelfs zo dat een gelijkrichtbuis of
diode als detector werkt.
Gerrit meende op te moeten merken dat dat toch wel erg vergezocht is. Maar
Anneke liet gelijk weten dat bij dubbelfasige gelijkrichting zelfs paralleldetectie kan
optreden! Ze zweeg even en bij het zien van enig ongeloof, ook door mijzelf, en
vervolgde, “denk maar aan een Fosterseely detector, zoals bij FM wordt gebruikt.
Maar ook kan de storing via straling in het toestel binnendringen, die als
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radiogolven gezien worden over een brede frequentieband. Ik denk dat hier de
storing, het verspringen van het ontvangstkanaal, kwam door de sterk wisselende
laadimpulsen van de voorschakelcondensator die via het net meegevoerd worden.”
Op dat moment vroeg Gerrit, “zal ik nog eens koffie inschenken?” Er werd
instemmend op gereageerd en Gerit zei, “Ellie snij dan ook de rest van de
appeltaart maar aan”. Ik dacht bij mijzelf, hoe komt Anneke nu weer op parallel
detectie? Dat is iets uit de beginjaren van de radio, om te proberen meer
versterking te verkrijgen. Maar dat geeft echter geen vergrote amplitude van het
laagfrequentsignaal. Toen ik Anneke daarop wees, kreeg ik als antwoord dat men
gemakkelijker met twee man een piano naar buiten kan dragen dan alleen. Het
leek mij beter hier verder niet op in te gaan. Ten eerste ik vroeg mij af, “kan ik
wel een piano alleen optillen, en ten tweede, waarom zou ik de piano buiten de
deur zetten?”
Het is Gerrit die het woord nam na de korte koffiepauze, “een condensator in serie
met een gloeilamp, kan dat geen kwaad? Ik mag toch aannemen dat er een flinke
stroom door loopt en zal hij toch wel erg warm worden?” Het was Anneke die
opmerkte dat de stroom in deze serieschakeling van lamp en condensator
nauwelijks 40 mA zal bedragen. De stroom loopt er niet door, maar er is wel een
constante ladingswisseling, waartegen het diëlektricum bestand moet zijn. Zie het
als een schutting waar aan beide zijden wisselend door boze buurmannen
tegenaan geduwd wordt. De schutting zwiept heen en weer en na verloop van tijd
valt de schutting om. Een condensator is, als het diëlektricum het begeeft, gelijk
lek en onbruikbaar. Warm worden is haast onmogelijk, de spanning ijlt 90 graden
na op de stroom. Dat betekent dat in een halve sinus een hele vermogenssinus
loopt waarvan de positieve en negatieve amplitude tegen elkaar weg vallen. Men
noemt dat het blind vermogen.
Gerrit merkte terecht op dat de lamp wel brand, maar volgens Anneke is de
energieleverancier vanwege deze faseverschuiving daar niet blij mee. “Piet wat is
jouw mening?” vroeg Anneke. “Ja, wat is een condensator eigenlijk. Het zijn twee
elektrische geleiders gescheiden door een isolerende laag. Worden deze geleiders
met een gelijkspanning verbonden, dan worden hierop gelijke ladingen opgebracht
echter van tegengesteld polariteit. De capaciteit van de condensator is het
quotiënt van lading en potentiaalverschil. Deze capaciteit is afhankelijk van de
grootte van de werkzame oppervlakken en van de dikte van de isolerende
tussenlaag het diëlektricum. In de sterkstroomtechniek worden condensatoren
toegepast ter verbetering van de arbeidsfactor (cosinus pi ) en ter onderdrukking
van radiostoringen bij roterende koolborstelmachines. De eerste condensator ooit
toegepast in een radio ontvanger, nog in de tijd dat er geen lampen waren
uitgevonden voor versterking van het signaal, is de zogenoemde
telefooncondensator van 2000 cm. Deze werd parallel aangesloten over de
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contacten van de hoofdtelefoon van 2000 ohm met gevolg dat deze kring in
resonantie komt zo rond de 1000 hertz. Dat komt overeen met de frequentie
welke door morse seinen goed zijn te ontvangen. Hierdoor ondervindt het
membraam van de telefoonschelp een sterkere aantrekkingskracht rond deze
frequentie”.
Anneke onderbrak mijn betoog met de woorden: “Piet, volgens mij loop je nu in
gedachten rond in het Teylers Museum in Haarlem. We hebben het nu over het
vervangen van weerstanden bij netspanningen”. “Ze heeft gelijk”, dacht ik
en vervolgde mijn uitleg nu meer gericht op de serieschakeling van lamp en
condensator. Het betreft hier een zwak brandende gloeilamp. Wat ik wel vaker
heb mee gemaakt in liften waar volgens voorschrift constant twee gloeilampen in
de kooi moeten blijven branden Bij langdurige stilstand in een weekeinde zou dat
overbodig zijn, zodat middels een tijdvertraging automatisch in de machinekamer
een condensator voorgeschakeld wordt, zodat nog net voldoende licht in de liftkooi
blijft branden. Men zou denken. waarom geen serieschakeling?, maar vergeet niet
dat dan extra leidingen nodig zijn in de soepele kabel naar de liftkooi. Ook nu nog
vervangen onze radioverzamelaars een defecte voorschakelweerstand van een
serietoestel vaak door een condensator. Stel, je hebt 800 ohm nodig, dan is dat te
vervangen door een C van 4 uF. Het is dan onmogelijk om het toestel dan nog op
gelijkspanning te kunnen laten spelen. Veel Japanse merken gebruiken in plaats
van weerstanden, condensatoren in hun serie radiotoestellen.” Anneke was dat
niet helemaal net mij eens en zei, “van die Japanners is dat wel begrijpelijk, die
toestellen zijn daar al na twee jaar qua mode verouderd en wat wordt
geëxporteerd naar bijvoorbeeld Nederland: geen mens gaat naar Tokio om beklag
te doen als zijn radio de geest heeft gegeven. Het vervangen blijft risicovol! De op
de condensator vermelde waarde kan vele procenten afwijken, de
verliesweerstand, hoewel in tangens vermeld op de condensator, kan vooral bij
reeds gebruikte condensatoren sterk vergroot zijn. Niet alle condensatoren zijn
geschikt voor wisselspanning! Daar worden hogere eisen aan gesteld. Deze zijn
voorzien van een X2 code. Weerstanden waarop alleen vermeld de maximum
gelijkspanning, dat moet minstens voor wisselspanning door twee gedeeld worden.
Vergeet niet, dat als een weerstand defect raakt, de radio niet werkt, meer
vanwege de onderbreking van de stroomkring. Een defecte condensator die nog
maar nul ohm meet zet uw toestel op de totale netspanning. Meestal zijn alle
buizen tegelijk stuk. Ja, daar moest ik Anneke gelijk in geven.
Ik keek op mijn horloge. Het werd weer tijd om op te stappen We namen afscheid
van familie Beemsterboer. In de auto op weg naar de parkeerplaats waar zij haar
auto had staan, zei Anneke: “je hebt niet eens wat afgerekend”. Ik antwoordde
haar, “ach ik ken Gerrit goed, we zien elkaar vaak op de maandelijkse bijeenkomst
van de VERON in Heiloo. Trouwens we hebben alleen maar een condensator
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verwijderd en die die ligt nog op het telefoontafeltje, en het schemerlampje is nu
een zonnestraaltje geworden”.
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Hoe zit dat nou?
Het kleine café ‘Het Sleutelaartje’ is bij veel radioamateurs bekend.
De eigenaar is een oud-marconist van de grote vaart. Vandaar die naam van het
etablissement, waar regelmatig bijeenkomsten plaatsvinden van de lokale
zendamateurs. Het was op een regenachtige dag, vroeg in de ochtend, dat er een
doorweekte man gehaast binnen kwam en zonder zich te ontdoen van zijn natte
regenjas plaats nam aan de bar.
De man was duidelijk in de war en overstuur.
Wim, die achter de bar de glazen opwreef, herkende hem direct en vroeg:
“Problemen thuis, Jan?”
Jan schudde het hoofd en moeizaam kwam over zijn lippen: “BTTF”.
Wim schonk voor Jan een wandelaar in, zijn gewoonlijke drankje, en zei: “Zeker
een nieuwe vorm van griep, het is er wel de tijd voor”.
Jan nam een slok van zijn whisky. “Griep? Was het maar Spaans, dan was er nog
genezing mogelijk. Dit is erger, daar kom je nooit meer van af.”
Op de vraag van Wim waar hij dat had opgelopen, vertelde Jan uitvoerig dat hij
naar een lezing was geweest in het kader van het BTTF-programma.
“Dat was geweldig spectaculair, daar niet van. Eerst kwam PA3HDY opdraven met
een apparaat dat met zeer hoge spanningen werkt, een vonkzender of zoiets. Niet
geheel ongevaarlijk, want vooraf werd al gewaarschuwd dat het beter was om de
kiezen niet op elkaar te houden als er amalgaamvullingen zouden zijn. Demodulatie zou mogelijk ongewenst klapperen van het gebit kunnen veroorzaken.”
“Na een interessante verhandeling over Leidse flessen en berekeningen over
spoelen en condensatoren, kregen we van PA7ZEE uitleg over de
ontvangstmogelijkheden met een passieve ontvanger waarin het kristal centraal
staat. Heel begrijpelijk, leerzaam en interessant en ik mag wel zeggen; ik heb mij
geen minuut verveeld.”
“Schenk nog eens vol.”
Wim vulde het glas en nieuwsgierig geworden vroeg hij wat er dan gebeurd was
die avond.
Jan trok nu eindelijk zijn natte jas uit en nam weer plaats op zijn kruk.
“Dat is een lang verhaal. Ik zal proberen het uit te leggen. Een kristalontvanger in
zijn eenvoudigste vorm is een parallelkring met een diode en een hoofdtelefoon.”
Met een potloodje tekende Jan het schema op de achterkant van een bierviltje.
“Meer heb je niet nodig.”
“Nu wordt mij verteld dat afgestemd op een station, de kring in resonantie dan
zo'n hoge schijnbare weerstand bezit, dat je de kring weg zou kunnen denken en
het kristal nog slechts de antenne ziet. Heel begrijpelijk en uitgebreid wordt
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uitgelegd, dat dan het kristal zo min mogelijk wordt belast.”
Na afloop praat ik met anderen aan de bar nog gezellig wat na over de lezing en
komt ook het verhaal over deze schakeling ter sprake. Als ik dan vertel dat ik heb
begrepen dat de parallelkring bij afstemming goed beschouwd geen rol meer
speelt in het geheel, zegt een wat gezette, kalende man: “Als dat werkelijk zo zou
zijn, dan zou ik mij niet langer druk maken over een vierkante spoel met een
geweldig hoge Q-factor en gewoon een met geëmailleerd koperdraad omwikkeld
kartonnen closetrolletje gebruiken.”
Lachend kijkt hij daarbij in het rond en verscheidene anderen waren het zo te zien
volkomen met hem eens. “Proost, leve de closetrol!” riep er zelfs een tegen mij,
terwijl hij zijn glas bier omhoog hield. Ik wilde er wat tegen inbrengen, maar kon
geen woorden vinden. Ik was volkomen overrompeld.
“Dat kan je wel zeggen” zei Wim, terwijl hij instemmend knikte.
Een knappe jonge dame, een eind verderop aan de bar, barstte uit in een
smakelijk lachen.
Jan keek verbouwereerd op en zei: “Wat valt er nou te lachen?”
De dame veegde de tranen van het lachen uit haar ogen. “Vergeef me, heren, dat
ik even in de lach schoot, maar laat ik mij eerst voorstellen: Anneke van der
Ploegh.”
“Toch niet de Anneke van…”
Ze liet de heren niet uitpraten en zei: “Ja, ik ben Anneke en ik moest even lachen
om dat verhaal van Jan. Het is toch werkelijk niet te geloven dat dergelijke
theorieën voor zoete koek worden aangenomen. Natuurlijk heeft een parallelkring
in resonantie een zeer hoge, ik mag wel zeggen een oneindig hoge weerstand,
maar het afstemmen berust daar niet op. Juist voor alle frequenties buiten de
resonantie is de weerstand nog slechts de ohmse weerstand van de spoel.
Het afstemmen is dus eerder bedoeld om ongewenste stations juist niet door te
laten. Bovendien, zou het kristal of een diode zich er iets van aantrekken aan
welke frequentie wij de voorkeur geven? Dat kristal ziet slechts de ohmse
weerstand van de spoel.”
Jan was er even stil van geworden en Wim haastte zich om nogmaals de glazen te
vullen, waarbij hij Anneke niet vergat.
“Kijk”, zei Anneke tegen Jan, “ik zal je een voorbeeld geven. Stel, jij bent het
kristal en kijkt tegen een lang hek aan, opgebouwd uit verticale planken. Nu is er
één plank op een bepaalde plaats uitgevallen en door deze opening vliegt een
zwerm muggen op je af. Zie je dan het hek nog staan of niet?"
“Natuurlijk zie ik dat staan, dat is toch logisch!” sprak Jan, terwijl hij zijn
schouders ophaalde.
“Waarom zou dat dan anders zijn in deze schakeling?" vervolgde Anneke. "Zou de
weerstand dan in dit geval niet meer meetellen? Kom nou! Jullie weten alles over
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spoelen, condensatoren en kringen maar als het er op aankomt, weten jullie er
niet mee om te gaan.”
“Ik las laatst nog een artikel van iemand die voor de parallelkring nog een extra
seriekring tekende met een verwijzing, Oliver Lodge. Ik dacht, aardig, maar toch
weer niet doordacht. Waarom niet geplaatst tussen de parallelkring en de diode?”
Het was nu even stil. Jan tekende weer wat op de achterkant van een bierviltje,
waarbij Wim aandachtig toekeek.
Jan keek op. "Ja, maar… dat zeg je nou wel… is dat nou wel zo?"
“Ik bedoel, het is toch niet zo dat alles wat geschreven is, of wat je wordt verteld
achteraf flauwekul blijkt te zijn? Daar is toch over nagedacht, of niet soms?”
Wim hield zich nu afzijdig, hij hield zich aan de regel 'de klant is koning'. Wel de
problemen aandachtig en meelevend aanhoren, maar je er verder buiten houden.
Hij had ook geen idee van wie hij nu gelijk moest geven.
Anneke schoof nu wat dichterbij.
“Nee Jan, het is geen flauwekul. Maar jullie luisteren niet goed naar wat er verteld
wordt, en zeker niet die man aan de bar die er op uit was de lachers op zijn hand
te krijgen. Nee, ik geef de man geen gelijk, want wat daar tijdens de lezing werd
gezegd was maar bij wijze van spreken. Dat vind ik persoonlijk het leuke van het
BTTF programma, dat het de mensen weer aan het denken zet. Het lijkt zo
eenvoudig, een kristalontvangertje, maar daar komt nog heel wat voor kijken."
Wim schoof een bakje pinda's naar hen toe en wilde de glazen nog eens vullen.
Anneke hield haar hand op haar glas en schudde met haar hoofd.
“Jongens, ik moet er weer van door”.
Beiden kijken ze haar na als ze door de deur de straat opstapt. “Een ding begrijp
ik niet Jan”, zei Wim, en keek naar de afdruk van Anneke’s lippenstift op het glas
dat hij wilde omspoelen.
“
Wat begrijp je niet Wim?”
“Dat jij kan zitten doorzagen over kristalontvangers als er zo'n knappe vrouw
naast je komt zitten”.
“
Nou Wim, dan ken je haar nog niet, Anneke is radio als je begrijpt wat ik
bedoel”.
“Kom, ik ga ook maar eens op huis aan.”
Jan trok zijn inmiddels droge jas aan, rekende af en verliet ‘Het Sleutelaartje’.
Achter Anneke aan? Wie weet…
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Straling
Aan de Waaldijk in de Betuwe ligt het dorpje Herwijnen met nog mooie statige
oude huizen. Niet erg groot maar toch nog ruim 2000 inwoners. Best kans dat je
Flipje tegen komt als je daar een wandeling maakt. Een foto maken is af te raden,
want wat je ook voor de lens krijgt, op de achtergrond is altijd wel een windmolen
te zien voor stroomopwekking. Grote draaiende wieken die met windkracht
proberen uit de bouwkosten te komen alvorens ze zijn afgeschreven. De bewoners
zijn er niet blij mee, je hoort ze toch draaien, vooral als het ook nog regent.
Menige vogel legt het loodje als ze geraakt worden door een propellerblad. Maar
erger nog zijn de radarinstallaties, twee voor het luchtverkeersleidingssysteem en
ook nog een als buienradar voor de KNMI. Ach, op voorbijvarende schepen op de
Waal ziet men ook radarantennes ronddraaien, het zal dus wel meevallen. Maar nu
wil de defensie een grote krachtige radar plaatsen op 1500 meter van de
bebouwing, zoals voorgeschreven wordt vanwege veiligheid. Echter, nu staan die
molens in de weg en moet de afstand verkleind worden naar 600 meter. Het zijn
nu juist die verhalen in kranten over 5G-telefonie die de bewoners schrik aan
jagen. Voor grappenmakers leuk de mensen op stang te jagen. Iemand beweerde
dat men straks een ei op een houten lepel buiten het raam kan houden en dat dat
binnen de korst mogelijke tijd gekookt is. Dat is wel erg vergezocht en onmogelijk.
Je moet die lepel ook nog vast houden. Maar stel de radar werkt in de 2 cm band
(15 Gigahertz) dan kunnen we dat super hoogfrequent geluid noemen en alles wat
in dezelfde afstemming is, zal mee gaan trillen. Wij horen dat niet, onze oren
komen niet hoger dan 15000 hertz. Daarbij het is ook nog pulserende energie,
alsof je wild appelen uit een boom schud. Zulke verhalen die verteld worden, of
die te lezen zijn in het regionale zondagsblad, dat geeft de bewoners toch te
denken. Er worden ontmoetingsavonden gehouden waar deskundige sprekers
proberen alles uit te leggen en commissies samengesteld die orde op zaken
proberen te stellen. Zelfs een Ronde Tafel Conferentie waar hooggeleerden de
voors en tegens tegen elkaar afwegen om er uiteindelijk voor te zorgen dat toch
alles weer tot rust komt. Tot een geroutineerde zendamateur uit Lisse op het idee
komt om te bellen naar 072 5628011 in Alkmaar. Niet dat nu alles overduidelijk
wordt; er is nu al zoveel gesproken over microgolf geluid. Enkele inwoners vragen
zich al af, of misschien zilverpapier achter het behang plakken een zekere
bescherming biedt tegen de straling. Een telefoon, werkend met een frequentie
van 935 megahertz tegen een oor houden is voor de hersenen ook geen pretje en
zeker niet aan te bevelen. Maar met radar spreken we over Gigahertz en daar
moeten wij ver vandaan blijven. Het zal wel in het landsbelang nodig zijn, maar
diegenen van de defensiecommissie die het plannen, zullen altijd een plaats
bepalen ver van hun bed, zodat zij er zelf geen last van hebben. Gegevens en
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berekeningen worden versluierd beschreven, zoals geleerden dat plegen te doen,
met veel formules en overbodige Griekse tekens, zodat men al snel het blad
omslaat om dat maar gauw te vergeten. Men noemt het wiskunde, kennis die men
moet wissen, ook als het niet regent, en zeker niet vragen wat het betekent. Want
dan lijk je erg dom en niet voor je taak geschikt. Iemand merkt op dat het maar
een halve seconde sterke puls is van 250 volt/meter, welke zo om de acht
seconden wordt uitgestoten door de draaiende antenne, en als ik het goed heb
begrepen, is het gemiddelde 15 volt/meter en dat is ver onder de toegestane
norm. Iemand roept: “Zo moeten we niet rekenen”. De gespreksleider van de
Ronde Tafel Conferentie Herwijnen laat gelijk weten: “Het is kortstondig maar wel
langdurig! ”
De veldsterkte wordt berekend in de vrije ruimte dat wil zeggen dat er geen
obstakels mogen zijn, bij voorbeeld grote metalen voorwerpen zoals olietanks,
hijskranen, gebouwen en andere storende voorwerpen, zoals de al eerder
genoemde windmolens, die het door de antenne uitgestraalde elektromagnetische
veld in grootte en richting kunnen doen veranderen.
De antenne moet minstens volgens de voorgeschreven lengte in meters op
afstand staan van de uitgestraalde frequentie boven het maaiveld.
De afstand tot de antenne mag een minimum afstand niet overschrijden. Dit houdt
verband met de omstandigheid dat men in de directe omgeving te maken heeft
met het zogenoemde nabije veld. Met eenvoudige middelen kan de veldsterkte van
dit veld niet worden berekend of gemeten worden, omdat in dit nabije veld zowel
elektrische als magnetische velden apart aanwezig zijn. De sterkte van beide
velden is sterk afhankelijk van het type antenne.
Niet-ioniserende straling kan zorgen voor een thermisch effect, met het gevolg een
vernietigende opwarming van gevoelige inwendige lichaamsdelen, waaronder de
voorplantingsorganen. Dus het is zeker niet raadzaam om voor een radarantenne
te gaan staan als men aan een gezinsuitbreiding wil beginnen...
Maar in Herwijnen staan al twee radarzenders plus de voorbijvarende schepen met
radarinstallaties. Als er nu nog een ongelooflijke zware radar, die krachtig
uitstraalt in de halve centimeter band in het dorp wordt geplaats, kan men geen
televisie meer zien of men moet met de ogen in het zelfde ritme mee knipperen.
Iemand stelde voor deze gigant te plaatsen in Dodewaard, daar is nog ruimte zat.
Maar daar zijn waarschijnlijk al andere plannen voor. Een golfveld bij voorbeeld.
Een wandelaar die dorstig geworden de dorpskroeg binnen stapt ziet dat er enkele
bewoners aan de stamtafel zitten. De wat opgewonden stemmen zijn duidelijk
hoorbaar en het gaat voornamelijk over het microgeluid en de komst van de
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gigantische radar. Bij het raam plaatsgenomen kijkt hij naar de voorbijvarende
grote schepen met hun draaiende antennes boven op de stuurhut... De kastelein
zet het bestelde glas bier bij hem op tafel. “Mooi weer meneer, om even een
straatje om te gaan.” De wandelaar knikt bevestigend, kijkt naar zijn glas en zegt
“Een mooie schuimkraag.” De kastelein wat bedeesd: “Nog wel, maar als het hier
zo doorgaat met dat onhoorbare microgeluid kan ik straks tappen zonder koolzuur,
dan schuimt het vanzelf.” En hij slofte weer terug naar de bar.
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Radio Café, 24 november 2020
Nog altijd gesloten, wegens Corona geen gezellige bijeenkomst. Daarom toch een
kort verslag wat zich buiten ons café afspeelt. Juist nu er geen beurzen of andere
samenkomsten plaatsvinden, wordt er thuis meer aan de radio hobby gedaan. Met
als gevolg meer vragen aan de Technische Commissie van de NVHR. Vaak voor
voor het samenstellen van een leerzame lezing. Maar helaas, dat moeten we maar
even vergeten. Opmerkelijk dat er nu ook vragen via de computer binnenkomen
uit het buitenland. Zelfs uit Zuid-Afrika, en zojuist nog een vraag uit Boekarest
over een Telefunken 770 WKK. Iemand vertelde dat hij vaak een radio
reparatiedag bezocht en daar een toestel liet repareren, wat meestal weer prima
functionerend mee naar huis genomen kon worden. Echter, één ding viel hem op:
dat door de reparateurs veel meetapparatuur gebruikt werd om de fout op te
zoeken, maar dat ik zelf nauwelijks een universeelmeter gebruik. Wel maak ik
onbegrijpelijke opmerkingen, waaruit de eigenaar kan opmaken dat het toestel
ergens pijn heeft, maar geen ernstige gebreken. Het lijkt mij dat hier enige uitleg
nodig is. Stel, u komt bij de dokter met de opmerking: “Ik voel mij niet lekker en
ik heb een raar gevoel in mijn buik”. De dokter haalt een groot scherp mes
tevoorschijn en zegt: “gaat u maar even op de tafel liggen en ontbloot uw buik. Ik
snij die dan open, zodat ik kan zien of uw nieren niet aan de wandel zijn”. Dat
komt overeen met: “zet de radio maar op de werktafel, dan haal ik het
achterschot er af, zodat kan ik zien of er geen radiobuis op de loop is gegaan”.
Dat is natuurlijk de reinste flauwekul. Iedere doorgewinterde radioreparateur weet
hoe een ontvangtoestel werkt. Allereest, vraag aan de man die het toestel
meebracht wat zijn klachten zijn. Dat geeft al een aanwijzing van wat er aan de
hand is. Gewoonlijk sluit ik de radio aan in serie met een gloeilamp van 100 watt.
Is er sluiting in het toestel dan zal de lamp fel gaan branden. Vaak neemt men een
40 of 60 watt lamp, maar dat zal, als er geen sluiting is en de lamp half brand, de
radio op een te lage spanning laten werken, wat verder onderzoek bemoeilijkt.
Brandt de lamp niet en ook de schaalverlichting doet niets, dan is de netzekering
stuk of het snoer onderbroken. Het netsnoer kan in de stekker losgeraakt zijn.
Horen we enige brom uit de luidspreker, dan is meestal de eindtrap nog wel in
orde. Kan getest worden door de pick-up ingang na inschakelen van deze stand
even aan te raken. Is het toveroog heel en brandt het fel groen, dan is er
hoogspanning. Draaien we aan de afstemming en het oog beweegt niet, ook niet
met een snoertje als antenne, dan is er geen AVC spanning aanwezig. Kunnen we
wel een station ontvangen, dan werkt de detectie en is er kortsluiting van de AVC
lijn. Een lekke condensator, meestal 0,1 uF om voor enige vertraging te zorgen.
Speelt het wel op de korte en lange golf en niet op de middengolf dan zal de
oscillator niet werken. Denk niet dat misschien de antennekring defect is, want
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zonder deze antenne afstemming werkt een heterodyne radio ook, of er moet
sluiting in de variabele condensator zijn. Werken echter de andere banden wel,
dan kunnen we dat uitsluiten. De mengbuis vervangen door een goede of nieuwe
lamp om te kijken wat er gebeurt. Werkt dat niet, dan toch even controleren of de
oscillator werkt. Dan is toch de universeelmeter nodig, en liefst een digitale
vanwege de hoge ingangsweerstand, en dan zelfs nog een 500 Kohm weerstand
opnemen in de meetstift om de oscillator niet te doen afslaan. Op het rooster van
de triode moeten we minstens om en nabij 9 volt negatief meten. Controleer ook
of de roosterlekweerstand 47 Kohm bedraagt. Verloopt deze weerstand naar een
hogere waarde dan loopt het negatief te hoog op, met als gevolg dat de oscillator
afslaat. Het kan gebeuren dat het negatief weer zakt en opnieuw opbouwt wat een
ratelend geluid laat horen. De eigenaar van het toestel, die hoopvol toekijkt kan
belangrijke assistentie verlenen door te zorgen dat de reparateur optimaal zijn
kunnen kan aanwenden door te zorgen voor koffie. Het wordt tijd het inwendige te
bekijken. Even vluchtig hier en daar spanning meten op schermroosters en anoden
en in veel gevallen is het dan de MF-versterker waarvan het tweede rooster geen
spanning heeft. De afvlakcondensator is lek, met als gevolg dat de weerstand
doorbrandt. Dat komt vaak voor want er moet hier een behoorlijk sterk HF signaal
(rond 450 Khz) worden afgevlakt, en daar is niet iedere condensator langdurig
goed geschikt voor. Het beste is een mica condensator met vlakke platen maar
daar is weinig ruimte voor.
Zonder ook maar een schema te raadplegen, speelde na onderzoek de radio weer.
Toch weer iemand die niet voor niets naar de reparatiedag is gekomen.
Een vraag die ik kreeg van iemand die een hoogfrequent versterker wilde
nabouwen, was waarom in het schema weerstanden in serie geschakeld zijn.
Waren er geen weerstanden van de juiste waarde voorhanden? Ook hier hebben
we te maken met hoogfrequent stromen. Als de weerstanden in lengte te kort zijn,
kan het gebeuren dat de stroom over de weerstand gaat lopen. Ook
koolweerstanden die spiraal in gesneden zijn om de juiste waarde te verkrijgen,
kunnen net als draadgewonden weerstanden tevens als spoel werken. Er worden
dan twee in serie geschakelde draadgewonden weerstanden gebruikt die
tegengesteld gewikkeld zijn of met koolweerstanden waarvan de koolspiralen
tegengesteld zijn.

139

Radiations
Met zeventig behoor je al tot de ouderen en ga je al denken aan opruimen van de
verzameling, echter voor je het weet ben je al bijna twintig jaar verder en staat
alles er nog. Wel zijn er diverse onderdelen uit mijn lichaam verwijderd en stents
aangebracht om verder te kunnen functioneren. Met als gevolg geregelde controle
in het ziekenhuis. Dit keer het zoveelste hartfilmpje en ook nog een foto van de
longen wegens mijn COPD. Met het filmpje was ik vrij snel klaar, maar de afspraak
van de foto bleek twee uur later te zijn. Ik zou dus naar huis kunnen rijden met de
auto maar om dan later weer een parkeerplaats te moeten zoeken ondanks dat ik
in het bezit ben van een gehandicaptenkaart is toch meestal vrijwel onmogelijk. Ik
dacht er nog over om een bezoek te brengen aan Dick Zijlmans die in de buurt
woont en te vragen wat hij bedoelt met een audiorubriek in het NVHR blad, maar
daar leek mij de tijd hiervoor niet voldoende. Trouwens het is nog de vraag is hij
wel thuis. Reden dat ik besloot dan maar in het ziekenhuis te blijven tot de tijd
daar is dat ik naar afdeling 130 kan gaan. Gelukkig zijn er vrijwel overal gratis
koffiemachines op diverse plaatsen in de gangen, maar ik besloot toch maar naar
het restaurant te gaan, waar wel de koffie betaald moet worden, maar ook de
mogelijkheid bestaat iets er bij te kunnen nemen. Als ik met mijn koffie en
saucijzenbroodje een geschikte plaats zoek om te gaan zitten, hoor ik iemand mijn
naam roepen. Achter in een hoek van het restaurant zag ik twee dames aan een
tafeltje zitten, waarvan ik er één direct herkende als Anneke. Het is nu al heel wat
jaren geleden dat ik haar leerde kennen op Nijenrode, de Business Universiteit, en
nog altijd komen we elkaar telkens weer onverwacht tegen. Zij had mij ook gezien
en wenkte mij om bij hun te komen zitten. Dat is toch wel een wonderlijk toeval.
Ik liep er gelijk heen en nam plaats op een stoel naast Anneke. “Ook hier voor
doktersbezoek?”, is gelijk mijn vraag. Dat blijkt niet geval, Anneke vertelde dat zij
hier zijn voor een bespreking op de afdeling Radiologie en stelde mij voor aan de
dame tegenover haar. “Dat is dokter Colette Vallette uit België waar ik mee
samenwerk aan een nieuw systeem op Radiologie. Colette aankijkend: ”deze heer
is Piet van Schagen, waar ik het zojuist met je over had,” Het viel Colette blijkbaar
op dat ik opkeek bij het horen van haar achternaam en ze zei, “ ja ik ben verre
familie van de Ducretet constructeur Robert Vallette;” Ik wilde daar nog op ingaan
maar Anneke nam gelijk het woord en vertelde dat Colette het artikel “de Ultra
lineaire eindversterker” in RHT 173 had gelezen en daar enige vragen over had. Zij
had Colette al eerder gewezen op het Radio Café verslag van 5 oktober 2010,
waar uitvoerig een uitleg was besproken over deze schakeling, op ludieke wijze
door mij als radio-technisch adviseur van de NVHR. Compleet met een duidelijke
demonstratie van deze schakeling middels een daarvoor gebouwde versterker met
twee maal EL84. Colette liet weten dat ook gelezen te hebben maar toch nog met
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vragen bleef zitten. Waarop Anneke zei: “Piet is er nu om deze te beantwoorden.”
Haar eerste vraag was, “wat vond u zelf van het artikel in het NVHR blad.” Ik
antwoordde: ”zeer verhelderend geschreven en begrijpelijk.” Het onderwerp is al
vele malen vaker beschreven in diverse boeken en tijdschriften, waaronder Radio
Elektronica, waar ik zelf ook voor schreef. Maar ik denk dat dit onderwerp in R.E.
toch geschreven zal zijn door Jaap Wigman. Het is nu zeker geen opmerkelijk
nieuwe schakeling waar iedereen van zal opkijken. Maar toch blijvend interessant
voor zelfbouwers om daarmee te experimenteren, en dan is deze uitleg in RHT 173
aan te bevelen als leidraad. Colette knikte begrijpend en vervolgde met de vraag:
“u schreef laatst over een lezing die u hield, waarbij gebruik werd gemaakt van
een Tesla transformator met extreem hoge spanningen die hiermee werden
opgewekt. Niet alleen dat u zelf werd omringd door een blauw-groen licht maar
ook een der aanwezigen die nieuwsgierig naderbij liep, zakte in een spagaat door
beide benen. Kunt u daar een begrijpelijke verklaring over geven?”
De meegebrachte machine is een zelfoscillerende Tesla trafo, werkend in een
frequentie van 2 megahertz. De secundaire is gewikkeld om een 45 cm lange
glazen buis met een doorsnede van 31 mm (10 maal Pi) en met 3000 wdg Povin
draad 0,12 mm De primaire aan de voet van de verticale glazen pijp heeft slechts
3 wdg. 0,7 mm. Aangesloten op een 36 volt gelijkspanning middels een
meegebrachte loodaccu geeft dat middels een krachtige eindtor een top tot top
wisselspanning van ongeveer 50000. volt Als ik een 40 watt TL buis met het ene
eind in de buurt houd van de bovenste windingen dan zal deze fel oplichten Het
andere eind van de TL buis houd ik vast en ik zit dan aan het eind van de golftrein.
Daar kan het Sint-Elmus vuur optreden, wat als een fosforachtige groene
lichtschijn zichtbaar is. Dat kan voor de aanwezigen beangstigend zijn. Het is wel
eens gebeurd dat er iemand gillend de zaal uit rende. Door de wonderlijke
schaduwwerking lijkt het alsof ik zelf enigszins omhoog kom. Dat is maar schijn;
er gebeurt verder niets dat gevaarlijk kan zijn.
Wat de man betreft die in een spagaat ineen zakt, dat heeft te maken met het
elektrostatische verschijnsel dat gelijke polen elkaar afstoten. De man had
waarschijnlijk schoenen met rubber zolen en is zonder het te weten geladen met
een statische hoge spanning door de straling van de Tesla. Het zal iedereen wel
eens overkomen zijn dat na een lange autorit, waarbij schoenen met rubber zolen
worden gedragen en men na het uitstappen de metalen garagedeur wil openen er
een forse vonk vanaf de sleutel naar het slot van de garagedeur springt. Een hond
die blij de auto verlaat geeft een jankende gil van schrik. Ik heb onder de auto een
soepele stroom geleidende rubber strip die over straat sleept om dat te
voorkomen. Het zal ieder toch wel eens opgevallen zijn dat een vogeltje zittend op
een hoogspanning voerende lijn van een bijvoorbeeld een tram, bij het neerdalen
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op de grond even van schrik opspringt. Ook deze in een spagaat vallende man is
door de elektromagnetische straling van de Tesla zonder het te weten geladen met
een hoge spanning, zodat de benen nu door de gelijke lading uit elkaar gedrukt
worden.
Arthur Bauer schrijft, dat om hoge spanningen te kunnen waarnemen, in 1783
door Gray en Canton de eerste elektroscoop is ontworpen. In 1787 werd deze door
Bennet verbeterd door twee bladgoud elektroden te gebruiken. De werking berust
op het bekende elektrostatische verschijnsel dat gelijke polen elkaar afstoten. De
twee smalle bladen hangen in de lengte iets uit elkaar aan hetzelfde aansluit punt.
Het geheel is omsloten in glazen fles. Bij een hoge spanning stoten de beide
bladen elkaar af. Men kan hiermee nog geen waarde bepalen maar wel zien of de
spanning hoger of lager wordt. Op deze wijze gingen de beide benen van de man
die op mij toe kwam lopen door dezelfde lading uit elkaar staan. Een lading die zo
groot was dat er een totale spagaat gemaakt werd.
Colette keek mij aan met enig ongeloof en zei: “het lijkt mij meer een circusact”.
Ik antwoordde haar: “ik zal het u bewijzen”. Ik pakte van de tafel een paar
tijdschriften, legde die op de grond en zei: “gaat u daar maar eens op staan.”
Gelukkig deed ze dat en vroeg: “Wat gaat er dan gebeuren?” Ik vertelde haar dat
de grond de aarde is en dat u daar nu middels de tijdschriften geïsoleerd op staat.
De ruimte om u heen is een en al trillingen in diverse frequenties. We horen dat
niet allemaal, want ons gehoor stopt bij ongeveer 15000 hertz. Maar het lichaam
wordt met die onhoorbare herrie geladen tot een bepaalde spanning. Laat nu uw
armen langs het lichaam hangen en til een van de armen zijdelings omhoog zodat
deze horizontaal van uit de schouder wijst. Colette deed wat ik haar vroeg. Daar is
zoals u zult merken enige energie voor nodig. Nu weer terug en dat herhalen met
de andere arm. Voor beide bewegingen was inderdaad enige spierkracht nodig,
“Doe nu beide armen gelijktijdig opzij”. Colette deed wat ik haar vroeg en met
verbazing riep zij: “dat gaat bijna vanzelf !!” Anneke stapte gelijk van haar stoel
en zei: “Dat wil ik ook wel proberen, volgens mij is het de grootste flauwekul; een
of andere goocheltruc.” Ook zij ging nu op de tijdschriften staan en herhaalde de
bewegingen met de armen. Zoals Colette dat deed en ook Anneke moest toegeven
dat beide armen te gelijk horizontaal strekken opvallend gemakkelijker gaat dan
slechts een arm. Duidelijk te vergelijken met de werking van een elektroscoop.
Deze wonderlijke bewegingen bleven voor andere bezoekers van het ziekenhuis
restaurant niet onopgemerkt en iemand meende zelfs dat we de vogeltjesdans
demonstreerden. Anneke was even stil en na enig nadenken zei ze: “De
optredende wijdlopigheid in Herwijnen waar je over schreef in een eerder verslag
zou dus toch veroorzaakt zijn door radarstraling.” Het was even nadenkend stil. Ik
raadpleegde mijn horloge en zag dat het tijd werd om naar de eerste verdieping te
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gaan voor de foto van mijn longen. Ik bedankte voor de beide dames voor het
gezellige onderhoud en wenste ze voor straks prettige feestdagen en een
voorspoedig 2021.
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Miserable Convention
Het is al weer heel wat jaren geleden dat ik de boekenmarkt in Deventer bezocht.
Als men van wandelen houdt een aanrader daar eens heen te gaan. Ik had al
verscheidene kramen bezocht en wat interessante boeken gevonden. Een
prachtige druk met vele pentekeningen van de Camera Obscura en een
Amerikaanse uitgave uit 1930: Modern Methods of Servicing and Installing Public
Address Equipment. Nu maar terug naar huis.
Lopend langs de vele kramen zie ik tot mijn verbazing Anneke staan, druk
onderhandelend over de vraagprijs met een verkoper. Zij heeft mij nog niet
gezien. In haar hand een boek met duidelijk zichtbaar op de omslag de naam
Emma. Ik ken het, een boek van Jane Austen. Ik hoorde de verkoper zeggen,
”het is een tweede druk in een luxe uitvoering“. Ze wist toch nog iets van de prijs
af te krijgen. Nu zag zij mij staan en zei, “Piet, dat is ook toevallig ! Er volgde na
dit onverwachte weerzien een lange conversatie. Zij vertelde een afspraak te
hebben met een dansleraar in De Steeg om twee uur en daarom wat vroeger op
pad om even door te rijden naar Deventer. Ze keek op haar horloge, al weer
twaalf uur. “Er is en gezellig terrasje iets verder op. Zullen we eerst een kop koffie
nemen met iets er bij?” Ik vond het een goed idee. We vonden ondanks de drukte
een tafeltje voor twee personen in de schaduw van een beukenboom. Er kwam al
snel een serveerster naar ons toe. “Graag twee koffie en kunnen we iets kleins te
eten krijgen?” De serveerster antwoordde, “Een tosti?” Anneke vond het een goed
idee en ik zei, “doet u mij dat ook maar, en kan ik daar wat pindasaus bij
krijgen?“. De koffie werd al snel gebracht, compleet met twee melkcupjes en een
koekje. Moeilijk open te maken, die melkcupjes, voor je weet zit je onder de
melkspatten. Anneke die mij zag ploeteren om de melk te voorschijn te krijgen
greep in en met een onbegrijpelijke handigheid wist zij het te openen.
Ik was nieuwsgierig waarom Anneke zo nodig naar De Steeg moest, een onzalige
streek waar het al bij de eerste schemering te gevaarlijk werd om zich in het bos
te wagen. Niet alleen vanwege spookachtige gedaanten en vraatzuchtige zwijnen
maar vooral vanwege een mogelijke ontmoeting met de geest van ridder Arnoud
van de Dennenheuvel die daar ronddwaalt. Volgens Anneke allemaal verzinsels
van grondeigenaren die daar graag jagen en bang zijn voor het verstoren van de
dieren die ze in het vizier willen hebben om deze straks als trofee mee naar huis te
kunnen nemen. Ze had een afspraak met een man die daar elke vrijdag dans les
geeft in een gehuurde zaal van het café Sous les Arbres. Deze had voor de geluid
een tweedehands versterker gekocht met ingebouwde luidspreker, gemakkelijk om
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mee te nemen. Hij had Anneke gevraagd of het geschikt zou zijn voor de
dansmuziek. Het zag er goed uit, wel een voor haar onbekend merk maar zeker
geen zelfbouw. De versterker was voorzien van drie lampen: één E429 en twee
stuks EL3. Tevens voor de voeding een AZ1. Het geheel ingebouwd in een luxe
luidsprekerkast met een Philips AD 4200. Het leek op een balansschakeling , maar
de vrij forse uitgangstrafo heeft maar twee primaire aansluitingen, dus twee EL3
buizen parallel in klasse A. Blijft de vraag, waarom niet één EL6? Slechts een
volumeregelaar. tweevoudig bruikbaar: linksom sterkte microfoon en rechtsom
pick-up . Over de primaire van de uitgang een regelaar, meer bedoeld voor
ruisonderdrukking bij veel gedraaide platen als de naald over groefbodem sleept.
Een neef van de dansleraar had de versterker, die lange tijd niet was gebruikt,
nagezien en gecontroleerd op eventuele defecten. Toch bleek al bij de eerste
dansavond dat de versterker te weinig laag weergaf, iets dat juist voor het dansen
belangrijk is. Vandaar dat ze nu even bij hem langs ging in De Steeg om even te
luisteren en of daar nog wat te doen was. Ik onderbrak haar en zei, “Er is dus
geen wat men gewoonlijk een toonregeling noemt alhoewel dat meer van doen
heeft met zoiets als een muziekinstrument stemmen. Laten wij het maar
klankkleurregelaars noemen.
Op dat moment werden de tosti’s gebracht door de serveerster. “Wie wilde
pindasaus?“ Ik stak mijn hand op. We waren nu even stil om te kunnen eten en
met een volle mond praten is niet netjes. Na een tijdje stelde Anneke mij voor om
achter haar aan te rijden en ook even een oordeel te vellen over de kwaliteit van
de geluidsweergave.
Het is nu nog licht en eventuele kwaadaardige kabouters en witte Wieven die
fladderend tussen de bomen zweven om ons schrik aan te jagen, komen we nu
niet tegen. “We gaan toch het bos niet in”, was mijn reactie. Ik ging het café in om
af te rekenen en gelijk even een deur door waar een mannetje op staat getekend.
Buiten moest ik even wachten op Anneke die ook even naar binnen was gegaan.
Maar daar was zij al weer met de woorden, “dat moest ook even gebeuren”. Wie
liepen naar de parkeerplaats waar onze auto’s stonden. Ik moest nog even zoeken
naar mijn witte Volvo, maar die bleek redelijk bij haar in de buurt te staan. “Niet
harder rijden dan honderd, anders loop ik de kans je kwijt te raken”.
Het was nog niet eens zover weg. Via Zutphen de N348 volgen via Brummen en
Dieren en we waren al direct in de buurt van De Steeg, waar Anneke stopte voor
een wat groot uitgevallen café.
De dansleraar stond ons al op te wachten en de kastelein vroeg of we eerst wat
wilden drinken. “Twee Cola graag”, zei Anneke, die na zoveel ontmoetingen wist
dat ik meestal cola drink. Nadat we hadden verteld dat we op de terugweg waren
uit Deventer waar we wat hadden rondgekeken op de boekenmarkt, gingen we
naar een zaaltje achter de bar waar de danslessen werden gegeven.
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We zagen een mooie kast met ingebouwde versterker plus de krachtige AD 4200
en bovenin de platenspeler. Handig om mee te nemen. Geen gezeur met snoeren
en kabels alleen een netsnoer.
Er werd een plaat opgezet van Victor Silvester, en inderdaad de weergave was wat
iel en met weinig bas.
De achterkant werd door Anneke losgeschroefd. De versterker kon met twee
vleugelmoeren losgenomen worden en er via een houten geleiding eruit geschoven
worden. Het zag er keurig uit. Een forse uitgangstrafo met slechts twee primaire
aansluitingen, dus de buizen staan parallel. De voedingstrafo was voor twee EL3
buizen wat aan de lichte kant. Kan natuurlijk verbeelding zijn, maar dat moet toch
minstens 100 mA kunnen leveren.
De plaat was afgelopen en werd omgedraaid. Voor mij was duidelijk te horen dat
er iets niet klopte. Dan schoot mij te binnen dat men vroeger toen voor het eerst
tetrodes en penthodes werden gebruikt als krachtige eindbuizen, men wel een
gemengde schakeling toe paste. Een buis met meerdere roosters heeft natuurlijk
een hogere inwendige weerstand vergeleken met een triode. De hogere
frequenties hebben daar minder moete mee dan de lage. Men loste dat probleem
op door parallel aan de eindbuis een triode mee te laten werken en op deze wijze
de basfrequenties te ondersteunen.
Ik zou graag een kijkje willen nemen onder het chassis om te zien hoe de EL3
buizen zijn aangesloten. Ik heb indien nodig mijn reparatiekoffer in de auto liggen.
Anneke had al eerder de versterker eruit gehaald en schroefde de bodemplaat er
onderuit. Het zag er duurzaam uit, netjes gemonteerd.
Nu was te zien dat bij een van de EL3 buizen een wat vreemde weerstand was
gesoldeerd op de schermroosteraansluiting, die duidelijk van een ander fabricaat
was dan alle andere aanwezige weerstanden. Deze was verbonden met het punt
waar ook het schermrooster van de andere EL3 was verbonden. “Je hebt gelijk”,
zei Anneke, “iemand heeft dat veranderd”. Ik vervolgde, “kijk eens naar de
kathodeweerstanden. De een is 150 ohm en die vreemde weerstand is 425 ohm.
Dat heeft diegene die daarin heeft zitten rommelen over het hoofd gezien. Het
schermrooster is verbonden geweest met de anode. Als triode trekt deze dan 11
mA en moet dus de kathodeweerstand 425 ohm zijn om een gelijke negatieve
roosterspanning te verkrijgen als de andere parallel geschakelde EL3”. De
vreemde schermrooster weerstand hebben we verwijderd en het schermrooster
verbonden met de anode.
Anneke schroefde de bodem weer onder het chassis en schoof de versterker weer
in de box. Er werd nogmaals een plaat opgezet en deze klonk overduidelijk beter
en zelfs met meer bas. Anneke wist wel zeker dat nu ook de uitgangstrafo daar
een rol in speelde, omdat de impedantie nu aanpast is op deze gemengde
schakeling. Die trafo zal daar speciaal voor gemaakt zijn. Ze merkte nog op dat
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waarschijnlijk de neef van de dansleraar dat op een verwarrende wijze veranderd
zou hebben. Deze schakeling zou volgens haar Alan Blumlein in 1937 er toe
gebracht hebben deze eindtrap terug te brengen in één eindbuis als zijnde
ultralineair. Dat moest ik tegenspreken. In de hier gebruikte gemengde schakeling
levert de penthode EL3 een uitgangsvermogen van 4,5 watt en de meelopende als
triode geschakelde EL3 een afgegeven vermogen van 1,1 watt. Het totale
afgegeven uitgangsvermogen is nu 5,6 watt.
Het totale stroomverbruik is 60 mA , vandaar de niet zo grote voedingstrafo. Bij de
Alan Blumlein schakeling wordt het schermrooster op een aftakking aangesloten
van de uitgangstrafo. We weten dat de wisselspanning van het schermrooster in
tegenfase is met de die van de anode. Niet voor niets zorgen we ervoor dat bij een
normale penthodeinstelling het tweede rooster wordt ontkoppeld om maximaal
uitgangsvermogen te verkrijgen.
Als we nu dit rooster op een bepaald punt van de uitgangstrafo verbinden, zorgen
we voor een flinke tegenkoppeling. Op ongeveer 43% zou dat gunstig zijn om een
vrijwel rechte karakteristiek te bereiken, echter met flink verlies aan
uitgangsvermogen. Met twee tegengestelde wisselstromen in de primaire wikkeling
van de primaire van de uitgangstrafo moeten we zorgen voor een trafo die
daarvoor geschikt is en een aangepast kernpakket heeft. Vanwege het behoorlijke
vermogensverlies wordt meestal een balansuitvoering gebruikt. De bekende
audiospecialist Dr Baumsteiger laat ons weten: “Diese Gegenkopplung kann mit
dem Einsteigen in einem Zugwagen verglichen werden. Beim ersten Schritt ist kein
Platz mehr. Im Zweiten Schritt ist vielleicht jemand aufgestanden und Sie können
Platz nehmen.
Dat deden wij ook, niet in de trein maar voorin het café bij een kop koffie en de
aangeboden appeltaart. Anneke was het niet zo eens met Dr Baumsteiger en bleef
erbij dat zowel de gemengde schakeling en de ultralineaire een surrogaat zijn
vergeleken met twee krachtige trioden in balans.
De dansleraar was in ieder geval tevreden. De uitspraken van Dr Baumsteiger
staan er om bekend dat het soms moeilijk is om ze te begrijpen. Door tegen te
koppelen stuur je het ontvangen audio signaal terug naar de bron, waarna het na
een minimaal tijdverlies weer opnieuw aangeboden wordt. Echter, de vervorming
is dan in tegenfase, zodat de eerder opgelopen vervorming wegvalt. Maar ook die,
zij het verzwakt, wordt ook weer teruggestuurd. Het effect is te vergelijken met
een luidspreker die in een betegelde badkamer staat opgesteld. We weten dat het
toepassen van verregaande tegenkoppeling de dynamiek van de muziek verzwakt
en de versterking vermindert, zodat men de voorversterking met een of zelfs
meerdere buizen moet uitbreiden, met als gevolg dat de versterker onstabieler
wordt en de vele condensatoren en weerstanden zorgen voor een
frequentieafhankelijk karakter van de tegenkoppeling. De gemengde en de
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ultralineaire zijn corrigerende schakelingen rond de uitgangstrafo. In het zojuist
gekochte boekwerkje vond ik een schema met vier 807 buizen in een zogenoemde
gemengde schakeling. Het schema kwam mij bekend voor. Thuis heb ik het na
lang zoeken teruggevonden. Een beschrijving door de Radio Technisch
Constructeur Roger Dhaen in Retro Radio (Nr 1, juni 2004, pagina 11 ).

Het betreft een 50 watt versterker waarbij twee buizen als triode zijn geschakeld
en parallel meelopen met een penthode. Persoonlijk zou ik de
schermroosterweerstanden van 1 Kohm weglaten, omdat deze zorgen voor een
ongewenste geringe tegenkoppeling. Maar voor andere audioliefhebbers zou het
wel zo prettig zijn een middel te vinden waardoor de penthoden zich enigszins als
trioden zouden gedragen. Dit werd door Dr Blumlein gevonden door de
schermroosters te verbinden op een aftakking van de uitgangstrafo en deze
tegengestelde wisselstroom te gebruiken om tegen te koppelen. Een leuke vinding,
deze toepassing. Echter, de eisen gesteld aan de uitgangstrafo om ook werkelijk
100 % succes te garanderen zijn erg groot, met als gevolg een zeer dure
aanschaf. Een gewone onevenwichtig gewikkelde balansuitgang met willekeurig
extra aftakkingen voor de schermroosters is weinig succesvol. De enige die hier
plezier aan ondervindt is de handelaar. Bedenk dat de gehoorkromme ook niet
lineair is. Handiger is dan ook de gemengde schakeling die niet aan een ultralineair
gelijkwaardig is maar wel een groter rendement heeft. Hiernaast het basisschema
van een gemengde schakeling, zoals wij die aantroffen in de dansschool.
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Colofon
Anneke en andere (radio)verhalen werd geschreven door Piet van Schagen en
gezet uit de letter Verdena
© P.J. van Schagen, Alkmaar, 2020
Verzorging en redactie: John Koster, Utrecht
september 2006, 20 exemplaren
oktober 2006, 25 exemplaren
november 2006, 25 exemplaren (met twee nieuwe verhalen)
december 2006, 36 exemplaren (met opnieuw twee nieuwe verhalen)
januari 2007, 5 exemplaren (met twee nieuwe verhalen)
april 2007, 25 exemplaren, uitgebreid met de verhalen “072-5628011”,
“De voorzitter”, “Het Radio Café”, “Anneke en de schommel”, “As time
goes by” en “Folklore”
7e druk, juni 2007
8e druk, mei 2020, gedigitaliseerd en aangevuld met de verhalen “De buurman” en
“Twilight”
9e druk, december 2020, aangevuld met de verhalen “Straling” , “Radio Café, 24
november 2020”, “Radiations” en “Miserable convention”
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