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Alle persoonsnamen in dit boek zijn verzonnen! Mocht er ergens een naam
overeenkomen met dien van een bestaand persoon in den Radiodienst, dan
is dit zuiver toeval!
Achter eiken naam in dit boek genoemd, verschuilt zich echter een waakzaam
radio-ambtenaar, hetzij hoog of laag in rang. Een van de vele „trouwe wachters
van de zee”, die dag en nacht, in storm en ontij, hetzij op een kuststation of op
een slingerend, stampend schip, zijn plicht vervult. Onbekende weldoeners soms,
die door hun plichtsbetrachting, ja zelfs met levensgevaar, de eigendommen en
het leven van duizenden medemensen van allerlei rang of stand, tot welke natie
zij ook mogen behoren, hebben gered en in veilige haven binnengebracht.
De Nederlandse Radio, zowel in Rijks- als in particulier bezit, is een trots voor
onze Natie!
Niet alleen door de knappe koppen, die de wereld-zeeën overbrugden met hun
uitvindingen en verbeteringen, maar ook door die grote schare nijvere mar
conisten, die te land, ter zee of in de lucht onder dikwijls zeer moeilijke en ge
vaarlijke omstandigheden hun dagelijkse plicht met nauwgezetheid en... een
goed humeur vervullen!
De kennismaking met velen van die „onbekenden”, hoog of laag in rang, heb
ik op hogen prijs gesteld! Op deze plaats een hartelijk woord van dank aan het
Hoofdbestuur der P.T.T., de K.L.M., Radio-Holland, de N.V. Philips Radio en
talrijke chefs en ambtenaren, die mij terzijde hebben gestaan met hun over
vloedig materiaal en persoonlijke voorlichting.
Amsterdam, Augustus 1938

W. N. v. d. SLUYS Jr.
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HOOFDSTUK I

Storm op til! — Jan Waterman is doezelig... en de gevolgen daar
van! — De invloed van een zakspiegeltje op de radio! — Een bengel
van een jongen, maar een genie in den dop! — Vreemd gedrag van
een boerenknecht en tot slot: een S.O.S.
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Brrr, . . . wat een weer! De regen zwiepte over de verlaten
pleinen en de wind gierde naargeestig om de hoeken van de
straten, rukte aan de dakpannen en joeg de afgewaaide takken
woedend voor zich uit! Echt hondenweer! Hoewel het pas
kwart voor achten was, zag je vrijwel geen mens meer op straat.
Neen, voor je plezier zou je er zeker niet uitgaan!
Kwart voor achten! Jan Waterman zette de radio alvast aan,
om maar vooral niet ’t allereerste trompets tootje van het radio
dansorkest te missen! ’t Was ook zo’n bar vervelende avond! Jan
was helemaal alleen thuis, want vader en moeder waren al vroeg
voor een belangrijke visite uitgegaan en Jan kon, wegens zijn vele
huiswerk, niet mee. Een half uurtje luisteren naar de radio,
och, dat kon er natuurlijk nog wel af! Jan draaide aan de
knoppen van het toestel. Af en toe sjilpte een station voorbij,
maar nergens kreeg hij muziek te horen. Overal ratelden de om
roepers in alle mogelijke talen hun nieuwsberichten af, die Jan
echter nog niet interesseerden. Hij draaide zo’n beetje doelloos
heen en weer aan de knoppen, toen plotseling, zo tussen de
punten, waar hij altijd muziek hoorde ... tatetateta, tatetateta ...
een fluittoontje in zijn oren snerpte! Wacht, dacht een ander giltoontje, dat kan ik ook en meteen gierde hij er tussen door:
tatetateta, tatetateta! O, dacht Jan, dat zijn seinende schepen. . .
doordraaien . .., maar net toen hij dat wilde doen, schreeuwde
meteen een heel sterk station er tussen door: tetatate, tatatata,
tetatate, tatata. Dat moet dicht bij ztfn, dacht Jan, zeker een
kuststation.
Rrrt, deed de wind aan de ramen, en de regen kletterde er met
kracht tegenop. Weer klonk er nu klagend een zwak fluittoontje
Hier Holland Badio!
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uit den luidspreker en idirect
”
daarop antwoordde het kuststation
met zijn zware stem, preciesj een kloek, die haar onrustige kiekens
op hun gemak stelt.
Jakkes, dacht Jan, nu op zee, met dit vieze weer, op zo’n stam
pend schip in de stikdonkere duisternis .. . Tutetutetu ... floot
het weer in de radio. Direct daarop weer een ander giltoontje,
dat was zeker van een ander schip, dat antwoordde. Toch wel
aardig. Gek toch, dat hij daar nooit eens meer naar geluisterd
had. Hè, hij moest eigenlijk eens kunnen begrijpen, wat die seinen
allemaal te betekenen hadden.
Hij vergat zijn hele dansmuziek en hoewel hij van die fluittoontjes geen syllabe begreep, bleef hij toch ingespannen luisteren,
hoe daar klaarblijkelijk al die dobberende scheepjes om raad
vroegen bij dat grote kuststation, dat met eindeloos geduld steeds
maar gemoedelijk en geruststellend antwoordde op al die zenuw
achtige fluit- en giltoontjes.
Gezellig knapperde de haard, de ruiten klepperden heen en
weer en lekker in vaders fauteuil weggedoken, luisterde Jan naar
dat voortdurende gekeuvel in den luidspreker. Hij sloot even zijn
ogen en zijn gedachten dwaalden verweg naar ginds op zee, heel
ver hier vandaan, waar nu hoge, witgekruinde golven beukten
tegen hevig slingerende stoomschepen en ook naar dat kuststation,
waar de marconisten ingespannen zaten te luisteren naar datzelf
de fluittoontje als hij hier nu hoorde. Elk signaaltje nauwkeurig
volgend en de hand al op den zenderknop, om het vragende schip
direct van dienst te zijn.
Hè, ja, daar moest je eens iets meer van te weten kunnen
komen, hij zou toch wel eens ... ooah, hola, Jantje geeuwde ...
zachtjes knapperde de haard, de warmte maakte onzen Jan zo
soezerig, dat hij ... langzaam maar zeker indommelde!

Hé, Jan ... Jan Waterman... hoor es, klonk het plotseling in
den luidspreker, hé, Jan,... vlug wat... ik blijf hier geen half
uur staan,... het is veel te koud! Als je mee wilt, moet je vlug
instappen, anders ga ik alleen... ! Ga je nu mee of niet?
Wwwwwaarheen, dan, riep Jan?
Wel, nu nog mooier, klonk de stem in den luidspreker, en je
r graag wat meer van de radio weten. Kom mee, jó, dan
wilde zo
zal ik je alles laten zien!
Ja, maar eh, hoe dan, waar moet ik dan heen?
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Praat niet zoveel en stap in den luidspreker.
Watte?
Ja, en wat er toen gebeurde kon Jan Waterman, die ik er van
morgen nog naar vroeg, niet verklaren! Stel je voor zeg, de
luidsprekerhoorn werd plotseling groter en groter, wel zo groot
als een heel zware trompet, je weet wel, toen nog groter, ja ...
en toen kon Jan er heel gemakkelijk naar binnen lopen en wat
hij daar zag, dat vergeet hij zijn hele leven niet! Tot dusverre had
hij de signalen alleen maar gehoord, maar nu kon hij ze zien !
Als verlichte punten en strepen zeulden ze langs hem heen en toen
het kuststation net antwoordde met een fors: teta (later leerde
Jan, dat dit de letter A was), klonk de stem: vlug, klim er op,
Jan, dan brengt ie je zo naar het kuststation IJmuiden!
Wij zouden ons misschien nog wel even bedacht hebben, maar
Jan Waterman die al zoveel geks in de afgelopen vijf minuten
had meegemaakt, stond voor niets meer!
Vooruit dan maar, riep hij vrolijk en meteen sprong hij handig
op een grote, dikke, lange streep en klemde zich met zijn handen
stevig vast. Zo zat hij als een ruiter te paard! Sneller en sneller
ging het, floep, door de antennedraad naar het dak en toen, rrrt,
met de snelheid van een bliksemstraal naar . .. Radio-IJmuiden.

„Ha, daar hebben we den jongeheer,” riep een vriendelijke stem.
Het was de chef van den radiodienst op het station IJmuiden.
„Zo, jongeman, blij dat je eens komt kennismaken. Ik kreeg zo
juist bericht, dat je zo graag iets van de radio wilde weten, is
’t niet?”
„Zeker, meneer, als ’t u blieft,” zei Jan verlegen, want eigenlijk
gezegd begreep hij maar niet, hoe dat alles in zijn werk gegaan was.
Tetatate, tatatata, klonk het nu keihard vlakbij in zijn oren.
„Dat is ’m, dat kuststation,” riep-Jan!
„Dat komt uit,” lachte de chef, „want je bent hier namelijk op
dat station. Onze naam is PCH. Thans geseind: .-------.---------------.... Scheveningen of eigen
Na 1 Januari ’39: .—
lijk IJmuiden Radio. Dat zijn de roepletters van ons station, begrijp
je? Hoe we aan dat Scheveningen komen, vertel ik je straks wel.
Weet je al iets van radio af?” vroeg de chef belangstellend.
„Nog niet veel, meneer,” bekende Jan eerlijk.
„Nu, dat ’s niet erg, dan zal ik je, voordat je den boel verder
ziet, eerst iets over de radio in ’t algemeen vertellen ...
i*
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Zoals je waarschijnlijk weet, onderscheiden wij bij de radio
Zenders en Ontvangers. Een zender nu, is een installatie, die zo
genaamde hoogfrequente*) wisselstromen opwekt, die vanuit de
zend-antenne als electro-magnetische golven den wereldaether wor
den ingeslingerd.”
„Ho, ho, meneer,” lachte Jan, „dat mag nu wel erg duidelijk
voor u zijn, maar ik begrijp er nog geen sikkepitje van.”
„Goed, dan zal ik ’t je eenvoudig uitleggen. Op school zal je
waarschijnlijk wel geleerd hebben, dat er in de electriciteit onder
scheid wordt gemaakt tussen gelijkstroom en wisselstroom. Gelijk
stroom is te vergelijken met een rustig voortkabbelenden stroom
water, altijd in één richting vloeiende. Wisselstroom is echter on
gedurig goedje, zo’n soort woelwater, want gedurende een groot
aantal malen per seconde verwisselt de stroom van richting. Zo
als je weet onderscheiden we in de electriciteit positief en negatief
en zo’n wisselstroom nu wisselt vele malen per seconde van posi
tief tot negatief en omgekeerd. Ons gewone lichtnet hier en bij je
thuis waarschijnlijk ook, wordt gevoed met wisselstroom. De
stroom wisselt hierin per seconde vijftig malen van positief tot
negatief en omgekeerd. Men noemt dat een wisselstroom van
vijftig perioden. In de radiotechniek wil dat zeggen, dat de wis
selstroom in dat geval een groot aantal malen per seconde van
negatief tot positief verandert. Heb je dat begrepen?”
„Ja, meneer, dat is duidelijk. Maar nu die electro-magnetische
golven? Zeg ik het zo goed?”
„Zeker, je hebt uitstekend opgelet. Kijk eens hier! Die hoog
frequente stromen hebben de eigenaardigheid om den aether in
hun omgeving in trilling te brengen. Die trilling zet zich voort
in grote kringen, rondom de plaats waar de hoogfrequente stromen
worden uitgezonden. Dat kan je zo ongeveer vergelijken met wat
er gebeurt als je een steentje in het water gooit. Eerst een plons,
dan zie je eerst een klein kringetje, dan groter, en weer grotere,
ten slotte heel grote, die zwakjes uitlopen. Wanneer je nu eens
geen steentje in het water plonst, maar met een plankje vlak op
het water slaat, dan zie je ook weer zulke kringen in het water
ontstaan. Wanneer nu op enigen afstand een tweede plankje in
het water drijft, dan zie je dat het tweede plankje op die kringen
gaat meedeinen met het eerste plankje, waarmee je op het water
sloeg, en wel zo, dat wanneer het eerste plankje honderd keer
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op en neer deint, het tweede plankje in dezelfde snelheid ook
honderd keer meedeint. Dat is in grote trekken het idee van
radiozenders en ontvangers. Alleen werken we daarbij niet met
een plas water en een stukje hout, maar met den wereldaether
en zogenaamde antenne’s.”
„Hoe zit dat in elkaar, meneer?” informeerde Jan.
„De wereldaether wordt beschouwd als een uiterst fijne stof, die
alle voorwerpen en wezens doordringt en overal in het heelal aan
wezig geacht wordt. De wereldaether is dus een soort onzichtbare
verbindingsstof. Het licht van de zon, de maan, de sterren komt tot
ons als golven, gedragen door den overal aanwezigen wereldeather.
Zelfs in het luchtledige is toch nog de wereldaether aanwezig!”
„Hoe weet u dat?” vroeg Jan verbaasd.
„Wel, mijn jongen,” lachte de chef, „als je een electrische gloei
lamp ziet branden, zie je toch een gloeienden draad in een lucht
ledig ballonnetje, dat is het beste bewijs, want was er geen aether
meer in den ballon, dan zou je ook niets zien! Nu zijn er zoals
je weet, voor het leggen van een electrische verbinding altijd
twee draden nodig. Bij gelijkstroom spreken we over een positieven
en een negatieven draad en bij de wisselstromen, zoals we bij de
radio gebruiken, wisselen de draden beurtelings met bliksemsnel
heid van positief tot negatief.
Bij de radio hebben we ook inderdaad die twee „draden” of
geleidingen, waarvan een de antenne is, die de stromen afgeeft
aan den wereldaether, ter verdere doorzending, en de ander
is de aarde, die zoals je waarschijnlijk zult weten ook de electriciteit geleidt. Is het je duidelijk?”
„Ik geloof wel, dat ik alles begrepen heb, meneer,” antwoordde
Jan. „Mooi, hernam de chef, nu ga ik weer even terug naar mijn
zender van zo-even. Dit apparaat stuurt dus zogenaamde hoog
frequente trillingen uit, die door de antenne (letterlijk „voeldraad”) worden opgevangen en naar het ontvangtoestel worden
geleid, maar als ze daar aankomen, dan zijn ze net zo ongedurig
als wilde paarden. Ze hebben zo’n hoog trillingsgetal, dat het men
selijk oor ze niet meer kan waarnemen.”
„O,” zei Jan, „dat is dus net zo als bij de kanaries?”
„Bij de kanaries?” lachte de chef verwonderd.
„Ja, meneer, want mijn onderwijzer vertelde eens, van een
kanarie, die een halve week met een open bek zat, net alsof hij
het erg warm had, maar niemand begreep waarom, want het
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was helemaal niet zo heet! Toen was er een erge knappe profes
sor gekomen met een apparaat, waarmee hij het aantal trillingen
van het geluid kon verminderen en toen hij dat inschakelde, bleek,
dat de arme kanarie helemaal niet met zijn bek open zat, omdat
hij het zo warm had, maar omdat hij lustig zat te zingen. Maar
die trillingen, ziet u, die waren zo hoog, dat wij mensen ze niet
meer konden horen.”
„Zeker, zeker,” bevestigde de chef, „dat is heel juist. Precies
zo gaat het met onze hoogfrequente trillingen. Ook die zijn niet
meer waarneembaar voor ons oor, dat, vergeleken met die kolos
sale snelheden, maar een heel grof, traag instrumentje is hoor!”

„Maar voordat ik je nu .uitleg hoe dat ongeveer in zijn werk
gaat, dien ik je toch allereerst te laten weten, hoe men op het
idee gekomen is draadloos berichten over te brengen!”
„Dat heeft Marconi toch uitgevonden, die kort geleden gestor
ven is,” merkte Jan op.
„Je bent er wel heel dicht bij,” zei de chef. „Marconi heeft in
derdaad ontzettend veel voor de ontwikkeling van de radio ge
daan, maar de werkelijke „uitvinder” is hij toch niet. Zoals het
meestal gaat, kan je niet spreken van een uitvinding op zichzelf,
want een zo’n vondst is meestal het resultaat van een hele reeks
uitvindingen bij elkaar.”
„Als werkelijke ontdekker der aethergolven wordt Professor
Heinrich Hertz genoemd en eigenlijk is dat ook al niet helemaal
juist, want jaren en jaren daarvóór had de ontdekker Faraday,
van wien je op de natuurkundeles ongetwijfeld al hebt gehoord,
reeds het z.g. ,,inductie”-verschijnsel*) aangetoond. Het bleek dat
een electrische stroom niet gebonden was aan den metalen ge
leider, waardoor deze wordt gevoerd, maar dat door een geheim
zinnige „middenstof”, die wij later „wereldaether” gingen noemen,
invloed (inductie) op een anderen geleider kon worden uitge
oefend, die niet in electrisch contact met den eerste stond.”
„En hadden ze toen radio?” vroeg Jan.
„Ha, haha, haha,” lachte de chef hartelijk, zodat ook de an
dere marconisten, die aandachtig zaten te luisteren aan hun ont
vangapparaten, even glimlachend van hun werk opkeken.
„Neen, jongetje, zo gemakkelijk ging het niet! Professor Hertz
heeft heus niet tegen de krantenmensen gezegd: Kijk eens hier
•)

Zie aanhangsel.
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heren, hier heb je nu een uitvinding, waarvan we plezier kunnen
beleven. Zet nu eens netjes een mooi artikeltje in jullie krant en
plaats een advertentie voor een flinken Omroeper! Neen, man
neke, voorlopig gebeurde er nog niets. Wel gingen bekende uitvin
ders als Ruhmkorff, De Forrest en andere beroemdheden hard
aan den slag, maar de wereld wachtte blijkbaar op iemand an
ders, die den beslissenden stoot zou geven voor een snelle, doel
matige ontwikkeling. En die „iemand” dat was een pienter jong
mens, dat we op een stralenden zomernamiddag ergens in Italië
met een zakspiegeltje zien spelen.”
„Wat zegt u me nou?” vroeg Jan verbaasd. „Wat had die jon
gen er nu mee te doen en wat betekende dat spiegeltje?”
„Wacht maar vriend,” lachte de chef, „dat zal je horen. Zeg me
eerst eens even: Wat zou jij met een mooi zakspiegeltje doen met
een heldere zon boven je hoofd en als je een meneer zag, die op
zijn gemak in het gras lag te slapen?”
„Nu, dat weet ik heus niet, meneer,” deed Jan verbaasd, „ik
zou dien man stil laten „pitten” en verder lopen .. .”
„Nee, broer,” zei de chef gemaakt geheimzinnig. .. „weet je wat
jij doen zou? Je zou precies zo gaan staan, dat de zon in je
spiegeltje ketste en dan zou je voorzichtig beginnen dien meneer
te plagen door over zijn neus, zijn voorhoofd en zijn ogen te
schijnen, net zo lang, totdat die meneer woedend overeind sprong.
... Zie je, ik ben ook eens van mijn leven twaalf jaar geweest!”
Die chef was een man om mee te praten, dat was nog eens een
leuke baas! vond Jan.
„Nu ja,” zei hij bedeesd, „maar dat heeft toch niets met radio
te maken!”
„Meer dan je denkt! Alleen, deze jongeman liet ’t niet bij
meneren plagen!”
„Plaagde hij soms de mevrouwen ook?”
„Neen, neen, luister even. Dit jongemens kwam spelender
wijze op het idee om door middel van zo’n flikkerend spiegeltje
signalen over te brengen aan zijn vriendjes! En dat dit zo gek
nog niet gedacht was, blijkt wel uit het feit, dat de soldaten dit
systeem tot op den huidigen dag nog toepassen. Als je boeken
over den Boerenoorlog hebt gelezen, kom je dit „draadloos”
telegrafie-systeem herhaaldelijk tegen.”
„Maar als de zon nu eens niet scheen?” informeerde Jan.
„Dan namen ze de maan,” plaagde de chef. „Maar je bent toch op
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den goeden weg! Ook Marconi, want zo heette die Italiaanse jongen,
dacht over ditzelfde probleem na. De gewone telegraaf bestond in
dien tijd al. Het Morse alphabet (zie pag 37) was ook bekend.
’t Was dus eenvoudig genoeg om met het spiegeltje een kort of
een lang straaltje licht te laten opflitsen, maar ja, ’s avonds hè?
Dat bracht den jongen Guglielmo Marconi aan het peinzen! Hij
verdiepte zich in de natuurkunde en probeerde alles in handen
te krijgen wat hem maar zou kunnen helpen om zijn doel te be
reiken! Zo maakte hij kennis met de resultaten van de proeven
van Professor Hertz. Hij verdiepte zich in het verschijnsel der
„Hertze-golven”, waarvan ik je zo-even al vertelde.”
„Kreeg hij daar veel geld voor?” vroeg Jan, die thuis een kolos
saal grote spaarpot heeft staan en zich ook voor de geldelijke
zijde van het geval interesseerde.
„Geen sprake van,” zei de chef. „Voorlopig kreeg hij enige
dozijnen oorvijgen te incasseren!”
„Kreeg zo’n knappe jongen oorvijgen? Dat is schande,” riep
Jan verontwaardigd uit!
„Wel, vriendje, als jij Papa Marconi was geweest, had jij mis
schien precies hetzelfde gedaan. Want zou jij het zo leuk vinden
als je hele zolder vol gehangen werd met draden en spoelen, als
er op je dak een grote paal gehesen werd en je een van je ver
trouwdste knechts plotseling een groot geweer zag afschieten om
vervolgens als een dolleman van plezier in de rondte te springen?”
„Wat is dat nu allemaal?” vroeg Jan geïnteresseerd.
„Welnu, Marconi had zijn vaders zolder in beslag genomen en
zat daar dagen achtereen te knutselen met allerlei soorten in
strumenten, die hij van hout, carton en stukken koperdraad in
elkaar zette! Want zie je, die mooie boekjes over „Hoe bouw ik
zelf een radio-toestel”, die bestonden nog niet. Af en toe hoorden
vader en moeder Marconi een flinken plof en een schreeuw en
kwam zoonlief met een platgeslagen duim naar beneden, maar dat
gaf niet. Een lapje er omheen en een standje van zijn vader en
vooruit maar weer, naar zolder! Totdat hij een-en-twintig jaar
oud was! Toen gebeurde er iets wonderlijks. En dank zij die zon
derlinge vertoning zitten er nu nog honderden mensen rustig hun
krantje te lezen, terwijl ze anders op den bodem van den oceaan
zouden liggen. Want dat de radio, direct en indirect, in den loop
der jaren duizenden mensenlevens heeft gered, daar kan je zeker
van zijn!”

Telefbmezender aan boord van een trawler.
Links het echolood
(foto Radio-Holland)

Marconi aan boord van zijn jacht „Elettra”
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„Wat gebeurde er toen voor bijzonders?” vroeg Jan nieuws
gierig.
„Dat zal ik je vertellen,” hernam de chef. „Marconi had in een
oude schuur op zijn vaders land een zendertje gebouwd. Een
goede honderd Meter verder, om den hoek, dus niet direct zicht
baar, stond een ontvangtoestel. Bij dat ontvangtoestel nu posteerde
Marconi een ouden boerenknecht met een geweer en verzocht hem
dit af te schieten, zodra hij een magneetnaald op het toestel zag
trillen. Vol verwachting klopte Marconi’s hart, terwijl de boeren
knecht als een goede sul ongelovig glimlachend bij het ontvang
toestel ging staan. En toen ging de eerste letter, die ooit den
wereldaether doorkliefde, het luchtruim in. . . Marconi drukte
driemaal kort achter elkaar den seinsleutel neer, drie korte pun
ten dus, die de letter S vormen. Nauwelijks had hij de laatste
punt geseind of. . . pang zei het geweer van den boerenknecht
op ruim honderd meter afstand. De RADIO WAS GEBOREN!”
„Opgewonden dansten Marconi en de boerenknecht in het rond!
Dat was nu het resultaat van zoveel jaren vlijtig knutselen en
studeren! De practische toepassing van de geheimzinnige aethergolven van den ouden professor Hertz was door Marconi be
wezen.”
„En verder?” vroeg Jan gretig.
„Ja, kijk eens vriend, jij leeft in den tijd van de film en jij
bent gewend, dat wanneer je op zo’n rolprent iemand een uit
vinding ziet doen, dat hij dan vijf meter film verder, rijk en be
roemd is! Maar zo gemakkelijk ging dat bij Marconi niet!”
„De Italianen waren helemaal niet opgetogen over Marconi’s
uitvinding!”
„Ze gaven zeker meer om Macaroni dan om Marconi, zou ’t
niet, meneer,” grapte Jan.
„Best mogelijk, maar niemand wilde er aan. Maar moeder Mar
coni was een Ierse en toen zij een keer haar geboorteland wilde
bezoeken, kwam ze op het idee, den jongen Guglielmo mee te
nemen naar Engeland.”
Marconi was toen twee-en-twintig jaar oud. De Engelsen
waren verstandiger dan de Italianen en gaven den jongen ge
legenheid in elk geval eens zijn proeven te demonstreren! Nou, je
begrijpt, dat liet Marconi zich geen tweemaal zeggen. Fluks mon
teerde hij zijn apparaten in elkaar en zo telegrafeerde hij draad
loos tussen St. Martin’s Le Grand (in het centrum van Londen)
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naar de Thames Embankment, dat is de oever van de Thames,
een afstand van enkele Kilometers.”
„Da’s niet veel,” lachte Jan.
„Ja, verwend kereltje, je hebt natuurlijk alweer gehoord van
telegrafie met Zuid-Amerika en Indië, hè. In die dagen was
dit al een kolossale prestatie! De directeur van het Postkantoor
in Londen was er tenminste ondersteboven van en men heeft in
het geheim alles onderzocht of er misschien bedrog in het spel
kon zijn! Maar neen hoor, het was alles even eerlijk gegaan en
de draadloze telegrafie in Engeland was een feit geworden.
Nog in Engeland zijnde, kwam Marconi op het idee, om de
antenne*) je weet wel, de voel- of vangdraden op het dak, be
langrijk hooger te maken, waardoor een veel gunstiger ontvangst
werd verkregen over een langen afstand. Hoe dat precies ging,
zal je straks wel begrijpen. Marconi schijnt voor zijn eerste draad
loze proeven n.1. een paar koperen staven van slechts enkele
meters hoogte te hebben gebruikt. Onze hoogste antennes in
Nederland zijn nu bijvoorbeeld twee honderd en tien meter!”
„Zijn dat die grote masten in Kootwijk, voor de Indië-radio?”
vroeg Jan.
„Juist,” zei de chef.
„De Engelsen waren zo enthousiast over den jongen Guglielmo, dat ze hem een patent*) verleenden op zijn vinding. Maar
ook zijn eigen vaderland, Italië, ging nu belangstelling tonen. Dat
vind je altijd in de wereld, eerst moet iets in het buitenland goed
ontvangen zijn en dan pas willen de eigen buren er ook wel eens
over gaan denken. Zodoende werd ook Amerika destijds door de
Spanjaarden ontdekt, omdat het Engelse hof geen tijd had om
den zeevaarder Columbus te ontvangen. Ferdinand en Isabella van
Spanje hadden er blijkbaar wel vijf minuten voor over om het
onbekende Amerika in handen te krijgen. Enfin, in Rome mocht
Marconi demonstreren voor den Koning en de Koningin en dat
was voor hem ook al weer een aardige reclame. Marconi prutste
en probeerde naarstig verder, en zo zien we dan in 1897 in
Londen een maatschappij opgericht, die ten doel had de Marconi
patenten verder te exploiteren en genoemd werd de Wireless
Telegraph and Signal Company Ltd. (de N.V. Draadloze Tele
graaf- en Sein-Maatschappij) die in het jaar 1900 veranderd werd
in Marconi Wireless Telegraph Company Ltd. Overal werden nu
•)

Zie aanhangsel.
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op de Engelse kust eenvoudige radiostations opgericht, want het
is wel begrijpelijk, dat een zeevarend volk als de Engelsen, natuur
lijk het eerst dachten, aan de toepassing van de draadloze voor
hun scheepvaart.”
„Is dat nog zo?” vroeg Jan.
„Kijk eens, de radio wordt nu nog voor een heel groot gedeelte
voor de scheepvaart gebruikt, maar daarnaast is de luchtvaart
gekomen, die ook ruimschoots gebruik van de draadloze maakt.
Verder gebruiken we de radio ook heel veel voor gesprekken
met de koloniën en ook voor telegrafie met die ver-afgelegen be
zittingen. Een aardig geval zal ik je nog vertellen uit dien ouden
tijd! Koningin Victoria van Engeland was dol op zeilen en maak
te de King’s Town Regatta mee, die ook nu nog elk jaar wordt
gehouden. Tijdens die zeilpartij wilde de Koningin echter in
draadloze verbinding blijven met den Prins van Wales (de latere
Koning Edward VII). Marconi werd geroepen en bracht op het
Koninklijk Jacht een zendertje aan, dat prompt met het OsborneHouse op het eiland Wight in verbinding kwam. Kort daarop
werd het eerste Engelse lichtschip East-Goodwin, dat op een
zeer gevaarlijk punt voor de Engelse kust ligt, van radio voor
zien en dat beviel zo goed, dat het ene lichtschip na het andere
met radio werd uitgerust.
Als eigenaardigheid wil ik er nog bij vertellen, dat de radio op
dat East-Goodwin lichtschip al onmiddellijk uitkomst bracht
tijdens den proefdienst. Om vier uur ’s nachts n.1. werd het licht
schip zelf door een stoomschip geramd en op dat moment werd
het eerste S.O.S. in de historie per radio uitgeseind. Een paar
sleepboten rukten daarna uit en het lichtschip werd gered.”
„Een S.O.S. is een noodsignaal, nietwaar meneer?”
„Ja, inderdaad, dat is de internationale uitdrukking voor Schip
in Nood. Maar als je daarvan iets wilt horen, haal ik er eventjes
meneer Hoogstra bij, dat is de man, die hier de meeste S.O.S.-en
heeft opgevangen en afgehancïeld. Dat is natuurlijk heel toevallig,
maar ik vind het wel aardig als deze meneer zelf eens uitlegt,
wat een S.O.S. eigenlijk is en wat er allemaal gebeurt als dit
onheilspellende signaal in de koptelefoon weerklinkt. Meneer
Hoogstra, komt u er even bij, dan zal ik uw luisterpost zolang
overnemen. Dat is voor de veiligheid weetje,” voegde hij er bij. „Er
gaat geen seconde op zo’n kuststation voorbij of er wordt ge
luisterd. Vooral bij dit weer ...”
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HOOFDSTUK II

De geboorte van het S.O.S. — Angstige ogenblikken: de radio is een
zegen voor menig braaf zeeman! — Noodlot van de „Salento”. — Pefo
komt een handje helpen! — Heldendaden op de „Zwarte Zee”. —
„Hoorah”, roepen de Engelse Jantjes voor een kleine Hollandse sleep
boot! — P.C.S.Y. geeft geen „sjoegen” en een marconist wordt uiig!

Ook meneer Hoogstra bleek een buitengewoon gezellig prater te
zjjn!
„Ja,” zei hij tegen Jan, die als ’t ware aan zijn lippen hing,
„zo’n SOS-je, zoals we dat hier noemen, brengt direct heel wat
leven in de brouwerij en ik wil er wel even bij zeggen, dat wij
er allemaal eiken keer als er een SOS weerklinkt, opnieuw van
onder den indruk komen. Men zendt niet zo gauw een SOS uit,
want de bepalingen zeggen uitdrukkelijk dat er werkelijk sprake
van een „noodgeval” moet zijn.”
„Hoe zijn ze eigenlijk aan dat SOS gekomen, meneer Hoogstra?”
vroeg Jan.
„Dat zal ik je zeggen! De eerste marconisten waren allemaal
luidjes, die vroeger op een gewoon telegraafkantoor hadden ge
zeten. De een bij de posterijen en de ander weer bij de spoor
wegen en toen deze mensen als scheepstelegrafisten de wijde
wereld introkken, was het begrijpelijk, dat ze hun eigen landrot
tentaaltje voorlopig ook in de gloednieuwe radio-wereld invoerden.
Nu bestond er bij de landtelegrafie een algemene oproep, n.1. CQ,
die gebruikt werd om aller aandacht langs de gehele telegraaflijn
op te wekken. Men seinde eenvoudig driemaal CQ achter elkaar
en elke telegrafist wist dan onmiddellijk, dat er een voor allen
bestemde oproep op komst was. Dit CQ werd nu naar zee mee
genomen en heeft zich tot op den huidigen dag, zelfs tot in de
draadloze telefonie gehandhaafd.”
„Hoe kwamen ze dan aan SOS als ze CQ gebruikten?” vroeg
Jan nieuwsgierig.
„Zal ik je zeggen, haastvogel,” schertste de heer Hoogstra.
„Dat CQ werd voor allerlei scheepvaart- en weerberichten zo her
haaldelijk gebruikt, dat het als werkelijk Noodsein helemaal niet
meer bijzonder opviel. Een schip, dat CQ seinde in tijd van nood,
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had grote kans overstemd te worden door de tientallen seinende
schepen vlak in de buurt. Daarop moest dus iets gevonden wor
den. Dat gebeurde dan ook op de Internationale Conferentie
van 1906 te Berlijn, waar Italië voorstelde de lettergroep SSSDDD
als internationaal noodsein te gaan gebruiken. Op dat sein waren
alle stations verplicht alle draadloze correspondentie met elkaar te
verbreken en onmiddellijk uit te luisteren naar het in nood ver
kerende schip. De Marconi Company merkte later op, dat ook dit
SSSDDD-sein nog allesbehalve opvallend was en kwam op het
idee in het vervolg de letters CQO te gaan gebruiken, dat be
tekende zo-iets als: Come-Quick-Danger. (Kom Gauw-Gevaar) De
Amerikanen, die in hun land konden spreken van een ware
radio-chaos door de duizenden radio-amateurs, die als een schier
onontwarbaar kluwen kris-kras door elkaar seinden en daarbij
de gevaarlijkste grapjes uithaalden, wisten het zover te brengen,
dat een algemeen stilzwijgen der stations bij het horen van een
CQD geboden werd. En al sprekende kwamen de Duitse afgevaar
digden er toe de door Duitse schepen reeds gebruikte algemene
oproep SOE als noodsignaal toe te passen. De heren in die dagen
konden ook al heel uitvoerig praten en ten slotte strandde ook dit
voorstel van SOE op het feit, dat de laatste letter E, die in
Morse-schrift door een enkele punt wordt weergegeven, wel eens
door atmosferische storingen of door zenuwachtig seinen, hetgeen
bij een schipbreuk helemaal niet ondenkbaar is, verloren zou
gaan. Zo werd ten slotte de alombekende uitdrukking SOS ge
vonden.”
„Een schip in nood seint dus S.O.S.,” zei Jan.
„Nee,” antwoordde de heer Hoogstra, geen S.O.S., maar SOS,
als een ononderbroken teken! Elke poging om er afkortingen van
woorden van te maken, is dus reeds bij voorbaat „gezocht”.
„Ik heb wel eens gehoord, dat SOS in ’t Engels zou betekenen:
Save Our Souls, (Redt onze zielen),” sprak Jan, die dit jaar voor
’t eerst Engels op school had geleerd en blijkbaar eens graag zijn
kennis wilde luchten.
„Ja, daar heb je het al,” zei meneer Hoogstra. „Er zijn allerlei
schrijvers, die daar velerlei romantische en gevoelvolle uitdrukkin
gen op gefantaseerd hebben, zoals Save Our Ship (redt ons schip)
of Send Out Succour (zendt hulp uit). Dat is allemaal heel mooi
en romantisch voor een verhaaltje, de zeeman koopt er echter
niets voor.
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Amerika was de laatste, die het SOS als officieel noodsein ac
cepteerde, nl. pas vier jaar nadat de conventie van Berlijn het als
zodanig had ingesteld. Dat was wel typisch, want ze hadden er
zelf het hardste om gevraagd! Ja, misschien had het nog wel
langer geduurd, als niet een ontzettend drama de aandacht van
de gehele wereld op de noodzaak van het internationale noodsein
had gevestigd. Het reuzenschip de „Titanic”, destijds de trots van
de koopvaardij, verging ongeveer met man en muis en zonk naar
den bodem van den Oceaan, terwijl enkele mijlen verderop hulp
geweest zou zijn, als de marconist van het andere schip maar op
zijn post geweest was.”
„Was er zo dicht een schip in de buurt, toen de „Titanic” ver
ging?”
„Inderdaad, de „Californian” was slechts enkele tientallen
mijlen verwijderd, want men had elkanders lichten nog gezien,
maar de marconist op dat schip had van ’s morgens 7 uur af
zonder rustpoos dienst gedaan en was ten slotte ter ruste gegaan.
Dat was hem overigens niet kwalijk te nemen. In den nacht
echter, slechts enkele uren later, stootte de kolossale „Titanic”
het „Schip dat niet kon zinken” zoals de rederij had gezegd, omdat
het een dubbele binnenwand had en talloze waterdichte schotten,
op een ijsberg en hoewel de marconist onophoudelijk een dringend
SOS liet weerklinken, ging dat noodsein aan de „Californian”
natuurlijk voorbij.”
„Waarom hadden ze dan geen twee marconisten aan boord,”
vroeg Jan verwonderd.
„Ja, beste jongen, wat zal ik daarvan zeggen. Ten eerste was
de radio nog maar in het prille beginstadium en een echte zee
bonk had in die dagen niets meer of minder dan een uitgesproken
hekel aan zo’n marconistje, dat daar maar op een seinsleuteltje
zat te prutsen. Neen, daar hadden ze weinig mee op! Ze hadden
het honderden jaren zonder zo’n „blaag” aan boord gedaan en
altijd waren ze veilig thuis gekomen, welnu, ze zouden het nog
wel een paar honderd jaar klaar spelen, zonder die gekke draden
tussen de masten!”
Maar de geschiedenis wilde het anders. Nog binnen tien jaren
na die verschrikkelijke „Titanic”-ramp waren de reders over
tuigd, dat ze in de radio een prachtig hulpmiddel hadden gevon
den om allerlei atmosferische moeilijkheden, zoals mist, stormwaarschuwingen, ijsbergen en dergelijke, bijtijds aan hun schepen
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in volle zee bekend te maken. En wat de luchtvaart zonder
radio zou zijn, dat kun je je eenvoudig niet voorstellen.”
„Maar gaat er nu nooit eens een SOS-signaal verloren, als zo’n
marconist niet voortdurend meeluistert op een schip, dat in de
buurt van het ongeluk vaart?”
„Ook daaraan heeft men gedacht. En wel door zogenaamde
automatische alarm-installaties te ontwerpen! Die zijn nu op tal
rijke schepen in gebruik, alleen de Amerikanen wilden er niet
aan, die vertrouwden die instrumenten blijkbaar nog niet. Thans
zijn echter talrijke Amerikaanse schepen met een alarm-installatie uitgerust.”
„Wat is zo’n alarm-installatie?” vroeg Jan.
„Kijk, dat is een instrument, dat ingeschakeld wordt, als de
marconist tijdelijk geen dienst doet. Het komt op een zeker aan
tal lang aangehouden strepen in werking. Voor dat doel moest het
gewone SOS sein uitgebreid worden met een serie van twaalf in
een minuut geseinde strepen, alarm-sein genaamd. De duur van
elk zo’n streep bedraagt vier seconden en de duur van de tussen
ruimte tussen twee strepen een seconde. Grote schepen hebben
zelfs een klein automaatje aan boord, dat deze hele strepen- en
puntenreeks achter elkaar uitzendt. In de Stille Oceaan, waar veel
typhonen voorkomen, wordt dat sein gebruikt, om te waar
schuwen, dat er een bericht over een naderenden typhoon wordt
uitgezonden. Dat is ook maar de enige uitzondering, dat een
alarm-sein gebruikt mag worden, waar het geen direct noodgeval
betreft! Je begrijpt, dat misbruik van zo’n belangrijk sein on
herroepelijk het ontslag en een zware bestraffing van den schul
digen marconist zou betekenen.”
„Hoe weten ze nu dat zo’n toestel goed werkt, meneer Hoogstra?”
„O, daar worden heel strenge eisen aan gesteld! Zo’n automaat
mag bijvoorbeeld niet aanslaan, ook al krioelt het van seinen in
den aether en ook niet als er veel luchtstoringen zijn. Bovendien
zit er nog een verklikker aan, die direct gaat werken als het ap
paraat gestoord is. Voordat zo’n instrument wordt goedgekeurd,
wordt het aan heel wat practische proeven onderworpen.”
„Is het SOS het enige noodsein in de radio?” vroeg Jan.
• „Wel het enige noodsein, hoewel er ook nog z.g. spoedseinen
zijn. Dan wordt driemaal achtereen geseind: XXX en dan volgt
het spoedbericht. Maar ook dit bericht mag maar niet zonder
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meer worden uitgezonden. De gezagvoerder of diens plaatsver
vanger moet er eerst toestemming voor verlenen. Een spoedsein
duidt aan, dat het roepende station een zeer dringend bericht
heeft over te brengen. Dan moet de veiligheid van het schip of
het vliegtuig of van een van de leden der bemanning in onmid
dellijk dreigend gevaar zijn. Ook dit spoedsein heeft onmiddellijk
voorrang, boven alle andere berichten, SOS-signalen natuurlijk
uitgezonderd. Elk station, dat zo’n spoedsein hoort geven is ver
plicht minstens drie minuten te blijven uitluisteren. Daarna
mogen zij den gewonen dienst hervatten. En dan hebben we ten
slotte nog een Veiligheidssein, dat bestaat uit den groep TTT,
driemaal herhaald. Wanneer zo’n sein gehoord wordt, kan je er
van op aan, dat er een belangrijk bericht op komst is, dat be
trekking heeft op de navigatie of op weerkundig gebied.
O, ja, om op dat SOS terug te komen, ik heb eens horen ver
tellen, dat ze tot dat dramatische „Save Our Souls” (redt onze
zielen) gekomen zijn, doordat toen de „Titanic” zinkende was, de
scheepskapel het mooie Engelse lied „Nearer my God to Thee”
inzette en bleef spelen, totdat het schip in de golven wegzonk.
De hele wereld was ontroerd door den ondergang van dit reuzen
schip en toen deze bijzonderheid bekend werd, was dit natuurlijk
direct aanleiding tot het verzinnen van de meest dramatische uit
drukkingen. Kom nu maar even mee, dan zal ik je laten zien, dat
zo’n SOS behalve een menslievenden kant ook wel eens een nuch
ter zakelijken kan hebben, ja, soms is dat zo’n beetje half om
half.
De heer Hoogstra haalde een oud „logboek” voor den dag en
bladerde er in. Jan keek nieuwsgierig over zijn schouder en zag
allerlei cijfers en woorden staan, die hij niet begreep. Het drong
nog niet tot hem door, dat hier een heel jaar zeemans-lief en
-leed in nuchtere woorden stond opgetekend. Elke pagina van dit
beduimelde boek betekende iets over die duizenden mensen daar
buiten op de inktzwarte, bulderende zee. Er waren pagina’s van
triomf, zoals de mededelingen van de reddingboten of slepers,
„Allen gered” of „Schip op sleeptouw genomen”. Dan brulde
de zee kwaadaardiger dan ooit, omdat de mannen op Radio
IJmuiden samen met een handje vol dapperen in een kleine
reddingboot haar van een wissen prooi hadden beroofd. Maar
helaas waren er ook andere bladzijden, waar de grimmige zee
langzaam maar zeker haar slachtoffers naar zich toetrok. De
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„Salento” bijvoorbeeld, die in 1928 bij Zandvoort verging en waar,
na een vreselijke worsteling van drie dagen en drie nachten de
door geen enkelen radio-ambtenaar ooit vergeten woorden werden
geseind: „Noi vengano — addio” (wij komen — vaarwel!). Daarna
was het stil, akelig stil! Waren die laatste woorden wel voor ons,
mensen, bestemd? Of zag de arme drommel, die daar zonder op
houden, dagen en nachten met zijn seinsleutel om hulp bad, dat
zijn momenten op dit ondermaanse geteld waren? Ook toen gaf
PCH het verlossende sein: SOS- clear now, dat wil zeggen:
het noodgeval is opgeheven, het gewone radioverkeer kan worden
hervat. Maar je begrijpt, dat er in die dagen een grote ver
slagenheid heerste bij de radiomensen, die met zoveel ijver en
spanning het hele noodgeval gevolgd hadden, zonder verder ook
maar iets te kunnen doen. Ja, wel zijn we hier na onzen dienst
door een vliegenden storm naar het strand gelopen om te zien
hoe daar een notedopje van een reddingboot met onversaagde
kerels aan boord een ongelijken strijd streed tegen huizenhoge
golven. Kerels, met grijze haren soms, vrijwilligers, die niemand
behoefde aan te sporen. Maar die in stormnachten, als de orkaan
langs de Hollandse kusten zwiept, al samengroepen op de
duinen om te kijken of heel ver, aan den gezichtseinder misschien
noodsignalen worden afgegeven. Kerels, zo eenvoudig, dat ze
„meneer” niet eens goed weten te bedanken als ze er weer een
medaille bij krijgen. Dat zijn de kerels, die 99% van het SOS
geval opknappen! Als je eenmaal een grote kerel geworden bent,
vergeet dan in geen geval een Rijksdaaldertje per jaar klaar te
leggen voor de vereniging Noord-Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij, die het materieel en de mensen beschikbaar stelt. Jij
stort een Rijksdaalder en zij ... zij doen de rest, zoals zij zelf,
zonder enigen opsmuk in hun jaarverslag zetten.
Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld een SOS geval, dat buiten
gewoon goed afliep en waar de reddingboot niet bij te pas kwam.
Hier lees je het hele verloop van de gewisselde Radio-correspondentie. En om het je nu allemaal gemakkelijk te maken, heb
ik de telegrammen, die in radio-Engels werden gewisseld, meteen
in onze Nederlandse taal weergegeven. Het betrof hier het stoom
schip „Spartavento” (Roepletters UQO) dat seinde om 19 uur
58 min.: SOS-SOS-SOS van UQO, positie nabij Lichtschip Maas
(dat ligt enkele mijlen in zee voor den mond van den Nieuwen
Waterweg) stuurinrichting gebroken, vragen dringend assistentie.
Hier Holland Radio!
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PCH, dat zijn wij dus hier op IJmuiden, geeft zo nodig onmid
dellijk QRT SOS, dat zoveel betekent als: Stop, jongens, geen
enkel schip of station als UQO, die in nood is, mag signalen
geven.
Om je nu een zuiver overzicht van alle maatregelen te geven
die er direct bij een SOS-geval worden genomen, moet je de
officiële bepalingen uit de Handleiding voor Telegrafisten bij den
Radiodienst, maar even doorlezen. Hier zijn ze:
NOODSEIN

In het radiotelegrafisch verkeer bestaat het noodsein uit de groep • ----------- - •
In het radiotelefonisch verkeer bestaat het noodsein uit de gesproken uitdruk
king MAYDAY (overeenkomende met de Franse uitspraak van de uitdruk
king „m’aider” )
Deze noodseinen kondigen aan, dat het schip, het luchtvaartuig of ieder ander
middel van vervoer, dat het noodsein uitzendt in ernstig en dreigend gevaar
verkeert en onmiddellijk hulp vraagt-

NOODOPROEP

De noodoproep wordt, indien deze telegrafisch op 600 meter uitgezonden
wordt, in het algemeen onmiddellijk door het alarmsein, voorafgegaanWaar de omstandigheden het toelaten moet de uitseining van den oproep door
een stilte van 2 minuten van het einde van het alarmsein gescheiden worden.
De noodroep bevat: het noodsein, 3 maal achter elkaar geseind, het woord DE
en den roepnaam van het in nood verkerende mobiele station, 3 maal geseind-

Deze oproep heeft volstrekten voorrang boven andere overseiningen- Alle
stations, die den oproep horen, moeten onmiddellijk elke overseining, die het
noodverkeer zou kunnen storen, staken en op de golf, waarmede de noodoproep
wordt uitgezonden, uitluisteren. Deze oproep mag niet tot een bepaald station
gericht worden, terwijl er geen re$u van gegeven wordt-

NOODBERICHT
De noodoproep moet zo spoedig mogelijk door het noodbericht gevolgd wordenDit bericht bevat den noodoproep, gevolgd door den naam van het in nood
verkerende schip, luchtvaartuig of middel van vervoer, door aanwijzingen be
treffende de positie daarvan, den aard van het noodgeval en van de gevraagde
hulp en eventueel door alle andere inlichtingen, welke de hulpverlening
zouden kunnen vergemakkelijken-

Wanneer een luchtvaartuig, nadat het zijn noodbericht heeft uitgezonden, zijn
positie niet kan opgeven, moet het trachten zijn roepnaam voldoend langen
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tijd uit te zenden om de radio-peilstations gelegenheid te geven zijn positie te
bepalen-

Een schip in, of een luchtvaartuig in of boven zee moet in het algemeen zijn
positie in lengte en breedte (Greenwich) opgeven, met gebruikmaking van
cijfers voor de graden en minuten, vergezeld van een der woorden NORTH of
SOUTH en één der woorden EAST of WEST- Een punt scheidt de graden
van de minuten- Eventueel kunnen de ware peiling en de afstand in zeemijlen
ten opzichte van een bekend aardrijkskundig punt worden opgegeven-

Een luchtvaartuig, dat boven land vliegt, moet in het algemeen zijn positie op
geven door den naam van de dichtsbijgelegen plaats, den geschatten afstand
hiervan, naar omstandigheden vergezeld van één der woorden NORTH,
SOUTH, EAST of WEST, of eventueel van de woorden, die de tussenliggende
richtingen aangeven, bijvoorbeeld NORTH-WESTDe noodoproep en het noodbericht worden slechts verzonden op bevel van den
gezagvoerder of van de verantivoordelijke persoon van het schip, het lucht
vaartuig of elk ander middel van vervoer, waarop het mobiele station zich
bevindt-

Het noodbericht moet met tussenpozen worden herhaald tot een antwoord ont
vangen wordt en wel in het bijzonder gedurende de verplichte periode van
stilzwijgenIn het geval, dat het in noodverkerend boordstation geen antwoord op een
noodbericht, geseind met de golf van 600 meter ontvangt, mag het bericht op
elke andere beschikbare golf worden herhaald.
Bovendien kan een mobiel station, dat bemerkt, dat een ander mobiel station
in nood is, in één van de volgende gevallen het noodbericht seinen:
a- wanneer het in nood verkerende station niet in staat is om zelf seinen uit
te zenden
b- wanneer de gezagvoerder of diens plaatsvervanger van het andere mobiele
station, waarop het tussenbeide komende station zich bevindt, oordeelt, dat
verdere hulp nodig isDe stations, die van een mobiel station, dat zich zonder enigen twijfel in hun
nabijheid bevindt, een noodbericht ontvangen, moeten daarvan onmiddellijk
requ geven, daarbij zorg dragende dat zij de overseining van het requ, dat
door andere stations van genoemd bericht wordt gegeven, niet storen-

De stations, die van een mobiel station, dat zich zonder enigen twijfel niet in
hun nabijheid bevindt, een noodbericht ontvangen, moeten een korte tijd
ruimte laten voorbijgaan, voordat zij daarvan regu geven, ten einde stations,
die dichter bij het in nood verkerende mobiele station zijn, gelegenheid te
geven te antwoorden en ongestoord regu te geven2*

i
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NOODVERKEER*

Het noodverkeer omvat alle berichten betreffende de hulp, die het in noodverkerende mobiele station onmiddellijk nodig heeft*
Elk radio-telegram van een noodverkeer moet het noodsein bevatten, dat aan
het begin van de inleiding geseind wordt*

De leiding van het noodverkeer berust bij het in nood verkerende mobiele
station of bij het mobiele station, dat de noodoproep heeft uitgezonden* Ook
kunnen deze stations eventueel de leiding van het noodverkeer aan een ander
station afstaan*
Elk station van den mobielen dienst, dat zich in de nabijheid van het in
noodverkerende schip, luchtvaartuig of middel van vervoer bevindt, kan in
dien het zulks volstrekt noodzakelijk acht, hetzij aan alle stations van den
mobielen dienst, die zich in het gebied bevinden, hetzij aan een station, dat het
noodverkeer zou storen, het stilzwijgen opleggen* In beide gevallen wordt van
de voorgeschreven verkorting QRT, gevolgd door het woord DETRESSE
gebruik gemaakt* De aanwijzingen worden naar omstandigheden „aan allen”
of slechts aan een station gericht*

Elk station van den mobielen dienst, dat kennis draagt van een geval van
noodverkeer moet dat verkeer volgen, zelfs indien het daaraan niet deelneemt*

Tijdens den gehelen duur van het noodverkeer is het aan alle stations, die
kennis dragen van dit verkeer en er niet aan deelnemen, verboden: de noodgolf van 600 meter of de golf, waarop het noodverkeer plaats vindt, te ge
bruiken* Bovendien is het verboden gedempte golven te gebruiken*
Als het niet langer nodig is het stilzwijgen te bewaren of als het noodverkeer
geëindigd is, stuurt het station, dat de leiding van dit verkeer heeft gehad op
de noodgolf en eventueel op de golf, die voor dit noodverkeer gebruikt is, een
„aan allen” gerichte mededeling uit, dat het noodverkeer geëindigd is. Dit
bericht ziet er als volgt uit:
De oproep aan allen CQ (3 maal)
het woord DE
de roepnaam van het station, dat het bericht seint
het noodsein
tijd van aanneming van het bericht
de naam en de roepnaam van het mobiele station, dat in nood verkeerde.
De woorden „trafic détresse terminé

REQÜ VAN EEN NOODBERICHT*
Het regu van een noodbericht wordt als volgt gegeven:
De roepnaam van het in nood verkerende mobiele station (3 maal)
het woord DE
de roepnaam van het schip, dat het regu geeft (3 maal)

I
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de groep RRR
het noodsein
Elk mobiel station, dat van een noodbericht re$u geeft, moet op bevel van
den gezagvoerder of van diens plaatsvervanger zo spoedig mogelijk de volgende
inlichtingen, in de daarbij aangegeven volgorde verstrekken:

Zijn naam
zijn positie
de maximumsnelheid, waarmee het zich naar het in nood verkerende schip,
luchtvaartuig etc- begeeft
Alvorens dit bericht te seinen moet het station zich er van verzekeren, dat
het de uitzendingen van andere stations, die gunstiger liggen, om onmiddellijk
hulp aan het in nood verkerende station te verlenen, niet stoortElk station van den mobielen dienst, dat niet in staat is hulp te verlenen en
dat een noodbericht heeft gehoord, waarvan niet onmiddellijk requ te geven is,
moet onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de aandacht te trek
ken van de stations van den mobielen dienst, die in de gelegenheid zijn hulp
te bieden-

Te dien einde kan de noodoproep of het noodbericht met machtiging van de
verantwoordelijke, gezaghebbende persoon van het station, ivorden herhaaldDeze herhaling geschiedt met vol vermogen, hetzij op de noodgolf of op één
van de golven, die ingeval van nood gebruikt kunnen worden- Tegelijkertijd
moeten alle mogelijke maatregelen genomen worden om de autoriteiten, wier
tussenkomst van nut kan zijn, in tc lichten-

Maar nu komt de zakelijke kant van het SOS naar voren! Ter
wijl wij hier bij de warme kachel rustig uitluisteren of UQO
(het s.s. Spartavento dus) nog bijzondere berichten geeft, gaat de
sleepboot Ganges (Roepletters PEFO) naar buiten, om te trachten
hulp te verlenen en daardoor meteen wat te verdienen. Met an
dere woorden: de sleepbootrederij, waartoe de Ganges behoort, wil
trachten een zaakje te doen met het schip, voor het geval het
mocht stranden op de gevaarlijke banken, die daar in de buurt
liggen. We zullen nu even precies het SOS volgen: Twintig uur
15 min. UQO: stuur dringend sleepboot, positie in de nabijheid
van lichtschip Maas. 20.20 uur: PEFO: Positie dicht bij Licht
schip Maas, komen u te hulp. 20.52 uur: PEFO vraagt zijn positie
aan PCH. Onmiddellijk worden de peilstations langs de kust ge
waarschuwd en door kruispeiling stelt men de positie van de
sleepboot (PEFO) vast. Hoe dat peilen gaat, hoor je later wel.
21.55 uur: UQO aan PEFO: Ziet u onze lichten reeds, Ganges?
22.07 uur: PEFO aan UQO: Zien UQO nu. 22.50 uur: PEFO:
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kunnen ónmogelijk vastmaken. 22.55 uur: UQO vraagt zijn positie
aan PCH (dat zijn wij dus!) 22.57 uur: PCH aan UQO: Positie
twee mijlen Zuid-Oost van Lichtschip Maas. 23.17 uur: UQO aan
PEFO: Zend dringend hulp, positie twee mijlen Z.O. van Licht
schip Maas. 23.20 uur: PEFO aan UQO: Het spijt me, maar ik
kan met dit zware weer onmogelijk iets doen. Blijven zo dicht
mogelijk bij u.
Precies te middernacht seint UQO aan PEFO:
Dringend assistentie SOS-SOS, wij geven rode vuurpijlen af.
Er komt een strop bij, want de antenne van PEFO maakt contact
met zee en straalt slecht. PCH helpt daarom een handje met het
overseinen van de telegrammen tussen de sleepboot en het in nood
verkerende schip. PEFO blijft echter herhalen: Het spijt me,
maar het weer is te zwaar en ik kan op ’t ogenblik niets voor je
doen.
Om 0.13 uur geeft Scheveningen weer een nieuwe radiopeiling
aan UQO door, zodat de gezagvoerder door handig manoeuvreren
zijn gevaarlijke positie kan verbeteren.
0.52 uur seint UQO: SOS-clear now, wat dus betekent, dat het
noodgeval is opgeheven en dat de andere schepen hun correspon
dentie kunnen voortzetten. Dit SOS heeft nog een klein staartje,
want later horen we nog, dat PCH aan UQO seint: Uw positie is
nu veel beter, 52.07 Noord 4.03 Oost.
1.43 uur seint PEFO aan PCH: Wij zijn lek geslagen en zijn
druk aan het pompen, geen gevaar.
Om 2.20 uur seint PCH aan UQO: Uw positie is nu 52.10
Noord, 4.01 Oost. De „Spartavento” is buiten direct gevaar voor
stranding, dank zij de mannen op PCH en later komt er een har
telijk briefje van den kapitein, die onzen mannen dank zegt voor
de hulp.”
Jan heeft intussen ademloos toegekeken en vindt de hele zaak
machtig interessant.
„Zo’n SOS kan ook wel eens lastig zijn, vooral als we met een
ongemakkelijken gezagvoerder te doen hebben, die niet zo gauw zijn
schip in den steek wil laten, want je weet, zodra de gezagvoerder
het schip verlaat, geeft de rederij daardoor voor de Wet het schip
prijs. Er komen hier heel wat SOS-en voor, die menigen buiten
staander zouden verwonderen. Stel je voor, we horen bij mist of
ontij SOS-SOS seinen en onmiddellijk springt nu de gehele beman
ning in ’t geweer en vraagt zonder een seconde te verliezen: Waar
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zit je en wat wil je? Moet je een reddingboot of een sleepboot
of wat wil je anders? En dan komt soms het laconieke antwoord:
NIKS, maar blijf naar me luisteren! Het is dan uiterst moeilijk
vast te stellen of er inderdaad direct gevaar is voor strandingen
of dergelijke, maar dat merk je pas later, als er een schuchtere
vraag van het in nood verkerende schip komt aan de een of an
dere handige sleepboot, die probeert een graantje mee te pikken:
„Wat kost het?” Dan volgt er een over en weer seinen van prijzen
en zijn sleepboot-kapitein en gezagvoerder met elkaar aan ’t loven en
bieden alsof ze rustig op de markt stonden inplaats van op een
slingerend schip.
Wacht, dat kan hier meneer Harteveld je mooi vertellen, die
heeft een jaar of drie op de sleepboot „Zwarte Zee” als marconist
gevaren. Wat wij hier op onzen bureaustoel meemaken, heeft deze
meneer ergens in een klein benauwd hokje op een stampende sleep
boot meegemaakt. Wilt u onzen Jan daarvan iets vertellen, meneer
Harteveld?”
„Wel zeker,” stak meneer Harteveld meteen van wal, „laat ik
dan maar eens beginnen met een akefietje, dat ik heb meege
maakt toen ik als marconist op de „Zwarte Zee” voer. Ik herin
ner me, dat we eens vrijwel direct na aankomst op onze „stand
plaats” Queenstown in Ierland, werk aan den winkel kregen! Het
liep tegen Kerstmis en er woedde een ongekend hevige storm ...
Aandachtig zat ik te luisteren naar noodoproepen en ja hoor, daar
begon het lieve leven al. Een spoedbericht werd uitgezonden, dat
een grote stoomkraan op drift was geraakt op ongeveer 130 zee
mijlen van Queenstown. Direct daarop kozen we zee, op zoek naar
de kraan! En dat is me een reisje geworden . .. drie dagen en
drie nachten tornden we tegen den orkaan op, die ons ten slotte
noodzaakte bij te draaien en langzaam naar de Golf van Biskaye
af te zakken en toen op den tweeden Kerstdag gebeurde het! Er
kwamen zware brekers over, die de sterke teakhouten brug weg
vaagden en de ramen van de stuurhut aan gruizelementen sloegen.
De stuurman kwam er gelukkig met een paar glaswonden af en
ook de tweede telegrafist zal zich dien Kerstnacht nog wel eens
herinneren! Hij werd n.1. met kracht tegen de stuurboordsloep
gesmakt en moest dit avontuur bekopen met een gekneusden pols
en ... het verlies van zijn uniformpet! Toen de storm den vol
genden dag wat afnam, besloten we naar Falmouth te stomen om
te bunkeren en te repareren. De kraan hadden we niet, maar we
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hoopten in elk geval op een paar dagen rust! Maar... vader
Neptunus had wat anders met ons voor! Want nauwelijks waren
we de haven binnen gevallen of ik noteerde een radiobericht, dat
een groot Spaans schip met defecte machines stuurloos in de
Ierse Zee ronddreef. Vooruit maar weer, de trossen los en op
nieuw den storm in, ditmaal liefst zonder brug! Draadloos
maakten wij met den Spanjaard, het stoomschip „Arnus”, af, maar
we kwamen letterlijk van den regen in den drup, want er viel
een miezerige motregen, die ons geen anderhalve mijl zicht over
liet! Met een radio-richtingzoeker hielden wij de „Arnus” in de
gaten. Dat ding bleek een uitkomst te zijn, anders was het zoeken
hopeloos geweest. Die Spanjaarden moeten minstens gedacht heb
ben, toen ze onze Zwarte Zee zagen opdoemen, dat ze den spookachtigen Vliegenden Hollander zagen aankomen! Het moet een zot
gezicht geweest zijn, een sleepboot, zonder brug en met dicht
gespijkerde stuurhutramen, uit den mist te zien opdoemen! Geluk
kig, dachten we, toen we de trossen hadden vastgemaakt en naar
Liverpool opstoomden, waar we na drie dagen aankwamen, nu
krijgen we eindelijk rust! Nee, zei Neptunus, daar komt niets van
in! Weer begon het te stormen, zoals het alleen op de NoordAtlantische kan spoken! Prompt kwam er een SOS van het Engel
se stoomschip „Moyle”, dat haar roer verspeeld had en hulpeloos
op de kust aandreef, waarvan ze nog maar twaalf mijlen ver
wijderd was. Je begrijpt, dat was nieuws voor de „Zwarte Zee!”
Direct draaide de zaak op volle kracht en steigerden we al weer
het zeegat uit. Het zaakje werd draadloos voor elkaar gemaakt en
indien mogelijk zou de „Moyle” op onze aankomst wachten. Zel
den heeft de twee-en-twintig jaar oude sleepboot getuft, zoals ze
het bij deze gelegenheid deed. Alles wat maar trillen en ram
melen kon, klepperde en rinkelde mee! Ook mijn ontvanger moest
het ontgelden, want van louter vreugde danste ze zo heen en
weer, dat die lichaamsoefening haar twee lampen kostte! Dank zij
de richtingzoeker ging er geen minuut verloren en bereikten wij
in rechte lijn varende, nog net op tijd het in groot gevaar ver
kerende stoomschip. Toen we vastmaakten, was de „Moyle” nog
maar een mijl van de rotsen verwijderd. Den volgenden dag liepen
wij, alsof er niets gebeurd was, netjes te Holyhead binnen. Direct
gingen we weer naar onze post te Queenstown terug, klaar voor
de dingen die komen zouden en ook die lieten niet lang op zich
wachten. De 23e Januari was een stormachtige dag! Ja, tot zelfs
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in de baai van Queenstown bruiste en kookte het water! Onheil
spellend joegen laaghangende loodgrauwe wolken voort. Er heerste
een drukkende stemming. Geen schip vertoonde zich in de baai
en geen levend wezen was in de omgeving te bekennen. Alleen op
de ,,Zwarte Zee” heerste leven en bedrijvigheid. Korte commando’s
weerklonken; stilzwijgend en met een starre uitdrukking op het
gezicht, voerden de mannen de bevelen uit! Een razende wind
floot door schoorstenen en masten. Men was bij ons op alles voor
bereid. De „Zwarte Zee” werd zeeklaar gemaakt en alles was ge
sjord en gekegd, klaar om tegen den storm op den Oceaan in te
gaan! We voelden als ’t ware, dat er iets gebeuren ging. En ja,
hoor, ’s avonds om bij zevenen, klonk door den aether: PIZP,
opgelet, waarschijnlijk is het stoomschip „Magdala” in nood!
Prompt slingerden wij een spoedbericht door den aether: „Ver
laten Queenstown-richting West”. Als een stijgerend paard hobbel
de onze sleepboot over de beukende golven, die hun witgetande
kaken woedend in de flanken van ons scheepje poogden te drijven.
Maar nu waren wij de baas! Geen tien minuten later klonk
uiterst zwak het SOS van de „Magdala” in de koptelefoon:
„Stuurgerei verspeeld, drie honderd mijlen West van ValenciaRadio!” en direct daar bovenop hoorden we een ander SOS van
een tankboot, die seinde: „Schroef en roer verspeeld, elf honderd
mijlen ten Westen van Ierland”. De tankboot heette de „Varand”!
Nu hadden we twee klanten tegelijk! De razende zee deed zijn
best om ons te beletten haar slachtoffers te hulp te snellen.
Het was een spannende wedstrijd tussen onze oude sleepboot en
dien woedenden orkaan. Met een Duitse collega, die ook op de
loer lag, kwamen we overeen, dat hij de „Magdala” zou gaan
helpen, terwijl wij onmiddellijk op zoek gingen naar de „Varand”.
Maar ... elf honderd mijlen tegen den orkaan in, dat valt niet
mee! Een week lang boksten we tegen huizenhoge zeeën op en
dank zij de uitstekende medewerking van de marconisten op Hol
landse schepen, die in de buurt waren, bleven we voortdurend in
contact met de „Varand.”
Eindelijk en eindelijk kregen we de „Varand” te pakken, maar
van slepen kon eigenlijk geen sprake zijn. De „Varand” lag steeds
dwars van ons en met een twee-mijls vaartje dreven we broeder
lijk in de goede richting. Het weer was aanhoudend slecht en de
stormen namen nog steeds in kracht toe. Na drie dagen varens
werden wij verontrust door een zwaar gebonk tegen de huid van
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het schip. Bij iedere zee sloeg er iets met een zwaren, doffen klap
tegen de huidplaten aan bakboord. Wij met ons allen aan ’t zoeken
en ten slotte kwamen wij tot de ontdekking, dat de bakboordskimkiel losgewerkt moest zijn en steeds met een klap tegen den
scheepswand sloeg. Telkens werden we uit onzen slaap opgeschrikt
door de dreunende slagen, voortdurend werd in de bunkers nage
gaan, of het schip water maakte, doch dat was gelukkig niet het
geval. Twee dagen zaten we in angstige spanning en toen hield
het bonken plotseling op . . . we waren onze losse kimkiel voor
goed kwijt geraakt! Het geraas was weg en daarmee ook het
gevaar, want de storm was inmiddels tot orkaankracht aange
groeid en een lek had noodlottig kunnen zijn. We slingerden en
stampten heen en weer; over bakboord lagen we zowat plat op
het water! In de kombuis bleek de hel losgebroken te zijn. Nu eens
werden de vuren gedoofd door een overkomende zee en dan weer
vlogen de half gekookte aardappelen juist overal daarheen, waar
ze niet hoefden te zijn! Alles wat niet van ijzer was, stierf een
roemloze „kombuisdood”. Wat er van ons potje in die dagen te
recht kwam, kun je wel begrijpen! Dagenlang sleepten wij den
defecten „Varand” naar de Ierse kust. Op honderd vijftig mijl
Zuid-West van de Ierse kust kwam de sleepboot „Seine” ons ver
tellen, dat ze Queenstown had verlaten om ons te komen helpen.
Op den tienden Februari kwam zij, door onze radio-peilingen ge
leid, in zicht. Maar het uitbrengen van een sleeptros naar de
„Varand” bleek bij het zware stormweer absoluut onmogelijk! Het
leek wel alsof de elementen woedend waren, dat de „Seine” een
handje kwam helpen. Hoge, wit gekuifde zeeën verhieven zich tus
sen onze drie schepen, zodat we dikwijls noch de „Varand” noch
de „Seine” konden zien, die dan plotseling weer in onze onmid
dellijke nabijheid opdoken. Trillend, steunend, krakend, vocht ook
de „Zwarte Zee” thans om haar behoud en dat van de „Varand”.
De sleepboot „Seine” verdween weer spoedig in den orkaan en
verwijderde zich steeds verder van ons. Dien middag stortte zich
een verraderlijke zee over ons schip, zonder evenwel aan dek veel
schade aan te richten. Maar de deur van de radiohut vloog open
en alle toestellen waren drijfnat. Zes mica-ringen sloegen tegelijk
door. Twee kooldraadlampen sloegen, waarschijnlijk tengevolge van
de plotselinge afkoeling, met een venijnigen knal uit elkaar en
enige telegram-formulieren kozen het ruime sop. Maar er was
iets ergers gebeurd! De arme „Seine” scheen zich niet langer te
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kunnen houden. Een buitengewoon zware zee had zich over het
scheepje heen gestort en de kompassen en luchtkokers als buit
meegevoerd. Even later klonk zwak een noodsein in mijn oren:
„SOS de PHKX-PHKX, red ons, kom onmiddellijk”. We schrok
ken er van en op dat moment hebben wij dien machtigen, woeden
den Oceaan gehaat!
Maar ten slotte zaten we op een sleepboot, die gebouwd was om
te vechten tegen de elementen en niet alleen om te vechten, maar
ook om te overwinnen. Ik seinde dus enige woorden van bemoediging
naar den marconist op de „Seine” en verzekerde hem, dat we al
het mogelijke zouden doen om hem te hulp te komen. Maar daar
voor was het nodig, dat wij de „Varand” loslieten . . .
Toen volgden ontzettende uren. Ik zelf had een broer aan boord
van de „Seine” en dat was ook het geval met vele leden van onze
bemanning. Voortdurend bleven we met de „Seine” in verbinding,
waar de radio zelfs onder deze hachelijke omstandigheden uitmun
tend werd bediend. De „Zwarte Zee” hakte nu tegen de woedende
golven in, geleid door voortdurende radiopeilingen. Lijnen werden
klaar gemaakt om zo nodig de bemanning van de „Seine” af te
kunnen halen, maar het was alles onbegonnen werk! Nauwelijks
kwamen we vooruit tegen zulk een orkaan in. Zo worstelden we
zes uren achtereen en toen kregen we gelukkig gunstiger be
richten van de „Seine”. Er was niemand gewond aan boord en
het schip maakte geen water. Maar niettemin bleef het hulpeloos,
want er was geen enkel kompas overgebleven. Eindelijk meldde
zich een grote Engelse trawler, uitgerust met een radio-installatie en zelfs een richtingzoeker, waarmee werd afgesproken, dat
wij naar de eveneens hulpeloze „Varand” zouden terugkeren en
dat de trawler de „Seine” zou assisteren, die zij, door middel
van haar richtingzoeker, al heel spoedig vond. Inmiddels was de
orkaan minder geworden en hoewel er nog een zeer harde wind
woei en er een hoge zee stond, leken ons de omstandigheden heel
wat gunstiger geworden. Dank zij onze richtingzoeker hadden we
de „Varand” al gauw weer te pakken, en wachtten wij met het
vastmaken, totdat de „Varand” weer sleepklaar was. Een paar
grote trawlers scharrelden om het schip heen, nieuwsgierig naar
wat er eigenlijk gaande was. Een van die trawlers was zo vrien
delijk een partijtje vis over boord te zetten, wat we natuurlijk
heel graag inpikten en ’s avonds aten we gebakken bot! Maar
voor wat, hoort wat! En zodoende zette de „Zwarte Zee” een flinke
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fles originele „Old Dutch Skiedam” overboord, die met groot ge
juich door de visserslui werd ingerekend. De „Varand” werd weer
op sleeptouw genomen en bovendien kregen we verbinding met de
„Gele Zee”, die op weg was om ons te komen helpen. Den volgen
den morgen kwam ze al in zicht, uitsluitend door onze radiopeilingen geleid, daar wij in ’t geheel geen waarnemingbestekken had
den. Je begrijpt wel, van hoe grote betekenis die richtingzoekers
voor de scheepvaart zijn. Enfin, de „Gele Zee” maakte ook vast
en onder vrij gunstige omstandigheden zetten wij koers naar Mersey, waar we Vrijdag 17 Februari dachten te arriveren. Maar .. .
weer zou het mis lopen. Want in den nacht van 17 op 18 Februari
stak er voor den zoveelsten keer een hevige storm op en alles
wat we bereikten na drie lange weken van ontbering en ellende
was, dat de „Varand” ten slotte nog op een gevaarlijke zandbank
liep, vlak voor den ingang van de rivier de Mersey.
Er stond een kokende branding en we zagen geen kans om op
nieuw vast te maken. En het bleek dat de toestand aan boord
van de „Varand” veel hachelijker was, dan wij aanvankelijk meen
den. Vrijdagnacht pikte ik omstreeks drie uur ten derden male
het sinistere SOS van de „Varand” op. Het schip seinde, dat er
vrees bestond, dat het in tweeën zou breken. Prompt antwoordden
wij: „Zullen alles proberen, maar kunnen weinig hoop geven.” Je
begrijpt, dat het me zwaar viel, dit weinig bemoedigende bericht
te moeten wegseinen. Maar de bemanning van de „Zwarte Zee,” die
na vijf-en-twintig dagen slingeren en stampen en uiterste inspan
ning de uitputting nabij was, gaf zich niet gewonnen! Dapper
wierp de „Zwarte Zee” zich in de wildbruisende branding, die boven
de zandbank stond, terwijl de „Gele Zee” en een reddingboot stille ge
tuigen van den titanenstrijd waren. Tot driemaal toe kwamen we
vlak bij de „Varand” maar evenveel keren maakte de kolken
de branding onze sleepboot onbestuurbaar en moesten wij onver
richter zake terugkeren. De ruïne die bij ons aan boord heerste
was onbeschrijfelijk. Alles lag op en door elkaar! Eindelijk, na
bijna bovenmenselijke inspanning, gelukte het ons, met de
„Varand” vast te maken en toen was het trekken . . . trekken . . .
trekken, maar niets hielp! De grote tanker schoof steeds hoger
op de bank! Aan boord van de „Varand” ontstond grote conster
natie, omdat men meende dat het schip elk moment in tweeën kon
breken. Daarom seinde de „Varand” dringend dat de bemanning
het schip zou verlaten, omdat een benzine-ontploffing in dat ge-
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val verwacht kon worden. Letterlijk seinde de marconist van de
„Varand”: „In Godsnaam gooi den sleeptros los...” Weinige
minuten daarna nam de reddingboot de hele bemanning over en
verdween in de richting van Liverpool. Wel was het water ge
vallen, maar de branding was zo mogelijk nog wilder geworden!
Ten slotte waren we wel gedwongen om de bijl voor den dag te
halen en den sleeptros te kappen. Met den staart tussen de benen
stoomde nu ook de „Zwarte Zee” naar Liverpool. Dat de stemming
aan boord ver beneden nul was, valt te begrijpen. Maar toch
liet men de hoop niet varen en toen het hoog water werd ging
de „Zwarte Zee” opnieuw aan ’t trekken. Jawel hoor, na drie dagen
trekken, samen met de „Gele Zee” kwam onder onbeschrijfelijke
vreugde de „Varand” vlot en werd behouden in Liverpool afge
leverd. Dat wij met ons allen een complimentje verdiend hadden,
daaraan wil je zeker niet twijfelen!”
„Een ander gevalletje maakten we mee met het Engelse stoom
schip „Aba”, dat dringend onze hulp nodig had en in een hoge
wilde zee op ongeveer honderd mijlen ten Zuiden van Queenstown
dreef.
Deze reis zou ons lang heugen! Dinsdagavond liep de zee
buitengewoon hoog. Plotseling was er een geweldig lawaai. Een
enorme stortzee kwam over de sleepboot. De gangen liepen vol,
de kachel in de kombuis werd voor de zoveelste maal weer eens
uitgeblust, maar wat veel erger was, er werd ook een bunkergat
opengeslagen! In onbegrijpelijk korten tijd stroomden water en
kolen door de bunkers in de machinekamer. In een oogwenk stond
er drie a vier voet water in het schip. Dat waren benarde ogen
blikken.
Wit, ziedend schuim schoot over het gehele schip, dat zich
steunend en krakend weer trachtte op te richten. Vliegensvlug
werd onze sleepboot voor wind en zee gelegd om de ruïne te
klaren, waaraan allen koortsachtig meewerkten. En na een paar
uur ingespannen werken draaiden we weer op als ware er
niets gebeurd en ging het scheepje weer vooruit op de „Aba” af,
die met haar vele passagiers aan boord ongeduldig op onze komst
wachtte. Den helen nacht door namen wij radio-peilingen en wis
selden wij telegrammen met het in nood verkerende schip. Zon
der verdere ongevallen kwamen we Woensdagavond bij de „Aba”
aan! En nu kwam eigenlijk het moeilijkste van alles nog, n.1. om
bij nacht en hoge zee het driftende en zwaar slingerende schip
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vast te maken. Met bewonderenswaardige kalmte en groot zee
manschap stoomden wij tot vlak langs de „Aba”. Maar geheel
onverwacht kwam het grote schip zwaar over en een ieder dacht
dat een botsing niet meer te vermijden was. De in spanning toe
kijkende passagiers weken verschrikt van de reling terug .. . maar
het ging met een handbreedte mis! De eerste lijn suisde van de
„Aba” af naar ons toe, maar raakte in ons want verward. Een
tweede lijn kwam suizend op ons af . . . te kort! De „Zwarte Zee”
moest even doorstomen om vrij van de „Aba” te blijven, de eerste
poging om vast te maken was mislukt. Langzaam, meter voor
meter, ging het toen nogmaals op de „Aba” toe. Hoog danste en
sprong onze sleepboot op de onstuimige golven. De „Aba” maakte
daardoor den indruk van heel rustig te liggen. Met ons achter
schip manoeuvreerden wij zeer dicht onder het voorschip van de
„Aba” en na enige vergeefse pogingen werd eindelijk een lijn
door onze matrozen opgevangen. De tros werd gevierd en op de
„Aba” ingehieuwd. Het slepen kon beginnen! Maar dat was gemak
kelijker gezegd dan gedaan! Voorlopig ging het langzaam in de
richting van Queenstown, want de steeds aanhoudende storm be
moeilijkte het werk in hoge mate! Een geweldige kracht stond op
den sleeptros, maar die was gelukkig niet voor een kleintje ver
vaard. De stuurloze „Aba” kwam dwars achter ons mee. Ein
delijk nam de storm later wat af en kon de „Aba” van tijd tot
tijd haar machines bijzetten. Toen ging het aanmerkelijk vlug
ger. De dodelijk vermoeide bemanning zag verlangend uit naar
de aankomst te Queenstown, waar we Vrijdagmorgen, 13 Decem
ber, dus juist een maand nadat we er voor het eerst op uit togen,
behouden voor den ingang van de baai, arriveerden. Uiterst zorg
vuldig werd nu naar binnen gemanoeuvreerd en we waren er,
eindelijk. Heel Queenstown was uitgelopen om getuige te zijn van
onze binnenkomst en ons een welkom toe te roepen! Vooral de
Engelse marine was enthousiast! Van H.M. „Seawolf” was de ge
hele bemanning aan dek opgesteld en toen de „Zwarte Zee” met de
„Aba” achter zich aan, den torpedojager passeerde, werden beide
schepen met drie hoera’s door de Jannen hartelijk verwelkomd!
„A brave weatherbeaten tug towing a splendid liner to safety.”
(een dappere door het weer geteisterde sleepboot, die een prachtig
stoomschip in veilige haven sleept,) schreef de krant dien avond. Nog
een week bleef de „Zwarte Zee” te Queenstown en toen vertrokken
we naar Holland, om Kerstmis en Nieuwjaar in familiekring te
i > -
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vieren. Ja Jantje, dat was een ongekend zware winter. Menig
braaf zeeman vond er zijn graf in de onpeilbare diepte van den
Oceaan, menig fier stoomschip viel aan de ontzagwekkende
natuurkrachten ten prooi! Maar toch vonden wij het heerlijk, te
weten, dat ook wij iets mochten meehelpen om kostbare mensen
levens en menig schip te redden. Zo keerde de vreugde weer,
waar alle hoop soms reeds was opgegeven!”
„Eén van mijn collega’s heeft eens een buitengewoon koddig ge
val meegemaakt! Hij was destijds marconist op een kleine Neder
landse vrachtboot en voer op zekeren dag in de Golf van Aden.
Eensklaps ving hij een spoedbericht op van een groot Duits pas
sagiersschip, dat meldde, dat een passagier over boord geslagen
was en onvindbaar bleek. Men vreesde het ergste. Het Duitse
stoomschip gaf bestek op, maar het bleek, dat onze collega te ver
af was om eventueel hulp te verlenen. Men noteerde de zaak en
het hele geval werd vergeten, totdat 14 uur later de eerste stuur
man van het Nederlandse schip plotseling een hoofd op het water
zag dobberen. Direct was het alle hens aan dek geblazen en geen
5 minuten later was er al een sloep gestreken. De kok ging ook
mee, zijn mooie muts nog op zijn hoofd omdat hij geen tijd meer
had om zich verder aan te kleden. Het dobberende hoofd bleek
Duits te spreken en behoorde inderdaad toe aan den vermisten
passagier, waarover de radio den vorigen dag sprak. De vent
was blijkbaar nog kiplekker, want hij wipte betrekkelijk nog
kwiek in den sloep! In triomph werd hij aan boord gehaald en
direct van het nodige voorzien. Na een sigaret en een kop koffie
bleek hij al in staat te zijn een verklaring af te leggen voor den
Nederlandsen kapitein. Intussen had de radio het grote nieuws
al naar de Duitse boot geseind en daar vroeg men of er geen
vergissing in het spel was, want men achtte het onmogelijk dat
de vermiste passagier na 14 uur in de Golf van Aden, waar be
hoorlijk veel haaien voorkomen gesparteld te hebben, nog in leven
was. Maar het was inderdaad zo. Vlug werden de bestekken
uitgewisseld en overeengekomen, dat het Duitse en Nederlandse
schip elkaar tegemoet zouden varen om den verloren zoon over
te geven. Het Duitse schip beschikte over een radio-peil-inrichting, waardoor het zoeken zeer werd vergemakkelijkt. Tegen
donker ontmoetten beide schepen elkaar. Het grote Duitse schip
had alle lichten aan en de passagiers stonden in dichte drommen
op de dekken om het zeldzame schouwspel mee te maken. Een

32
HIER HOLLAND RADIO
sloep werd van het Duitse schip gestreken en de Duitse officieren
brachten voor de Nederlandse bemanning uit dankbaarheid liefst
3 kisten bier en 3000 sigaretten mee!”
„Dat was nog eens een cadeautje,” lachte Jan.
„Ja, die lui waren lang niet karig, maar nu komt het leukste
van het geval. De sloep roeide terug en de zwemlustige passagier
werd hartelijk toegejuicht door zijn medepassagiers. Net wilde hij
echter den stormladder pakken van het Duitse stoomschip, of
een grote golf tilde de sloep op en . . . onze vrind plonsde opnieuw
hals over kop in de Golf van Aden en toen had je die passagiers
moeten horen. Men brulde eenvoudig van het lachen. Fluks werd
de drenkeling in zijn kraag gepakt en weer aan boord gehesen.
Ook de bemanning van het Nederlandse schip lag natuurlijk slap
van het lachen over de railing.”
„Maar hoe was die man nu eigenlijk in zee terecht gekomen,”
informeerde Jan, die altijd graag het naadje van de kous wilde
weten.
„Kijk, dat zat zo. Die goeie man had 8 jaren moederziel alleen
in Oost Afrika gezeten en was blij, dat hij nu eindelijk weer
naar zijn Heimat terugkeerde. Waarschijnlijk heeft hij zijn
vreugde gevierd met een extra glaasje en zo kwam hij tegen mid
dernacht op het idee, dat hij eigenlijk een opfrissertje nodig had.
Hij ging dus naar het dek, waar een groot zwembassin was.
Floep jasje uit en zo maar den plomp in. Hè, dat friste hem
helemaal op. Hij zwom een paar krachtige slagen en bemerkte
toen tot zijn verrassing, dat het zwembad groter was dan hij
vermoedde. Hij zwom 14 uur achter elkaar en er scheen maar
geen eind aan te komen. Onze snuggerling was namelijk aan den
verkeerden kant van de railing in het water gesprongen en
kwam in plaats van in het zwembad in de Golf van Aden terecht
met het bekende gevolg!”
„Die had voorlopig geen bad meer nodig, meneer,” lachte Jan.
„Vermoedelijk niet!”
„Ja,” sprak de heer Hoogstra, „al maken wij dat hier dan niet
op zee mee, we leven er toch even hartelijk in mee en menig keer
ging er een zucht van verlichting op, als de reddingboot of de
sleepboot bij een SOS-geval seinde: „Allen behouden, zetten koers
naar de haven!”
„Zijn er veel reddingstations, meneer Hoogstra?”
„Ja, er zijn tal van plaatsen, waar reddingstations en
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posten van de Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij
zijn gevestigd. Direct als er hier nu een SOS gehoord wordt,
sturen wij met den gewonen telegraafdienst, die je hier achter
deze kamer vindt, een dringend telegram naar Amsterdam of
Rotterdam, al naar gelang van de plaats, waar het betreffende
schip in nood is. Daarvoor is een vastgesteld telegram en na ont
vangst daarvan weet de „bemanning” van telegraafkantoor Am
sterdam of Rotterdam, dat elk moment een verzoek kan komen
langs de lijn om zekere kustwachten en reddingstations te waar
schuwen, daar mag dus geen minuut bij verloren gaan. Zodra wij
de positie van het schip hebben vastgesteld, hetzij dat het schip
die zelf opgeeft of dat wij die door peiling hebben vastgesteld,
kijken wij op de kaart na, welke stations in aanmerking komen
voor de hulpverlening. Zoals je ziet hebben wij alle stations een
nummer gegeven. Het hele district is in 6 delen gesplitst en elk
station heeft weer een nummer. Dan seinen wij alleen, dat de
kustwacht No 1-5 bijv, gewaarschuwd moet worden. Haast-je-reptje zorgt öf Amsterdam óf Rotterdam voor doorseining. De kust
wacht wordt gewaarschuwd als officieel instituut, maar de wer
kelijke „redding” geschiedt door een particuliere Maatschappij, de
Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij, zoals je weet. De
Commissaris van de betreffende afdeling krijgt het telegram door
en zet meteen zijn vrijwilligers aan het werk. Ook de Com
missaris van het Loodswezen te Rotterdam, de hoogste autoriteit
op dat gebied, krijgt een telegram. Dan zijn we nog niet klaar,
want ook enige in de buurt liggende sleepboten worden gewaar
schuwd. Op verschillende plaatsen langs de kust liggen namelijk
altijd sleepboten onder stoom, die bij stormweer of spoedgeval
len onmiddellijk zee kunnen kiezen. Dat is de zakelijke kant van
het SOS, zoals ik je al verteld heb. Hier in IJmuiden hebben
we geen grote sleepboot meer. De „Drenthe”, dat was de enige,
die wij hier hadden, is namelijk bij Egmond aan Zee tijdens een
redding, zelf zo lelijk op het strand gelopen, dat het ding ter
plaatse gesloopt moest worden. Misschien krijgen wij er in de
toekomst nog wel eens een nieuwe voor terug!”
„Is dat gemakkelijk, de positie van een schip te bepalen, als het
die zelf niet opgeeft?” vroeg Jan.
„Dat zal je later wel zien bij den peildienst, maar ik wil je
er wel bij zeggen, dat menige peiling, die wij zelf op het schip
maken, heel wat zuiverder is dan de positie, die het zelf opgeeft.
Hier Holland Radio!
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Een kras staaltje daarvan is eens vóórgekomen, vlak na den
oorlog. Er komen hier niet zo erg veel Amerikaanse schepen on
der onze kust, maar vlak na den oorlog was dat anders. Amerika
voerde toen heel veel goed naar Europa uit en die Amerikaanse
gezagvoerders waren nu niet al te best hier in de buurt bekend.”
„Ik zou ook den weg in New-York niet weten,” merkte Jan
heel eerlijk op.
„Welneen, het is hun helemaal niet kwalijk te nemen, vooral als
je weet, dat tijdens den oorlog de dienst op de lichtschepen en
de organisatie van de lichtboeien totaal in de war was. Wij wil
den die oorlogvoerende heren natuurlijk niet graag in onze huis
kamers hebben en daarom hebben we het hun een beetje moei
lijk gemaakt door de „lantarentjes” aan de kust maar vast weg
te nemen. Daardoor heeft de Amerikaanse schuit, de „Liberty
Glow” een lelijke stranding gemaakt, die misschien goed was af
gelopen als de kapitein maar de juiste positie had kunnen op
geven. Hij liet een SOS geven en meldde daarbij, dat hij op de
hoogte van Terschelling zat... in werkelijkheid dobberde hij ech
ter ergens bij Texel, dat scheelt ettelijke zeemijlen en zodoende
ondervond de redding een lelijke vertraging!”
„Ze hadden hem toch kunnen peilen?” zei Jan verbaasd.
„Ja, jongeman, dat hadden ze zeker, als ze maar peiltoestel
len gehad hadden, maar dat zijn dingen, die ze pas later hebben
uitgevonden.”
„Oh,” zei Jan en keek van verlegenheid naar ’t puntje van zijn
neus!
„Met die „Liberty Glow” hebben ze later nog Hokus Pokus ge
speeld,” vertelde meneer Hoogstra verder. „Want toen dat schip
ten slotte in tweeën brak op de zandbanken, hebben ze de
beide helften netjes weggesleept en ... aan den kop een nieuwen
staart en aan den ouden staart een nieuwen kop gezet. Toen had
den ze meteen twee schepen! Ja jong, in dien oorlogstijd waren
de lui practisch! Maar beste kerel, ik geloof, dat ik je nu al heel
wat verteld heb van het SOS-sein en van alle consternatie, die
dat teweeg brengt, ik moet nu weer aan het werk, want ik moet
uitluisteren ...” en weg ging meneer Hoogstra!
„Weet je wat dat betekent?” vroeg de Chef, die naderbij ge
komen was?
„Neen, meneer,” zei Jan.
„Kijk, elk radio-station, ook wij als kuststation, zijn verplicht

I

I

i

HIER HOLLAND RADIO
35
om 15 minuten over en 15 minuten vóór het hele uur, middelbare
tijd van Greenwich, dus tweemaal per uur, te luisteren naar
eventuele SOS-berichten. Het komt natuurlijk wel voor, dat het
schip meteen zo geteisterd is bij een botsing of stranding, dat het
water de machinekamer inloopt, zodat de machines onbruikbaar
worden. De marconist moet dan de noodzender in actie brengen
en daar die dikwijls door accumulatoren*) gevoed wordt, en dus
niet zulke grote energie kan worden opgewekt, zijn de signalen
maar betrekkelijk zwak. Zo zwak zelfs, dat ze misschien door
het drukke verkeer verloren gaan. Als je straks dat getoeter
in de koptelefoons hoort, zal je wel begrijpen, dat zo-iets lang niet
onmogelijk is. Elk station moet dus op die vastgestelde tijden
3 minuten naar eventuële SOS-sen uitluisteren.”
„Ook als het mooi weer is?” merkte Jan op.
„Natuurlijk ook dan, een scheepsbrand trekt zich bijv, van mooi
of lelijk weer niets aan!” lachte de chef.
„Maar,” begon Jan, die zich nog niet gewonnen gaf, „als er
nu toch stiekem een schip begint te seinen . . .”
„Ha, ha, dat is gauw afgelopen hoor! Die blazen we zo hard
en zo nijdig met onzen zender: QRT three minutes (Stilte als
tublieft gedurende drie minuten), dat de ondeugende marconist,
maar stiekem zijn zendertje afdraait.. .”
„Zijn er dan ondeugende marconisten?” vroeg een der radioambtenaren, die zijn koptelefoon even opzij had geschoven om iets
van het gesprek te horen.
„Dat moet jij nodig vragen Van Klaveren,” spotte de Chef. „De
radioman van Klaveren was namelijk een grapjas, die zijn col
lega’s nog al eens in de maling nam. Eens had hij er een collega
in laten lopen op de volgende manier. Het stoomschip P.C. Hooft is
destijds in de haven van Amsterdam geheel door brand ver
woest. Bijna een week lang had het schip gebrand en de kran
ten stonden er boordevol van. De marconisten op IJmuiden-Radio
kenden de P.C.Hooft onder de roepletters PGSY en toen nu Van
Klaveren’s collega zich eventjes verwijderd had en weer de kamer
binnentrad, zei de grapjas: „Hé Pietersen, kom direct aan je
toestel, want PGSY heeft je al driemaal opgeroepen.” Nou, je
begrijpt zeg, als plichtsgetrouw ambtenaar snelde de brave Pieter
sen op zijn toestel af en brulde PGSY door den aether. PGSY
gaf geen „sjoegen”, zoals ze in Amsterdam plegen te zeggen, want
*)
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die lag alleen nog maar een beetje na te smeulen en van een an
tenne, laat staan van een radio-toestel was daar geen druppeltje
koper meer te vinden! En die brave Pietersen zat daar vijf
minuten achter elkaar op zijn seinsleutel te timmeren, toen het
hoongelach van zijn collega’s hem tot bezinning bracht, wie
PGSY eigenlijk was, of beter gezegd, geweest was! Wat Pieter
sen toen tegen zijn lolligen collega heeft gezegd, dat mag ik hier
niet herhalen, zelfs niet in morse-schrift.”
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Hutspot van punten en strepen en Jan maakt kennis met de Wachters
van de Zee! — Bloemetjes door de lucht! — Een kolonel drinkt
limonade! — Scheveningen is IJmuiden en IJmuiden is Scheveningen, hoe zit dat nu? — Amerika is vlak om den hoek! — Waar blijft
ons Prinsesje? — Van Klaveren seint in ’i Hoog-Haarlemmerdijks. —
Een retourtje rondom de aarde en nog een eindje verder! — De radio
gaat nog harder dan lijn 2! — Het Telefoonboek van de Zee! — Het
verschil tussen PJA-PZZ en PAA., ’t gaat Jan duizelen en mij ook!

„Maar knaapje, nu zullen we je eens inwijden in de geheimen
van den luisterdienst. Zoals je weet, spreken wij hier met punten
en strepen.”
„Dat weet ik al meneer,” zei Jan direct, „dat is het Morseschrift.”
„Juist en om je geheugen wat op te frissen, moet je die tekens
hierop maar eens even nakijken, dan kan je straks meeluisteren,”
voegde de chef er lachend aan toe.
En Jan las: Een streep heeft een lengte van drie punten. De
afstand tussen punten en strepen van eenzelfde letter heeft een
lengte van een punt.
De afstand tussen twee letters heeft een lengte van drie punten.
De afstand tussen twee woorden heeft een lengte van vijf punten.
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Lees- en Diensttekens.
Punt: (•) ••
• •)
Komma: (,)
Puntkomma: (;)------Dubbelpunt: (:)-------Vraagteken: (?) • —
Oproepteken:
Scheiteken:

a
b
c
d
e
f
g
h

**)

Begrepen:------- Vergissingsteken: ....
Einde van het werk: .
Sluitteken:----------Verzoeke te zenden: —
Wachten: -------Ontvangen:-----

—
—
—
—
•
..—
...

o-------p------q------r-----

j •—
k —
1 —

X----------

m —
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t

—
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n —

„Zo,” zei de Chef, „en als je dat hele zaakje nu uit je hoofd
kent in zo’n tempo van een woord of twintig per minuut, dan
kan je pas een heel klein beetje seinen!”
„Drommels,” dacht Jan, dat is nog niet zo heel eenvoudig!
„En dit Jan, deze beide heren zijn op dit moment „de trouwe
wachters van de zee”. Deze meneer links luistert op de 600 metergolf, de zogenaamde oproep- en noodgolf, en zodra hij een schip
of een ander station hoort oproepen, geeft hij antwoord. Is het
een lang telegram, dan verzoekt hij het schip over te schakelen
op de 705 meter en dan neemt deze meneer rechts het telegram
over. Het ene toestel moet dus voortdurend „open” staan voor
*) Na 1 Januari 1939: •
*) Na 1 Januari 1939: -
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binnenkomende aanvragen. Dit is wel het drukste gedeelte van
den gehelen luisterdienst. We zullen dien meneer dus maar niet
storen en eens even bij zijn buurman gaan kijken. Als die op een
moment niets te doen heeft, draait hij toch tegelijk met zijn col
lega den 600 meter-band af om de mogelijkheid dat er een oproep
niet gehoord zou worden, nog te voorkomen. Je ziet, het is hier
Veiligheid voor Alles! Hier, neem die koptelefoon maar eens, dan
kan je het gekoeterwaal op de 600 meter eens horen.”
Jan zette een koptelefoon op en lieve help, wat een lawaai. Dat
bromde, gierde en toeterde en gilde maar door elkaar als een
kudde zenuwachtige biggetjes!
„Hoe wordt u daaruit wijs, meneer?” riep Jan verwonderd!
De marconist lachte maar eens!
„Ha, daar komt er een voor ons, hoor maar,” en inderdaad onder
scheidde Jan de tekens: .------- .----------------.--------- .--------------.------- . —------------(PCH PCH PCH).
„PCH is, zoals ik reeds gezegd heb, het oproepteken van
IJmuiden-Radio.” Dan volgden er nog een heleboel tekens, maar
die kon Jan natuurlijk met geen mogelijkheid onderscheiden.
„Dat is de „Dempo” van de Rotterdamse Lloyd,” fluister
de de chef Jan in zijn oor, toen hij de koptelefoon een beetje
weggeschoven had om het gesprek te kunnen voortzetten. „Die
heeft een telegram voor ons; hoor, nu gaat hij naar ons luisteren,
want hij seint de letter K van KOM (—. —.)”
En inderdaad drukte de marconist op een knop, greep naar
den seinsleutel rechts van hem en begon daar stevig op te
„hameren” zoals ze dat op IJmuiden-Radio noemen. De marconist
seinde, dat hij de „Dempo” gehoord had en vroeg hem maar
te beginnen met zijn telegram. Prompt toeterde de „Dempo”
vanuit de Noordzee een telegrammetje naar ons toe, dat de
marconist met grote vaardigheid noteerde.
„Ha,” zei de Chef, die over den rug van den radio-man keek,
„die mevrouw krijgt geloof ik mooie bloemetjes voor haar ver
jaardag!”
„Hoe weet u dat zo gauw,” vroeg Jan verbaasd. Hij had wel
gezien, dat de marconist een paar namen en enige cijfers had ge
noteerd, maar zag nergens het woord Verjaardag of Bloemen
staan!
„’t Geheim van den smid,” lachte de marconist nu! Hij gaf
„recu”, dat wil zeggen, hij seinde de letter R (. —.) naar de
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„Dempo” en drukte weer op den groten knop vóór hem.
„Neen, dat kan je ook onmogelijk weten,” sprak de Chef. „Die
zaak zit zo: De Nederlandse Telegraafmaatschappij Radio-Holland
exploiteert alle radio-diensten op de verschillende vracht- en pas
sagiersschepen. Dat is een particuliere Maatschappij. Nu is die
Maatschappij op het aardige denkbeeld gekomen om het mogelijk
te maken om vanuit volle zee, geschenken naar het Vaderland te
sturen!”
„Zo maar door de lucht, net zoals ik hier gekomen ben?” vroeg
Jan, die onwillekeurig terug moest denken aan zijn wonderlijke
luchtreis van een uurtje geleden!
„Niets daarvan hoor! Als iemand, bijv, deze meneer, die nu op
de „Dempo” zit, een cadeautje wil zenden naar den vasten
wal, dan wandelt hij eenvoudig eventjes naar de radio-hut. Daar
zit een vriendelijke marconist (tenminste als hij niet zeeziek is!)
en dan zoekt die meneer heel rustig op een grote lijst een mooi
cadeautje uit. Hij koos nu bijvoorbeeld bloemen ter waarde van
f1.5.— maar hij had ook mooie handschoenen of een aardige shawl of
voor zijn zoontje een Meccano-doos of een hobbelpaard kunnen uit
zoeken. De marconist seint alleen maar het nummertje, dat achter
het betreffende cadeautje staat gedrukt en verzoekt den meneer
ook nog even een „hartelijk” woordje op de lijst op te zoeken,
want er staat ook een aparte lijst korte, toepasselijke teksten in
dat boek.. Deze tekst luidt in dit geval zo-iets als: „Hartelijk ge
feliciteerd met uw geboortedag, wens u toe, dat u dezen dag nog
vele jaren in gezondheid zult herdenken”. Dan betaalt hij den
marconist op het schip fl. 5.— voor de bloemen (of een groter be
drag als het artikel duurder is, want de prijs staat er ook bij!)
plus de kosten voor het telegram en klaar is Kees! De dame ont
vangt op haar verjaardag netjes de bloemen thuis, dank zij de
radio! Dat sluit als een bus!”
„Behalve dan die nijdige brief van dien gepensionneerden
kolonel,” merkte de grappige Van Klaveren droogjes op!
„Nu ja, een vergissing kan overal voorkomen, vooral met zware
luchtstoringen,” vergoelijkte de Chef lachend.
„Weet je wat er eens gebeurd is? Op een dag, dat er veel lucht
storingen waren, kwam zo’n surprise-telegram eens verminkt over
en in plaats van 141 noteerde men hier geloof ik zo-iets als 144.
En nu begrijp je wat een gezicht die kolonel getrokken heeft
toen hij ’s morgens op zijn verjaardag netjes met de eerste post
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om zeven uur (waarvoor hij speciaal uit zijn bed moest stappen!)
een grote fles limonade kreeg met een telegrammetje: Wel ge
feliciteerd met je mooie schoolrapport. Ga zo door. Hartelijke
groeten van Tante Griet!”
„Er zullen in de buurt van dien kolonel ook wel luchtstoringen
geweest zijn op zijn verjaardag, vermoed ik!” merkte Van
Klaveren op.
„Waarom drukt die meneer toch steeds eerst op een knop voor
dat hij gaat seinen,” vroeg Jan.
„Ja, waarom zou dat zijn, hè? Heb je die toestellen hier voor je
al eens goed aangekeken?”
„Ik heb al gedacht meneer,” zei Jan, „dat lijken wel gewone
radiotoestellen, zoals we er thuis ook een hebben.”
„Juist, dat zijn de ontvangtoestellen; waar denk je nu, dat de
zendapparaten staan?”
„Misschien wel onder de tafel,” opperde Jan.
Ik geloof niet, dat zelfs de geestige Van Klaveren ooit een
groter lachsalvo onder de aanwezige ambtenaren had kunnen ver
wekken. Jan spande absoluut de kroon op dat moment!
„Ha, ha, ha . ..” lachte de chef, die de tranen uit zijn ogen
wreef, „stel jelui voor, zeg,.,, ha, ha... hij is kostelijk!”
Toen had je het gezicht van dien Jan eens moeten zien, zeg, alle
dagen regen en wind!
„Niks hoor vriend, als je die zendapparaten wil zien, moet je een
kleine 60 Kilometer verderop gaan, want die staan in...
Scheveningen!”
„Wat zegt u nu?” vroeg Jan ongelovig, want hij dacht, dat hij
opnieuw voor het lapje gehouden werd!
„Heus, zoals ik al zeg, die staan in Scheveningen! Je hebt toch
wel gehoord, dat wij hier steeds spreken van Scheveningen-Radio,
terwijl wij hier in IJmuiden zitten. Dat komt omdat vroeger in
derdaad zowel zenders als ontvangers in Scheveningen waren onder
gebracht. Maar het is technisch niet meer mogelijk om dat bij
elkaar te houden. De zendinstallatie van groot vermogen zou zo
danig gaan storen, dat „horen en zien” ons hier vergaan zou.
Vooral nu we zoveel werken op de ultra-kortegolf, waarover ik je
straks wel zal vertellen, en zelfs het vonken van de bougies van
een gewone auto al uiterst hinderlijk is, was het hard nood
zakelijk om zend- en ontvanginstallaties een flink eind uit el
kaar te zetten! In IJmuiden staat nu de ontvanger en in
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Scheveningen de zender, en als die meneer hier op dien knop
drukt, dan gaat dat rode lichtje niet branden, omdat die meneer
dat zo mooi vindt, neen, dat betekent, opgepast. Doordat je op
dezen knop drukt schakel je automatisch den zender in Scheve
ningen in. Wacht, hier kan je het zelf horen.” De chef druk
te even op den groten knop en raakte toen eventjes den seinsleutel aan. Meteen schetterde een langgerekt Taaaaaaa in de
koptelefoon. „Geloof je me nu?” vroeg de chef lachend.
„Ik moet wel,” zei Jan een beetje benepen!
„Je behoeft me niet alleen te geloven, ik zal wel zorgen, dat je
die hele zaak daar in Scheveningen straks te zien krijgt ook
hoor! Ja, dat weten de meeste mensen niet, hoe dat hier in elkaar
zit! Je moet maar denken, dat zender en ontvanger vroeger
naast elkaar hier stonden en nu heeft men den zender wegge
trokken, maar die zit nu met elastieken draadjes nog aan dit
kantoor verbonden. Die „elastieken draadjes” zijn drie flinke
kabels, die van hier naar Scheveningen lopen! Waar die kabels
in Scheveningen terecht komen, zie je straks daar wel! Er zijn
wel eens buitenlandse marconisten, die tegen de Reglementen in,
een telegram uitseinen als ze nog tussen de pieren zijn. Dat mag
niet, want het schip moet buitengaats zijn, voordat het mag
seinen. Noodgevallen natuurlijk uitgesloten. In zo’n geval, als we
de schuit hier door het raam nog duidelijk kunnen zien, vragen
wij den brutalen marconist daar aan boord per radio eventjes:
„Waar zit je, vriend?” En als hij dan bijv, antwoordt, ongeveer
drie mijlen buiten IJmuiden, dan krijgt hij van ons laconiek te
horen: „Je mag nooit meer zo jokken broer, want we zien je hier
nog duidelijk tussen de pieren en ga nou maar weer gauw verder
en haal die grapjes hier niet meer uit!”
„Meneer, hier is telefoon voor u,” riep een beambte tot den
chef.
„Ik kom . . . hallo, ja meneer, u zegt de „August Wilhelm,” weet u
waar die zit? Oh, juist, die komt vandaag dus in New-York binnen!
Dat is krap aan meneer, want zoals u weet, hebben wij ook nog
ruim 6 uren tijdsverschil met Amerika. Nu, we zullen ’t maar
proberen, gaat het niet dan krijgt u wel bericht. Dag meneer!”
„Moet u de „August Wilhelm” opbellen?” vroeg Jan nieuws
gierig.
„Nu, opbellen is het woord niet, want zo ver reikt de telefooninstallatie van den radio-dienst op de „August Wilhelm” niet. Maar
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in elk geval was er daar net een meneer aan de telefoon, die een
telegram wilde sturen. Dat is erg op het kantje af, want de
„August Wilhelm” moet vandaag in New-York aankomen en dus
is de kans groot, dat het schip al in de haven ligt en dan mag
het natuurlijk niet seinen! We zullen het straks proberen!”
„Kan de „August Wilhelm” u daar helemaal horen, Amerika
is toch reuze ver weg!”
„Ha, ha,” lachte de Chef, „voor ons is alles hier naast de deur.
Als je straks in de kortegolf-afdeling komt, hoor je daar over de
Zuid-Chinese zee of Tokio even gewoon spreken als over Sloterdijk
of Koegras. En mochten wij hier de „August Wilhelm” niet zo direct
te pakken krijgen, door storingen of wat dan ook, dan roepen wij
eventjes over de ultra-kortegolf het Amerikaanse kuststation Chattam op, dat met genoegen ons telegrammetje eventjes doorzendt naar
de „August Wilhelm.” De verstandhouding tussen de grote radio
stations is buitengewoon prettig en we doen elkander graag een
plezier. Zit er bijv, een Italiaanse boot op de Noordzee en een
Italiaans kuststation ziet geen kans rechtstreeks met dat schip
in verbinding te komen, dan roept men ons op en wij met onzen
„groten mond”, dat wil zeggen: ons sterke radio-station, blazen
dan even de roepletters van de Italiaanse boot over de Noordzee.
Tien tegen een, dat er dan onmiddellijk een antwoord komt van
de schuit: „Signor, wat blief je?” Ja, die samenwerking tussen
Hollandse, Duitse, Engelse, Italiaanse, Belgische en Franse stations
is puik voor elkaar, ’t Is maar hoogstzelden, wanneer we het
droge diensttelegram niet eventjes beëindigen met: GN OM Dat
betekent: Good Night, goeden avond, old man. Dat old man heeft
in de radiotaal de betekenis van: waarde vriend. Als je ooit op je
aether-reis op een amateurstation komt, dan val je zowat om van
de talrijke, originele uitdrukkingen, die in het radio-taaltje wor
den gebruikt.
Heel aardig was bijv, toen het kleine Prinsesje haar intrede zou
doen in Nederland. Dagen tevoren informeerden de buitenlandse
schepen, die onze kust passeerden al, of het prinsesje er al was.
Hier heb ik nog een artikeltje in mijn portefeuille, dat destijds in
de dagbladen stond.”
En Jan las:

I
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Hallo PCH:
„What about the baby?”
„Ist das Baby schon da?”
DONDERDAGMIDDAG op IJmuiden
Radio: Morse-seinen toeteren onop
houdelijk door de kamer. Soms een
klagend, mager seintje van een ver ver
wijderd schip, dat met het vaderlatid
spreekt, dan weer een brutale schreeuw
van een grote schuit, vlak onder de
kust, ’t Is druk; om den haverklap moet
het kuststation antwoorden, en dan
brult door den aether over de wijde,
donkere zee: „Hier PCH.”
Plotseling stoot een der dienstdoende
marconisten zijn collega aan en zegt
tussen het getoeter der Morse-seinen

door: „Hier is de twintigste vanmiddag
al, die naar de baby informeert!”
Het is inderdaad opvallend, hoeveel
belangstelling voorbijvarende schepen
voor de blijde gebeurtenis hebben!
Zweden, Noren, Russem, Finnen, ieder
een seint na het droge diensttelegram
eventjes: „What about the baby?” „Ist
das Baby schon da?” En PCH ant
woordt met zijn zware radio-stem
voortdurend: „We don’t know anything!”
,,Sorry, we don’t know anything,”
tikt de Morse-sleutel... hoe lang nog?

„Dat is leuk,” vond Jan. „En hebben ze, toen het Prinsesje er
eenmaal was, de schepen gauw gewaarschuwd?”
„Dat kan je denken, zeg! Nog geen seconde was het heuglijk
nieuws bekend of een ambtenaar stormde naar den seinsleutel,
begon plechtig CQ CQ CQ (aan allen) te seinen en slingerde
daarna het grote nieuws den aether in! Verscheidene malen heb
ben wij dien dag de boodschap herhaald en verscheidene schepen
hebben ons hartelijk gefeliciteerd! Ja en af en toe komt er wel
eens een cadeautje voor de bemanning hier.” De Chef haalde een
leeg sigarenkistje voor den dag. De inhoud was natuurlijk door
de aanwezige heren allang den wereldaether in ... geblazen!
„Dat is een dankbetuiging van een kapitein van een Deense
boot, die vastgelopen was en die wij net zo lang met stroom- en
navigatieberichten hebben geholpen, dat hij zijn schip weer netjes
wist los te peuteren van de mosselbanken voor de Zeeuwse kust!
Hij had het kistje geadresseerd aan den ambtenaar, die hem zo
netjes geholpen had, maar ja... cadeautjes aanpakken mogen wij
ambtenaren nu eenmaal niet. Toen is de kist eerlijk gedeeld onder
elkaar. Trouwens, dat had de betrokken ambtenaar toch al uit
zichzelf gedaan, want de collega’s zijn gelukkig allemaal even pret
tig onder elkaar. Vooral in den radio-dienst, waar je zo van elk-
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ander afhankelijk bent, is dat van enorm belang!”
Da, die, da, da, da, die, da, galmde P.C.H. door de kamer, zo
langzaam, dat Jan zelfs de tekens kon volgen. De marconist, die
op den seinsleutel zat te hameren, trok een kwaad gezicht.
„Wat is er Van den Bosch, wil het niet?”
„Och meneer, daar zit er één te knoeien aan den anderen kant.
Bovendien is het een Portugees en ik heb het al in het Frans,
Duits en Engels geprobeerd, maar die kerel begrijpt er geen jota
van ..
„Probeer 't eens in het Hoog-Haarlemmerdijks,” stelde Van
Klaveren voor.
„Kan elk schip hier zo maar oproepen, van welke nationaliteit
het ook is,” informeerde Jan.
„Kunnen wel, maar ze doen het niet,” lachte de Chef. „Kijk
eens, ten eerste beheren wij, wat het Kuststation betreft, alleen
het gebied tussen het Lichtschip West-Terschellingerbank, in het
Noorden en het Lichtschip Noord-Hinder, het meest Zuidelijke
punt. Wat daar tussen in vaart mag ons oproepen. Zijn ze daar
buiten, dan moeten ze het dichtstbijzijnde kuststation oproepen,
zoals bijv. Ostende-Radio, hoor daar is ie net... dat nare
giltoontje, elke marconist ergert zich aan dat vervelende geluid ...
dan bijv, het Franse kuststation Duinkerken, of Boulogne sur Mer,
de Engelse stations Niton-Radio, Northforeland-Radio, HumberRadio en in Duitsland bijv, het grote kuststation Norddeich-Radio.”
„Maar als de Jan Pieterszoon Coen bijv, uit Amsterdam weg
gevaren is, dan zou het schip binnen een halven dag niet meer
bereikbaar zijn voor Scheveningen-Radio,” vroeg Jan verbaasd.
„Ja, kijk eens hier, bereikbaar natuurlijk wel, maar dat mag
niet. Je moet niet vergeten, dat de 600 meter een Oproep- en
Noodgolf is en die mag natuurlijk niet al te zwaar belast worden.
Je hoort aan dat gekrioel hier uit den luidspreker wel, dat het
toch al niet meevalt op de spitsuren om er uit wijs te worden!
Internationaal is vastgesteld, dat wij die 600 meter alleen als
Oproepgolf en Noodgolf gebruiken voor het Kustverkeer en willen
we een schip pakken op groteren afstand, dan maken wij gebruik
van de lange golf, namelijk de 2100 en 2222 meter ongedempt.”
„Wat is dat, ongedempt meneer?”
„Daar kom ik straks wel even op terug,” beloofde de chef,
„laten we eerst die toestellen voor de lange golf maar eventjes
bekijken.”
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Rechts in de kamer stonden er twee opgesteld en Jan con
stateerde heel brutaal, dat deze marconist het heel wat rustiger
had dan zijn collega’s op de 600 meter, want deze meneer zat met
volle aandacht een mooi boek te lezen, met zijn koptelefoon op
één oor!
„Zou ie de schepen nu wel horen, als ze oproepen?” fluisterde Jan,
„Daar kan je van op aan, hoor,” lachte de lezende marconist
meteen, want zijn ene oor, dat niet door de koptelefoon bedekt
was, had al netjes gehoord wat Jan fluisterde. Ja, marconisten
hebben reuze-oren!
„Maak je maar niet bezorgd hoor Jantje, de heren hier zijn zo
aan de morse-tekens gewend, dat ze ze nog horen als ze slapen,
geloof.dat maar!”
„Deze marconist luistert uit naar eventuële ver verwijderde
schepen, die bijv, in de Atlantische Oceaan, bij de Azoren enz.
varen en die een bericht voor ons station hebben. Wanneer ze nog
verder weg zijn, bijv, in de Indische Oceaan,*) dan komt de ultrakortegolf-dienst in werking. Die zullen we straks even gaan bekijken
en ja ... dan is met recht „het eind er van zoek”, want de ultra
korte golf gaat meestal drie of viermaal rondom de aarde heen!”
„Hoort ie zich zelf dan drie maal?”
„Wel vijf keer als het moet! Voor het eerst werd dat „echo
effect” opgemerkt door een Noorsen radio-amateur, een zekere
Jörgen Hals, die in 1927 op een kouden namiddag in Oslo aan
zijn ultrakortegolf-zender zat te scharrelen. Hij zond een signaal
uit en zeer toevalligerwijze hoorde hij zijn eigen signaal 3 secon
den nadat hij het uitgezonden had nog eens. Dat was vreemd!
Theoretisch had men wel uitgerekend, dat er zo iets als een draad
loze „echo” zou kunnen bestaan, maar werkelijk „gehoord”, zoals
Jörgen Hals dit meemaakte, had men de „echo” nog nooit! Zoals
je weet gaat een radiosignaal in een seconde tijd 7,7 malen rondom
de aarde. Het sein reist namelijk met de formidabele snelheid
van 300.000 K.M. in de seconde en daar de aarde een omtrek
heeft van „slechts” 40.000 K.M. heeft het signaal maar één zeven
de seconde nodig om dien weg af te leggen. Nu heeft men be
wezen, dat zo’n radio-signaal zelfs 4 malen rondom de aarde kan
gaan en dan nog een hoorbare echo geeft. Alleen is de laatste
echo een tikje vervormd. Maar zouden jouw schoenen niet een
beetje verslijten als je 4 maal 40.000 K.M. gewandeld had! We
•)
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zullen dat die „echo” dus maar niet kwalijk nemen!
Als je nu heel scherp luistert bij een sterk ultra-kortegolfstation, dan kan je, vooral aan het einde van zinnen, horen, dat
het gesproken woord als het ware verdubbeld wordt. Er is in
derdaad een radio-echo aanwezig. De geleerden hebben dankbaar
gebruik gemaakt van de „vinding” van den heer Jörgen. In de
laboratoria worden nu radio-echo’s gebruikt, die na twee duizend
ste seconde klinken om de hoogte te meten van de Heavisidelaag, waarover ik je straks zal vertellen. Zij zenden een golf om
hoog, zodat deze weerkaatst op de laag, waarvan zij de hoogte
willen meten en daarna komt de golf weer netjes op de aarde
terug. Wordt de echo nu bijv, na twee duizendste seconde ge
hoord en is de snelheid van de golf 300.000 K.M. per seconde,
dan is de gezamenlijke afstand 600 K.M. naar de laag en terug.
De helft daarvan, 300 K.M. dus, geeft de hoogte aan van de weerkaatsende laag.”
„Dat is kolossaal handig bedacht!” vond Jan.
„Zeker, en die meneer Jörgen was ook niet dom. Hij ging aan
het snuffelen in allerlei sterrekundige berekeningen en vond, dat
op het moment, dat hij de signaal-echo’s waarnam, de maan
ongeveer op een zodanigen afstand van de aarde kon staan, dat
hij meende, dat deze wel eens gezorgd kon hebben voor de weer
kaatsing. Dat was helemaal zo gek nog niet bedacht, want zoals
je misschien wel eens gehoord hebt, is de oppervlakte van de
maan bedekt met oude, vulkanische as, lava en brokstukken van
meteoren. Dat hele zaakje bij elkaar zou eventueel een uitsteken
de weerkaatsende laag voor electrische golven vormen.
Den volgenden dag sloeg Jörgen weer aan het experimenteren,
maar toen had hij pech, omdat een gedeelte van zijn zender
doorbrandde. Er zat niets anders op dan maar naar een andere
sterke ultra-kortegolfzender te luisteren en daarom pikte hij het
Philips-station PCJJ uit Eindhoven op, dat op ca. 30 meter uit
zond. Enige maanden achtereen bleef Jörgen nauwkeurig uitluis
teren naar het Eindhovense station en warempel hoor, om kwart
voor achten ’s avonds daar nam hij, ofschoon heel erg vervaagd,
nogmaals radio-echo’s waar. Van dien dag echter af, ontving hij
regelmatig radio-echo’s op de kortegolf. Hij zelf schreef daar in
dertijd over: „Dit is vermoedelijk te danken aan het feit, dat ik
een zekere handigheid heb verworven in het herkennen van de
echo’s. Deze echo’s zijn nooit eerder door iemand opgevangen,
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omdat niemand er naar luisterde! Zelfs, indien men ze vroeger
gehoord heeft, zal men ze als atmosferische storingen beschouwd
hebben, of als fouten in de uitzending.”
„Misschien is dit wel een aardig plaatje voor Jan,” merkte een
der aanwezige marconisten op, die met belangstelling het gesprek
had gevolgd en even gauw een boek gehaald had, waar neven
staand plaatje in afgedrukt stond.
„Juist,” zei de Chef, „dank je wel, dat is zeker interessant!”
„Zoals je ziet, Jan, stelt
de zwarte bol de aarde voor.
Links zie je een ultra-kortegolfzender en rechts boven
aan een ontvanger staan. Als
je de lijnen nu volgt, zie je
heel duidelijk hoe het moge
lijk is, dat een echo wordt
ontvangen van een ultrakortegolf-station. De directe
golf gaat onmiddellijk naar
den ontvanger en een andere
golf verlaat den zender en
gaat de wereld rond, waarna
hij in den ontvanger terecht
komt. Dat gebeurt dan een
zevende seconde later dan het
moment, waarop de directe
golf in den ontvanger aankwam!”
„Hé, nu komt die lezende meneer ook in actie!” fluisterde Jan
plotseling, en jawel hoor, het boek werd opzij geschoven, de vin
gers van den marconist speelden met de bedieningsknoppen van
den ontvanger. De chef schakelde voor Jan even een extra kop
telefoon in, zodat hij kon meeluisteren. Heel in de verte klonk een
fluittoontje, dat dapper PCH. PCH. PCH. seinde en daarna de
eigen roepletters. De chef luisterde nu ook mee. „Zwakjes, hè?”
merkte hij op. De marconist knikte bevestigend.
„Wie is het?”
„Zo-ver ik aan de roepletters hoor, herinner ik me, dat het de
„Aldabi” is, een flink vrachtschip. Hij schijnt een heel eind
weg te zitten, maar er zit een prima marconist op, die er altijd
„sport” aan heeft om zo groot mogelijken afstand nog „direct” te
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seinen en op te nemen. Dat zijn jongens van de goede soort,”
voegde de marconist er aan toe.
De „Aldabi” vond, dat hij genoeg had opgeroepen en seinde
nu: Da-Die-Da, streep-punt-streep, de letter K. dus van Komen.
Direct drukte nu onze marconist den groten knop in, waardoor
de zender in Scheveningen in werking kwam. Schel schetterden
de eigen signalen nu door de koptelefoon. Je begrijpt, dat de
antennes van IJmuiden, waar we zaten, die vanzelfsprekend even
trouw opvangen als die zwakke fluittoontjes, die daar ergens van
heel ver kwamen.
„Hierzo, de „Aldabi”, is twee dagen geleden uit New-York
vertrokken naar Rotterdam. Het schip moet nu ergens midden op
den Atlantischen Oceaan zwalken,” sprak de chef, die de Scheeps
berichten, die trouw worden bijgehouden, had geraadpleegd.
„Alsjeblieft,” zei de marconist, „ik dacht het wel, want hij is
verbazend zwakjes,” en dan tot zichzelf: „Kom er maar uit, old
boy. ..” (Dit laatste is een typische marconisten-uitdrukking,
het betekent: Ga maar over tot zenden, amice!)
De „Aldabi” gaf een lang bericht, bestemd voor de rederij in
Rotterdam door en het geluid was blijkbaar zo zwak, dat de
marconist helemaal voorover ging zitten, om maar geen signaaltje
te missen!
„Weet je waarom hij zo voorover zit,” vroeg de chef fluisterend
aan Jan’s oor.
„Dat doet toch iedereen, die scherp toehoort,” meende Jan.
„Ja, maar weet je nu waarom? Zie, als je voorover gaat zitten
met je hoofd, stroomt er meer bloed naar de hersens en daardoor
worden ook de gehoororganen blijkbaar scherper. In Indië was
de ontvangst, ook al tengevolge van de zeer sterke tropische
luchtstoringen vaak zo zwak, dat de ambtenaren met hun hoofd
naar beneden gingen hangen om den bloedsomloop in de her
senen maar te bevorderen en zodoende scherper te kunnen luis
teren. Daar hingen ze dan als vleermuizen op een rijtje.”
„Dat was geen pretje,” lachte Jan.
„Neen, zeker niet, in den beginne was de radiodienst daar in
de tropen ongelooflijk zwaar en inspannend.”
„Hoe weet die meneer nu direct, dat het de „Aldabi” is?” in
formeerde Jan.
„Oh, dat is in dit geval heel toevallig. De mensen hier hebben
een wonderlijk goed geheugen voor de z.g. Roepletters. Zoals een

Ultra kortegolf zender van het
m.s. Baloeran niet noodzendinstallatie, seinsleutel enz.
(foto Radio-JIolland)

Ook het prinselijk jacht de „Piet Hein” heeft een eigen
radio. Kijkje in de stuurhut met rechts de radiotoestellen
(foto Radio-Holland)
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ander bijvoorbeeld goed telefoonnummers kan onthouden, zo is
het een mirakel hoe de ambtenaren hier soms schepen weten te
herkennen, die zij in geen weken hebben gehoord.”
„Maar als ze een schip nu eens niet herkennen,” opperde Jan.
„Wel, dan hebben we hier in elk geval nog onze z.g. Nomen
clatuur, dat is een lijst van de namen van de radiostations op de
verschillende schepen, van alle nationaliteiten. Ook de kuststations
en z.g. radio-bakens zijn daarin afgedrukt, met de juiste aard
rijkskundige ligging er bij.”
„Een „turf” noemen we zo’n dik boek op school, meneer,” lach
te Jan.
„Ja zeker, er staan duizenden roepletters in. Dat is nu echt
wat je noemt: het Telefoonboek ter Zee!
Chinese, Japanse, Amerikaanse, Engelse, Hollandse stations, ja
van elke nationaliteit waren daarin de radiostations opgesomd.
„Heeft elk land een eigen letter, net zoals bij de auto’s,”
vroeg Jan.
„Precies, alleen hebben de auto’s andere letters. Onze radionamen komen meer overeen met de herkenningstekens op de
vliegtuigen. Hier heb je de lijst van de z.g. landenletters. Neder
land heeft een P. (van het Franse woord: Pays-Bas), dat Neder
land betekent, zoals je waarschijnlijk wel weet. En omdat er nu
meer landen zijn dan letters in het alfabet, daarom moesten wij
voor sommige landen een zelfde beginletter gebruiken, maar dan
verschilt de tweede letter altijd weer met een ander land. Zo
hebben wij bijv, voor:

Chili
de letters CAA-CEZ
CFA-CKZ
Canada
ff
Cuba
CLA-CMZ
CNA-CNZ
Marokko
ff
CPA-CPZ
Bolivia
ff
OUA-OZZ
Denemarken
ff
PAA-PIZ
Nederland
ff
PJA-PJZ
Curacao
ff
PKA-POZ
Nederl.-Indië
ff
PPA-PYZ
Brazilië
ff
PZA-PZZ
Suriname
ff
Hier Holland Radio!
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Dat gaat dan zo’n heel tijdje door, zoals je ziet! Zelfs de
stations van den Volkenbond hebben eigen roepletters, maar als
een vliegtuig, dat een transport uitvoert voor den Volkenbond,
een telegram uitzendt, dan wordt dat telegram voorafgegaan en
gesloten door het onderstrepingsteken, zo dus: . .-------. —”
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HOOFDSTUK IV
De radiodokter weet overal raad op, behalve voor zeeziekte! — Schip
per Jaenus heeft pien in den buuk! — Aspirientjes door den aether!
— Wat betekent Kukeleku in Morseschrift? — P.T.T. wil ook wat
verdienen! — In ’t konijnenhol is ’t een gezellige boel! — Brandewien ... en Kaerel Schelp trouwt met een vreemde juffer! — Helden
daad van een jong marconist! — Een blauw oog door de lucht... en
de radiotaxi staat voor!

„Dat is een zwak scheepje, hè meneer?” zei Jan, die weer even
zat mee te luisteren!
„Het scheepje niet, want de „Aldabi” is een flinke boot, maar
het radio-zendapparaat is niet zo heel erg ingesteld op dit lange
afstandverkeer,” meende de chef.
„Wat zoudt u nu doen als het station nog zwakker was en u
het niet zou kunnen horen?”
„Wel, dat lijkt me al heel gemakkelijk, dan zouden we eenvoudig geen antwoord geven, hè?”
„Hè ja, daar hebt u wel gelijk aan, maar hoe moet dat schip
ons dan waarschuwen als ei' iets niet in orde is, of als er een
telegram naar Holland moet.”
„Dat heb ik je toch al verteld, Jan. Het schip kan dan een
nabijzijnd kuststation, hetzij in dit geval in Amerika of in Neder
land of Engeland oproepen en het telegram daar opgeven voor
doorzending naar Nederland. Maar daar moet ik je meteen nog
wat anders bij vertellen! Enige malen per dag geven wij hier op
de 2222 meter golf een z.g. „eenzijdige uitzending.” De Duitsers
noemen dat heel typisch „Blindfunk.” Dat noemen we zo, om
dat we helemaal niet zeker weten, of het betreffende tegenstation,
bijv, een schip, dat heel ver hier vandaan vaart, ons telegram
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wel ontvangt. Er zijn natuurlijk internationaal geregelde tijden
voor, dat de marconisten over de gehele wereld luisteren naar
de grote stations, die een eenzijdige uitzending geven, of er
misschien ook een telegram voor hen doorgegeven wordt. Soms
noemen wij dergelijke telegrammen ook wel ,,telegrammen met
uitgesteld recu.” Je begrijpt wel waarom dat zo heet, nietwaar?
Het schip, dat bijv, in de Zwarte Zee vaart, heeft maar een
zwakken zender voor kustverkeer en kan den helen afstand
naar hier niet halen. Wel komt onze keiharde zender daar door.
Hoort nu de marconist op dat schip daarginds, dat er een tele
gram voor hem is, dan noteert hij dat rustig, maar kan niet te
rugseinen: „Ik heb het ontvangen/'* want wij kunnen zijn zender
niet horen. Daarom duurt het wel eens vier dagen voordat de
ontvangst van een telegram hier bevestigd wordt.”
„Maar het schip kan toch een dichtstbijzijnd kuststation waar
schuwen, en verzoeken aan u door te geven dat het telegram
ontvangen is.”
„O ja, zeker, dat kan, maar dat kost meteen duiten, broer,”
lachte de chef. „Want die stations daarginds doen dat „over
nemen” nu eenmaal niet voor niets. Neen, het beste wat zo’n
marconist kan doen, is bijv, een groot stoomschip aanroepen, dat
zo’n beetje in de buurt zit en dat van dezelfde nationaliteit is en
vriendelijk verzoeken aan den groten broer om eventjes „recu”
te geven aan Scheveningen-Radio. Wij noemen dat het „RM”verkeer, of „Overnemingsverkeer.” Per jaar gaan er zo duizen
den telegrammen door met uitgesteld recu en het is maar hoogst
zelden als zo’n telegram niet op de plaats van bestemming komt!
Het duurde soms wel een paar dagen voordat wij hier ontvangst
bevestiging binnen hadden, maar „open” bleef een telegram maar
heel zelden staan! Tegenwoordig wordt geen recu meer gegeven
maar worden gedurende een heel jaar de telegrammen door
genummerd, zodat de telegrafist direct merkt als er tussen twee
nummers één zou ontbreken. Vooral nu de grote schepen van de
Maatschappij Nederland, de Holl. Amerika Lijn, de Rotterdamse
Lloyd en de K.N.S.M., allemaal met ultra-kortegolf-zenders zijn
uitgerust, hebben we over alle wereldzeeën drijvende „kernen”
voor dat „overnemingsverkeer,” die zeer waardevolle schakels
zijn gaan vormen in het internationale radio-verkeer. Onze be
roemde 5 Kilowatt lange-golf zender, vroeger de trots van onze
Nederlandse Radio, moet het echter hoe langer hoe meer afleggen
4*
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tegen de pittige ultrakorte-golfinstallaties, die een enormen af
stand kunnen overbruggen, ’s Avonds tegen een uur of zes,
werken wij hier in het ,,konijnenhol” bijv, heel gemakkelijk recht
streeks met de oorlogsschepen, die kruisen in de Indische wateren.
Het is wel een eigenaardig gehoor om een schip hier bijv, te
horen seinen': „Wij verlaten juist de haven van Shanghai” of
zoals de Christiaan Huygens gisteren nog van de Indische rede
seinde: „Lopen nu Tandjong Priok binnen.”
„U sprak daar net over een „konijnenholletje”, geloof ik,” zei
Jan.
„Je bedoelt het „konijnenhol”, dat krijg je straks misschien
nog wel te zien, dat is namelijk onze ultra-kortegolfdienst, die
wij netjes midden in het duin hebben opgesteld om storingen te
voorkomen. Daar gaan we straks, als er tijd voor is, wel eventjes heen! Maar eerst wil ik je nog even iets vertellen van
onzen Radio-dokter.”
„Is dat misschien zo’n meneer, die radiotoestellen repareert,”
vroeg Jan. „Daar zie je wel eens advertenties van in de krant
staan!”
„Neen,” glimlachte de chef, „deze dokter is wel heel erg knap,
maar waarschijnlijk heeft hij van radio helemaal geen verstand.
Neen, dat zit heel anders in elkaar. Sedert 1931 hebben wij een
z.g. radiomedischen dienst, die wij hier aanduiden met RadioMédical Scheveningen-Radio. Daar wordt vrij druk gebruik van
gemaakt door de schepen, waar geen dokter aan boord is. Zoals
je misschien wel weet, verleent op dergelijke schepen öf de gezag
voerder öf de eerste stuurman Eerste Hulp als er een ongeluk
van niet te groten omvang is gebeurd. Maar, zie je, als er bijv,
iemand een been breekt of een ander ernstig ongeval gebeurt,
dan geeft de gezagvoerder order aan den marconist, om te trach
ten zo gauw mogelijk met een kuststation in verbinding te komen
en den Radio-Medischen Dienst te waarschuwen. Nederlandse
schepen zullen natuurlijk altijd proberen, als het maar eventjes
gaat, in contact te komen met Scheveningen-Radio, want zoals
je weet hebben de Hollandse dokters een goeden naam en is het
bovendien heel wat prettiger om raadgevingen in den eigen taal
te ontvangen dan in een vreemde, vooral wanneer daarin nogal
eens medische termen moeten worden gebezigd. De marconist
mag voor zo’n geval gebruik maken van het Spoedsein: XXX XXX
XXX als de zaak dringend wordt. Zoals je weet heeft dat sein
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altijd voorrang, met uitzondering van het SOS-bericht. Men seint
eenvoudig aan Scheveningen en ondertekent het telegram met den
naam van den gezagvoerder. Zo’n telegram moet bevatten een
duidelijke uiteenzetting van de ziekte of het geval, o.a. moeten
worden vermeld de leeftijd van den patiënt, de ademhaling, de
temperatuur en de polsslag en alles wat verder zou kunnen
dienen om den dokter een goed inzicht van het geval te geven.
Ook moet men seinen welke soort medicijnkist men aan boord
heeft. Men kan seinen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.
Wij geven antwoord in de taal, waarin wij opgeroepen worden.”
„Zit hier dan een dokter op kantoor?”
„Neen,” lachte de chef, „zo-ver hebben we ’t nog niet gebracht.
Wij zijn alleen maar het voertuig. Zodra hier een verzoek aan
Radio-Médical Scheveningen-Radio binnenkomt, wordt het bericht
onmiddellijk als spoedbericht overgebracht per telefoon aan den
Directeur van het Rode Kruis-Ziekenhuis te Den Haag. Direct
wordt door de aanwezige doktoren daar een advies opgesteld en
doorgetelefoneerd naar ons en wij sturen het bericht vanzelf
sprekend onmiddellijk naar de boot door. Schepen, die van radio
telefonie zijn voorzien, kunnen rechtstreeks via onze zenders per
gewone landtelefoonlijn doorverbonden worden met den dokter in
Den Haag. De trawlers bijv, die je straks wel in de „konijnen
hut” zult horen praten, beschikken ook over een zwakken telefonie-zender en die maken nogal eens gebruik van Radio-Médi
cal.”
„Als de schipper nu pijn aan zijn eksterogen heeft, kan hij
dan Radio-Médical opbellen?” vroeg Jan.
„Dat kan je denken, er moet wel degelijk iets ernstigs gebeurd
zijn, anders mag hij niet opbellen, dat begrijp je wel, maar ik
wil je toch wel verklappen, wat er eens direct na Kerstmis ge
beurd is. Toen riep een Katwijker trawler heel plechtig RadioMédical op en prompt verbonden wij hem met het Rode KruisZiekenhuis in Den Haag door. Toen ontspon zich ongeveer het
volgende gesprek:
De schipper: Bent u daer menier den dokter? (De schipper
sprak namelijk onvervalst Katwijks!).
De dokter: Ja, ja, ik hoor u. Wat is er aan de hand?
De schipper tot den stuurman naast hem: Zie je wel, dat ’t
spul is, nu vraegt ie me wat ik aan mien hand heb! (En dan
zeer luid in den microfoon, zodat deze bijna overbelast werd) ’t Is
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mien hand nie dokter, ’t is mien buuk!
De dokter: Wat wil die buik dan van je?
De schipper klagend als een jongejuffrouw: Oh dokter, mien
buuk krult om van de pien.
De dokter: Nou, maak ’t een beetje, schipper, als ’t zo erg was,
zou je wel in je kooi liggen, hè.
Enfin het gesprek gaat even verder en dan raadt de dokter
aan: Zeg schipper, ’t beste is, dat je een purgeermiddel gebruikt,
dat heb je wel in je medicijnkist.
De schipper: Wablief, dokter, ik verstae oe nie, wavoor middel?
De dokter, geduldig: ik zei een purgeermiddel, een p-u-rg-e-e-r-middel, het staat met koeien van letters op het flesje ...
De schipper: Gooi ’t maer in mien pet dokter, ik weet wel wat
een bezaensmaest is, maer een ... hoe zei dokter ook wier?
De dokter met engelengeduld: Ik zal het anders zeggen: ik
bedoel een middel voor de ontlasting.
De schipper: Aaah, dokter bedoelt een middel om aef te gaen!
De dokter: Juist en wat ik je nog zeggen wil schipper, je moet
op Kerstmis niet meer zoveel van de plumpudding snoepen, want
daar krijg je zo’n buikpijn van, vrind. Goeie reis en ’t beste met
de buukpien, lachte de dokter er achter aan.
„Klaar?” vroeg een doodnuchtere telefoonjuffrouw er tussen
door!
„Ik geloof, dat ie ’t daarmee doen kan,” gnuifde de ambtenaar
hier op IJmuiden, die ook buikpijn... van ’t lachen gekregen
had.
Ja jong, je maakt met die brave schippers wat mee! Dat zal
je straks eens horen!
Maar hier heb ik toch een meer ernstig radio-advies. Die schuit
zat geloof ik aan de Zuid-Amerikaanse kust en toen viel er
helaas een Janmaat in het ruim en bezeerde zich lelijk. Ja, en
als de kinderen in nood zitten dan roepen ze mama hè, dus riep
het schip, dat van onze nationaliteit was, direct ScheveningenRadio op! Het spoedsein kwam voorop, dus was er nogal haast
bij. Kijk, hier heb ik het officiële rapport:
Het schip seinde: „Radio-Médical Scheveningen-Radio. Ongeval
stop matroos viel van hoogte 25 voet stop kan geen gebroken
beenderen ontdekken harde klap op linkerschouderblad en dicht
bij rechternier stop vrees inwendige kneuzingen daar enig bloed
in braaksel stop klachten over pijn linkerschouderblad en rech-
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terzijde stop ademhaling normaal stop temperatuur 37 c. pols
81 zwak stop leeftijd 38 stop schip is nu zeven dagen ten noor
den van Montevideo bestemming La Plata zend s.v.p. instructies
betreffende inwendige geneesmiddelen — stop Zweedse medicijn
kist Nr. 5 Kapitein F.
Nadat wij direct het Rode Kruis Ziekenhuis hadden geraad
pleegd seinden wij terug: Controleer eerst of pols hoger dan
100-120 stop verder of urine rood wordt dan absolute rust en
temperatuur controleren stop indien temperatuur hoger, huids
kleur en oogleden bleek worden wordt kapitein verzocht eerste
beste haven binnen te lopen stop in dat geval patiënt veel vocht
geven en drie aspirines elk van half gram indien hevige pijn 10
milligram hydrochloride morphine en zo nodig nogmaals bij voor
keur als injectie anders poeder. Radio Médical.
Den volgenden morgen vroeg seinde de boot weer: Radio-Médical Scheveningen-Radio: Matroos voelt zich wat beter stop gis
teravond bij waterdrinken enige malen groengeel water opgegeven
stop vandaag tweemaal groen-geel water opgegeven stop urine
wat donker maar geen bloed stop patiënt voelt geen pijn maar
stijfheid in schouder en zijde stop ademhaling normaal pols 59
temperatuur, 37.6 stop is het raadzaam hem enig voedsel te geven.
Waarop Radio Médical terugseint:

Kapitein F. Vraag hem of hij hoofdpijn heeft tracht hem wat
voedsel te geven beschuit of soep vraag hem welke schouder pijn
doet controleer of polsslag verlangzaamt loop naastbij zijnde haven
binnen en vraag om dokter indien patiënt bloed verloor uit oor
of neus hoofdzaak is snelheid pols en of opgeven zich al dan niet
herhaalt indien niet geef hem dan meer voedsel alles wat hij
wenst sein meer bijzonderheden. Radio Médical.

Toen kwam de boot weer: Eerst linkerschouderblad geraakt
toen viel een plank op zijn linkerzijde en hoofd maar rechter
zijde deed pijn stop val was niet zo hevig daar hij halverwege
langs de planken naar beneden gleed stop hij heeft nu hoofdpijn
temperatuur 37.2 pols 56 kunnen Zondagavond elf uur in Rio
de Janeiro zijn.
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Direct kwam het antwoord van Den Haag: Het beste is naar
Rio de Janeiro te gaan vraag om dokter zo mogelijk chirurg stop
pols moet evenals temperatuur driemaal per dag gecontroleerd
worden geef den man volkomen rust en tracht hem te laten drin
ken indien hij doorgaat met opgeven met drinken ophouden stop
indien pols langzamer wordt kan de toestand gevaarlijk worden
indien hij niet"opgeeft laat hem eten en drinken wat hij wenst
maar niet te veel.
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Enkele uren daarop seinde het schip weer: „Vandaag patiënt
geen pijn maar geheel stijf urine normaal stop geen opgeven
heeft wat melkkost genuttigd stop temperatuur 4 uur ’s mor
gens 37.3 8 uur ’s morgens 37,2 12 uur ’s middags 36.9 4 uur
’s middags 37.3 stop pols 4 uur ’s morgens 56 8 uur ’s morgens
53 12 uur ’s middags 51 4 uur ’s middags 56 stop komen heden
avond 11 uur Rio dank voor waardevol advies.

En zo werd het leven van dezen braven matroos gered, want
toen hij later in Rio netjes in een keurig bed was aangeland,
werd hij onder bekwame handen binnen een week gelukkig weer
de oude!”

De marconist voor het 2222 meter-golftoestel zat weer ijverig
te schrijven. Toen hij zag, dat de chef meeluisterde, zei hij plot
seling: „Ik zal hem maar even QRO vragen, want hij is soms
niet meer te horen!”
„Wat betekent dat QRO?” informeerde Jan.
„QRO wil zeggen: „Geef meer energie!” Je begrijpt, dat er
hele series uitdrukkingen in de radiotaal zijn, die ontzettend
vaak gebruikt worden en men heeft getracht die uitdrukkingen
zoveel mogelijk af te korten. Zo betekent bijv. QRC: Door welke
particuliere onderneming of Rijksadministratie worden voor uw
station de rekeningen der taksen vereffend?”
„Sjongen,” zei Jan verwonderd, „dat is een hele mond vol. Die
afkortingen zijn dus een soort stenografie in de radiotaal.”
„Inderdaad! Als we bijv. QRO met een vraagteken seinen, dan
betekent dat „Zal ik groter energie gebruiken?” Gebruik ik het
vraagteken er niet achter, dan vormt deze lettergroep meteen het
antwoord, dat dus luidt: „Ja, gebruik groter energie!” Als je een
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paar van die uitdrukkingen noteren wilt, ga je gang. Ook op de
luchtvaart hebben ze tegenwoordig betrekking, want je begrijpt,
daar is tijd helemaal geld! Schrijf maar eens op:
QRA? — Hoe heet uw station?
QRB? — Hoe ver zijt gij bij benadering van mijn station ver
wijderd?
QRD? — Waar gaat gij heen en waar komt gij vandaan?
QRJ? — Ontvangt gij mij goed, zijn mijn tekens goed?
QRM? — Wordt gij gestoord?
QRZ? — Door wien word ik geroepen?
QSJ? — Wat is de per woord te heffen taks voor... met
inbegrip van uw buitenlandse telegraaf taks?
QSM? — Zal ik het laatste telegram, dat ik u geseind heb,
herhalen?
QTE? — Wat is mijn ware peiling ten opzichte van u? Of:
Wat is mijn ware peiling ten opzichte van . . . (roep
naam?) of: Wat is de ware peiling van... (roep
naam) ten opzichte van... (roepnaam).
QTF? — Wilt ge mij de positie van mijn station opgeven? Op
grond van de peilingen door de onder u werkende
radio-peilposten genomen?
QTM?— Geef radio-tekens en onderwatergeluidseinen om mij
gelegenheid te geven mijn peiling en mijn afstand te
bepalen.
QTR? — Wat is de juiste tijd?
QUB? — Kunt gij mij achtereenvolgens inlichtingen geven be
treffende: het zicht, de hoogte van de wolken, den
benedenwind voor... (plaats van waarneming.)
Wanneer je het vraagteken weglaat heb je het „antwoord!”
Bijv, als iemand vraagt QRA? Dan antwoordt het station bijv.
QRA Scheveningen-Radio, dit betekent dus: „mijn station heet
Scheveningen Radio.”
Begrijp je dat allemaal, Jan?”
„Zeker meneer, alleen is er een woord, dat ik niet helemaal
kan vatten. Waar staat ’t ook weer, oh ja, hier heb ik het al.
Wat betekent toch het woord „taks.” Toch geen taxi?”
„Welneeh, beste jongen, hoe kom je daarbij,” grinnikte de chef.
„Als je wist wat dat woord betekent, zal je er wel evenveel hekel
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aan hebben als je papa bijv. Het Franse woord „taxe” betekent
namelijk zoveel als „Belasting.”
„Oh ja, dat weet ik, als vader een blauwe enveloppe in ’t voor
jaar krijgt, houdt moeder die altijd weg tot na het eten, anders
deugen de doperwtjes volgens vader weer niet en is het vlees te
zout,” lachte Jan opeens.
„Nu, zo slim is het hier nog niet. Onder taks wordt hier eigen
lijk meer verstaan het bedrag, dat een schip of radio-station int
van de betaalde kosten. Want je begrijpt, dat telegraferen kost
geld en we willen ook wel een graantje meepikken om hier onze
mensen te betalen ...”
De vrolijke Van Klaveren keek op dat moment heel toevallig
op den kalender, zeker om te zien of de maand al opschoot!
,/t Is goed dat je dat even vraagt, Jan,” zei de chef, „want
dat berekenen van de taksen is een heel belangrijk deel van den
dienst. Om je daarvan een idee te geven, zal ik je in gedachten
even meenemen aan boord van een groot stoomschip. Stel je eens
voor, dat je op de „Crijnssen” zit, op weg van West-Indië naar
Nederland en je wil je vader en moeder eens laten weten hoe het
aan boord gaat, dan loop je eventjes naar de radio-hut en vraagt
den marconist het volgende telegram te sturen: Familie Water
man, Ceintuurbaan, Amsterdam. Prachtige overtocht groeten Jan.
Dan begint de marconist, Scheveningen Radio op te roepen. Je
moet dan de volgende rekening betalen:

Boordtaks.

. frs 0.40 (alles wordt bij den radio-dienst in
Goudfranken berekend, met het oog op
de steeds wisselende koersen)
Landstationtaks frs 0.60 (de kosten voor het opnemende kuststation.)
Landtaks . . . frs 0.31 (dit zijn de kosten voor het gewone tele
gram, dat over de gewone landlijn van
het kuststation naar Amsterdam wordt
geseind)
.

Te zamen frs 1.31 hetgeen ongeveer overeenkomt met
ƒ 0.65/2.
Totaal heb je 8 woorden geseind, dus de totale kosten zouden
zijn (de Goudfrank wordt als ƒ 0.50 berekend) ƒ 5.24 of afgerond
ƒ 5.25.”

*
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„Die zijn in myn hele spaarpot niet te vinden!” zei Jan be
deesd.
„Komt wel,” troostte de chef. „Je bent nog al een nieuwsgierigaardje, wonder boven wonder heb je nog niet gevraagd,
wat het woord „boord-taks” betekent. Zoals je misschien al weet,
worden de scheepsradiostations niet beheerd door de Nederlandse
Telegraafdienst, maar door de Nederlandse Telegraafmaatschap
pij „Radio-Holland”, dezelfde mensen, die zulke leuke surprisetelegrammen verzenden, weet je wel?”
„Oh ja, dien naam herinner ik me, dien hebt u al genoemd.”
„Nu, die Maatschappij moet natuurlijk ook de kosten voor de
installaties terug verdienen en die krijgt vanzelfsprekend ook een
portie van de stokvis. Ja, dat taksen berekenen doen wij altijd
heel correct hier, want dat is de bron van inkomsten!”
Een ambtenaar kwam een telegram brengen.
„Mooi zo, de storm gaat liggen,” sprak de chef, die den inhoud
gauw doorlas. „Het Koninklijk Meteorologisch Instituut seint aan
alle posten: Attentiesein neer! Dat zullen wij direct uitzenden,
geef maar even aan Haverman door,” zei de chef tot den amb
tenaar.
En dan tot Jan: „Zie je, die stormwaarschuwingsdiensten zijn
van het grootste belang voor de scheepvaart. De Bilt seint die
waarschuwingen aan alle posten van Vlissingen tot Delfzijl, als
de storm over de hele kust verwacht wordt. Loop maar even mee
naar Haverman, dan kan je zien hoe dat uitseinen gaat.”
Haverman had den seinsleutel al beet en zat te seinen: TTT,
(drie lange strepen los van elkaar.)
Dat herhaalde hij driemaal achtereen, toen volgde driemaal
de groep CQ CQ CQ (aan allen) met het woordje de (dat be
tekent van) PCH PCH PCH (Scheveningen-Radio). En daarna
seinde hij: Attentiesein neer!” Iedere scheepsmarconist, die dat
sein opvangt weet meteen, dat er een belangrijk bericht door
komt, dat betrekking heeft op de Weersomstandigheden of de
Navigatie! Dat telegram zullen wij in den loop van den nacht
nog driemaal herhalen, dan heeft iedereen, die er belang bij heeft
’t zeker opgevangen.”
„Die zeelui zullen blij zijn, dat de storm gaat zakken,” meende
Jan.
„Dat kan je denken, want storm aan onze Hollandse kust, met
al die gevaarlijke banken, is geen grapje, vooral niet als hjj
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Noord-West is, zoals vanavond! Maar vrind, ik geloof, dat we
hier nu zo’n beetje uitgekeken zijn. Wat zou je er van denken
als we even naar het „konijnenhol” in het duin gaan, dan kan
je de ultra-kortegolfinstallatie ook nog even zien!”
Nu, dat wilde Jan wel en hij bofte, want de chef had zijn
kleine auto’tje bij zich. Want Jan had natuurlijk helemaal geen
jas aan, die was maar zo thuis in den luidspreker gestapt, zoals
je weet!
Lekker warmpjes weggedoken achter de voorruit, ging het snel
tegen den storm in, binnendoor een duinweggetje over, naar het
„konijnenhol”. Vlak er voor hield een militaire politie-agent, die
daar goed ingepakt in een wijden cape in den vollen storm op
wacht stond, zijn hand omhoog. „Stoppen.” Maar de chef draaide
het raampje van de auto even naar beneden en zei: „In orde,
ik ben het!”
„U brengt goed weer mee, meneer,” lachte de soldaat, die ook
liever bij de snorrende kachel in het knusse wachtlokaaltje ge
zeten had dan hier in storm en regen op wacht te staan. Maar
plicht is plicht weet je en een Hollandse soldaat schrikt niet van
een beetje regen en wind! Voort ging het weer en in de licht
bundels van de koplampen zagen ze plotseling ... het „konijnenhol.”

Nu, de lui, die den naam „Konijnenhol” voor de ultra-kortegolfdienst hebben uitgevonden, hadden geen gebrek aan fantasie!
Je ziet een plaatijzeren gebouwtje staan met een paar masten en
dat is eigenlijk alles. Alleen het duin doet den naam „konijnenhol”
enig recht aan!
Toen Jan en de Chef binnen traden waren alle „konijnen”, dat zijn
dan de ultra-kortegolf-ambtenaren, druk bezig met hun apparaten.
„Komt er in, man en doe alsjeblieft de deur dicht, want je
brengt den zomer niet mee,” riep een stem, die toebehoorde aan
den dikken Afdelingschef van den Ultra-kortegolfdienst.
„Zo Kramer, die Ultra-kortegollefies doen jouw buik maar geen
goed hè,” lachte de chef. „Kerel, kerel wat word jij dik. Jij
moet, in plaats van over het gewone weggetje naar huis te gaan,
liever over de duintoppen klimmen of anders een paar maal per
week je masten inklimmen om je isolatoren te poetsen, dan heb
je tenminste een beetje lichaamsbeweging. Ja, Jan, dat is nu die
meneer, wiens radio-seinen honderden malen per dag rondom de
aarde snellen. Liep hij zelf maar wat harder, dan zou die dikke
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buik wel een beetje slinken. Man, jij bent een levend gevaar voor
de periodieke salarisverhoging voor alle ambtenaren, dat zeg ik
je. Dat sjokt hier maar rond als Holland’s welvaren, als de Baas
je ziet, dan is het natuurlijk weer: Man, jullie zien er hier zo
best uit, opslag hebben jelui vast niet nodig!”
De goedige dikzak liet het maar over zijn kant gaan en be
paalde zich tot de technische opmerking: „Als je nog eens ’t lef
hebt om mij met dat vervelende 600 Meter-mirakel van je zo te
storen als vanmiddag, dan pak ik een nijptang en knip die droog
lijnen van je door!”
Dat mag wel wat vreemd voor je klinken, maar de verklaring
van dit radio-latijn is heel eenvoudig. De 600 meter-zender stoort
(interfereert noemen ze dat met een geleerd woord) de kortegolfon tvanginstallatie, de 153 M., nog wel eens een keertje, omdat de
zender z.g. harmonische, of wel dubbelgolven uitzendt, die vaak
de helft of een kwart van de oorspronkelijke golflengte bedragen
en zodoende de kortegolfdienst wel eens dwars zitten. Met de
drooglijnen bedoelde hij heel oneerbiedig de grote ontvangantenne
van IJmuiden-Radio!
„Kerel, dat zou me een goeie sigaar waard zijn, om jou dien
mast te zien inklimmen, ’t Ding zou meteen omzwiepen!”
„Word maar nooit zo dik als ik, vrind,” zei de omvangrijke
radio-chef tot Jan. Deze beloofde ’t maar, om goeie vrienden te
blijven!
„Kan je onzen Jan niet eventjes een paar vrolijke schippers
laten horen op de 153 meter, Kramer?”
„Ik zal eens even voor je horen,” en meteen liep hij naar
een radio-apparaat, dat voorzien was van een overvloed van
knoppen en metertjes.
„Aiii,” liet de chef horen, „heb je dien nieuwen Amerikaansen
ontvanger al gekregen? Nou zeg, ze hebben je bedacht hoor, ’t is
een pracht-instrument.”
„Zou ik denken,” zei de dikkerd en eerbiedig er achter aan:
„Negen pitten!”
„Tracht fatsoenlijk te blijven waar deze jongeman bij staat en
noem een ordentelijke radio-lamp tenminste geen „pit,” vermaan
de de chef. „Sssssjoep,” gilde de luidspreker opeens.. . „hallo,
stuurman, ben je d’r nog, of ligt de hele zaak bij jullie weer
zeeziek over de railing?” klonk het!
„Dat is de Uitkijkpost van Huisduinen!” zei de Chef.
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„Kikkert (dat is een van de lichtwachters van Huisduinen) zit
weer op zijn praatstoel. Wat die knaap den helen dag afraffelt,
mag Joost weten, maar hij is zo’n beetje het lopende Nieuws
blaadje voor de lichtschepen, geloof ik.”
„Hallo stuurman,” toetert de luidspreker verder: „Heb je het
bericht van PCH genoteerd: Attentiesein neer? Overrrrr . . .”
En uit de donkere, wilde zee komt duidelijk het antwoord: „Al
een uur geleden Kikkert, ben je weer om een praatje verlegen?”
„Nu, die stuurman overdrijft ook eventjes,” riep Jan verbaasd.
„Dat jokt ie hoor, want ik was er tien minuten geleden zelf bij,
dat het telegram uit de Bilt binnenkwam, „Attentiesein neer!”
en hij zegt, dat hij ’t al een uur geleden heeft opgevangen.”
„Sssst,” deed de chef quasi-geheimzinnig, „dat mag je hier zo
maar niet vertellen, dat is ambtsgeheim, manneke!”
Of die Jan zich eventjes voelde zeg, op dat moment, dat kan
je begrijpen!
Die uitkijkpost in Huisduinen is een eigenaardig ding! ’t Is
een ijzeren toren met een hokje er boven op, vlak bij „Lange
Jaap,” dat is de vuurtoren van Huisduinen. In dat hokje zitten
dag in dag uit en natuurlijk ook ’s nachts de lichtwachters en
turen uit over de wijde zee. Lezen is er verboden, alleen kijken
maar jongens, kijken en wachten! Licht mag er ’s nachts niet
branden, anders kunnen ze vanzelfsprekend niet op zee kijken.
Bij slecht weer, zoals vanavond, is het natuurlijk dubbel opletten
of er noodsignalen, vuurpijlen e.a. worden waargenomen aan den
horizon.
„Wat doen die mensen dan den helen dag, alleen maar wach
ten?” vroeg Jan en vervolgde: „Wat een baantje!”
„Och, maar stel je heus niet voor, dat die lichtwachters zich
maar moeten vervelen. Dat kan hoogstens eens gebeuren als er
mist is of zo-iets. Anders is er den helen dag wat te doen. Alle
voorbijvarende schepen worden, als de naam tenminste zichtbaar
is, nauwkeurig geregistreerd. Aan de Maatschappijen in Amster
dam en Rotterdam wordt dat op verzoek allemaal doorgegeven,
zodat ze precies weten wanneer een boot verwacht kan worden,
’t Is er overigens precies een postkantoor op zee, want de traw
lers maken vooral gebruik van dezen uitkijkpost om hun be
richten aan de rederij, aan hun familie enz. door te geven. Als
ik me niet vergis komen er op Huisduinen wel een 400 radiotelegrammen per maand binnen, voor doorzending. Dat is dus
62
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heus geen kleinigheid! En dan nog wat er met de vlag over
geseind wordt! Dit bedrijf gaat echter buiten P.T.T. om, dat
behoort tot de z.g. Afd. Kustverlichting.”
„O ja, dat ken ik, dat doen ze bij de padvinders ook,” viel
Jan bij. Intussen babbelde de lichtwachter Kikkert lustig door
met den stuurman van het lichtschip Haaks, dat nu onrustig
deinend op de rusteloze, opgezweepte Noordzeegolven lag en ter
wijl de brede lichtbundels uitzwaaiden over de oneindige water
vlakte, eenzaam, als een waarschuwend baken voor de voorbij
varende schepen: ,,Blijf weg van onze gevaarlijke banken als je
schip en je leven je lief is!”
„Ssssjoep,” sjilpte de luidspreker weer en plotseling zaten ze
midden in het gesprek, dat een Scheveningse trawler met een
collega had:
„Eh . . . Schipper Jaenus van de Katwiek 17, wat hep ik oe
een eeuw’gen tied niet ’eheurd! Hegge daer boven zo dicht bie
den brandewien ’ezeten jong? Overrr. (De schipper bedoelt of
zijn collega misschien dicht bij de beroemde Schotse kust heeft
gevist. Met den „brandewien”, bedoelt hij de beroemde Schotse
whiskey! Het woord Over betekent, dat de schipper zijn zender
moet overschakelen op Ontvangst.”).
„Hoor, daar komt de andere al.”
„Hallo Tinus van de Katwiek 23! Hallo Tinus, daer doet ge
wel aan, me efkens te praein! Ge heurde mie zekers met Jaep
van Duyn smoezen en ge dacht ik zal ’um effen aenschieten!
Hebt ge nieuws voor thuus, Tinus? Want wie vaeren vanaevond
huus toe! Hoe heb oe gevangen? Overrr...”
Prompt kwam het antwoord van den anderen dobberenden
Katwijker trawler: „Noe gevangen hebben wie, jae da’s waar,
maar ’t besomt niet veul vandaeg den dag, dus het de baes gezeid, blief nog meer een daggie buuten! Thuus maekt oe toch
maer ruzie met ’t wief. Overr. (De baas, dat is de rederij, waar
toe de trawler behoort. De rederijen maken veel gebruik van de
radiotelefonische verbinding met de trawlers op zee. Radio-Holland verhuurt die installaties, die heel eenvoudig te bedienen zijn.
Als de besommingen, dat is de opbrengst van de vangst, in Hol
land laag zijn, dan adviseert de rederij soms om te trachten een
Engelse haven binnen te lopen en daar de vangst te verkopen.)”
„Net wat oe zegt Jaenus, nergens zo best as op zee eh? Voor
al as ’t waait want dan ziet ge de raesdonders (zeemansuit-
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drukking voor bruine bonen!) aen ’t rollen van stuur-naar bak
boord! ’t Waeit stevig eh? Menieren met wit veur! (Dit laat
ste is een uitdrukking van den bekenden redder Dorus Rijkers,
die de brekers (zware golven) met witte kuiven, altijd „meneren
met wit voor” noemde). As ge naer huus gaet, zeg mien Trien
dan efkens, dat ’t zekers Zaeterdag wordt veur wie binnenvallen
en vraeg of ze ’n extrae bakkie koffie zetten, want we ’ebben
’t koud gehad. Overrr . ..”
„Daar zit er weer één zijn accu’s leeg te smoezen,” merkte de
afdelingschef lachend op! „Ja, die schippers kunnen elkaar aan de
praat houden, hoor!”
Buiten kletterde de regen tegen de ruiten van het plaat
ijzeren huisje en de wind gierde met felle vlagen uit de don
kere zee! Jan kon bijna niet geloven, dat die twee schippers, die
daar blijkbaar zo gemoedelijk stonden te keuvelen, zich ergens op
een kleinen trawler bevonden, die onrustig heen en weer slingerde
op een heftig bewogen zee. En ze boomden maar verder, achter
elkaar, blij als ze waren, elkaar na zo’n langen tijd weer eens te
kunnen spreken.
De groeten over en weer naar de kleine huisjes daar ginds in
Katwijk, weggescholen achter de veilige duinen, waar het wakend
licht van den vuurtoren geruststellend zijn brede bundels zwaait
. .. waar een vrouw en kinderen misschien nu al rustig slapen.
Och die vrouwen zijn ’t gewend, zegt men in de grote steden,
maar alleen zij, die bij stormgetij in onze kustplaatsen hebben
verkeerd, weten van nabij hoe bang menig vrouwenhart slaat als
de stormbal gehesen wordt en menig eenvoudig gebed welt op in
’t hart van zulk een vissersvrouw. En de mannen . . . geenszins
onderschatten zij het steeds dreigend gevaar van een woedenden
noordwesterstorm. Zij zijn gewend hun brood aan de woedende
baren te ontrukken en vaak is het op ’t kantje af... daar hoor
je later zo’n simpel zinnetje: „Jae en toen trokken we ’em
subiet weer aan boord” Zo tuurt ook in dezen stormnacht het
oog van menig vissersman met heimwee naar de wakende kust
lichten, waar hij vrouw en kinderen veilig weet achter de bebe
schermende duinen .. .
„Jandikkie,” kwebbelde de luidspreker door, „daar vergat ik
helegaer, dat ’t Woensdag bruuloft is in Katwiek!”
„Wat zegt oe daer Tinus, bruuloft, en wie zijn de gelukkigen?”
„Noe as ge den bruugom ziet, zou ge nie zegge, dat die ge-
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Radio Peilkaart. Het snijpunt der linialen
geeft de juiste positie aan van het schip

S.S. Poelau Tello valt een veilige haven binnen
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lukkig is! ’t Is Karei Schelp en Griet Visser, die bruud en
bruugom zien. Maer net voor ’k naer zee gong, daer kom ik
Kaerel teugen en lillik, dat ’em kiek, lillik! Ik zeg zo teugen
Kaerel, wel bruugom, wa kiek ge lillik jong en nog wel dat ge
den bruugom ziet. Nou dan kiek oe vaeder leutiger toen ie je
moeder naar ’t stadhuus bracht, 35 jaren geleije! Jae Tinus,
ziet ’em, mien vaeder had ’t gemakkelijk genog, die trouwde met
moeder, maar ik trouw daer zo’n wildvreemde vrouwe, da’s an
ders, zuchtte ie er achter aan ... Jae jong, nog nooit hè’k een
bruugom zo lillik zien kneise!
Jan lachte om den vrolijken schipper, die zich blijkbaar meer
van den „bruuloft” dan van den woedenden Noordwester aantrok.
„Je zou niet zeggen, dat het op zee stormweer is, nietwaar
Jan, als je die schippers zo gezellig hoort bomen. O, ik geloof
zeker, dat wanneer zij ruzie met de vrouw hebben, zij liever een
orkaan trotseren dan bij nijdige ma thuis te zitten en koffie te
malen! Maar nu moeten jelui er even vandaan, want ik ga
uitluisteren, voor de Veiligheid, weet je, voegde hij er aan toe.”
„Kijk Jan,” legde de chef uit. „Ook op de telefonie-golf wordt
geregeld geluisterd naar eventuele SOS-berichten van trawlers,
vliegtuigen enz.”
„Roepen ze dan alleen maar SOS, SOS?” vroeg Jan.
„Neen, daar hebben we een andere uitdrukking voor, name
lijk Mayday, afkomstig van het Franse woord m’aider. De Engelsen hebben het woord m’aider al heel gauw verbasterd tot May
day. Er bestaat ook nog een telefonisch spoedsein, PAN, afkom
stig van het Franse woord panne. Vliegtuigen gebruiken die
uitdrukking als zij op zee moeten dalen zonder echter direct hulp
nodig te hebben of in gevaar te verkeren. Ook bij de radio-telefonie
moeten we wel geregeld luisteren op momenten, dat het ver
keer even „luwt”, want een trawler, die in nood verkeert, kan
heel licht een beschadiging aan het radio-zendapparaat krijgen,
bijv, door het hevige slingeren en stampen, bovendien kan de an
tenne onklaar geraken. Dat was o.a. het geval met het stoom
schip „Tinge”, dat in ernstige moeilijkheden geraakte tijdens
een buitengewoon zwaren storm. Om zeven uur werd hier op
PCH het laatste noodsein opgevangen en daarna hoorde men
plotseling niets meer. Reeds werd het ergste gevreesd, maar
PCH bleef doorroepen naar het in nood verkerende schip. Pas
om half een ’s nachts deelde een Deens kuststation toen mede,
Hier Holland Eadio!
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dat het zeer zwakke seinen hoorde van de „Tinge,” op een andere
golflengte. Ook hier was de antenne onklaar geraakt en door het
stormweer was het niet mogelijk eerder een nood-antenne in elkaar
te zetten! Hier heb je het krantenbericht nog.”

De held van de

99
99

Jong marconist maakt noodantenne in den vliegenden storm.
BIJNA bovenmenselijk werk is ver
richt door den jongen marconist. T.A.
B. Visser van de „Tinge”, het Nederlands-Panamese stoomschip, met 22
man aan boord, dat in den nacht van
Zaterdag in nood heeft verkeerd, maar
ten slotte den strijd tegen de elementen
wist te winnen en Zondagavond om
streeks 8 uur de haven van IJmuiden
binnenliep. Het schip maakte nog slag
zij en toonde op vele plaatsen de ge
volgen van de zware zeeën, die het in
deze moeilijke dagen overboord had
gekregen.
De marconist T.A.B. Visser ging in
de sluis van boord en van hem ver
namen wij het een en ander over deze
reis vol avonturen.
Op Zaterdag 22 Januari was de
„Tinge”, een boot van ruim 1700 ton,
uit Skonvik in Zweden, vertrokken met
een lading hout, bestemd voor Huil, en
een week later geraakte het vaartuig,
dat een hoge deklast had, in ’n vliegen
den storm. De „Tinge” werd hevig heen
en weer geslingerd en het gevolg was,
dat de deklast ging werken en het
schip zwaar slagzij maakte. Het werd
een prooi der elementen.
De radio deed haar werk. De mar
conist gaf zijn S.O.S.-seinen en toen
kapten de matrozen de sjorringen van
den deklast. Een grote hoeveelheid

hout ging overboord. Dit gaf enige op
luchting. De „Tinge” kwam wat over
eind maar het betekende voorlopig het
einde van „H.P.G.Z.”, want met den
mast ging ook de antenne overboord.
Vuurpijlen werden afgestoken, maar er
kwam geen hulp opdagen.
Kapitein Catlenger en zijn wakkere
bemanning voerden een zwaren strijd
en de marconist had de bijna boven
menselijke taak een nieuwe antenne te
maken, waarin hij ten slotte slaagde
door een verbinding op den voormast,
die overeind bleef staan.
Een kranig stukje van dezen jongen
marconist, die pas in Mei van het
vorige jaar naar zee ging.
Toen kon aan de spanning, die over
al heerste over het lot van de „Tinge”
een eind gemaakt worden. Zaterdag
nacht één uur had de marconist ver
binding met „Blavand-radio”, op de
westkust van Denemarken, die het be
richt doorgaf naar Scheveningen-radio.
Maar de „Tinge” zou nog menig moei
lijk uurtje moeten doormaken, want de
storm bleef aanhouden en bovendien
was de sjorring van den deklast in de
schroef geraakt, zodat men slechts
langzaam kon draaien. Gelukkig was
de schroef spoedig weer vrij en nu
ging het met volle vaart naar IJmuiden.
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De afdelingschef draaide intussen rustig de band af, maar
gelukkig werd geen enkel bijzonder sein uitgezonden. De traw
lers, die op zee waren bleven maar liefst zo ver mogelijk uit de
kust. Daar slingeren en stampen ze wel op de geweldige golven,
maar er is diep vaarwater en er is geen gevaar voor stranding.
Het ergste wat den zeeman aan onze uiterst gevaarlijke kust
kan gebeuren bij stormweer!
Jan keek het gebouwtje zo eens rond en klopte op de wanden!
„Allemaal plaatijzer, Jan,” zei de chef, „en als je buiten kon
kijken zou je zien, dat wij al die losse platen onderling netjes
met stripjes hebben moeten verbinden om onderling electrisch
contact te maken. Het bleek namelijk, dat de minimaal kleine be
weging, die de sterke wind in het plaatijzeren geraamte van het
huisje deed ontstaan, de platen bijna onmerkbaar over elkaar
deed schuiven waardoor een zeer kleine electrische energie werd
opgewekt. Haast ondenkbaar nietwaar, maar toch waren die
minimaal zwakke stroompjes voldoende om een onhoudbaar ge
kraak en geruis in de uiterst gevoelige ontvangapparaten te
doen ontstaan!
Storingen kan men op de ultra-kortegolf heel gauw hebben.
Auto’s bijv, met hun vonkende bougies, hoorden wij hier al enige
meters tevoren komen! Dat wil dan zeggen: vroeger!”
„Ik dacht, dat ik gehoord heb, dat deze dienst nog zo nieuw
was, hoe kunt u dan spreken van „vroeger,” meneer,” informeer
de Jan, die scherp opgelet had.
„Ja jongen, in de radio gaat alles zo snel, dat we al heel gauw
van „vroeger” spreken. Ik bedoel daar in dit geval mee het jaar
1934, toen is dit gebouwtje en deze inrichting gemaakt. Vóór
dien tijd zaten de ambtenaren voor de ultra-kortegolf ook in het
gebouw, waar je zo-even geweest bent, aan het Sluisplein. Dat
luisteren op ultra-kort werd zo lastig daar te midden van het
verkeer met alle bronnen van storing daaraan verbonden, dat
met de uitbreiding van den dienst, als hulpmaatregel werd be
sloten, de ontvangers ergens in het duin op te stellen!”
„Hoe konden ze de seinen dan op het Sluisplein volgen als ze
bijv, afstemmen moesten. Ze konden toch maar niet heen en
weer hollen of fietsen van het duin naar het Sluisplein?”
„Welneen, Jantje Ongeduld,” lachte de chef, „ze lieten inder
daad wel wat heen en weer rennen, namelijk electrische stroom!
Kijk, Prof. Dr. Koomans, een ingenieur, die voor de Nederlandse
5*
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radio ontzettend veel gedaan heeft en die ook in het buitenland
als een der vooraanstaande radio-mannen bekend is, was op het
vernuftige idee gekomen om naast elke ontvanger een kleinen,
zeer langzaam lopenden motor op te stellen, die door middel van
een drijfriempje den condensator van het desbetreffende apparaat
kon afstemmen. In plaats van het snoer voor de koptelefoon werd
een telefoonkabel aangesloten. In de seinzaal aan het Sluisplein
drukten de telegrafisten nu enige contacten in en de motor zette
zich in beweging. Tegelijkertijd was het toestel in de duinen inge
schakeld, zodat wanneer de bedienende ambtenaar de koptelefoon
opzette, hij de signalen op den kortegolfband, welke het toestel be
strijkt, kon horen. Wanneer hij nu een signaal hoorde, dat voor
PCH bestemd was, dan stopte hij met een handbeweging den
motor naast den ontvanger. Op die manier werden de apparaten
dus over een langen afstand bediend. Heel knap gevonden op
zichzelf, maar natuurlijk nog niet ideaal, dat begrijp je wel.
Daarom werd, toen de dienst zich snel ging uitbreiden, door
dat bijv, de grote mailschepen naar Indië en Amerika zich
gingen voorzien van ultra-kortegolf-installaties en het directe
telegramverkeer mogelijk was in plaats van tot de Rode Zee, zo
als vroeger, zelfs tot Ned. Indië rechtstreeks en nog verder, de
Noord- en Zuidpool bijv., de hele zaak netjes ondergebracht in
dit „konijnenhol”, waar geen auto’s mogen komen en waar geen
bronnen voor storingen aanwezig zijn, met uitzondering van een
enkele Amsterdamse juffrouw, die op het stille strand hier vlak
voor ons „sousies” zit te pellen, maar dat is dan ook het enige
„gekraak,” wat behalve de luchtstoringen dan, hier kan ont
staan.”
„Misschien wel even aardig om te laten horen,” fluisterde een
der luisterende marconisten den chef in het oor. „Hier hebben
we H.M. flottieljevaartuig „De Gouden Leeuw,” dat kruist op het
ogenblik in de Indische wateren. Hij roept ons op!” En toen Jan
ook even een koptelefoon mocht opzetten, klonk daar zachtjes,
maar duidelijk: Te Ta Ta Te, Ta Ta Ta Ta, PCH, een roep,
bekend aan eiken zeevarenden marconist van welke nationaliteit
hij ook moge zijn en Jan was er niet weinig trots op, dat hij
de lettors van den oproep nu al duidelijk onderscheidde. Direct
schakelde de marconist op Zenden over en toen klonk over de
wijde, donkere zeeën, over bergen en oceanen, uit het Moederland
fier en fors: „Hier is PCH, Gouden Leeuw zeg ’t maar, wat
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heb je voor nieuws?” Direct kwam het antwoord terug en nu
moet ik eerlijk bekennen, dat ik den inhoud van het telegram
opzettelijk vergeten ben, want je begrijpt, alle ambtenaren bij den
Radio-Dienst zijn door hun ambtseed verplicht te zwijgen over
den inhoud van telegrammen of telefonisch overgebrachte berich
ten en ik als „gast” mag natuurlijk niet uit de school klappen.
Men is daar heel erg streng mee en dat is ook best te begrijpen
als je maar even bedenkt hoeveel er van het stilzwijgen der
ambtenaren afhangt. „De meneer van de Pers” wordt er altijd
vriendelijk ontvangen en uitvoerig ingelicht en geen moeite is
den mensen teveel, maar het parool luidt: „Mondje dicht over
telegrammen en dergelijke, die u toevalligerwijze hier mocht heb
ben gezien!”
Maar ook al begreep Jan niets van de cijfers en letters, die de
marconist ijverig zat te pennen, toch kon hij zich wel enigszins
voorstellen hoe daar ginds in de tropen een marconist in hemds
mouwen in de snikhete radiohut zat te luisteren naar de seinen,
die van het verre Moederland komen. Als hij uit het raam kijkt
ziet hij de blauwe bergen en de wuivende palmen aan de In
dische kusten. Roodgloeiend staat de tropische zon te branden op
het dek van het grijze flottielje-vaartuig, dat met grote schuimkrullen voor den boeg de wateren van Tropisch Nederland door
klieft, en zijn gedachten zullen ongetwijfeld zijn radio-signalen
naar Holland vergezellen. Dan kan hij zich voorstellen, hoe hij
enige jaren geleden de duinenrij van dat kleine landje aan de
Noordzee aan den horizon zag verdwijnen .. . zes lange dienst
jaren in Indië voor den boeg! Die roep van P.C.H. dat betekent
voor hem: heel Holland! Allen, die hem lief zijn, zij allen schijnen
iets mee te geven met die fluitsignaaltjes, die nu in zijn kop
telefoon klinken te midden van de beruchte tropische luchtstorin
gen. En als hij dan uit de patrijspoort kijkt, dan glimlacht hij en
in zijn verbeelding worden de wuivende palmen dan vrolijk
zwaaiende molenwieken, de blauwe bergen van Indië’s kusten worden
de gouden Hollandse duinen, waar hij als jongen eens speelde,
dat hij een zeeman was! Wat zou hij niet willen geven om de
tropische warmte en dat prachtige uitzicht op het uitbundig
mooie Indische landschap voor tien minuten te verwisselen voor
een guren, killen stormavond in Holland, zoals die ambtenaren op
PCH nu in de donkere duinen meemaken!
Maar veel tijd om te dromen is er voor den marconist niet...
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de dienst gaat voort en in betrekkelijk korten tijd moeten talrijke
telegrammen naar het Moederland worden overgebracht. Maar
nooit vergeet de marconist daarginds op duizenden mijlen af
stand van het oude Holland achter het droge diensttelegram even
een hartelijk GNOM te seinen, hetgeen zoveel betekent als
Good Night Old Man, Goeien avond oude jongen! Ook „de oude
jongen” in de Hollandse duinen laat zich niet onbetuigd en geeft
een pittig „Goodbye” terug! Duizenden groeten worden zo over
en weer gewisseld met marconisten en kuststations, zonder dat
men elkaar ooit van zijn leven te zien krijgt. Vroeger jaren was
er in de radio zo’n rust en vrede niet! De oudste marconisten
herinneren zich nog wel de radio-ruzietjes, die vooral onder de
Amerikaanse radio-mannen in den aether werden uitgevochten.
Daar beloofde men elkaar per radio met veel genoegen een paar
blauwe ogen, zodra de gelegenheid zich daarvoor voordeed. Men
schold elkaar uit voor alles wat mooi en lelijk was en toen eens
een officieel rapport opgesteld werd van zo’n ouderwetse scheld
partij, toen kwam er meteen de dienstorder bij, dat dit rapport
uitsluitend door manlijke typisten mocht worden overgetikt, je
begrijpt, dat de inhoud dus nogal gekruid is geweest!
Dat is allemaal achter den rug en nu kunnen marconisten over
en weer stiekem elkaar nog wel eens uitschelden als ze er met
eikaars meisje vandoor zijn gegaan, maar dat is ook alles. Radioknock-outs worden niet zo gul meer uitgedeeld, of het moet dan
het snibbige schreeuwsein van een marine- of kuststation wezen,
dat door den aether brult aan den een of anderen radio-zondaar:
„Ik maak u attent op overtreding van artikel zoveel der radioconventie.” En daar volgt dan meestal onherroepelijk een „bon
netje” op, precies alsof jij op straat niet let op de tekens van
den verkeersagent. Dat mag dan wel heel erg onprettig voor den
marconist zijn, maar.. . orde moet er zijn, ook in den wereldaether! Er zijn te grote belangen mee gemoeid!”
„Hoe lang is die golf, waar ze op werken, meneer?” infor
meerde Jan.
„Vraag maar liever hoe kort ie is,” lachte de chef. „De kortste
is namelijk 17 komma 37 meter, dus nog geen 18 meter en de
grootste is ook nog maar een ukkie, want die is 53 meter! En
zoals ik je al verteld heb, gaat de bediening van den zender, die
in Scheveningen staat opgesteld bij de gewone zenders voor het
scheepsverkeer, op dezelfde wijze, namelijk door het indrukken
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van een knop wordt de gehele installatie direct bedrijfsklaar ge
maakt en kan de marconist onmiddellijk met uitzenden begin
nen . . .”
„Hè meneer, wat zou ik toch graag eens die zenders bekijken,”
zei Jan.
„Nu, ik wil het proberen straks, of de Beheerder van het
Station je even kan hebben; kijk, hier hebben we onze eigen tele
foonlijn naar Scheveningen-Radio; ik zal even bellen...”
„Hè, wat gaat dat ding plotseling doen?” riep Jan verbaasd.
Dat Jan even opkeek, zal je je gemakkelijk kunnen voorstel
len als je daar plotseling een grote schrijfmachine met een paar
electrische lampjes er bij, geheel uit zichzelf ziet gaat tikken. Net
alsof een typiste de toetsen neerdrukte, begon plotseling op de
rol een regel tekst te verschijnen; toen de regel vol was, floep . ..
daar schoot het ding netjes op de volgende. Punten, komma’s,
niets werd vergeten. Binnen een minuut had de machine netjes
een heel telegram opgetikt!
Jan stond met grote ogen te kijken, het was ook wel een zot
gezicht, die nijdig tikkende letterarmpjes, die door een onzicht
bare hand blijkbaar heen en weer bewogen werden!
„Spookt het hier meneer?” vroeg hij lachend aan een marconist!
„Welneen jongen, dat spook kan hoogstens juffrouw Gerritsen
zijn, want die zit in de seinzaal van het gewone telegraafkantoor
op het Sluisplein voor net zo’n machine dit telegram te tikken.
Niks geen gespook aan hoor!”
„Hoe kan dat dan?” aarzelde Jan.
„Dit is nu onze Telex! Je hebt misschien al eens van die vin
ding gehoord, die ook bij de dagbladen wordt gebruikt. Het is
een prachtige uitvinding om berichten meteen in leesbaar schrift
op grote en kleine afstanden over te brengen. Telkens als juf
frouw Gerritsen een toets neerdrukt, zeg bijv, de A, dan snelt
door de kabel een stroomstootje, dat ook op dit toestel de letter
A neerdrukt. Het letterarmpje wordt naar beneden gedrukt en
komt op het papier terecht. Is de regel vol, dan springt de
„wagen” van de machine, netjes terug en schuift bovendien één
regelafstand op, precies als bij een gewone schrijfmachine! De
dagbladen krijgen op die manier o.a. hun nieuws van het beken
de Algemeen Nederlands Persbureau, het A.N.P. publicatie in
welken vorm ook is verboden... dat je eiken avond op de radio
hoort! Het Centrale persbureau verzamelt het nieuws en de be-
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dienende typiste gaat dan voor de telex-machine zitten en tikt de
berichten over. Tegelijkertijd beginnen dan op zo’n kleine 90 dagblad-bureaux de telewriters mee te tikken en noteren zodoende het be
richt. De journalisten hebben niets anders te doen dan de auto
matisch getikte bladen vóór zich te nemen, onder elkaar te ver
delen en aan de hand daarvan hun artikelen te schrijven. Tal
rijke korte berichten, waaraan niets of weinig is toe te voegen,
gaan regelrecht naar de zetterij van de krant. Ja, zelfs is men
bezig machines te ontwerpen, die niet alleen het bericht op de
kranten neertikt, maar dat zelfs de zetmachines regelrecht aan
het werk zet. Dat wil dan zeggen, dat wanneer de juffrouw in
het centrale bureau in Amsterdam de toetsen neerdrukt, de zet
machines bij de dagbladen onmiddellijk de regels beginnen te
gieten! Dat zou wel een topprestatie zijn!”
Intussen telefoneerde de chef met den Beheerder van Scheveningen-Haven en Jan hoorde hem zeggen . . . „goed, dan zal ik
hem eventjes sturen, stuur even een stevige letter A hierheen,
dan kan die hem wel overbrengen .. .”

HOOFDSTUK V
De T etat eta-fabriek! — Een zacht pitje van 50 Kilowatt, dat is pas
wat! — Een permanent golf van 600 meter lengte! — Rondom de
aarde zit een schil! — In de Vrolijke Keuken der Electronen! —
Handbal in een radio-lamp! — Jan ziet zijn eigen stem! — We tillen
2000 Kg. met den wijsvinger op!

Nu moet je je, voordat je verder leest, even goed herinneren,
dat Jan dit hele verhaal eigenlijk droomde. Hij was helemaal
niet op het radio-station in de duinen, maar lag met open mond
achterover in den leunstoel voor den warmen haard heerlijk te
dutten en je weet hè, in een droom gebeuren rare dingen. Zo
verging het Jan nu ook! Alles wat hij op het radiostation in zijn
droom gezien heeft, dat is in werkelijkheid ook zo, behalve één
klein kastje, dat Jan naderhand de „Radio-Taxi” heeft genoemd!
Kijk, dat kastje, dat bestaat in werkelijkheid nog niet, misschien
wordt dat wel eens in de toekomst uitgevonden! Dat is helemaal
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niet zo ongelooflijk, want droomde ook Jules Verne tientallen
jaren tevoren niet reeds van duikboten en luchtschepen?
Enfin, ik zal het Jan zelf maar laten vertellen hoe het gegaan
is, want ik begrijp er geen steek van. Jan zei mij letterlijk het
volgende: „ . . . toen zei de chef tegen me, Jan stap nu maar
gauw in dat kastje.” Nu, ik doe dat en wat zie ik? Precies weer
zo’n dikke punt en een streep, als ik zag toen ik in den luid
spreker thuis keek. Ik wist nu wat me te doen stond. Fluks stapte
ik op den rug van den dikken streep en voordat ik den vriendelijken chef en de overige meneren had kunnen bedanken, daar
vlieg ik met streep en al naar buiten, langs de antenne-draad
en floep, sneller en sneller door de donkere lucht langs het
strand. Ik kon de witte koppen van de golven duidelijk onder
scheiden en ik voelde een kolossalen wind om mijn oren suizen.
Voor mij zag ik plotseling een vuurtoren, die grote bundels licht
over de zee zwaaide. Met een dieseltreinvaart, o neen, nog veel
harder, vloog ik er op af. Sjoep zegt de streep opeens en ik voel,
dat we door een antenne-draad naar beneden sjezen, en waar
kom ik terecht? U raadt het nooit... in een enorm grote luid
spreker ... ik kijk op en ik zie het lachende gezicht van een me
neer, die meteen op een knop drukt en foetsie is de grote luid
spreker ...” Zo heeft Jan het me zelf verteld, dus ik moet wel
geloven, dat hij het heus zo gedroomd heeft! Ik heb er maar niet
lang over getwist en heb maar gauw genoteerd, wat er met Jan
gebeurd is op den Zender Scheveningen-Radio .. .
„Zo ben je daar, Jan Waterman,” vroeg de Beheerder van het
zendstation Scheveningen-Radio.
„Ja, meneer, in levenden lijve, hoor,” zei Jan, die met grote
ogen stond rond te kijken en nog maar niet begreep, hoe hij zo
maar door de lucht was komen binnenstuiven.
„Komt hier nu dat Tetatate-Tetatate vandaan?”
„Ja, Jan,” lachte de Beheerder, „inderdaad, hier is de Tetatate-teta-Fabriek. Ik hoor, dat ze je in IJmuiden al aardig heb
ben ingelicht over onzen Radio-dienst, hè Jan?”
„Ja, meneer, over dat seinen heb ik al heel wat gehoord. En
nu zei die vriendelijke meneer wel tegen mij: Kijk, als ik hier op
dit knopje druk, dan komt de zender in Scheveningen in wer
king, maar ik wilde zo graag zien hoe dat zenden gaat.”
„Nu, vooruit, stap dan maar eens’ naar binnen, maar opgepast
hoor, nergens aan komen, ’t is daar binnen alles Hoogspanning,
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wat de klok slaat.” En inderdaad, daar stond al een waar
schuwingsbord : Hoogspanning-Levensgevaar!
Je begrijpt zeg, dat die Jan zich daar eventjes voelde, toen hij
parmantig achter den Beheerder aan de grote zenderzaal instap
te, zomaar dat gevaarlijke bord voorbij!
Dat was me een gezicht!
„Precies de Artis,” vond Jan.
„De Artis?”
„Ja, meneer, al die kooien, hè?”
Dat was heus niet zo gek opgemerkt van onzen Jan, want in
derdaad, waren alle zendapparaten netjes in metalen kooien on
dergebracht, waar alleen de verschillende bedieningsknoppen en
meters uitstaken.
„Om de hoogfrequente trillingen af te schermen,” legde de be
heerder vast uit. „Opgelet Jan, deze zender komt direct in wer
king voor den zogenaamden Zakelijken Omroep, dat noemen we
hier: Direct staat ie „bij”!”
„Maar die grote lampen branden toch allemaal al,” zei Jan
verwonderd.
„Ja, inderdaad branden ze zowat half,” gaf de beheerder toe,
„maar als je even rondkijkt, zie je, dat het hier bijna bij alle
zendtoestellen zowat het geval is. Dat zit zo: Je begrijpt, dat het
op een radio-kuststation van groot belang is, dat het onmiddellijk
alle oproepen zonder enige vertraging kan beantwoorden. Stel je
nu eens voor, dat een schip ons, ik wil daarmee zeggen IJmuiden,
oproept, dan zouden wij om te kunnen antwoorden eerst de zendlampen even moeten laten branden, anders stuurt de gloeidraad
geen electronen*) uit!”
„Wat is dat nu allemaal?” vroeg Jan nieuwsgierig.
„O ja, daarop kom ik straks wel weer terug,” beloofde de be
heerder.
„Waarom laten ze dan die lampen niet gewoon achter elkaar
doorbranden?”
„Haha,” lachte zijn geleider, „jij zou een prachtige minister
van financiën zijn, hoor, je houdt tenminste van een ruime beurs,
hè? Maar ik zal je uitleggen, wat er aan ’t handje is. Zo’n grote
zendlamp is verbazend duur en heeft niet meer dan 800, hoog
stens 1000 branduren. Je begrijpt wel, dat wanneer we die lam
pen den gehelen dag maar laten doorbranden, dat die 800 uren
•)
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dan zo voorbij zouden zijn en dan floep. .. dan was de lamp
waardeloos. Steeds de lampen uitdraaien en direct weer ontsteken
als de marconist wil zenden, dat gaat ook al niet, want dan zou
het te lang duren, voordat de lamp voldoende opgewarmd was
om te werken! Daarom draait de hele zaak als de marconist in
IJmuiden den zender uitschakelt, op „half.” De temperatuur van
den gloeidraad in de zendlampen vermindert dan van 2300 graden
tot 1800 graden. Ook de gloeidraad heeft dan minder te lijden,
daar het voortdurend in- en uitschakelen, steeds tegelijkertijd
uitzetten en inkrimpen van de draden veroorzaakt. Dat geeft
natuurlijk een hoop slijtage. Dit systeem van half branden be
spaart voor ons per jaar ettelijke duizenden guldens!”
„Nog een halve minuut, dan gaat ie,” waarschuwde een contröle-ambtenaar, die zich bij hen gevoegd had.
En ja hoor, net alsof het spookte, flitste zonder dat iemand er
een hand naar uitstak, plotseling de hele rij lampen op volle
kracht aan, en begonnen de wijzers van een paar meters (de
milli-ampèremeters, zoals Jan later leerde) onrustig heen en weer
te slaan. Er werd gezonden en het was wel een typisch idee,
dat hoewel ze er hier vlak met hun neus vóórstonden, zij geen
woord konden horen, van wat er uitgezonden werd, terwijl andere
mensen op honderden kilometers afstand, precies het hele gesprek
konden volgen.
„Wil je hem eens horen, Jan?” vroeg de Beheerder, die Jan’s
gedachten wel kon raden.
„Graag, meneer.”
De contróle-ambtenaar had al een luidspreker gehaald, morrel
de aan een paar knopjes en dan klonk plotseling door de zaal:
„. . . 120 magere kalveren ƒ 45.—, nuchtere kalveren / 7. tot
ƒ 15.— per stuk, 495 magere varkens ƒ 29.— tot ƒ 56.—, 410
biggen ƒ 14.— tot ƒ 22.50, melkkoeien ƒ 170.— tot ƒ 290.—
magere schapen ƒ 16.— tot ƒ 28.— per stuk .. .”
„Dat is nu de „Zakelijke Omroep”, Jan,” sprak de Beheerder.
„Hier roepen ze van alles om: den prijs van de biggetjes, Brus
selse kooltjes, een paard te water of de ƒ 100.000.— uit de
Loterij!”
„Dat ’s ook een allegaartje,” vond Jan.
„O ja, hier hoor je bovendien allerlei dialecten door elkaar
voor de microfoon; smeuïg Amsterdams of gezellig Brabants,
degelijk Greunings . .
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„Maar meneer,” begon Jan, „hoe weet die spreker nu precies,
dat hij kan beginnen?”
„Dat dacht ik wel, dat je dat zou vragen! Een apart teken
krijgt die meneer niet. Zijn vereniging heeft alleen een abon
nement op de uitzendingen en hij vraagt tegen den tijd, dat hij
wil uitzenden, per intercommunale telefoon, in dit geval van
Rotterdam, het telefoonkantoor in Den Haag aan. Daar zit een
ambtenaar, die voor de doorverbinding naar onzen zender hier
zorgt. Hoe dat precies gaat, zie je straks wel in de „Controle
kamer.” Maar laat ik nu even doorgaan met dezen abonné! Die
goeie meneer, die je nu hoort spreken, krijgt zijn eigen berichten
met korte tussenpozen van de markt door en kan er dus geen
aaneengeregen verhaal van maken. Hij spreekt een of twee
minuten en dan moet hij weer verdere berichten afwachten. Je
begrijpt, dat wij maar niet den zender geregeld in en uit kunnen
schakelen. Telkens een minuut voordat hij gaat spreken, dat zou
een heen en weer getelefoneer van je welste geven! Even als bij
de overige zenders voor het kust- en scheepsverkeer, blijven de
zendlampen ook op dezen zender op de uren, dat hij, zij het dan
met korte tussenpozen, gebruikt wordt, half branden.”
„Maar .. .” begon Jan weer.
„Ja, ik begrijp al wat je bedoelt,” onderbrak de beheerder...
„Je wou natuurlijk weten, wie dat knopje omzet, om hier de
lampen te laten opflitsen, als de uitzending hervat wordt.”
„Juist,” zei Jan, „daar ben ik erg benieuwd naar.”
„Nu, laat ik je gerust stellen, er hebben helemaal geen knopjes
mee te maken. Dat doet n.1. die meneer zelf, zodra hij maar een
letter voor den microfoon in Rotterdam spreekt. Als hij A, B, of
welke andere letter dan ook zegt, dan is dat al voldoende om
een heel gevoelig relais*) te laten aanslaan, dat de zender hier in
werking stelt. En dat slaat pas af, nadat die meneer twee of
drie minuten niet meer gesproken heeft. Daar behoeven we hier
dus niets aan te doen.”
„U noemde daarnet zo’n vreemd woord, meneer,” vroeg Jan,
„hoe was dat ook weer?”
„O, je bedoelt misschien het woord relais? Kijk, als je het
woord relais in je Franse woordenboek opslaat, dan vind je daar
achter de verklaring: Wisselplaats, waar verse paarden voor
gespannen worden.”
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„Dat is dus nog uit den tijd van de postkoets,” veronderstelde Jan.
„Ja, inderdaad, en dat het woord relais zo’n gekke aanduiding
nog niet is, zal je blijken, als ik je vertel, hoe zo’n ding werkt.
Die meneer in Rotterdam spreekt ergens voor de micro
foon en de stroomstootjes, die daardoor veroorzaakt worden,
reizen den helen langen weg van de havenstad naar de Residen
tie en komen dus als doodvermoeide „paarden” aan de „wissel
plaats” hier in Scheveningen aan. Zo zwak zijn die stroomstootjes door het lange reizen, dat ze voor de uitzending niet meer
geschikt zijn. We moeten er dus verse paarden vóór zetten, in
den vorm van een sterken stroom. Nu zijn die zwakke stroomstootjes uit Rotterdam nog net sterk genoeg om een heel ge
voelig relais hier te doen aanslaan. Dat wil zeggen: die zwakke
stroompjes wekken een zwak electromagnetisch veld op, waardoor
een klein weekijzeren kerntje wordt aangetrokken, dat den
stroomkring sluit voor een versen, sterken stroom. Spreekt hij dus
maar één letter of kucht hij even, dan springt het relais hier al
over en flitsen de grote zendlampen op volle sterkte aan. Het ge
luid zelf wordt door een lampversterker, waarover je later wel
hoort, opgepompt totdat het de nodige sterkte heeft om voor den
zender gebruikt te worden. Die sterke stroomkring kun je dus
beschouwen als de „verse” paarden.”
Enfin, de luidspreker ratelde lustig door over vette koeien en
magere varkens, biggetjes van zoveel gulden per kilo en het
was misschien wel heel aardig voor een slager of zo-iets, maar
onze woelige Jan W'aterman vond het maar matig interessant!
Hij liep alweer vooruit naar een ander toestel, waar eveneens de
lampen op dat moment genoeglijk als waxinelichtjes op halve
kracht brandden.
„Dat is nu de 600 meter zender, Jan!”
„Wat betekent dat toch, dat zoveel meter, meneer?” informeer
de Jan. „Is een 1000 meter zender nu zoveel sterker dan een
600 meter toestel?”
„Nee, jongeman, dat heeft daar geen zier mee te maken. Ik
zal je maar even uitleggen, wat we onder golflengte verstaan. Ik
heb je straks al verteld, dat de voortplanting door den aether
geschiedt door z.g. electromagnetische golven, die de onnoemelijk
fijne deeltjes van den wereldaether in trilling brengen. De snel
heid waarmee dat gebeurt, is ongelooflijk groot, namelijk 300
millioen meter per seconde. Dat getal moet je eens even goed in
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gedachten houden, want daar kom ik straks op terug!”
„Dat is harder dan lijn 2,” lachte Jan.
„En of, dat kan je denken, zeg, maar nu moet je goed opletten.
Als ik je nu vertel, dat we hier met dezen zender op 600 meter
werken, dan betekent dat, dat om die snelheid van 300 millioen meter
per seconde te bereiken, de golf 500.000 maal per seconde moet
trillen. Nu moet je weer goed onderscheid maken tussen snelheid
van den aethergolf en het z.g. trillingsgetal (dat wil zeggen de
snelheid, waarmede hij trilt!) Met de snelheid van den golf wordt
de snelheid bedoeld waarmee hij den afstand door den wereldaether
aflegt (dus 300 millioen meter per seconde!), terwijl het tril
lingsgetal de snelheid aanduidt, waarmee hij per seconde trilt. De
snelheid van den golf is dus altijd constant, maar het trillings
getal kan belangrijk variëren! Dit trillingsgetal of met een
vreemd woord: de frequentie is afhankelijk van de golflengte.
Hoe korter de golf des te sneller is de frequentie en natuurlijk
ook omgekeerd. Ultra-korte golven trillen dus verbazend snel en
zijn daarom ook zo moeilijk af te stemmen! Daar komen we
later wel op terug.
Wacht, ik zal je even zo’n radio-golf voortekenen! Goed oplet
ten, daar gaat ie.” En de Beheerder krabbelde onderstaande
tekening:

„In deze tekening stelt de lijn A-B de toestand voor als de
trilling 0 is. Boven deze lijn stelt de gebogen lijn stromen voor,
die in één richting snellen, terwijl de lijnen onder den streep de
stromen voorstellen, die in de andere richting lopen. De hoogte
van elke boog geeft de sterkte van den stroom aan. De golf be
gint dus te trillen bij C en bereikt de grootste sterkte bij D. Dan
neemt de sterkte af totdat bij E ten slotte geen stroom meer
aanwezig is. Dan begint hij echter weer te stromen, maar nu in
tegengestelde richting, steeds sterker wordend, totdat bij F de
topspanning weer wordt bereikt. Evenals bij D neemt de stroom
nu weer af en heeft bij G het nulpunt weer bereikt. De gebogen
lijn A-G nu, is de golflengte! Stel je nu eens voor, dat die lijn
A-G 300 meter lang was, dan zou de hele trilling CDEFG zich
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een millioen maal per seconde herhalen. Begrijp je nu wat het
woord „golflengte” eigenlijk betekent?”
„Ja meneer en zoals u het tekent is het eigenlijk heel gemak
kelijk nietwaar?”
„Zeker, ’t is heus niet zo’n heksentoer om dat te onthouden.
Populair gesproken kan je zeggen, dat bij een golflengte van bijv.
1000 meter de ene golftrein al 1000 meter weg is als de tweede
vertrekt!”
„Hè ja, dat is leuk vergeleken,” vond Jan. „Maar ik wilde u
ook nog vragen waarvoor toch al die verschillende golven dienen.”
„Wel, beste kerel, als we allemaal op dezelfde golflengte werk
ten, dan zouden we in den aether allemaal tegen elkaar opbotsen
en over en door elkaar heen seinen. Je moet je maar eens even een
spoorwegemplacement voorstellen met slechts één spoorlijn er op.
Je begrijpt dat de hele zaak direct boven op elkaar zou lopen! Op
de 600 meter golf hier hebben we dat reeds min of meer. Dat is
de z.g. oproepgolf voor het scheepsverkeer.”
„O ja, dat heb ik zo-even op IJmuiden al gehoord, ’t Is on
begrijpelijk, hoe die marconisten daaruit wijs kunnen worden,
alles schettert, piept en toetert door elkaar...”
„En dit is nu meteen eens een mooie gelegenheid om je te ver
tellen hoe wij met z’n allen die golflengten verdeeld hebben! Om
te beginnen heb je golven boven de 1000 meter, dat zijn de z.g.
lange golven. Ze worden gebruikt voor telegrafie en omroep. Die
zender daar achteraan bijvoorbeeld, is de 2100 meter golf, terwijl
die andere er naast voor de 2222 meter wordt gebruikt. Die is
voor lange-afstand-telegrafie met de schepen. Tot voor korten
tijd de trots van ons radio-station. Daar hebben we die kolossale
antenne-masten voor gebouwd. Maar de ultra-kortegolf heeft het
lange afstand-verkeer voor zich opgeëist, ’t gaat beter en men
heeft er minder energie voor nodig, bovendien is de reikwijdte
veel groter.”
„Dat klopt,” merkte Jan op, „dat hebben ze me in IJmuiden
al verteld.”
„Goed, ik ga verder: De luchtvaart zit net zo’n beetje op den
rand, want die seint op golven van 900-1100 meter, dat zijn dus
de „twijfelaartjes”. Verder hebben we nog het Middengolfgebied
van 150-400 meter, daarop zitten talrijke Europese omroepstations. Op 150-180 meter zit de kustwacht-telefonie en het ver
keer met de trawlers op zee.”
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„Heb ik ook gehoord,” merkte Jan op.
„Ik geloof, dat ze je daar in IJmuiden zowat helemaal voor
marconist eerste klasse hebben klaargestoomd, hè Jantje,” plaag
de de beheerder.
Jan zei maar niets, maar had ’n „binnenpretje”, dat hij zo
goed op de hoogte was!
„Over de 600 meter heb ik al gesproken, dat is de internatio
nale oproep- en noodgolf, waarop elk scheepsstation kan op
roepen en noodberichten uitzenden. Ook vliegtuigen mogen in
noodgevallen de 600 meter golf gebruiken, wanneer zij menen,
dat schepen hun van dienst kunnen zijn, bij een eventuële red
ding.
Daaronder zitten de korte golven en het lange afstandverkeer
voor telegrafie cq. telefonie met Amerika, Japan en Indië wordt
op nog kortere, op de z.g. ultra-korte golven afgewikkeld.”
De beheerder en Jan liepen nu naar een paar grijsgroene
panelen, waarop tientallen meters onrustig heen en weer trilden.
Een zacht gegons verraadde, dat de zender werkte.
„Dit is een van onze ultra-kortegolfzenders, die werkt nu op
36.17 meter, die hiernaast zendt uit op 35.30 meter.”
„Maar dat is toch haast geen verschil, niet eens een meter,”
riep Jan uit.
„Ja maar, dat is dikwijls juist zoveel, dat een station al of
niet gehoord wordt in de tropen, Jantje!”
„Die ene armzalige meter, meneer?”
„Zeker en dat zal je wel begrijpen als je weet hoe de radio
golven de andere zijde van de aarde bereiken. Heb je wel eens
nagedacht hoe dat eigenlijk gaat?”
„Neen meneer,” bekende Jan eerlijk.
„Dan zal ik het je uitleggen!” En weer tekende de beheerder
een krabbeltje, dat er ongeveer als volgt uitzag:
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„De lijn A-B stelt hier de ronding van de aarde voor. Bij A
staat een radiostation, zeg bijv. Scheveningen-Radio en bij B
staat een tweede station, bijv. New-York. De krachtlijnen van
station A gaan eerst nagenoeg loodrecht omhoog en ze stuiten
daar op een voor radiostralen ondoordringbare laag, die naar den
ontdekker, de Heaviside-laag*) wordt genoemd.”
„Wat is dat voor een laag, meneer,” vroeg Jan, „daarvan heb
ik toch nooit iets gezien in de lucht?”
„Ha, ha, die is goed,” lachte de beheerder, „je dacht zeker dat
daar zo’n soort plafond tussen de wolken hangt? Nou, jong, als
dat „plafond” ooit gewit moest worden, dan hadden de stucadoors
een baantje, hoor, want die laag bevindt zich maar eventjes op
200 km. hoogte en ’s nachts zelfs op 400 km. boven de aarde. Als
je thuis eens op de Ultra korte golf, op circa 80 meter afstemt,
hoor je een voortdurende sterke bromtoon; die is afkomstig van
het Laboratorium te Delft, dat dag en nacht de hoogte van de
Heaviside-laag registreert. De radio-amateurs vinden dien „brom”
wel handig, want ze kunnen daarop prachtig hun 80 m. ontvangst ijken!”
„Maai’ nu hebt u me nog steeds niet verteld, waaruit die laag
eigenlijk bestaat en u hebt me bovendien nog uitgelachen ook,”
voegde Jan er een beetje verwijtend aan toe.
„Nou, vooruit dan maar! Zoals je weet, bevinden zich in onzen
dampkring rondom de aarde allerlei gassen en in die gassen be
vinden zich een enorm aantal zogenaamde „ionen.” Nu moet je
eerst weten, wat „ionen” zijn! Daaronder verstaan we de delen
van atomen*) of moleculen*) die een positieve of een negatieve
lading hebben. Hier beneden op de aarde bevinden zich betrek
kelijk weinig ionen in de atmosfeer, maar op grote hoogte neemt
hun aantal plotseling zeer sterk toe. Op circa 100 km. hoogte is
de atmosfeer buitengewoon sterk geïoniseerd! Nog maar vrij kort
geleden heeft men ontdekt, dat men 200 km. hoger een nog veel
sterker geïoniseerde laag aantreft. Dit hele gebied wordt met een
geleerd woord de „ionosfeer” genoemd.”
„Hoe zou het nu komen, meneer, dat daar al die ioon-tjes
zitten?”
„Ja, dat is vrij ingewikkeld, maar ik zal trachten het je zo
eenvoudig mogelijk uit te leggen! Mocht je het niet helemaal
begrijpen, vraag dan je natuurkunde-leraar nog maar eens. Je
*)
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moet n.1. weten, dat het zonlicht de eigenschap heeft om neutrale
atomen en moleculen te splitsen in een positief- en een nega
tief deeltje. Hierdoor vormen zich dus onder invloed van het
zonlicht „ionen.” Daar komt nog bij, dat als een stof positieve of
negatieve deeltjes uitstoot, deze deeltjes door botsing tegen neu
trale atomen en moleculen ook ionenvorming kunnen doen ont
staan. Als nu de zon schijnt, dan ioniseert zich in de eerste plaats
de atmosfeer en daar komt nog bij, dat de zon zelf ook nog
positief en negatief geladen deeltjes uitstraalt, die met zeer grote
snelheid in onze atmosfeer doordringen. Nu kun je wel begrijpen,
dat de bovenste lagen het sterkst onder invloed van de „ionen”
komen en dat bovendien juist dat gedeelte van den dampkring
het sterkste geïoniseerd zal worden, dat naar de zon toegekeerd
is, met andere woorden, waar het op dat moment dag is. Dat
moet je goed onthouden, want anders begrijp je straks niet, hoe
het mogelijk is, dat de ontvangst van een ver afgelegen station
des nachts zoveel duidelijker kan zijn dan overdag. Wordt het
eenmaal nacht en verdwijnt het zonlicht, dan houdt het ioniseren
natuurlijk eveneens op. De in positief en negatief gescheiden
deeltjes gaan zich dan weer herenigen tot neutrale deeltjes en
wel in grotere mate, naarmate de atmosfeer dichter, d.w.z. het
aantal gasdeeltjes per kubieke centimeter groter is. De Heaviside-laag bevindt zich derhalve des nachts op veel grotere hoogte.
Raken de radio-golven nu deze laag, dan buigen ze zich om en
terugkaatsing vindt plaats. Hoe kortere golven men nu gebruikt,
des te hoger de frequentie (het trillingsgetal) heb ik je daarnet
al gezegd en nu is het eigenaardige, dat golven met zeer grote
frequenties, de z.g. ultra-kortegolven door de eerste laag heen
dringen en dan pas weerkaatsen tegen de nog sterker geïoniseerde
tweede laag. Neemt men nóg kortere golven, (beneden ca. 10
meter), dan treden deze zelfs nog door de buitenste laag heen
en verdwijnen zonder meer in de onmetelijke wereldruimte, om
dat ze niet door de tweede laag naar de aarde teruggezonden
worden. Deze zeer korte golven kunnen dus nooit voor lange af
standen verkeer worden gebruikt. Bovendien volgen deze uiterst
korte golven de ronding der aarde niet en gaan dus in de ruimte
verloren.
Heb je dat allemaal begrepen, Jan?”
„U hebt het heel duidelijk uitgelegd, maar mag ik het plaatje,
wat u getekend hebt, nog even goed bekijken? Wat betekent dat
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boogje nu, dat u tussen de buitenste laag en de aarde hebt ge
tekend?”
„Dat is toch de eerste laag, beste jongen! De lange golven
worden daardoor gereflecteerd, teruggespiegeld, naar de aarde.
De kortere gaan er doorheen en buigen pas bij de buitenste
laag om.”
„Misschien zit er nog wel een „derde schil” om de aarde, niet
waar meneer?” opperde Jan.
„’t Is lang niet onmogelijk, dat jij nog eens meemaakt, dat
de geleerden ook nog eens een derde laag ontdekken, voorlopig
zullen wij het maar met die twee doen!” vond de beheerder.
„Nu goed opgelet,” vervolgde hij! „Stel eens voor, dat ik een bal
tegen het plafond gooi . . .”
„Moet u niet doen, want dan gaan de lampen kapot,” zei
Jan.
„Ben jij altijd zo’n brave Hendrik,” zei de beheerder, die on
zen Jan eens goed opnam!
„Gaat nog al,” vond Jan.
„Goed, ik gooi dien bal enigszins schuin tegen het plafond,
wat gebeurt er dan?”
„Dan stuitert ie terug naar den grond!”
„Prima, maar als ik nu heel erg hard gooi?”
„Dan komt er een barst in het plafond,” lachte Jan.
„Ook al goed, laat die barst maar even zitten, maar je ziet
meteen, dat de bal terugstuitert op den vloer en als ik maar
hard genoeg gegooid heb, stuitert ie van den grond meteen weer
omhoog naar het plafond.”
„’t Lijkt wel de „vrolijke keuken,” lachte Jan.
„Ja, dat heeft er wel iets van weg, maar ik moet die ver
gelijking wel maken, anders begrijp je niet hoe een radio-golf
rondom de aarde kan komen! Telkens als ie stuitert tegen den
vloer of het plafond, komt ie een eindje verder weg. Nu begrijp
je mijn eerste tekening zeker ook beter, nietwaar! Hoe schuiner
ik de bal nu mik, des te groter is de afstand, die hij aflegt en
’t zelfde geldt eigenlijk voor de radiogolven. De „Schuinte” hangt
daarbij af van de golflengte en het tijdstip van den dag of
nacht. Vlak langs de aarde gaan ook aethergolven, maar de aar
de zuigt die als een grote spons op. Daar kan dus niets ont
vangen worden. Als de ultra-kortegolfzender nu zijn energie bijna
loodrecht omhoog gooit, dan kan het heel goed zijn, dat men vlak
6•
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bij den sterksten zender niets maar dan ook niets ontvangen kan,
is dat niet vreemd?”
„Ja, dat is het zeker, meneer!”
„Dat gebied wordt de „dode zone” genoemd. Je vindt die bij
golflengten kleiner dan 100 meter en ze kan bij een 30 meter-zender
wel eens 600 tot 700 kilometer bedragen. Het zou dus kunnen
voorkomen, dat een zender in Amsterdam staat en dat iemand in
Haarlem niets hoort daarvan, maar dat een Franse meneer in
Parijs elk woord duidelijk kan verstaan. Toen we in den beginne
proefuitzendingen hadden, gebeurde het vaak, dat wij een prach
tig contact rechtstreeks met Nederlands-Indië hadden, maar dat
een schip, dat daar tussenin voer, geen teken kon horen! Nu
heeft die Heaviside-laag niet alleen de eigenschap om de radio
golven om te buigen en naar de aarde terug te spiegelen, maar
een lastige bijkomstigheid is, dat deze laag een gedeelte van de
energie „opzuigt”, ’s Nachts nu bevindt de laag zich veel hoger,
in ijlere luchtlagen, waar de „dichtheid” dus veel kleiner is dan
in de lagen dicht bij de aarde. Daarom is er als het donker is
veel minder opzuiging, waardoor de golven dus ook sterker en
verder van den zender af op de aarde terugkeren. Kijk, hier heb
ik een grafiekje van een bekenden transatlantischen zender. Je
moet maar eens zien, hoe enorm de ontvangststerkte om 12 uur
’s middags met 12 uur ’s nachts verschilt!”
„Dat laatste begrijp ik niet helemaal, meneer, ik zie alleen zo’n
soort Vesuvius op ruitjes staan!”
„Zal ik je uitleggen! Onder op de ruitjes zie je cijfertjes staan,
die duiden de uren van een etmaal aan. De lijn blijft eerst
rechtuit gaan tot ongeveer 15 uur (dat is dus 3 uur ’s middags
en dan gaat ie plotseling naar boven, hetgeen betekent, dat de
ontvangststerkte toeneemt. Om twaalf uur middernacht (24 uur)
is de grootste sterkte bereikt, om daarna weer zeer sterk te ver
minderen! Zo zeggen wij bijv, dat de radio-golven een dag- en
een nachtweg kunnen volgen! Soms gaan ze links om over de
aarde en dan weer rechtsom, dat hangt grotendeels af van de
hoedanigheden van de Heaviside-laag! Die nachtweg kan dikwijls
veel en veel groter zijn dan de dagweg, maar daar de weerkaat
sing van de golven over veel grotere afstanden plaats vindt en
dus minder energie verloren gaat, is de ontvangststerkte veel
groter.”
Jan bestudeerde aandachtig nevenstaande tekening.
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„En nu ik toch zo over die Heaviside-laag zit te bomen, wil ik
er nog wel even aan toevoegen, dat het z.g. „sluier-effect”, of
zoals de Engelsen dat noemen de „fading”,*) dat betekent zo-iets
als „flauw vallen”, ook in nauw verband staat met die beruchte
of beroemde, precies zoals je het hebben wilt: Heaviside-laag!”
„Oh ja, dat heb ik vaak in de radio gehoord. Dan dacht ik
altijd, dat er iemand stiekem aan de knopjes draaide en ging het
geluid helemaal weg. Zonder dat iemand ook maar iets aan het
toestel deed, kwam de muziek vanzelf weer terug!”
„Ja, dat klopt, dat is inderdaad „fading.” Je moet niet denken,
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dat die Heaviside-laag daar maar zo netjes stokstijf in de lucht
hangt, neen, die laag is zelf in voortdurende beweging. De
„reflectie”, de weerspiegeling dus, verschilt daardoor de ene
seconde wel eens heel belangrijk met de andere en daardoor gaat
die terugkaatsing onregelmatig, met het gevolg, dat de ontvangantenne de ene seconde een behoorlijke portie energie en de vol
gende maar mondjesmaat wat toegevoerd krijgt. Dat geeft die
verschillen in ontvangst-sterkte. Voor dat „sluier-effect” komen
nog meer oorzaken in aanmerking, maar dan zou je eerst eens
een paar maandjes op een technische school moeten zitten, om
dat helemaal goed te begrijpen. Dat hoor je later wellicht nog
wel eens!”
„Wat een wijzertjes en wat een lampen staan hier allemaal,
meneer, hoe wordt u daar ooit uit wijs!” zei Jan bewonderend.
*)
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„Ja jongen, dat lijkt heel wat zo bij elkaar, hè? Maar kijk eens
hier, als je dat allemaal zo door elkaar ziet staan, dan is er geen
aardigheid aan. Je zult toch eerst eens moeten weten hoe zo’n
uitzending in grote lijnen in elkaar zit!”
„Oh meneer,” zei Jan een beetje benauwd, „ik heb op school
nog maar heel weinig natuurkunde geleerd en ik kan al die
moeilijke woorden nog niet begrijpen, hoor!”
„Neen, neen, wees maar niet bang, ik zal het wel wat met je
maken! Maar ik moet er weer eventjes bij tekenen.” En terwijl
onze Jan aandachtig toekeek, maakte de beheerder, die het hele
radio-bedrijf natuurlijk op zijn duimpje kende, deze tekening:
86

ZENDEP
DoAAccoLf

Db^aggole

OtBBMXXLH GCMODULICQ

nno

ONTVANGEP
Hooc,

Laac

Dtrrtrrx.,
Fbsquw
' "’J Vtasmvi ■'_

G/izatZPtM?

OCfJOOULEEQD

„Je zou deze voorstelling van de radio-telefonie of telegrafie
kunnen aanduiden met: Van Zender tot Oor! Nu zal ik er nog
eventjes bijtekenen hoe de electrische trillingen zich gedragen
in de verschillende apparaten. Zodoende heb je meteen een over
zicht hoe het geluid via electrische trillingen zich weer omzet in
hoorbaar geluid.
Nu goed luisteren, want er komt een heel verhaal! Ik heb je
al verteld, dat een zendstation hoogfrequente wisselstromen op
wekt. Deze brengen den aether in de omgeving van de antenne
in trilling en deze trillingen bewegen zich als electro-magnetische
golven voort. Een ongedempte trilling wordt daardoor uitgezon
den. Bereikt deze de ontvang-antenne, dan wordt hierin een on
gedempte trilling opgewekt, die later dan door een z.g. detector,*)
waarover ik je straks zal vertellen, wordt gelijkgericht.
•)
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Stel je nu voor, dat in de zend-antennekring een microfoon wordt
opgenomen (dat is in werkelijkheid nooit zo, maar ’t voorbeeld
dient alleen ter verduidelijking). De antennetrillingen zouden in
dat geval dus aan de koolkorreitjes en het koolplaatje van de
microfoon moeten passeren. Drukt men tegen het plaatje, dan
wordt de overgangsweerstand van de trillingen kleiner en de
trillingen worden krachtiger zodat ook de uitgezonden golf krach
tiger wordt. Precies hetzelfde geldt ook voor de ontvangen trillin
gen. Het trilplaatje in de telefoon van den ontvanger beweegt
zich dus even. Trekt men het microfoonplaatje van de koolkorreltjes, dan wordt de overgangsweerstand groter en de antennetrilling wordt zwakker, de uitgezonden golf eveneens en het telefoonplaatje in den ontvanger beweegt zich weer even. Wanneer
men nu voor een microfoon spreekt dan beweegt het trilplaatje
zich natuurlijk onophoudelijk, m.a.w. het contact wisselt en er
ontstaat in de antenne een voortdurend in sterkte veranderde
trilling. De ongedempte (hoogfrequente trilling), de draaggolf,
ondergaat een laagfrequente verandering in sterkte. De draaggolf
wordt er als het ware mee „in-geënt”. De oorspronkelijke draag
golf is nu door de geluidsgolven gemoduleerd (met andere woor
den: in het model der geluidsgolven gebracht). De oorspronkelijke
hoogfrequente golf is de „drager” van de geluidsgolven en wordt
daarom de „draaggolf’ genoemd.”
„Is dat niet dat vervelende sjoep . .. sjooooeep, dat je hoort als
je een station afstemt?”
„Precies, we noemen dat geloei hier altijd het gehuil van den
Mexicaansen hond. Je moet dat altijd vermijden, want je hindert er
de buren geweldig mee. Enfin, we gaan verder. De antenne deelt de
trillingen dus mede aan den wereldaether, die als voertuig dient voor
de electro-magnetische golven. Deze golven planten zich voort met de
snelheid van het licht en raken de honderdduizenden antennes, die
gretig deze golven opvangen en omzetten in zeer zwakke electrische
trillingen, als ’t ware zeer zwakke copieën van de trillingen, die de
zendantenne uitzond. Kijk, die zie je hier getekend onder de antenne
van het ontvangtoestel. Zo zwak zijn die trillingen, dat men ze
eerst moet gaan versterken en omdat die trillingen hoogfrequent
zijn, noemt men den versterker, de Hoogfrequentversterker.
Maar die trillingen zijn zo ontzettend snel, dat ons trage oor ze
niet zou kunnen horen, ook al worden ze duizendvoudig ver
sterkt! Daarom moeten ze eerst door den detector (de ontdekker!)
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omgezet worden in z.g. laagfrequente trillingen. Deze trillingen
kan ons oor waarnemen en als we een telefoon zouden inschake
len, horen wij inderdaad muziek of spraak. Wil men het geluid
opvoeren, bijv, voor zwakke signalen of voor luidsprekerssterkte,
dan wordt een z.g. laagfrequentversterker ingeschakeld. Dan kan
men het practisch gesproken opvoeren tot het oneindige! De tele
foon of luidspreker zet de electrische trillingen over in geluidstriHingen, die ons trommelvlies in beweging brengen. Zo heb je
dus gezien hoe het geluid, na via electrische trillingen te zijn
overgegaan tot electro-magnetische golven, de z.g. aethergolven,
weer als electrische trillingen wordt ontvangen. Deze trillingen
worden ten slotte weer hoorbaar gemaakt en treffen ons trom
melvlies als spraak of muziek. Nu zal je wel een beetje be
grijpen wat je hier te zien krijgt. Laten we maar eens eventjes
doorlopen . . .”
„Hé, ik hoor toch steeds seinen,” meende Jan, die even ach
terbleef. „Kijk dat lampje eens, dat flikkert steeds aan en uit,
telkens als ik een sein hoor.”
„Ja, dat klopt,” zei de beheerder, die het lampje even van
den zender nam en dicht bij het ijzeren geraamte van den zen
der hield ... Jan keek of zijn geleider een tovenaar was. ’t Was
dan ook een raar gezicht, een lampje, dat zonder enig contact,
draad, snoer of wat dan ook lustig bleef voortbranden.
„Wat doet u, meneer,” zei Jan stomverbaasd. „Hoe kan dat
nu?”
„Goochelen hè?” lachte de beheerder. „Weet je, de zender hier
stuurt zulke sterke hoogfrequente trillingen uit, dat de omgeving
als ’t ware geheel onder hoogfrequente stroom staat. Dit is een
heel klein neon-glimlampje, dat haast geen stroom nodig heeft om
op te flitsen en zodoende brandt dat ding al als het maar even
dicht in de buurt van den zender komt, snap je?”
Jan snapte het maar half en vertrouwde de zaak eigenlijk niet
en toch was het werkelijk, zoals de beheerder het uitlegde.
„Maar dat geluid dan,” aarzelde Jan. „U zei, dat er helemaal
geen ontvanger aanstond op dit station en toch hoor ik wat!”
„Wat je hoort, Jan, dat zijn de transformatoren, die piepen
altijd zo’n beetje in het seintempo mee. Kom eens hier, heb je ’t
Aquarium al gezien?”
„In Amsterdam, ja zeker meneer, prachtige maanvissen en
sluierstaarten van wel twee kwartjes per stuk!”

Antenziespoél van de grote machinezender
te Kootwijk, Doorsnede ongeveer 3 nieter

Kzvikdanip-gelijkricliter van den langegolf-omroepzender. Kootwijk 1937
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„O, ik heb ze hier nog veel duurder, ik heb hier een inktvis
van een paar honderd gulden en onder ons gezegd, we hebben
’m zelfs al eens gerepareerd ook!”
„Wat zegt u me nou, meneer, nu houdt u me vast en zeker
voor het lapje!”
„Heus, niet, kijk maar ..
Ja, de beheerder had werkelijk gelijk! Hij deed een ijzeren
kast open en Jan zag een blauwachtig verlicht doorschijnend
monster, precies een inktvis, met griezelig lange poten, dat kwaad
aardig stond te grommen . ..
„Wat een engerd,” zei Jan, die een stapje achteruit ging.
„Neen, je hoeft niet bang te zijn, hoor. Bijten doet ie niet,
alleen maar grommen. Dit is namelijk onze kwikdampgelijkrichter. Als we in plaats van wisselstroom, je weet wel dat watervlugge goedje, een kalme, bedaarde gelijkstroom nodig hebben,
dan zet dit brave beestje de zaak netjes voor ons om. Je ziet, kwaad
doet hij dus allerminst!”
„Hoeveel zenders hebt u hier wel, meneer?” vroeg Jan. die met
grote ogen stond rond te kijken.
„Wel, hier heb je 2 telefonie-zenders en die 2 daar zijn voor
de reserve. Deze drie op een rijtje zijn voor het scheeps- en kust>verkeer. Daar achteraan staan de twee lange-golfzenders, 2100
en 2222 meter en die pas geschilderde panelen daar vlak voor je
zijn de 4 ultrakortegolf apparaten.”
Al die apparaten stonden bijna zonder uitzondering gezellig te
spinnen, terwijl een paar brandende lampjes en wat trillende
wijzers op de meters verraadden, dat de zenders in volle werking
waren.
„Vreemd, hè, dat je niets hoort?” zei de beheerder, die Jan’s
gedachten raadde!
„Dat is zeker, meneer, u weet eigenlijk niet eens wat u weg
zendt, nietwaar?”
„Dat is te zeggen, we weten niet wat we uitzenden, maar de
kwaliteit is goed, dat vertellen al die meters ons wel! Of deze
zender nu staat te keuvelen met een trawler op zee, of met een
ander schip, dat weet ik heus niet, dan zou ik even een kop
telefoon moeten inschakelen. We sturen hier lief en leed uit,
zonder dat we ’t eigenlijk weten.
Op stormavonden bromt de zaak hier even gemoedelijk als an
ders. De storm giert door de antenne-masten, de ramen klep-
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peren, maar dat is alles wat we er hier van horen. Of we nood
seinen uitsturen of een telegram aan een passagier op de „Oldebarneveld,” dat hij de honderdduizend gewonnen heeft (de pas
sagier bedoel ik!) kijk, dat is iets, dat we hier helemaal niet
merken. Wij zijn hier een soort Van Gend en Loos voor den
aether. Het vervoer, dat verzorgen wij, correct en snel, maar
wat er in de pakjes zit, dat weten wij evenmin als de brave
Van Gend en Loos, zie je!”
„Wat een knapen van lampen zijn dat toch meneer en wat een
warmte geven die dingen af,” merkte Jan op, die zijn hand even
uitstak naar een van de grote zendlampen.
„En of, die electronen-kanonnen mogen er zijn!”
„Waarom noemt u dat kanonnen, meneer?” informeerde Jan.
„Nu, omdat in die lampen inderdaad onophoudelijk een soort
bombardement van jewelste plaatsvindt beste jongen! Heb je wel
eens iets gehoord van de werking van radio-lampen?”
„Neen, meneer, ik weet alleen, dat er in een radio-toestel lam
pen zitten, maar waarom die er nu eigenlijk bijhoren, dat weet
ik helemaal niet!”
„Prachtig, wat je nu zult horen is niet zo heel erg gemakkelijk,
maar als je maar goed oplet, dan krijg je toch een goeden indruk
van de grote betekenis van de Radio-lamp. Waren er geen radiolampen uitgevonden, dan was de radio waarschijnlijk altijd een
hoogst gebrekkig hulpmiddel gebleven voor de scheepvaart. Heb
ben ze je op IJmuiden al iets uit de geschiedenis van de Radio
verteld?”
„O ja, meneer, ik heb gehoord van dat zakspiegeltje van den
jongen Marconi, waarmee hij eerst een meneer heeft geplaagd en
toen de radio heeft uitgevonden!”
„Toe maar, goed zo, ik hoor het alweer, mijn waarde collega op
IJmuiden is weer eens bezig geweest! Dus je weet er dus al iets
van. Ik zal je geheugen nog eventjes opfrissen voor alle zeker
heid. Prof. Heinrich Hertz was de eerste, die electro-magnetische
golven opwekte, zonder er maar de flauwste notie van te hebben,
dat hij hiermede den sleutel in zijn handen had voor het ongeloof
lijk snel ontwikkelde en ingewikkelde radio-verkeer, dat wij nu
bezitten. Marconi wist die electro-magnetische golven te gebruiken
voor een draadloze verbinding over enkele tientallen meters en
later speelde hij het zelfs klaar een afstand van ca. 5 kilometer
te overbruggen. Maar daar was het zeker bij gebleven indien een
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zekere Dr. Fleming, een Amerikaan, niet de radio-lamp had uit
gevonden, die later door andere onderzoekers zodanig werd ver
beterd, dat het hele radio-verkeer, zowel zenders als ontvangers
geheel op het principe van die lampen gebaseerd is. Ook hier kan
je weer niet spreken van één uitvinding! Ze is weer het gevolg
van een reeks van andere ontdekkingen. Zo had Edison bijv, al
bemerkt, dat wanneer een metalen plaat geplaatst werd in de
nabijheid van den verwarmden gloeidraad van een gewone electrische lamp, een gevoelig meetinstrument een uitslag gaf,
wijzende op een kleinen gelijkstroom, tenminste als de positieve
zijde van den gloeidraad werd verbonden. De min-zijde met de
plaat verbonden, gaf namelijk geen uitslag! Edison ging hierop
niet verder in, omdat hij het voor de verbetering van zijn ge
wone gloeidraden niet van belang vond. Fleming echter had van
dit experiment gehoord en . .. zag hierin een welkom middel om
„gelijkrichting” te verkrijgen. Immers, men zocht nog maar altijd
een middel om de niet voor het menselijk oor waarneembare
hoogfrequente trillingen gelijk te richten tot hoorbare trillingen.
Hij zocht en studeerde en zoals het eiken ijverigen ploeteraar
gaat, ten slotte blijft het resultaat niet uit! In 1904 stelde hij
een z.g. twee-electrodenlamp samen, bestaande uit een kooldraad
electrode*) (vert: geleider) met een metalen cylinder er om heen
geplaatst in een luchtledige ruimte. Door den kooldraad nu tot
gloeien te brengen, ontstaat er een beweging van een aantal
uiterst kleine deeltjes, electronen genaamd, die negatief geladen
zijn.
Geeft men nu een positieve lading aan den metalen cylinder,
die om den kooldraad is aangebracht, dan zullen de negatief ge
laden electronen daardoor worden aangetrokken en er ontstaat
dan een stroom tussen plaat en gloeidraad.
Wordt de plaat echter negatief geladen, dan zullen geen elec
tronen worden aangetrokken, zodat er geen stroomdoorgang
plaats vindt. Indien de plaat door middel van een wisselstroom
echter afwisselend positief en negatief wordt geladen, dan zal er
een stroomdoorgang plaats vinden gedurende de halve periode,
wanneer de plaat positief geladen is, terwijl dit niet gebeurt ge
durende de halve periode, waarin de plaat negatief geladen is.
En op dit verschijnsel berust nu de gelijkrichtende werking van
de radiolamp; door een soort „ventiel-werking” verandert zij de
*)
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hoogfrequente wisselstromen in gelijkstroom. Deze z.g. twee
„electroden-lamp” (de ene electrode is de gloeidraad en de tweede
is de plaat!) wordt voor het gelijkrichten van de uiterst zwakke
door de antenne opgevangen hoogfrequente wisselstroompjes niet
meer gebruikt, doch bij onze zendinstallaties vindt zij nog uit
gebreide toepassing. Een buitengewoon belangrijke verbetering
bracht indertijd Dr. Lee de Forest, die tussen plaat en gloeidraad
een derde ,,electrode” aanbracht, het „Rooster” genaamd, waar
door het mogelijk is, de tussen de plaat en den gloeidraad op
tredenden plaatstroom te regelen. Zo’n rooster moet je je voorstel
len in den vorm van een spiraalvormig gewonden draad, welke
een vrijwel ongehinderden weg van gloeidraad naar plaat voor
de electronen openlaat. Wanneer men nu geen spanning aan
brengt op het rooster, dan wordt de electronenstroom niet beinvloed. Maar nu moet je eens opletten hoe dat wordt als het
rooster eens negatief wordt geladen! Dan zal slechts een gedeelte
van de electronen, die van den gloeidraad naar de positief ge
laden plaat willen, het negatief geladen rooster kunnen passeren
en als het ware worden teruggedrongen, waardoor de plaat
stroom vermindert. . .”
„Waarom meneer?” onderbrak Jan, die heel aandachtig toe
luisterde bij deze technische uiteenzetting, die wel heel veel verg
de van zijn natuurkundige kennis!
„Ja, ik heb het misschien wat erg vlug verteld en ik had je er
nog even op moeten wijzen, dat evenals bij de magneten „gelijk
namige” polen elkaar afstoten en ongelijknamige elkaar aantrek
ken. Komt dus een positief geladen deeltje bij een negatief ge
laden deeltje, dan trekken zij elkaar aan. Komen echter twee
positieve of twee negatieve deeltjes met elkaar in aanraking, dan
stoten zij elkaar af. Wanneer dus op een gegeven moment een
positief geladen deeltje in de buurt van het negatief geladen
rooster komt, dan zuigt het rooster als het ware het positieve
deeltje op, terwijl de negatieve verder gestoten worden naar de
plaat. Begrijp je het Jan?”
„Zeker, nu is het duidelijk,” beaamde Jan.
„Misschien kan ik het je nog aardiger vertellen. Ik heb eens in
een Amerikaans radioblad een buitengewoon aardig plaatje ge
zien, dat heel duidelijk de werking van de radiolamp aangeeft.
Ik geloof, dat ik het onder in mijn portefeuille heb zitten, even
ky’ken! Wacht eens, neen, dat is mijn belastingbiljet, dat is min-
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der mooi en hier, neen, is een foto van mijn zoontje . ..”
„Houdt die ook al van radio, meneer,” lachte Jan.
„Neen, die is pas een jaar oud en speelt het liefst alleen voor
luidspreker, bij voorkeur ’s nachts . . .”
„Dat komt uit, meneer, want dan is de verbinding beter, hebt
u zelf gezegd, dus uw zoontje is wel een goed radioman!”
„Energie heeft hij genoeg, ik denk zowat 50 kilowatt op zijn
stembanden,” grinnikte de beheerder. „Ha, hier heb ik dat ding,
wel een beetje verfomfaaid, maar je kunt toch nog wel zien wat
er op staat. Zie, hier zitten een paar jongens op een ladder (die
stelt de gloeidraad voor) met ballen (de electronen!) te gooien

naar een geopende jalouzie, die het rooster voorstelt. De ballen
(de door de gloeidraad uitgezonden electronen) zullen door de
geopende jalouzie (het rooster) het daarachter gelegen scherm (de
plaat) betrekkelijk ongehinderd kunnen bereiken. Nu gaan we de
jalouzie echter een beetje dichttrekken, m.a.w. de openingen tus
sen de latjes wat verkleinen. Wat gebeurt er nu? Niet alle bal
len kunnen nu het scherm meer treffen en als de jalouzie geheel
gesloten is, komt er natuurlijk geen enkele bal meer door!”
„Zo-iets zou prachtig voor het Nederlands Elftal zijn, meneer!”
„Inderdaad zeg! Maar nu moet je dat dichttrekken der jalouzie
eens vergelijken met het aanbrengen van een negatieve lading
op het rooster, dan zie je, dat die tekening precies klopt met hetgeen ik je zo-even verteld heb. Er is nog iets in die tekening,
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dat buitengewoon aardig voorgesteld is. De jongens, die links
zitten, schijnen de ballen met geringe kracht te gooien, terwijl
de jochies rechts veel meer energie schijnen te moeten gebruiken!
Dat geeft dus meteen aanschouwelijk weer de verschillende snel
heden, waarmee de electronen door den gloeidraad worden uit
geslingerd in de richting van de plaat!
Ik heb dat plaatje op den kop getikt en zodoende kon ik het
je ook even laten zien. Je ziet hoe aardig de electronenstroom en
de werking van de plaat; en rooster zijn voorgesteld. Dat is ge
makkelijk zo, hè?”
Jan liep nog eens op een van de grote zendlampen af, die tot
dusverre half had gebrand, maar nu plotseling fel opflitste, ten
teken, dat de zender „bij stond.” Men had in IJmuiden op den
knop gedrukt en via den kabel IJmuiden-Scheveningen-Radio
kwam hier meteen de hele installatie in volle werking. PiepPiep-Piep, Pieperde-Piep sjilpten de transformatoren ... er ging
een bericht door naar een van de schepen, die ScheveningenRadio had opgeroepen.
„Dat is een knaap, hè, die zendlamp daar,” merkte de beheer
der op. „En ze worden blijkbaar elk jaar nog groter!”
„Hoe zo meneer?”
„Wel jongen, omdat we de energie vrijwel gedurig moeten op
voeren om verstaanbaar te blijven in den aether, ’t is tegen
woordig dringen hoor, met al die stations op vrijwel dezelfde
golflengten! Ze maken nu al zendlampen, waarbij een energie
van 120 Kilowatt*) geen zeldzaamheid meer is!
Meer energie betekent meestal een nog grotere zendlamp. Pas
toen de water gekoelde zendlamp was uitgevonden, begon het
goed! Toen heeft men ware electronen-kanonnen gefabriceerd!
Luchtkoeling bleek bij die enorm grote energie echter absoluut
onvoldoende. De schadelijke warmte is namelijk zo groot, dat deze
tot het bezwijken van de gehele glazen buis kan leiden!”
„Dat moet dan nog al een temperatuurtje zijn!”
„En of, dat is braaf warm hoor!
Het bleek dus noodzakelijk bij dergelijke hoge spanningen de
lampen „geforceerd” te koelen, door bijv, de buitenwand gedeel
telijk van metaal te maken, waardoor bijv, bij watergekoelde
zendlampen de anode*) door stromend water kan worden gekoeld.
Het allermoeilijkste was nu de verbinding tussen het glas en
♦)
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het metaal volmaakt luchtdicht te maken. Bovendien moet die
las bestand zijn tegen de dikwijls enorme temperatuursverschil
len. Vroeger deed men dat door het metalen gedeelte uit zacht
roodkoper te maken, dat tot een zeer dunnen, scherpen rand
wordt afgedraaid. Het glas wordt hierop over een bepaalde
lengte vastgekleefd, waardoor men inderdaad de verbinding tot
stand kan brengen. Onze grootste radiolampenfabriek heeft het
probleem echter anders en nog beter opgelost. Men nam daar z.g.
chroomijzer als overgang van het glas naar het koper. Dit bleek
veel sterker te zijn en een betere afsluiting te geven dan een
las, waarbij koper direct aan glas gesmolten moest worden. Het
chroomijzer zet namelijk gelijk uit met het glas en zodoende kan
men het lasoppervlak zo breed maken als nodig is! Een heel ver
nuftige oplossing dus!”
„Dat zou ik wel eens willen zien,” zei Jan.
„Ik geloof niet, dat ’t zo gemakkelijk zal gaan vriendje! Maar
ik wil je wel zo’n beetje verklappen hoe dat ongeveer in z’n
werk gaat. Men begint den ballon horizontaal in een machine te
plaatsen en daartegenover de chroomijzeren en koperen anodebuis. Langzaam en juist gericht, onder toezicht van een deskun
dige, wentelen de twee lampdelen op elkaar toe. Wanneer zij
elkaar tot op enkele millimeters genaderd zijn, floep . .. dan knalt
een steekvlam op, die het glas en het chroomijzer verhit. De
anodebuis schuift in de ballon-opening, die met de steekvlam al
draaiend in zijn juisten vorm wordt gebracht. Na afkoeling is de
anode stevig aan den kolf bevestigd.”
„Zit dat dan vast genoeg?”
„Ze zeggen wel eens, er kan een olifant aan hangen. Ik weet
niet of dat hier ook het geval is, maar in elk geval garandeert
de fabriek dat er een volwassen man aan kan hangen! Men
bouwt nu al zendlampen van anderhalven meter hoog! Bij volle
belasting neemt de gloeidraad niet minder dan 420 ampère*) op.
Onder bepaalde omstandigheden wordt zelfs een energie van 257
Kilowatt bereikt, een electrisch vermogen, dat groot genoeg is
om . . . een kleine stad van licht te voorzien! Om nu de warmte,
die de anode ontwikkelt, af te voeren, wordt de anode (de plaat
van de lamp dus) in een cylindervormigen koeler geplaatst, waar
door het koelwater onder een druk van 2/2 atmosfeer wordt ge
perst. Een watersnelheid van niet minder dan 120 liter per
*)
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minuut is hiervoor nodig! Valt de waterdruk uit, dan schakelt
een relais de spanning op de lamp onmiddellijk af, zodat weg
smelten van de lamphuls uitgesloten is! Ja vriendje, lampjes
maken dat kunnen ze in Nederland wel!”
„Dat heb ik in de gaten, meneer,” zei Jan vol bewondering.
Hoe lang Jan daar op Scheveningen-Radio is geweest, kon hij
later bij geen benadering opgeven, maar toen hij even naar
buiten keek door het venster, bleek het al zo langzamerhand weer
dag geworden te zijn. De wind was in kracht afgenomen, hoewel
nog wilde wolkenflarden langs den hemel sleurden. In het Oosten
deed een zwak-rood zonnetje haar best om een beetje vrolijkheid
in al die grauwheid van den stormnacht te brengen.
„Wacht, laat ik je even de contróle-kamer laten zien, Jan, dan
komen we een beetje bij den uitgang en kan je onze grote antenne-torens eens van dichtbij bewonderen, waardoor je straks zo
lustig naar beneden bent komen zeilen . ..”
Ze gingen een deur door en stonden in een kleine kamer, met
een heel groot instrumentenbord.
„Dit is nu de knoop van het hele bedrijf hier,” legde de be
heerder uit. „Kijk, op dit verdeelbordje komen de kabels van
IJmuiden binnen en via die stekkers en snoeren verbinden we de
verschillende zenders door. Mankeert er dus iets aan een zender,
dan hoort de marconist op IJmuiden dat onmiddellijk, omdat hij
zijn eigen signalen niet hoort! Hij telefoneert dan op den eigen
kabel en zegt: „Geef eens even gauw een anderen zender.” Hop,
dan gaat hier deze stekker uit het gaatje op een ander nummer
en de zaak draait weer. Ik zal er maar niet aan morrelen, want
de Zakelijke Omroep is ook weer aan den gang, die komt van
het Haagse telefoonkantoor op dit contact binnen en verbinden
we via dit snoer gewoon door evenals bij de andere zenders. En
hier controleren wij precies het gedrag van de verschillende zen
ders.” De chef wees op het grote instrumentenbord, waarop tien
tallen meters met schommelende wijzers te zien waren.
„Geeft u ze dan een cijfer voor Vlijt en Gedrag, net als op
school, meneer?” opperde Jan.
„Neen, zo erg doen we het niet, maar we kunnen toch precies
zien wat elke zender precies doet. Mocht er een lamp weigeren of
zo-iets, dan maken de meters onmiddellijk alarm en kan de zaak
hersteld worden. Veiligheid is op dit kuststation natuurlijk alles!
Alle verbindingen zijn dubbel gemaakt, zodat een storing binnen
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een minimum van tijd kan worden opgeheven! Ik zal eens even
horen, wat die meneer hier zegt..
Een luidspreker werd ingeschakeld en direct klonk de stem
van den nieuwsomroeper door het kamertje:
en kwam in
botsing met een stilstaande vrachtauto! De bestuurder werd uit
de cabine geslingerd en . .
Wil je dien meneer eens zien praten, Jan?”
„Kunt u dan al draadloos zien?”
„Neen, tenminste hier op dit station niet, maar je kunt toch
de stem van dien meneer werkelijk zien op dit glazen plaatje!”
„Is het heus?” vroeg Jan ongelovig. Hij vermoedde, dat hij
weer voor den zoveelsten keer voor den gek gehouden werd!
„Heus, kijk maar . ..”
De Beheerder schakelde een z.g. Oscillograaf*) in, waardoor de
stem inderdaad zichtbaar werd! Dat moet je je zó voorstellen:
Als iemand spreekt gaat de lucht trillen en als je die trillingen
overbrengt op een dun metalen plaatje, bijv, de trilplaat van een
microfoon, dan kan men die trillingen bijv, door middel van een
heel fijn naaldje op een beroeten trommel registreren.
Tegenover bladzijde 56 is een afbeelding van de vocaal OE afgebeeld.
Dank zij een z.g. kathode-straalbuis*) is men tegenwoordig in
staat om langs optischen weg de trillingen direct te laten zien!
Je ziet een matglazen ruitje, waarop plotseling een langgerekt
groen verlicht streepje verschijnt. Je moet in de „Lijst van vreemde
woorden op pag. 233 maar eens even nakijken, hoe een oscillograaf
eigenlijk werkt, dat is gemakkelijker voordat je verder leest!”
Jan zag, dat het streepje langer en langer werd, totdat het ge
hele ruitje van links naar rechts bedekt was. Toen draaide de
chef aan den knop en zie, de streep werd nu boven en beneden
dikker.
„Opletten Jan, nu zie je de trillingen komen!” En inderdaad,
duidelijk zag Jan dat het eerst smalle streepje bestond uit een
hele serie zigzag trillende slingertjes. Als bliksemstraaltjes tril
den ze schichtig heen en weer. Telkens als de omroeper sprak,
zag Jan duidelijk, dat elke letter een zeker aantal trillingen te
voorschijn bracht.
„Wil je je eigen stem ook eens zien?”
Nou, of Jan dat wilde, dat begrijp je, zeg!
*)

Zie aanhangsel.
Hier Holland Radio!
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Fluks werden een paar knoppen omgedraaid en Jan mocht
even voor een klein microfoontje spreken.
„Zeg maar eens A, precies alsof je bij den dokter bent,” zei
de chef.
„AAAA,” zei Jan en op het matglazen schijfje ontstond een
prachtige slingerlijn.
„Dat lijkt wel een patroontje voor een handwerk, meneer,” zei
Jan verrast. Hij had natuurlijk nooit geweten, dat zijn stem
zulke mooie figuurtjes kon maken!
„Dat is nog niets, fluit er maar eens in, dan zal je pas wat
zien!”
Direct floot Jan de eerste maten van „Sarie Marijs” en toen
had je die prachtige cirkelvormige figuren eens moeten zien. Als
heel fijn haakwerk of Brusselse kant sloten de uiterst fijne rin
getjes in elkaar!
„Daar controleren we nu precies mee of de zender gave sig
nalen uitstuurt, Jan. Als de zaak hier heen en weer bibbert, dan
is het mis. Je ziet, wat een practisch instrument dat is! Hola, ik
kan je nu ook nog even laten zien, dat een wisselstroom inderdaad
zo’n woelwater is als je reeds verteld is. Een gelijkstroom zou als
een prachtige rechte streep hier op het glaasje komen, maar zo’n
onrustige wisselstroom wipt maar op en neer. Je kunt de golven
de beweging hier precies volgen. Wacht, dan moet ik hem even
vertragen!”
Alsof het stopverf was, rekte de beheerder zo maar eventjes
een eind wisselstroom uit elkaar, tenminste zo veronderstelde
Jan! Daar verscheen een rustig golvende lijn op het ruitje, zo
ongeveer:
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Omhoog en omlaag, omhoog en omlaag, van plus naar min,
precies zoals Jan verteld was, dat een wisselstroom zich gedroeg.
Het was meer dan de moeite waard, dit instrument nog eens
aandachtig te bekijken. Zie afbeelding tegenover pag. 56.
„En voor je nu naar buiten gaat, moet je eerst nog even ons
zoeklicht zien, Jan, daar zijn we heel erg trots op, vooral als er
Feest in Nederland is. Hier staat het!”
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Jan zag een statief met een heel grote lamp er op!
„Waar gebruikt u dat voor, meneer, als er een schroefje valt
of zo-iets?”
„Oh jé neen, een zaklantaarntje is dit allerminst. Neen, als
bijv, bij een zwaren storm ’s nachts ooit onverwacht een antenne
draad mocht breken, dan richten wij dat licht op de antennetorens en kunnen wij het mankement opsporen!”
„Geeft dat ding veel licht?” vroeg Jan, die den stekker dolgraag
eens in het stopcontact gestoken had!
„Dat zou ik menen, zeg! Je kunt ’s nachts als dat licht hier
op den grond staat te branden, heel rustig in het topje van den
mast je krantje zitten lezen. De Hagenaars kennen dat zoek
licht wel. Als er namelijk een groot feest is, dan verlichten wij
de vlag in den torentop en zo vormt deze meteen „de hoogste
vlag van Den Haag.” En of de Hagenaartjes er op letten! Als
het licht eens een avond niet brandt, dan worden wij onmiddellijk
opgebeld, met de vraag: „Waar blijft de verlichte vlag?”
„Maar nu heb ik u altijd nog vergeten te vragen hoeveel golf
lengten u hier kunt brouwen?” vroeg Jan.
„Natuurlijk kunnen wij bijna elke golflengte maken, die we
zouden willen, maar we moeten ons natuurlijk houden aan de
vastgestelde golflengten die gecontroleerd worden door het Inter
nationale Golflengtenbureau te Brussel, dat maandelijks rappor
teert of we ons al of niet „netjes” gehouden hebben! Wij hebben
daar een goeden naam, want er is feitelijk nog nooit een belang
rijke afwijking geconstateerd. Maar ik denk eigenlijk, dat je be
doelt met welke golflengten wij hier zenden, dat is wat anders.
In de eerste plaats heb je dan het telefoonverkeer van en naar
de trawlers, dat geschiedt op 123, 137 en 182 meter. Dan is
onze kortste golf voor lange afstandverkeer 17.37 meter, dan
komt de 17.65 en de 18.08 meter. Op andere uren, als de at
mosferische toestand het nodig maakt gaan we wat hoger zit
ten, bijv, op 22.8 meter of 23
35.03, 36.17 of op de „langste”
kortegolf, namelijk de 53 meter. Het scheepsverkeer wordt afge
daan, wat de oproepen betreft op 600 meter, dat weet je al. Ook
dient die 600 meter als Internationale Noodgolf, terwijl de eigen
lijke telegrammen wisseling met de schepen op 652 meter plaats
vindt, om de 600 meter zo veel mogelijk te ontlasten. De vlieg
tuigen werken op langen afstand met een golf van 17 of 18 meter,
die hebben wij er in den laatsten tijd bijgekregen. Dan natuurlijk
7*
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nog de beide lange golven, namelijk 2100 en 2222 meter, die hun
oude glorie hebben afgelegd tegenover de ultrakorte, zoals ik je al
verteld heb! Daarbij komt nog de 800 M. golf voor den peildienst.”
„Dan hebt u heel wat golfjes in voorraad, meneer/’ merkte
Jan op.
„Zeker, voorlopig kunnen we voort en dat is maar goed ook,
want het verkeer neemt gestadig toe, vooral nu de scheepvaart
weer wat toeneemt. O ja, dit telwerkje is wel een aardig ge
zicht, dan krijg je een indruk hoe vaak die 600 meter golfapparaten in- en uitgeschakeld worden. Kijk het staat nu al op
198.123, wanneer het getal 200.000 wordt bereikt, valt het weer
terug op nul. Floep, daar gaat de zender weer in en prompt
sprong het getal over op 198.124. Dat gaat zo den helen dag
en den helen nacht door, want ’s nachts wordt er minstens
zoveel geseind als overdag.”
„Wat een dikke kabel is dat,” zei Jan verbaasd, terwijl hij
een buitengewoon dikke draad op grote isolatoren naoogde, die
ergens door het venster naar buiten verdween.
„Dat is een voedingsdraad van de grote antenne,” legde de
Beheerder uit. „Laten wij die maar eens nalopen. Hier, de deur
maar uit, mooi zo . ..”
Buiten was het nu geheel licht geworden, het beloofde een
mooie dag te worden, na zo’n barren stormnacht! Het was hele
maal niet koud en toen ze het kleine stenen paadje opliepen, dat
voerde naar de uiteinden van de grote antenne-masten, kwam hun
een zacht voorjaarswindje tegemoet waaien.
„Klimmen Jan, vooruit maar. .
Zo kwamen ze aan den voet van een der grote antenne-masten.
Een kolossaal stuk bouwwerk van ijzer van 110 meter hoogte.
Als je er beneden stond had je er een pracht gezicht op. Het was
een warwinkel van ijzeren kruisbalken . . .
„Menige fotograaf heeft die al gekiekt Jan, maar als ze naar
boven willen, dan zijn wij altijd zo vrij een briefje te laten
tekenen, dat wanneer zij er eens mochten uittuimelen, wij den
dokter en het verbandgaas niet betalen!” lachte de Beheerder.
„Durft u er in te klimmen meneer?” informeerde Jan.
„Dat zal wel moeten jong, een paar keer per jaar moeten de
isolatoren gecontroleerd worden en het verfwerk nagezien. Die
kleinere antennes, net vischfuiken hè, die zijn voor de ultra-
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kortegolf, die behoeven natuurlijk niet zo lang te zijn als deze hoge
antenne, die voor de 2100 en 2222 meter golf bestemd is.”
„Wat zijn dat voor gewichten, die er onderaan hangen?”
„Oh ja, dat moet ik je nog vertellen. Kijk, als het ijzelt dan
worden de draden zwaarder door de kolossale vracht ijs, die er
op zo’n grote lengte op gaat vastzitten. Dan zouden de draden
met een bocht gaan hangen en de afstand tot den grond niet
meer dezelfde zijn als anders. Dit zou direct verschillen in de
uitzending gaan geven. Ook als het stormde zouden de draden
met grote kracht heen en weer gezwiept worden en capaciteitsveranderingen ten opzichte van de aarde gaan geven. Daarom
hebben wij deze gewichtjes van 2000 kg. zwaarte er aan ge
hangen.”
„Wat u gewichtjes noemt,” spotte Jan, die met ontzag keek
naar de zware massief-ijzeren blokken, precies zoals je wel ziet
bij de electrische treinen, om de netdraden op te spannen.
„En toch til ik dat hele zaakje met mijn wijsvinger gemakke
lijk op, wedden?” lachte de Beheerder.
„Ha, ha,” lachte Jan, „dat zie ik u doen, dat kan Dempsey
niet eens.”
„Misschien niet, maar ikke wel .. .” en de daad bij het woord
voegend lichtte de beheerder op zijn dooie gemak de ijzeren kolos
met zijn wijsvinger op.
„Dan zijn ze hol,” riep Jan.
„Heus niet boy, ze wegen inderdaad 2000 Kilogram, maar. . .
je moet niet vergeten, dat de enorme lange antennedraden en de
zware isolatoren het tegengewicht vormen en de hele zaak dus
keurig uitgebalanceerd is! Precies als bij een handlift met tegen
gewicht, die je even gemakkelijk omhoog als omlaag trekt, snap
je broer?”
Sjongen dacht Jan, wat een ezel ben ik, om daar niet aan te
denken. Vlug vroeg hij daarom maar weer wat anders:
„Waarom staat die antenne juist zo schuin, terwijl de kust
zoals ik hier zie, toch recht loopt, moet dat?”
„Ja zeker, zo staat ie het gunstigste om seinen uit de zenden
naar de Noordzee, het Engelse Kanaal en de Atlantische Oceaan,
want elke antenne heeft een zeker richteffect en dat is soms
gemakkelijk, maar soms erg lastig. Richteffect wil zeggen, dat de
antenne voorkeur heeft om seinen uit een zekere richting bij
voorkeur te ontvangen of uit te zenden. En lastig mag ik nu ook
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weer niet zeggen, want menig braaf zeeman heeft aan die eigen
schap zijn leven te danken!”
„Hoe zit dat nu meneer,” vroeg Jan nieuwsgierig.
„Wacht, laten we dan eventjes naar binnen gaan, want om je
dat precies uit te leggen, daar heb ik wel even tijd voor nodig,
hoor!”
Ze liepen dus terug naar het zendstation en daar aangekomen
haalde de beheerder een groot boek met platen en tekeningen
voor den dag en vertelde wat je in het volgende hoofdstuk kunt
lezen.

HOOFDSTUK VI

Jan leert wat een peiling is! — De hele zaak verhuist naar de 800
meter! — Passen en meten op de zeekaart! — Van een kapitein, die
zijn huis kwijt was! — De hoge hoed van meneer Dirkzwager! — Hol
landse peilingen zijn toch beter en voordeliger!

„Als een schip op zee een radio-peiling wenst, Jan, bijv, als ’t
sterk mist- of het zicht door jachtsneeuw of druilregen slecht is,
en de zee-lui onbekend zijn met een gevaarlijke kust, dan kan de
marconist op twee manieren voor draadloze plaatsbepaling zor
gen. De eenvoudigste manier is als het schip gebruik maakt van
zijn eigen radio-peil-installatie. Maar... daarmee zijn hoofd
zakelijk alleen de grote stoomschepen uitgerust, de zeesleepboten
niet te vergeten! In zo’n geval hebben ze niets anders te doen
dan te luisteren naar een station, dat ze op de landkaart (of
liever gezegd: de zeekaart) opzoeken en hun raam-antenne te
draaien in de richting waaruit het geluid op z’n sterkst door
komt. Hoort de marconist bijv. Scheveningen-Radio werken met
een ander schip, dan draait hij gauw zijn raam-antenne in de
richting, waaruit het signaal het sterkste doorkomt. Die lijn wordt
op de zeekaart uitgezet. Vervolgens zoekt hij een station op, dat
verderop ligt, bijv. Ostende-Radio. Peilt dan in welke richting
dat geluid het sterkste doorkomt, zet die richting ook weer op
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de zeekaart uit en zodoende heeft hij nu al twee lijnen gevon
den, die elkander op een zeker punt zullen snijden. Voor een con
trole hierop neemt men nu de richting van de signalen van een
derde station op, dat in een tegenovergestelde richting moet lig
gen, bijv, in dit geval Humber Radio of Northforeland Radio,
beide Engelse kuststations. En op de kruising van deze drie
lijnen nu moet het schip zich bevinden. De scheepsmarconist
doet in dit geval alles zelf en niemand hoeft een cent te be
talen voor zijn peiling. Maar... er komt een grote „maar”
bij! De kuststations werken vrijwel allemaal in de buurt van
600 of 705 meter met het gevolg, dat de ene zender de andere
overschreeuwt en het peilen, dat zoals je straks zult horen, ge
baseerd is op het vaststellen der „minimum” geluidsterkte, wordt
onder die omstandigheden geen kinderwerk! Zelfpeilen is een
uiterst secuur werkje. En zo zien wij het eigenaardige geval, dat
juist schepen met eigen peilinrichting, in plaats van concurrenten
der vaste peilstations, juist vaak de beste klanten zijn! Zij willen
hun eigen peilingen namelijk ook nog controleren.”
„Waarom luisteren ze dan naar het zwakste geluid, meneer? Ik
zou zeggen wanneer ze hun antenne in de richting van het zend
station draaien, kunnen ze toch veel gemakkelijker de juiste rich
ting vaststellen dan wanneer het geluid verdwijnt?”
„Dat lijkt zo, Jantje! Als een geluid sterker wordt dan wordt
je trommelvlies op het laatst zodanig overbelast met geluidstrillingen, dat het zijn gevoeligheid gaat verliezen en niet meer
precies kan worden vastgesteld wanneer het geluid sterker of
zwakker wordt. Daarentegen als een geluid in sterkte gaat af
nemen, stelt het trommelvlies van ons oor zich steeds gevoeliger
in, het lijkt wel alsof de fijne zenuwtjes zich tot het uiterste
inspannen om het geluid te blijven volgen. Daarom is het veel
eenvoudiger om te constateren wanneer een signaal absoluut ver
dwijnt, dan wanneer het langzaam sterker wordt!”
„Ja, dat is eigenlijk wel zo,” gaf Jan toe.
„Maar nu zal ik je uitleggen hoe de gewone peildienst hier op
de kuststations werkt. Goed luisteren!”
Wil een scheepsmarconist een radiopeiling aanvragen dan roept
hij gewoon op de 600 meter golf als hij langs de Nederlandse
kust vaart, Scheveningen-Radio op, met de aanduiding QTE, dat
is een verkorte uitdrukking voor:
„Ik wens mijn radiopeiling te kennen ten opzichte van het
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radio-peilstation, waartoe ik mij wend, of ik wens mijn radiopeiling te kennen ten opzichte van de onder uw leiding ge
groepeerde radio-peilstations.” Dat laatste moet je zó begrijpen:
Onder het Radio Station Scheveningen-Radio behoren de peilstations :
PBV Vlissingen
PGY IJmuiden
PBW Willemsoord (Den Helder)
PGM Maassluis
Ter aanduiding, dat deze stations peilstations zijn, vindt men in
het radio-naamboek achter den naam vermeld het woord Gonio,
bijv. PBV Vlissingen Gonio, dat betekent, dat het betreffende
station een peilstation is.
Direct als het verzoek om peiling binnenkomt bij Scheveningen, roept de dienstdoende marconist langs de vier eigen „peillijnen”, de peilstations Vlissingen, Willemsoord, IJmuiden en
Maassluis op. Ook deze peilstations luisteren voortdurend in den
aether en hebben meestal het verzoek zelf al gehoord. Schevingen-Radio geeft het „Heb je begrepen-teken” en de hele schare
verhuist naar de 800 meter-golf. Dat is de z.g. QTE-golf, waar
alle peilingen voor het scheepsverkeer worden afgewikkeld. De
vliegtuigen worden gepeild op 900 meter. Intussen geeft het
schip steeds de voorgeschreven morse-tekens en daarop stellen de
peilstations hun peilingen in. Het resultaat van hun peilingen
geven zij direct aan PCH door, die ze noteert op een briefje van
onderstaand model.
NR
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Direct worden deze cijfers doorgegeven aan het schip, dat de
peiling verzocht.”
„Maar hoe komen ze nu aan die cijfers meneer?” informeerde
Jan, die het geval interessant begon te vinden.
„Kijk, nu moet ik je eerst even vertellen hoe dat peilen zelf
in z’n werk gaat. Buiten zo’n peilstation zie je in de meeste ge
vallen een raam-antenne opgesteld, bestaande uit twee hoepels,
die haaks op elkaar staan, zo dus:
In die hoepels, die bestaan uit hol
le, gebogen buizen, liggen bosjes antenne-draden. De draden in den enen
hoepel komen op generlei wijze in
aanraking met de draden in den an
o
w
deren. De uiteinden van die draden
nu komen terecht in het peil-apparaat,
dat binnen in het station staat op
gesteld en er uitziet als een gewonen
ontvanger, wat het ding in wezen
ook is. Alleen komen de vier uiteinden van de draden in de
hoepels elk afzonderlijk binnen. Als ’t ware zijn er nu vier
antenne-leidingen, die in het toestel terecht komen in een spoelenstel, waarin de z.g. Zoekspoel kan ronddraaien, ongeveer zó. (Zie
afbeelding) De raam-antenne buiten staat precies opgesteld in de
richting Noord-Zuid en Oost-West, en nu moet je eens kijken hoe
die antenne-draden in het spoelenstel van den zoekspoel terecht
komen:
De ronde stippellijn in het midden geeft den „zoekspoel” aan.
Komt nu een signaal uit de richting
Zuid, dan vangt de boog van de
raam-antenne buiten, die naar het
Zuiden gekeerd staat, het sterkste op,
de ontvangst wordt door de verbindingsdraden naar de z.g. veldspoel
geleid en de draadwinding, die met
N\
/
den Zuid-kant van de antenne is ver
I
i
I
bonden, ontvangt dus de sterkste be
\t\
o
krachtiging. Draait men nu den zoek
spoel naar die draadwinding dan
neemt het geluid in de koptelefoon
toe: beweegt men de spoel van de
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„Zuid”-winding af, dan verdwijnt het geluid ten slotte helemaal,
omdat de Oost- en West-windingen vrijwel geen bekrachtiging
krijgen. De Noord-winding evenwel, die in het verlengde van de
Zuid-richting staat, krijgt dezelfde bekrachtiging; ook wanneer
de zoekspoel daarheen bewogen wordt, neemt het geluid in kracht
toe.”
„Maar dan kan het geluid toch zowel van Noord als van Zuid
gepeild worden,” riep Jan verwonderd uit.
„Inderdaad jongen, dat is heel juist opgemerkt. De peiling kan
inderdaad 180 graden fout zijn! Maar dat dat in de practijk
niets uitmaakt, zal je direct duidelijk worden.”
„Als je zo’n peil-apparaat ziet, dan bemerk je direct een groten
wijzer met den gradenschaal er onder, dat is de gradenschaal
van den zoekspoel. Draai je de spoel, dan draait de wijzer mee.
Elke cirkel is zoals je weet verdeeld in 360 graden. De NUL op
de gradenschaal komt overeen met het ware Noorden. De helft
van de schaal is 180 graden en dat stelt het Zuiden voor, de
270 graden is het Westen en de 90 graden is het Oosten. Draait
nu de beambte van het peilstation den zoekspoel in de richting
vanwaar het signaal komt, dan kan hij meteen op de schaal
aflezen of het signaal van Noord-Zuid of van Oost-West komt.
Maar ... nu heb ik je al verteld, dat de marconisten peilen op het
punt, waar het geluid verdwijnt. Of zuiverder gezegd tussen de
beide punten, waar het geluid verdwijnt en weer terugkomt.”
„Dan zitten ze juist in de verkeerde richting,” meende Jan.
„Precies, daarom hebben ze op den wijzer een tweede vast
gemaakt, die onder een hoek van 90 graden op den eerste staat.
Zo:
N

Heeft de beambte dus de punten gevonden,
waar het geluid verdwijnt en weer terugkomt,
dan neemt hij van de tussenliggende graden
het gemiddelde en zet den wijzer daarop stil.
Op dat moment hoort hij het seinende schip
niet meer! Maar de wijzer die 90 graden
haaks daarop staat, geeft de juiste richting
van het signaal nu precies aan! Maar nu wil
ik eventjes op je vraag van zo-even terug
komen, namelijk, dat het peilstation het geluid
zowel van de juiste richting hoort als van
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den kant, die precies 180 graden ten opzichte daarvan gelegen is. Zet
men dus op de kaart een lijn uit, dan kan de zender zowel in het
bovenste als in het onderste verlengde van dien lijn gelegen zijn.
Maar stel je nu eens voor, dat de marconist een signaal het
sterkste hoort op graad 320, dan zal hij vinden, dat op graad
140 dezelfde zender even sterk gehoord wordt. Waar zit het
station nu, op graad 320 of op graad 140? Een blik op de kaart
is dan voldoende om te weten wat juist is, namelijk: Wat is
graad 140 op de schaal, dat zou ongeveer Zuid-Oost zijn. Welnu
ten Zuid-Oosten van de peilstations IJmuiden en Maassluis bijv,
is geen zee, alleen maar duinen en land, daar kan dus geen
seinend schip zitten! Graad 320 echter wijst op een sein, dat uit
Noord-Westelijke richting komt, bijv, den kant van Doggersbank
uit, dat klopt dus beter!
In Den Helder zou het wel eens 180 graden kunnen schelen,
want daar komen de seinen uit de Oostzee natuurlijk ook bin
nen en dat zou verwarrend kunnen werken. Daarom heeft men
ook een inrichting aangebracht, waardoor het mogelijk is, even
eens den zin van de richting te bepalen, vat je wel?”
„Oh ja, nu begrijp ik het best, meneer.”
„Zo prachtig werken die radio-peilingen, dat wij dikwijls beter
weten waar een schuit zit dan de gezagvoerder zelf!”
„Hoe kan dat nou meneer,” vroeg Jan ongelovig!
„Heus waar, op een stormachtigen avond kreeg een kleine
vrachtboot op de hoogte van het lichtschip Terschellingerbank bij
slecht zicht een zwaren breker over, die het stuurhuis vernielde
en het compas ontregelde. De schuit seinde ons, dat hij graag
een peiling wilde hebben, maar bij geen benadering wist, waar
hij zat, ’t kon even goed de Duitse als de Engelse of de Holland
se kust zijn, waar hij in de buurt was, seinde hij. „Dat is niet
zo erg, kappie, seinde Scheveningen-Radio terug, blijf jij maar
eventjes seinen, dan zoeken wij wel even uit waar je precies
zit. Binnen één of twee minuten had de kapitein zijn positie op
tafel liggen. Scheveningen-Radio bood aan, later nog even te
peilen, om na te gaan in welke richting het vaartuig zich be
woog. Dit gebeurde en alles klopte precies. Zo hebben ze de
vrachtboot zonder compas, alleen met behulp van radio-peilingen
behouden in IJmuiden binnengebracht! Dat was de „Sirius”, als
ik me wel herinner!”
„Is zo’n peiling nu altijd zuiver, want u hebt gezegd, dat de
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marconist het gemiddelde moet kiezen tussen de punten, waar
het geluid verdwijnt en weer terugkomt. Kunnen ze dat zo
precies schatten?”
„Ja, vrij goed, ten eerste liggen die twee punten niet zo ver
uit elkaar en bovendien hebben de beambten op de peilstations
daar een grote ervaring in!”
„Maken daar nu veel schepen gebruik van meneer?”
„Dat hangt volkomen van het zicht en het weer af, Jan, dat
snap je wel. Bij helder weer kunnen de schepen het zonder de
peilingen wel af, dan kunnen ze de lichtboeien en de vuurtorens
wel onderscheiden. Maar soms kan het z.g. kustlijn-effect en het
nachteffect de boel wel eens bederven. De golven schijnen zich
dan bij nadering van de kust om te buigen en de richting te
vervormen; maar een geoefend marconist heeft dat zó in de
gaten!
Ik had het daar net over het radio-peilstation in Maassluis,
dat is een eigenaardig station! Willemsoord en Vlissingen zijn
Marine-stations, maar Maassluis Gonio behoort aan een par
ticuliere firma, namelijk aan Dirkzwager & Co’s Scheepsagentuur. In den goeden ouden tijd ging de heer Dirkzwager zodra
er een schip binnen gekomen was aan den Nieuwen Waterweg,
naar de Beurs in Rotterdam, om het nieuws te vertellen. Daar
nam hij heel deftig een vigilante voor! Nu gaat dat een beetje
sneller. Zodra een schuit aan den Hoek van Holland wordt ge
signaleerd gaat er een telefonisch bericht naar het kantoor, en
alle mogelijke instanties die daarbij belang hebben, worden onmid
dellijk per telefoon gewaarschuwd. Dirkzwager groeide uit tot
een grote firma op scheepsagenturengebied en bezat zelf een
eigen luisterdienst met peil-installatie. Toen nu de Rijksradiodienst destijds tot de oprichting van peilstations langs de Neder
landse kust besloot, was het te begrijpen, dat men in plaats van
een geheel nieuw station, probeerde met de fa. Dirkzwager tot
overeenkomst te komen om hun station te mogen gebruiken. Dat
kwam inderdaad ook voor elkaar en tot op den huidigen dag is
dat zo. De Rijksradio werkt met deze particuliere firma, zoals ik
zelf geconstateerd heb, op allerprettigste wijze samen!”
„Moeten de schepen voor die peilingen betalen meneer?”
„Ja zeker, heel in het begin waren de peilingen helemaal
gratis, maar toen de dienst voor het openbaar werd opengesteld
heeft men een tarief ingesteld van 8 Goudfranken per peiling,
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dat is zowat ƒ 4.—. Je ziet, dat is heus niet te duur betaald
voor de veiligheid van een schip vol lading of passagiers!
O ja, ik vergat nog er bij te vertellen, dat het schip des
gewenst behalve de cijfers van den gradenboog ten opzichte van
het ware Noorden, zelfs uitgerekend kan krijgen op welke lengteof breedte-graad het zich bevindt! Wat anders in de kaartenkamer van het schip gebeurt, doen dan de peilstations zelf even.
Daartoe hangt er een grote kaart aan den muur van het station,
met de hele Nederlandse kust erop. Op de plaats waar de ver
schillende peilstations liggen, hebben ze een ijzeren liniaaltje
draaibaar om een punt gemaakt, zodat de marconist dit precies
kan draaien in de richting, die zijn peiltoestel heeft aan gegeven.
Hij noteert de peilingsresultaten van zijn collega’s op de andere
peilstations en zodoende kan hij zien waar de lijnen elkaar snijden
en waar dus het seinende schip moet varen. Voor controle doet
men dat meestal toch wel even, ook al vraagt het schip zelf dat
niet aan. In plaats van wijzertjes gebruikt men ook wel eens
touwtjes met gewichten er aan, die gehangen worden over een
rijtje spijkertjes, dat op de lijst van de wandkaart is aange
bracht. Dat komt natuurlijk op hetzelfde neer.” (Zie illustratie
tegenover blz. 64)
„Hebben ze eiken dag peilingen, meneer?”
„Ik zei al, Jan, dat hangt van het weer af! Bij goed weer is
er niets te doen. Gemiddeld zijn er zowat een 150 peilingen per
maand te verrichten, maar... er zijn ook maanden van 500
peilingen genoteerd! Bij mist en heiig weer, maakt men maar
al te graag gebruik van onze peilstations. En dat we wegens
accuraatheid welbekend zijn bij de zeelui blijkt wel uit het sim
pele feit, dat zelfs schepen vlak onder de Engelse kust bij den
Theemsmond en heel hoog in het Noorden bij de Schotse kust,
nog graag gebruik maken van de Nederlandse peilstations!”
„Wat hebt u daar voor een grote kaart hangen, meneer?”
vroeg Jan.
„O, dat is onze radio-wereldkaart. Kijk, hier ligt ons kleine
landje en al die lange strepen geven de afstanden aan, die Holland-Radio overbrugt.” (Zie illustratie tegenover blz. 138)
„Maar dat is kolossaal, meneer,” riep Jan vol bewondering uit.
„Kijkt u eens, helemaal van Holland naar Japan en ZuidAmerika!”
„Ja, jongetje, op radiogebied neemt Nederland in het wereld-
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verkeer een allereerste plaats in! Juist omdat we koloniën be
zitten, was Holland er tijdens den groten wereldoorlog reeds op
uit om zo spoedig mogelijk een rechtstreekse radio-verbinding
met de koloniën te maken.”
„Verstuurt u die telegrammen ook hier vandaan?”
„Dat is te zeggen, ja en neen! Onze ultra-kortegolfdienst hier
op Scheveningen omspant het verkeer met alle schepen, waar ze
zich ook op den aardbol bevinden, maar ’t handelsverkeer tussen
Japan, Amerika, Indië en veel Europese staten met Nederland
wordt bediend door Kootwijk-Radio. En dat is juist het station,
waar ik je nu zo langzamerhand per radio-taxi wilde heensturen, Jantje,” lachte de chef.

Als je dit zo allemaal leest, vergeet je bijna dat onze Jan het
hele verhaal droomde en ik herinner je daaraan nog eventjes,
anders zou je denken, dat ik je wat op den mouw speldde als je
’t volgende leest! Wat gebeurde er namelijk? De chef toonde
hem een klein kastje, met een luidspreker er op. Opgelet, zei hij,
en toen zag Jan tot zijn grote verbazing de luidspreker groter
en groter worden ... Nu Jan, stap gauw naar binnen en klim
op dien dikken streep daar, ja juist, die hele dikke, vooruit,
anders is ie weer weg! Die zal je wel even naar Kootwijk bren
gen. Dag Jan, doe ze de groeten daar, hoor...”
„Dag meneer, welbedankt,” riep Jan nog en sjoep daar vloog
hij als een ruiter te paard met zijn dikken streep door den
luidspreker, door de antenne-leiding naar ’t puntje van den
hogen mast... Jan werd er duizelig van en toen ... sjoep door
de ijle lucht. Vliegensvlug ging het nu .. . hij zag wat groen
en geel onder zich en af en toe iets, dat op water leek. Ook
meende hij iets van een grote stad te zien. Hij sloot even de
ogen en ... met een ruk kwam hij terecht boven op een kolos
saal hoge antenne-mast, midden op de Veluwe! Rrrrt ging het
door de antenne-afvoerleiding, toen werd het eventjes donker
en ... bom daar zat onze vriend op het randje van een kolos
saal groten luidspreker ... De radio-taxi had zijn werk gedaan,
onze Jan zat binnen een seconde van Scheveningen aan de Zee
midden op de hoge, droge Veluwe!

HOOFDSTUK VII
Eenzame torens op de Veluwe spreken met de wereld! — Een grap
pige journalist kijkt op zijn neus! — Jan doet iets griezeligs. — Een
brutale vleermuis legt Kootwijk ’t zwijgen op! — Lange Piet er en
Kaveltje zijn oudgedienden! — „Eerlijk zullen lue alles delen”, zegt
de Radioraad! — We gaan op bezoek in een Omroepstudio! — Groene
erwten en hagelslag! — Wildwest in de studio. — De radio-lamp is
„Manusje van Alles”. — Amplitudes, geluidmodulaties en nog een
hele hoop geleerde woorden- — Goeienmorgen zegt Kootwyk, goeien
avond antwoordt Tokio. — Avonturen van een Indisch dubbeltje.

Bom. .. daar stond Jan weer, nu plotseling midden op de
Veluwe! Uit het raam zag hij de prachtige, wijde vlakte, zon
overgoten met een strak blauwe lucht, die er over heen koepelde! Door het openstaande venster kwam een zwakke dennengeur,
’t was een en al rust, daar in de kamer van den chef van
Kootwijk-Radio!
„Hallo Jan,” schalde een opgewekte stem, „zo, kerel, ben je maar
eens komen overwaaien. Ja jong, dat gaat gemakkelijk met de
Radiotaxi hè? Hier de jongelui hebben anders een heel eindje
te fietsen voor ze in de stad zijn, want de bus doet er al een
uur over!”
„Kootwijk ligt dan ook werkelijk schitterend, daar midden op
het mooiste gedeelte van de Veluwe! Als je van den zomer eens
gaat fietsen moet je zeker niet verzuimen dien kant-eens op te
gaan. Maar vergis je niet in den afstand hoor! De meer dan
110 meter hoge torens zie je al kilometers ver, maar je bent
voorlopig nog niet op de plaats van bestemming, dat zal je eens
zien!”
„Zeg Jan, ik geloof, dat ze je op Scheveningen en in IJmuiden
al zoveel van de radio hebben verteld, dat je de zaak in grote
lijnen wel zult hebben begrepen. Ik zal me dus alleen maar
bepalen tot het lange-afstand- en Europa-verkeer, dat we hier
onderhouden. Zoals je weet hebben wij met de scheeps- en kusttelefonie- en telegrafie niets te maken, dat is maar kinderspel,
vergeleken met de afstanden, die we hier „halen”.
„Toe maar,” lachte Jan.
„Ik geloof, dat ik maar het beste doe, om je eens uit te leggen
hoe het toch gekomen is, dat Nederland op internationaal radio-
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gebied zo ontzettend snel ontwikkeld is en zeker een van de
eerste plaatsen op radio-technisch gebied heeft veroverd! Je zult
je bijna niet kunnen voorstellen, dat er eens een tijd geweest is,
dat je niet met Batavia of Soerabaia kon praten of telegraferen,
zoals nu het geval is. Alles lijkt zo doodgewoon en de zakenlui,
die in Rotterdam of Amsterdam de telefoon van den haak nemen
en met iemand in Medan praten, hebben allerminst den in
druk, dat ze bergen, zeeën en oceanen overbruggen door middel
van onze enorme electronenkanonnen! De hele snelverbinding met
Ned. Oost-Indië was toen nog op de kabels aangewezen, en je
begrijpt wat een moeilijkheden dat meebracht, wanneer in één
van de tussenliggende landen eens een oorlog uitbrak! Dan
waren wij van communicatie per kabel met Indië geheel ver
stoken. Wel hadden wij er al voor gezorgd, dat wij niet geheel
afhankelijk waren van één bepaald land en hadden wij behalve
een directen Engelsen kabel ook een Amerikaansen kabel ter be
schikking, die liep van Manilla op de Philippijnen, dat wij via
het voormalig Duits-Shanghai bereikten, en ook nog een ver
binding via Siberië.”
„Dat is leuk,” vond Jan, „via de kou naar de hitte!”
„Ja, maar het was minder leuk, toen de hele combinatie tijdens
den wereldoorlog netjes in duigen viel toen in de eerste maand
van den oorlog het kabelknooppunt op het eiland Yap in handen
viel van de Japanners, die de hele verbinding doodgemoedereerd
ophieven en de doorgesneden kabels voor vliegertouw of iets
dergelijks gingen gebruiken. Zo kwam het, dat wij gedurende den
gehelen oorlog absoluut aangewezen waren op de Engelsen. Dat
betekende vanzelfsprekend een enorme vertraging en bovendien
zat er in Engeland nog ergens een meneer met een groot blauw
potlood, de z.g. Oorlogscensor, die soms maar eventjes hele tele
grammen tegelijk doorhaalde en niet verder liet seinen, omdat de
inhoud hem niet beviel. Zo zag onze Regering dus het hele telegraafverkeer tussen Moederland en Koloniën in handen van één
van de oorlogvoerende partijen! Zo-iets was op den duur onhoud
baar, nietwaar en toen de oorlog gelukkig eenmaal was afgelopen
werden de handen ineengeslagen en knappe koppen gingen aan
het werk om plannen te ontwerpen voor een directe radio-verbinding tussen Nederland en de Koloniën! Wacht eens, laten we
liever de grote machinehal binnengaan, dan kan je meteen den
groei van het hele bedrijf zien. Ho even, deze twee maquettes zijn
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ook van belang. Hier zie je een plattegrond, die den weg van
Holland naar Indië aangeeft, ziezo, even den schakelaar overhalen
en dan gaan de lichtjes branden.”
„O, wat is dat leuk,” riep Jan uit.
Het was inderdaad een alleraardigst gezicht. Op verschillende
plaatsen op de grote maquette gingen lichtjes aan en uit. Er
waren kleine antennemastjes met een klein knipperlichtje er
boven op. Op verlichte ,,punaises” voeren kleine mailstomertjes,
terwijl aan glazen buisjes boven de maquette kleine K.L.M.Douglasjes waren bevestigd.
„Kijk maar eens goed, de snelheid waarmee die lichtjes aan- en
uit gaan geeft het verschil in tempo aan, waarin de echte ver
binding zich beweegt. De oudste verbinding, de mailschepen dus,
doen er het langste over, dan komen de vliegtuigen, die gaan in
5 dagen al naar Indië, maar niets haalt er bij de radio, kijk, op
hetzelfde moment, dat het torentje op Kootwijk pinkt, gaat het
lichtje op Malabar ook al aan en uit, vrijwel onmiddellijk dus,
omdat de radio-golven even snel reizen als het licht.
„Misschien krijgen we ook nog wel eens een Radio-Taxi hele
maal naar Indië, meneer,” veronderstelde Jan.
„Niets is onmogelijk Jantje,” lachte de chef.
Ze liepen verder en duwden de deur van de grote machinehal
open. Als men Jan gezegd had, dat hij in een grote radiofabriek
kwam, had hij het zeker geloofd! Wat een kabaal van motoren
en klikkende relais, het leek wel of ze met stoomhamers bezig waren!
„Wat een herrie,” riep Jan uit, „nu, dan was het op Scheveningen Radio heel wat rustiger!”
„Natuurlijk, die hoeven ook niet zo ver te schreeuwen als wij.
Deze zender hier schreeuwt maar eventjes van de Veluwe recht
streeks naar New-York!
Dit is nu onze oudste zender, een z.g. machine-zender, in tegen
stelling met de lampzenders, die je op Scheveningen al hebt gezien.
Het is het oudste systeem van lange-afstand telegrafie. Ze hebben je
zeker al verteld wat hoogfrequentstromen zijn, nietwaar Jan?”
„O ja, meneer,” zei Jan trots, „dat is dat „ongedurige goedje”,
zoals de beheerder op Scheveningen vertelde!”
„Precies, in Scheveningen en natuurlijk ook hier in de andere
zenders wekken ze die hoogfrequentstromen door middel van
grote zendlampen op, doch die werden destijds nog zo groot niet
gemaakt om hele lange afstanden te overbruggen. Maar deze zenHier Holland Radio!
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der doet dat met een hoogfrequent-machine, vandaar de naam
„machine-zender.”
Toen we de verbinding met Indië gingen bestuderen, gingen
wij natuurlijk eerst eens neuzen, wat er in andere landen bereikt
was en zo vonden wij dat in Duitsland het bekende station Nauen
door middel van een „machine-zender ” een vrij regelmatige radio
verbinding onderhield met Zuid-Amerika. Een afstand van 6 a
7000 kilometer. Dat was dus al heel wat, ook al is onze radioweg naar Ned. Indië, nog een slordige 6000 kilometer langer! Je
begrijpt, dat toestel had onze volle aandacht, want we wilden
van die vervelende, altijd kwetsbare kabels vanzelfsprekend voor
goed verlost worden! Een Duitse Maatschappij kreeg opdracht
een nog veel sterkere zender te bouwen dan zij in Nauen had
gedaan, om te trachten Indië draadloos te bereiken en terwijl de
ingenieurs vol goeden moed aan den slag gingen, begonnen wij
vast de rails te leggen voor de kipkarretjes!”
„Kipkarretjes,” vroeg Jan verbaasd. „Wat hadden die nu met
de radio te doen!”
„Wel, heel eenvoudig! We moesten natuurlijk voor het nieuwe
zendstation een rustige plaats uitzoeken om niet gestoord te wor
den en zo togen wij naar het Kootwijkse Zand, midden op de
eenzame Veluwe! Deze grond behoorde aan het Rijk en zodoende
hadden wij helemaal geen moeite met lastige boeren, die nog al
eens graag een extraatje verdienen als het Rijk hun grond wil
kopen, begrijp je wel. Niet minder dan een half millioen kubieke
meter zand moest worden afgegraven om dit heuvelige terrein te
effenen en toen pas kon men beginnen met het opstellen van de
antenne-masten en het spannen van de draden. De Gelderse
Electr. Maatschappij moest een speciale leiding leggen van
Nijmegen naar Kootwijk, om ons stroom te leveren en wij moes
ten ook voor onze eigen waterleiding zorgen, want ook die was
er nog niet. We boorden twee 30 meter diepe putten en bouwden
een 40 meter hogen watertoren. Waarvoor die nodig is, hoor je
straks nog wel!
En eindelijk was de grote zender dan klaar! Maar je begrijpt,
er moest eerst danig worden proefgezonden, voordat Indië ons te
pakken had en ook moest op Java, te Malabar een zendstation
worden opgericht, ons tegenstation, dat ons natuurlijk moest
kunnen antwoorden. Zo duurde het nog wel een helen tijd, voor
dat het station voor den publieken dienst kon worden geopend.”
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„Konden ze toen met elkaar praten? Dat moet toch wel leuk
geweest zijn voor den eersten keer,” meende Jan.
„Praten? Stotteren konden we,” lachte de chef. „Stotteren, zo:
ta ta ta te ta, want we hadden geen andere verbinding dan tele
grafie en daar waren we al wat trots op, dat deed niemand ons
in die dagen na! Neen, het „praten” kwam pas 2 jaar daarna!
Kootwijk is dus Nederlands roepende radio-mond. Maar om te
horen wat de mond zegt, is er vanzelfsprekend ook een oor
nodig. En omdat wij hier zo ontzettend hard moeten schreeuwen,
ik bedoel daarmee, zo’n enorme energie moeten gebruiken, kon
den wij dat radio-oor niet al te dicht bij den zender hier zetten.
Eerst hebben wij de ontvang-installaties ergens in Brabant bij het
dorpje Sambeek gepoot, later naar Meyendel bij Wassenaar en
nu staan ze helemaal in Noordwijk, de z.g. NORA-Radio, daar
moet je direct heen als je hier geweest bent!”
„Fijn,” zei Jan, „dan ga ik weer radio-taxiën!”
„Je begrijpt, dat het op den duur niet doenlijk was, om
alle telegrammen van de hoofdsteden, bestemd voor Indië en an
dere overzeese gewesten, eerst per kabel naar Kootwijk te sturen
en dan hier op te nemen en weer opnieuw uit te seinen. Dat ging
te veel tijd en dus geld kosten, temeer daar ook Sambeek eerst
netjes moest noteren wat Indië seinde en dat weer moest doorkabelen naar Amsterdam of Rotterdam. Zodoende heeft men
direct gezorgd voor een directe doorverbinding van Kootwijk,
respectievelijk Noordwijk-Radio, met Amsterdam.”
„Zitten hier dus geen telegrafisten?”
„Geen één, het komt wel eens voor, dat er niemand hier in de
zaal is, die morse-schrift verstaat! Het zijn allen technische lui
hier, die de zenders nauwkeurig controleren en onderhouden! Dat
had je niet gedacht hè?”
„Neen, dat vind ik jammer,” vond Jan.
„Waarom jongen, die telegrafisten krijg je misschien nog wel
te zien op de Radio-Centrale te Amsterdam. Die zitten ergens op
zolder op het grote Postkantoor op den Dam! Je kunt ze hier wel
horen tikken, hoor maar, wat een lawaai die lui maken!”
Ze liepen naar een groot aantal relais, waarover ik je reeds
verteld heb, die met een enorme herrie en met grote kracht con
tact maakten. Horen en zien verging je als je die dingen hoorde
werken!
„Hierzo Jan,” legde de chef uit, „komen de stroompjes binnen,
8*
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die de telegrafisten van de Radio-Centrale te Amstrdam uit
seinen. Ze hebben natuurlijk kracht verloren op dien langen weg,
maar zijn nog sterk genoeg om hier een gevoelig hefboompje om
te zetten en zo een sterkeren stroomkring te sluiten, die directe
aansluiting op den zender geeft.”
„Er komen dus verse paarden voor!” merkte Jan op.
„Prachtig, je hebt het goed begrepen,” prees de chef.
Jantje vertelde natuurlijk niet, dat hij die wijsheid op Scheveningen opgedaan had! Wat hij gelijk had, jij zou ook die kans
benutten als je tegenover zo’n verschrikkelijk knappen meneer
kwam te staan!
„Al die relais bedienen een zender Jan, deze werkt op het
ogenblik met Japan, deze met Buenos Aires en deze met Bandoeng! Je begrijpt, dat toen wij eenmaal verbinding met Ned.
Indië hadden, de communicatie met dichterbij gelegen landen, zo
als Amerika, West-Indië, enz. een betrekkelijk peulschilletje voor
onze ingenieurs was!
Heb je er wel eens aan gedacht, wat het internationale han
delsverkeer nu zonder radio zou moeten beginnen? Ga maar eens
na: In de Amsterdamse Beurs bevindt zich een onderstation van
de Radio-Centrale met directe verbinding naar een voor dit ver
keer gereser veer den zender te Kootwijk en de ontvangers te
Noord wijk. Wordt nu uit Amsterdam op de Beurs een telegram
verzonden naar de New-Yorkse Beurs in Wallstreet, dan wordt
dat telegram binnen één minuut uitgeseind en . . . beantwoord!
En laat er maar geen 30 seconden bijkomen, want dan worden
onze beursklanten nijdig!”
„Kolossaal,” riep Jan stomverbaasd uit.
„Ja, ’t is wel te begrijpen, dat dit snel moet gaan, want vooral
bij het maken van de koersen is elke minuut letterlijk goud
waard! Maar je had het zo-even over „spreken” met Indië. Dit
kregen we twee jaren nadat de telegrafie-verbinding met Indië
tot stand was gekomen. Op 22 September 1927, dus alweer
heel wat jaren geleden, werd het eerste kruisgesprek tussen
Den Haag en Bandoeng gehouden!”
„Hè, wat zou ik daar graag bij geweest zijn,” zei Jan.
„Kan ik me best voorstellen, zeg! Het was ook werkelijk een
plechtig ogenblik, toen onze Directeur Generaal den dienst offi
cieel opende. Even te voren had een Haagse journalist, zoals ik
eens hoorde, dat al op zijn eigen houtje gedaan!”
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„Wat vertelt u me nu?” vroeg Jan verwonderd.
„Ja zeker, er zaten een aantal journalisten te wachten in een
kamer, waar de telegraafdienst een paar telefoontoestellen opge
steld had, om de verslaggevers gelegenheid te geven de officiële opening der radioverbinding met tropisch Nederland mee te kunnen
luisteren. Het wachten duurde blijkbaar wat lang en zodoende
nam een der journalisten voor de aardigheid even een der tele
foons op en riep met zware stem: „Hallo, komt er nog wat?”
Prompt kwam het antwoord: „Hallo, wie spreekt daar?”
De journalist kreeg al spijt van zijn grapje en zei min of meer ver
legen: „Ik, meneer, spreek ik met het telefoonkantoor in Den Haag?”
„Welneen, meneer,” lachte aan den anderen kant iemand, „u
spreekt met Bandoeng!”
„Wat zal die krantenman op zijn neus gekeken hebben, hè
meneer!”
„Dat kan je denken, zeg, reken maar dat ie netjes die telefoon
heeft neergelegd.”
„Wat deed ie er ook met zijn vingers aan!”
„Krantenmensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig hè, dat hoort zo
bij het vak. Maar ze kunnen bij ons wel een potje breken, want
ten slotte is de pers een heel goede klant van ons!”
„Staan die telefonie-zenders voor Indië ook in dit gebouw?”
„Neen, die staan ergens buiten in die houten loodsen, kijk, je
kunt ze hier door het raam zien. Daar gaan we straks wel
even heen! Ga eerst maar even mee naar de commando-brug!”
,/t Lijkt -wel een schip,” lachte Jan.
Ze liepen naar een verhoging in het midden van de zaal, waar
een heel lange lessenaar met talloze meters was opgesteld. Hier
kon je precies zien of de zender geheel naar behoren werkte, leg
de, de chef uit en voegde er aan toe: „Wij hebben hier wel eens
een spannend kwartiertje meegemaakt.
Ik herinner me o.a. eens, dat wij onmogelijk met dezen zender
verbinding konden krijgen met West-Indië. We zochten en zoch
ten, probeerden van alles, verhoogden de energie en steeds bleef
Paramaribo maar seinen: We horen u niet!
Ja, toen bleef er niets anders over, dan alles na te lopen en de
spanning te verhogen, omdat wij vermoedden, dat de atmos
ferische toestanden niet gunstig waren voor de verbinding. We
schroefden de spanning op en hadden voor alle zekerheid alle
mensen hier op de commando-brug verzameld om geen ongeluk-
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ken te krijgen als er wat doorsloeg. Plotseling .. . pang, plof, een
vuurstraal, rook .. . floep, onmiddellijk de spanning er af en wij
allen er heen gehold. En wat zagen we?”
„Nu?” zei Jan met spanning.
„Een volkomen uit elkaar geslagen vleermuis, die op een on
bewaakt ogenblik een nestje gemaakt had tussen de draden van
die grote afstemspoel daar!”
„Die is dus op den electrischen stoel geweest,” zei Jan.
„Inderdaad, hij heeft dat grapje met zijn leven moeten be
kopen! Wat een spanning, dat er op dien zender staat, kolossaal,
we kijken hier niet op een paar duizend volt moet je rekenen!
Laten wij er maar eens heenlopen.”
„Is dat dan niet gevaarlijk meneer?” vroeg Jan een beetje be
nauwd.
„Als je maar bij mij blijft staan en niets aanraakt dan kan je
niets gebeuren hoor ...”
Zo kwamen ze bij een groten afstemspoel. Net een heel groot
droogrek, waarop rondom dikke draden gewonden waren. De chef
streek even met zijn hand langs het houtwerk en sjoep, daar
vloog een flinke vuurstraal langs zijn arm en het hout.
„O, o, past u toch op, meneer,” riep Jan angstig, „u zult
nog een ongeluk krijgen.”
„Neen hoor, ik weet precies wat ik doe! Hier, je kunt het ge
rust nadoen, je voelt er niets van, het zijn hoogfrequente inductie-stromen, die gaan veel te snel om je kwaad te kunnen
doen! Hier, kijk eens: de chef spreidde zijn hand uit en, pats,
pats, pats, pats, pats, daar vloog uit elke vinger een vonkenpluimpje over naar het houten raamwerk. Onze Jan griezelde,
maar de chef lachte hem een beetje uit! „Je mag je haren wel
eens kammen vrindje,” plaagde de chef verder, „kijk eens, je
pruik staat helemaal overeind!” ’t Was waar ook, de chef hield
een hand tegen den houten wand van den afstemspoel en de an
dere boven Jan’s hoofd. De haren van den armen jongen stonden
kaarsrecht en zijn prachtige scheiding, waarop hij ’s morgens
altijd zo ijverig stond te kammen, was in het oerbos van wilde
haren verdwenen!
Ten slotte trok Jan ook de stoute schoenen maar aan en hield
dood-voorzichtig zijn vinger bij het houten raam, met een gezicht
van: als er wat gebeurt, dan val ik op het veld van eer!
Maar er gebeurde niets anders dan dat er wat vonken over-
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sloegen op haar hand en hij voelde er absoluut niets van!
„Dat hoogfrequente gedoe gaat overal doorheen,” vertelde de
chef verder. „De wanden hier zijn van gewapend beton, maar
zijn geaard en den geïnduceerden stroom voeren zij direct naar
de aarde af.
Voor ik je nu verder vertel moet je eerst onze antenne’s eens
zien. Voor het gemak nemen wij er deze maquette maar eventjes
bij. Buiten kun je dien warwinkel van draden en palen toch niet
volgen, daar hangen die draden ten eerste veel te hoog voor en
ten tweede gaan je ogen lelijk pijn doen van het turen in de
scherpe lucht!”
Op een tafel stond een model van het hele antennesysteem op
gesteld. In het midden stond het gebouw, waarin ze nu stonden,
het z.g. hoofdgebouw, en daar omheen de kleine bijgebouwen en
loodsen, ook het onderstation van de Prov. Electr. Mij. en het
transformatorenhuis en dan steeds maar draden en palen. Het was
zo echt, dat het precies leek alsof je er met een vliegtuig over
heen zweefde! Zo zag die maquette er schematisch ongeveer uit:
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4. Is het hotel van Kootwijk-Radio, waar ze lekkere thee schen
ken.
3. Is de watertoren, waar niet alleen het theewater, maar in
de eerste plaats het water voor de zendlampen wordt opgepompt.
B. Het houten gebouw, waar de omroepzender is opgesteld.
A. Het hoofdgebouw. C, D. en E. vormen de ultra kortegolfafdeling. I. is het onderstation van de electrische centrale uit
Nijmegen en 2 is het transformatorhuisje. Die twee laatsten zor
gen voor het „voer”, want Kootwijk heeft een gezonden eetlust
wat „stroom” betreft, dat begrijp je!
Zoals je ziet, hebben we hier zes buitengewoon hoge radiomasten, die knaapjes zijn ca. 210 meter hoog.”
„’t Lijken wel zes Eiffeltorens,” meende Jan.
„Ja, daar lijken ze wel wat op, alleen zijn ze stukken en stuk
ken lichter in gewicht! Je weet misschien, dat de Eiffeltoren be
staat uit vier geweldig zware, wijd-uiteen geplaatste voeten in
den grond. Onze masten echter balanceren als een gracieuse
prima ballerina op een enkel, op een betonblok rustend, kogelscharnier! Met stalen tuien (kabels!) houden wij die reuzen over
eind !”
„Als u die touwtjes doorknipt, dan smakt ie natuurlijk neer,”
veronderstelde Jan.
„Wat je touwtjes noemt, ja, op die maquette hier, maar als je
ze in werkelijkheid ziet, zijn het kabels, zo dik als mijn pols! De
Eiffeltoren, die 300 meter hoog is, weegt maar eventjes 7!6 millioen kilogram, terwijl onze torens van ca. 210 meter ongeveer
800.000 kg. wegen, dat scheelt dus nog al een beetje, zou ik denken.”
„Kunnen ze dan wel goed tegen den wind!”
„Geen storm zo zwaar, of onze torens hier zijn er tegen be
stand, dat is natuurlijk allemaal goed vooraf bekeken. En dat
we het hier goed gedaan hebben, blijkt wel hieruit, dat, toen de
Engelsen hun grote radiostation in Rugby gingen bouwen, zij
precies de modellen van de Kootwijkse torens hebben gevolgd.”
„Wat een warwinkel van draadjes!” riep Jan uit. „Het lijkt
wel een visnet!”
„Toch heeft elk draadje zijn bestemming, en zit er heus geen een
teveel aan, of dacht je, dat wij bijvoorbeeld een bos koperdraad
overhielden en toen maar gezegd hebben, we zullen er voor onze
vrouwen meteen maar een paar drooglijntjes bijspannen?
Kijk, dit gebouw, waarin we nu staan, vormt het middelpunt
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van het hele kabelnet daar in de lucht. De vijf andere zijn daar
in den vorm van een zeshoek (waarvan dus één hoekpunt onbezet
blijft) omheen geplaatst. De afstand van den middentoren tot elk
der buitentorens en van de buitentorens onderling bedraagt 450
meter. En nu kan je hier meteen zien, hoe, evenwijdig aan het
luchtnet, een gedeeltelijk boven-, gedeeltelijk onderaards grondnet
is aangebracht. Bij elkaar bedekt het hele antenne-net een opper
vlakte van 70 H.A.”
„Dat is nog eens een aardig volkstuintje,” lachte Jan.
„O zo, bovendien hebben wij voor dat net hier maar eventjes
52.000 meter draad nodig gehad, dat is 52 kilometer, of wel on
geveer de afstand van Amsterdam naar Den Haag! De antenne
draden worden door in de torens hangende gewichten gespannen
gehouden.”
„Net zoals in Scheveningen nietwaar, meneer?”
„Precies zo, Jan, goed onthouden!
Met deze grote antenne sturen wij nu de lange golven uit,
waarmee indertijd de eerste verbinding met Indië werd gelegd.
Zoals je waarschijnlijk al gehoord hebt, duiden wij eiken zender
met zijn eigen roepletters aan. Elke Nederlandse zendernaam be
gint met een P.”
„Ja meneer, dat heb ik op IJmuiden al gehoord, daar hebben
ze me meteen ook de namen van de andere landen verteld.”
„Mooi zo! Omdat de naam van onzen langegolf-zender nu ein
digt op een G wordt het ding door iedereen hier in de wandeling
„De lange Gerrit” genoemd.”
„Hebben ze allemaal zo’n bijnaam?” vroeg Jan.
„Neen, niet allemaal, we hebben er op het laatst zoveel ge
kregen, dat het hele alfabet vol zit, maar toch weet iedereen hier
op de kortegolf-afdeling, wie „Pieter” en wie „Kareltje” is!
Lange Gerrit staat zo’n beetje op half pensioen, want die
machine-zender werkt ’s winters in de ochtenduren alleen voor
Noord-Amerika, de rest van het lange afstand verkeer doen we
op de veel voordeliger ultra-kortegolf af, die zoals je weet veel
minder energie nodig heeft en belangrijk verder straalt.
Hierzo links zie je nog drie lange golfzenders op een rijtje, die
werken hoofdzakelijk met de Europese hoofdsteden, zoals Kopen
hagen, Oslo, Gotenborg, Helsingfors, Praag, Warschau, Wenen,
Budapest, Bern, Rome, Madrid en Lissabon.”
„Gaan die telegrammen dan niet met den gewonen kabel, zo-
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ver liggen die steden toch hier niet vandaan?” vroeg Jan, die
sinds hij met de radio kennis gemaakt had, niet meer op een
paar kilometertjes meer of minder keek! Praag lag in zijn
idee eigenlijk „vlak naast de deur.”
„Per kabel? Zeker, van Amsterdam naar Kootwijk, maar ver
der door den aether. Zie eens, als we een telegram naar Praag
moesten sturen via Duitsland, zou de Duitse telegraafdienst zeer
terecht zeggen: „Hé, jongelui, wat een prachtig telegrammetje
stuur je daar, wil ik eens even netjes uitrekenen wat je daaraan
verdient, 2 maal 2 is vier en 3 maal 3 is negen, mooi zo, even
optellen.. . dat is minstens zoveel Mark. Kijk eens jongens, ik wil
dat graag voor je doorkabelen naar Praag, met het meeste ge
noegen hoor, maar dan betaal je zoveel Mark taxe! En als we
het telegram nu rechtstreeks naar Praag sturen, dan hebben wij
met alle mogelijke taxen niets te maken en verdienen alleen de
Praagse en de Amsterdamse kantoren er wat aan, dat is dus heel
wat eenvoudiger, nietwaar?”
„Ja, of ze zouden onderweg vlindernetjes moeten uitspannen
en daar netjes de telegrammen in opvangen,” veronderstelde Jan.
„’t Is in elk geval een idee, misschien hebben ze daar nog niet
aan gedacht,” lachte de chef.
„Krijgt hier nu nooit eens iemand een klap van al die gevaar
lijke stromen?”
„Dat is helemaal niet nodig als de mensen zich aan de voor
schriften houden. Zoals je ziet hebben we alle zenders ingebouwd
in geaarde metalen kooien, zodat de bediening een minimum ge
vaar met zich meebrengt. Moet er iemand tijdens het zenden
achter een zender kruipen om iets te veranderen, dan moeten zij
dat altijd met zijn tweeën doen. Mocht er dan iets gebeuren, dan
kan de andere onmiddellijk den stroom uitschakelen. Dan heeft
de ene wel een flinken klap gehad, maar het ongeluk behoeft bij
directe hulpverlening niet direct dodelijk te zijn!”
„Toch vind ik het griezelig,” meende Jan.
„Ja vrindje,” lachte de chef, ,/t is hier ook heus geen plaats
voor jonge kereltjes zoals jij! De mensen, die hier werken zijn
technisch terdege onderlegd, dus weten precies hoe gevaarlijk
dat goedje is, waar ze mee omgaan!”
„Waar gaan die dikke draden toch heen, meneer?”
„Die, o, die gaan naar onzen uitzichttoren!”
„Uitzichttoren?” herhaalde Jan.
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„Zeker, dat denken de bezoekers tenminste als ze hier komen!
Ga maar eens mee!”
Ze liepen naar het einde van de machinehal en vonden daar
een deur, die naar een wenteltrap leidde.
„Klimmen Jan!”
Trap voor trap ging het naar boven, een heel eind hoor, want
ze moesten 30 meter stijgen! Maar de moeite werd dan ook
ruimschoots beloond! Wat een prachtig vergezicht! Urenver kon
je kijken! Apeldoorn kon je zien en Arnhem. Zo lekker warm
was het buiten geworden, dat de lucht de uitgestrekte heide al
deed trillen. Zachtjes ruiste de voorjaarswind door het uitgebreide
antenne-net!
„Wat zijn dat voor lichte strepen, meneer, in den heidegrond,
daar,” wees Jan.
„Dat zijn de ingegraven aarddraden,” legde de chef uit. „Zo
als je weet heeft een draadloze zender ook een aardverbinding
nodig om te kunnen werken. De grond is daar opgegraven ge
weest en ziet er nu wat lichter uit dan de omgeving, vandaar
dat je dat alles zo goed kunt zien!”
„Wat een dikke eieren zijn dat,” riep Jan verbaasd uit, toen
hij een paar enorme isolatoren, waarmee de tuidraden en de
antenne-kabels aan den toren bevestigd waren, eens aandachtig
bekeek!
„Ja, maar dat moet ook, er staat ten eerste een enorme spanning
op en ten tweede zijn wij daar heel zuinig mee en mag de span
ning zo weinig mogelijk onderweg naar de antenne-draden in
kracht verliezen, dat begrijp je wel!”
Ze bleven nog een helen tijd staan en genoten aan alle kanten
van den hogen toren van het uitzicht.
„Is dat nu de watertoren, meneer?” vroeg Jan, wijzende op
een groten toren, die op korten afstand van het hoofdgebouw
stond.
„Juist en nu kan ik je meteen eens mooi vertellen waarvoor
die dient. Hoe dacht je, dat ze die reusachtige grote zendlampen
afkoelden Jan, met vanille-ijs misschien?”
„Ha ha, meneer, u kunt me niet meer voor het lapje houden,
ik heb allang gehoord, dat ze dat met stromend water doen! Ah,
nu begin ik al iets te begrijpen,” veronderstelde hij.
„Precies, we hebben voor dat koelen van de zendlampen heel
veel water nodig. Zo’n dikke 125 liter per minuut! Dat is dus
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nogal iets, hè. Daarom pompen we voortdurend uit onze eigen
bronnen het koelwater op uit den vijver, dien je hier voor het
gebouw ziet.”
„O,” zei Jan, „ik heb al gedacht, wat een fijnen vijver is
dat om bootjes te laten varen. Zitten daar uw goudvissen in,
meneer?”
„Ha, ha, je kon beter zeggen, of daar gekookte tarbot in zwom,
zeg, die is goed. Kijk eens hoe dat water dampt! Neen, hoor,
daar kunnen geen vissen in leven, want het gebruikte koelwater
komt ook weer in dezen vijver terug, vandaar die warmte!”
„Neen, dan gaat het niet,” zei Jan, „of het moeten tropische
vissen zijn! Maar,” begon hij weer, „stel nu eens voor, dat het
zo hard zou gaan vriezen, dat plotseling een pijp van de koelwaterleiding breekt!”
„Nu, dan gebeurde er nog niets, de lampen zouden heus niet
afsmelten hoor, want als de waterleiding plotseling ophoudt, dan
schakelt er een relais uit en floep... de hele stroomspanning
wordt er afgenomen. Bovendien komt dan automatisch de druk
in den watertoren in actie en merk je voorlopig van de hele
storing niets! Zeg vrindje, houd je van een gezellig stukje
muziek?”
„Ik wel, meneer,” zei Jan gretig en hij wilde er haast aan
toevoegen: „Hebt u een radio?” Maar dat slikte hij voor alle
zekerheid maar gauw in!
„Ga dan maar eens eventjes mee naar den Omroepzender. Zo
als je weet verzorgen wij hier ook de Omroepzenders van de ver
schillende verenigingen, die dagelijks uitzenden. Loop maar eens
mee!”
Ze gingen de trappen weer af, het hoofdgebouw uit en staken
dwars het terrein over, waar ze terecht kwamen bij een lange,
houten loods, waaruit vrolijke klanken opklonken! Ratatatabom,
sjing, bom, ratatate bom, sjing boem! speelde de muziek . . .
„Dat is hier, geloof ik, een vrolijke beweging,” lachte Jan.
„O, ja, hier de ambtenaren, kennen alle wijsjes al uit hun
hoofd! En soms hebben ze grote moeite om wakker te blijven,
vooral als daar een spreker een uurtje voor den microfoon in
Hilversum staat te oreren over een onderwerp, dat niemand be
hoorlijk interesseert! Maar weet je, dat doen ze meestal tussen
half zeven en half acht ’s avonds en dan luistert er toch bijna
geen mens! Zoals je weet hebben wij meer dan één Omroep-
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vereniging in Nederland. De zendtijd moest dus worden verdeeld
en de Regering heeft bij die verdeling rekening gehouden met
het aantal leden van die Verenigingen. Zo kennen wij
in ons land de A.V.R.O., de K.R.O., de V.A.R.A. en de twee
Protestantse omroepverenigingen, namelijk de V.P.R.O. en de
N.C.R.V. Om te zorgen, dat geen van die verenigingen zondigt
tegen de door de regering vastgestelde bepalingen, heeft men
een Radioraad ingesteld, die goedkeuring moet hechten aan
alle voorgenomen uitzendingen. Je kunt dus maar niet naar bin
nen lopen en eens eventjes wat voor den microfoon vertellen. On
der andere heeft men het maken van reclame voor den microfoon
verboden.”
„En als ze het nu stiekem toch doen? Stel u voor, dat er een
zangeres voor den microfoon zegt: En weet u nu, dames en heren,
waarom ik zo’n mooie stem heb? Dat komt omdat ik altijd
Lelieblank-zeep gebruik?”
„O, daar maken ze bij den contróle-dienst, die altijd meeluis
tert direct een eind aan. Laatst gebeurde het nog, dat een Om
roepvereniging een uitzending gaf van een Revue ergens in een
theater in Amsterdam. Een van de artisten droeg een liedje
voor, waarin een geneesmiddeltje werd genoemd. Onmiddellijk
daarna, floep ... de hele uitzending afgebroken!”
„Hè, wat jammer,” vond Jan.
„Ja, mannetje, maar orde moet er zijn, ook in een vrij land als
het onze! Men kan den een niet verbieden, wat men den ander
toestaat, ook al is het oogluikend. Daar zijn we hier heel streng
in en zodoende kan niemand zich beklagen!
Zo, ga hier maar eens binnen.
Je moet je die zenderruimte voorstellen als een langgerekte
gang, met aan weerszijden zenderpanelen opgesteld, zoals je op
het plaatje tegenover blz. 104 kunt zien.”
„Van de uitzending zelf zie je natuurlijk niets, Jan,” merkte
de chef op. „De meneer, die je hier zo mooi „Es war einmal
ein treuer Husar” hoort zingen, staat ergens in Hilversum in
een heel mooie studio te zingen! Wat wij hier van hem te zien
krijgen is dat kleine kabeltje daar, waarop zijn geluid netjes in
electrische trillingen omgezet, hier binnen komt.”
„Hoe gaat dat dan?” vroeg Jan nieuwsgierig.
„Moet je goed opletten! Elke Omroepvereniging beschikt over
een eigen „studio.” De ene heeft een grote en de andere een
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kleine, maar elk hebben ze een ruimte, waar ze de muziekuitvoerin
gen, de hoorspelen en de redevoeringen verzorgen. Wacht, ik
heb er wel een plaatje van, kijk, zo ziet zo’n ding er uit. Dit is
toevallig een hele mooie. Ik weet me nog wel te herinneren, dat
de directeur van een heel grote omroepvereniging, toen deze nog
heel klein was (de vereniging bedoel ik hoor!) ergens in een
klein schuurtje op de Hilversumse hei stond om te roepen. En
als het regende, lekte het zo verschrikkelijk, dat een ander een
parapluie boven zijn hoofd moest houden opdat hij niet sliknat
zou worden! Ja, dat hebben ze nu heel wat beter ingericht. (Zie
illustratie tegenover blz. 120)
Je begrijpt zeker wel, dat het voor een grote muziek- of toneel
uitvoering niet voldoende is om één microfoon te gebruiken, daar
hebben ze er natuurlijk veel meer voor. Zo staan er in deze
studio in de grote concertzaal al 5, in de studio voor de dans
muziek 2, in de toneelzaal 3, in de kleine concertzaal ook 3 en
bovendien hebben ze er nog een in het zaaltje, waar korte hoor
spelen worden opgevoerd. Dat hele zaakje moet netjes geregeld
worden en daar tussen in moet de Omroeper zorgen, dat hij
precies op tijd zijn nummers aankondigt. Daarom zijn alle af
delingen ook weer voorzien van aparte microfoons, komt alles
netjes bij elkaar op één groot schakelbord, het centrale bedieningsbord, waar alles tegelijk binnen komt. Dat ze daar heel
erg ver in zijn, heb je pas weer kunnen horen, toen ons kleine
Prinsesje geboren werd! Men schakelde maar over van Gronin
gen naar Rotterdam en van Maastricht naar Amsterdam, alsof
het niets was. Ook de uitzendingen van de N.I.R.O.M., de In
dische Omroepvereniging, die via het Radiostation te Noordwijk
(NORA) worden opgevangen, komen over de lijnverbinding naar
dit centrale bedieningsbord toe. Daar lijmt en schakelt men alles
netjes in en door elkaar, wordt het geluid gecontroleerd en ...
daar draaien ze bovendien ook nog de gramofoonplaten voor ons
af! Kijk maar eens, rechts vooraan op één der foto’s zie je duidelijk
de draaischijven. Ook het nieuws komt soms van die schijven af!”
„Wat zegt u nu, het nieuws?”
„Zeker Jantje! Vroeger gaf het Persbureau, die nieuwsberich
ten allemaal netjes door per telefoonlijn en dat moest allemaal
precies kloppen en op tijd binnenkomen. Daar hebben ze nu wat
gemakkelijkers op gevonden! Op een afgesproken tijdstip geeft
de Nieuwsomroeper uit Amsterdam zijn berichten per intercom-
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munale telefoon naar Hilversum door en de Omroepvereniging
neemt het geluid direct op door middel van een gramofoonplaat.
Die kunnen ze dan later afdraaien, hoe laat ze dat precies zelf
willen. Op die manier zijn ze altijd zo mooi op tijd, begrijp je
wel? Heb je nooit gehoord, dat de stem van den omroeper, als hij
het Nieuws opdreunt, zowat in het midden altijd eventjes van
toon verandert? Dat komt omdat al het nieuws niet op één
plaat gegrift kan worden en zij overschakelen op de tweede,
vandaar dat je altijd een heel klein beetje verschil in toon
hoogte krijgt. Let er maar eens op!”
„Ik zal eens goed opletten in het vervolg, of ik de plaat kan
horen ruisen,” zei Jan, die het maar half geloofde.
„Let jij maar op broer, dat ruisen weten ze tegenwoordig
zo prachtig weg te werken, dat je dikwijls niet eens kunt horen
of het een gramofoonplaat is of een directe uitzending, die je
hoort! Ja, zo knap zijn ze bij den omroep geworden, dat je zou
zweren, dat je paardenhoeven op het asfalt hoort en weet je hoe
ze dat doen?”
„Neen, meneer,” zei Jan belangstellend.
„Dan kloppen ze met een paar halve notedoppen op een plank
je en dat geeft voor den microfoon precies het geluid^ van paar
denhoeven! Den donder imiteren ze met een paar blikken platen,
die ze laten rammelen, terwijl ze bij kurkdroog weer een hagel
weten te laten horen, door groene erwten op een blikken plaat te
laten vallen!”
„Dat is handig meneer,” zei Jan vol bewondering.
„Dat is nog niet eens alles, hoor. Als ik je al die trucjes moest
vertellen kon ik wel een uurtje doorgaan! Als je bijv, met zijn
tweeën in een kamer staat, dan kan dat voor den microfoon net
klinken alsof je in een reusachtige ruimte, een fabriekshal of
een kathedraal staat bijvoorbeeld!”
„Hoe doen ze dat dan meneer?”
„Wel, daar gebruiken ze den echokelder voor! Dat is een ge
wone kelder met een luidspreker en een microfoon er in. Het
geluid, dat wordt uitgezonden, komt in den luidspreker uit en
hoe verder je nu de microfoon, die het geluid uit den luidspreker
weer moet opvangen verwijdert, des te meer klinkt de kelder mee
en zodoende lijkt het net alsof je spreekt in een reusachtige holle
zaal, zo’n echo geeft dat!”
„We hebben toch twee zenders in Holland, nietwaar meneer?”
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„Ja zeker, één hier voor de lange golf op 1875 M., en de andere
voor de kortegolf, die in Hilversum staat. Tegenwoordig hebben
wij er nog eentje bij, die voorlopig alleen voor proefnemingen
meedraait, namelijk de zender in Jaarsveld, bij Utrecht.”
„Waarom hebben ze er daar nog eentje neergezet?”
„Dat zit in verband met de bodemgesteldheid. Er moet voor
een gunstige uitzending liefst veel water in den grond zitten en
dat is in Jaarsveld, dat dicht bij de grote rivieren ligt, juist
het geval. Er zijn op dit moment nog geen vaste plannen voor,
maar het is toch niet onmogelijk, dat het hele zenderbedrijf op
den duur daarheen wordt overgebracht!
De zender in Hilversum is ook niet zo’n kleintje hoor, dat
moet je heus niet denken. Vroeger stond er een antenne van 60
meter hoogte, maar toen de oude zender niet overal goed In
Nederland te horen was, heeft men niet alleen den zender be
langrijk versterkt, maar bovendien een veel grotere antenne ge
bouwd. Op dit plaatje zie je den 140 meter hoge stalen mast,
die bovendien nog 25 meter aan den top uitschuifbaar is ge
maakt voor eventuele wijziging van de golflengte, want dit is
wel een heel eigenaardige antenne! Deze mast rust op heel grote
isolatoren en wordt door zwaar geïsoleerde kabels overeind ge
houden. De mast zelf is dus de uitzendende antenne. Dat had je
niet gedacht hè? En er zit behoorlijk kracht achter ook, want
deze zender werkt met 25 kilowatt sterkte.”
„Microfoons zijn zeker wel heel erg gevoelig, nietwaar
meneer?”
„Buitengewoon zelfs en je moet er bij rekenen, dat er speciale
microfoonversterkers bij opgesteld zijn, die elk geluidje met grote
kracht kunnen versterken. Dat geluidmixen, zoals het heet, is
een vak op zichzelf. Want je begrijpt wel, dat een grote trompet
heel wat meer geluidstrillingen voortbrengt dan een zachte viool!
Dat moet precies allemaal bij de microfoonversterkers uitgezeefd
worden! Ik herinner me heel goed, dat een paar jaren geleden,
toen men nog niet zo’n verstand had van microfoonopstelling e.d.
als tegenwoordig, men eens een optocht „uitzond”, waarbij vlak bij
de microfoon, de „mike” (spreek uit: mijk), zoals de Engelsen en
Amerikanen zeggen, een grote trompet was opgesteld. Je weet
wel, zo’n heel dikke, zware hoempa! Het orkest zou volgens den
omroeper heel plechtig het Wilhelmus spelen, maar daar heeft
nooit iemand van gehoord op dien middag. De microfoon werd zo
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overstelpt met hoempa-geluiden, dat het hele orkest er verder
onder schuil ging. De omroeper voegde er aan ’t eind toen droog
aan toe: „U hoorde zo-even het Wilhelmus spelen en voor de
luisteraars, die het niet opgemerkt mochten hebben, deel ik nog
mede, dat er ook een trompet bij was!” Neen, dat komt nu niet
meer voor! Dat kienen ze allemaal precies vóór den tijd uit!
Zo kon je het vroeger ook wel eens hebben, dat er een
dramatisch toneelstuk voor de radio opgevoerd werd. Het publiek
zat dan ademloos aan de luidsprekers te luisteren, wachtend op
ontknoping. En juist als de schurk van het stuk dan op de
planken kwam, riep een van de acteurs: „Ha, gemene schurk . ..”
Pang, zei dan zijn revolver, maar floep, meteen was de uitzending
ook afgebroken! Het geluid van het „schot” was meestal zo
zwaar, dat de microfoon overbelast werd en meteen sloeg de
zender uit! Dat heeft wel eens tot prachtige complicaties ge
leid, omdat het publiek meende, dat er bijv, een echt schot per
ongeluk was afgegaan en daarom de uitzending maar stop
gezet werd. Een andere omroepvereniging heeft eens zo „echt”
een „overval” op de studio geënsceneerd, dat het argeloze publiek
meende, dat het echt allemaal waar was, met het gevolg, dat een
politie-inspecteur met vijf agenten, de revolvers in den aanslag,
het studio-gebouw binnendrongen! Daar is nog een reusachtige
keet door ontstaan, dat begrijp je wel!”
„Slaat die zender dan nu niet meer uit?” informeerde Jan.
„Ja zeker, alleen, je merkt het niet meer, want door middel
van een heel gevoelig relais, schakelt de zender binnen 1/2o
seconde weer automatisch in! Hoogstens mist het publiek één
lettergreep, maar dat is ook alles .. .”
Een ambtenaar kwam aandraven: „Meneer, als u het over
schakelen op den versterkten zender even wilt laten zien, dan kan
dat, want binnen 3 minuten schakelen we over!”
„Nou Jan, bof je daar eventjes bij! Je zult dat zeker wel eens
thuis gehoord hebben, nietwaar? „Wij onderbreken de uitzending
voor enige minuten om over te schakelen op den versterkten
zender!” Welnu, dat moment kan je nu hier straks meemaken!”
„Ha, meneer, dat is fijn,” riep Jan uit!
Geduldig stonden de ambtenaren naar de klok te turen en
nauwelijks had de omroeper in de studio daar ginds in Hilver
sum, gezegd: Een ogenblikje alstublieft, of daar begonnen de
ambtenaren met groten spoed te draaien aan knoppen en hefHier Holland Radio!
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bomen. Meters werden gecontroleerd ...”
„Kijk Jan, daar daalt de spanning al,” riep de chef, wijzende
op een der grote meters, die de plaatspanning van de grote
zendlampen aangeeft en jawel hoor, langzaam maar zeker liep
de wijzer terug, de 10.000 volts werden er 8, 6, 4, 2, 1, en toen
kwam de wijzer in den nulstand terug. Vliegensvlug ging dat
allemaal in zijn werk!”
„Kijk maar eens achter dit paneel, Jantje,” riep de chef, „de
„pitten” staan al een tijdje vóór te warmen, dat doen we al een
tien minuten te voren om den versterkten zender direct op volle
energie te laten uitstralen!”
Achter het paneel zag Jan de reusachtige watergekoelde zend
lampen staan, „electronen-kanonnen” van zwaar kaliber! Een ge
weldige hitte straalden die dingen uit...
„Goedenmiddag dames en heren . ..” klonk het plotseling fors
uit den contróle-luidspreker, „hier zijn we weer, nu op den ver
sterkten zender ...”
„Hoe weet die Omroeper dat nu, dat de zender klaar is,” vroeg
Jan verwonderd, „niemand heeft hem toch opgebeld?”
„Neen, maar daar zijn die omroepers handig genoeg in om
dat zelf te controleren. Meestal staat er een klokje bij hun micro
foon en nu zetten ze hun eigen contróle-ontvangapparaat aan en
wachten net zo lang totdat zij het tikken van hun eigen klokje
op hun luidspreker horen. Ze weten dan zeker, dat de versterkte
zender „bij” staat! Een geweldige stroomsterkte gebruiken die
zendlampen, dat had Jan op Scheveningen haven al gehoord. Een
kleine stad had er genoeg aan voor een avond licht, met de
energie, die de gloeidraad hier gebruikte! Die spanning was niet
hoog, zelfs maar 17-18 volt, maar de amperage, de „sterkte” dus,
die is enorm. Zo sterk zelfs, dat men den stroom niet door kabels
maar door dikke staven toevoert. Het koelwater ruist voort
durend onder in de lamp en Jan zag opzij van den zender een
ingewikkeld stelsel van slangen, die zorgden voor de koelwatervoorziening.”
„Ga maar even mee naar beneden, dan kan je de water
pompen zien, die hebben nu druk werk,” stelde de chef voor.
Langs een trapje kwamen ze in den kelder, waar een
flinke motor op volle kracht stond te pompen om de grote hoe
veelheid water, die benodigd is voor het afkoelen van de „electronenkanonnen” maar gauw genoeg aan te voeren.
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„Dat zou je niet zeggen, hè, als je thuis rustig aan den luid
spreker zit, dat er zoveel voor nodig is om je muziek kant en
klaar in de huiskamer te bezorgen!” zei de chef, toen ze weer
boven „water” waren! „Hier, kijk maar eens binnen in den zen
der maar wordt niet duizelig!”
De chef haalde een der achterpanden van het apparaat weg
en Jan keek in het inwendige van het toestel. Bossen draden,
condensatoren, grote en kleine lampen, schroefjes, knopjes, één
grote warwinkel. .. tenminste voor onzen Jan. De chef en zijn
mannetjes weten echter vrijwel blindelings dat uiterst ingewik
kelde mechanisme te verklaren!
Vrolijke muziek schalde nu weer door de zenderruimte, „dat
was hier best om uit te houden,” vond Jan!
Af en toe werd de kwaliteit van het geluid even op den oscillator getoetst, je weet wel, dat apparaat, waarop je de stroomvariaties kunt aflezen in grillige lijnen en curven. En dan zag
je de muziek op het matglazen ruitje als wild bewogen golfjes
van prachtigen vorm voorbijvliegen, deed even een trom, ratatata
sjing boem, dan sprongen, vooral bij dat.. . Boem, grote wilde
golflijnen over het matglazen ruitje! Een buitengewoon interes
sant gezicht was dat!
„Zo Jan, nu heb je meteen een beetje idee van den Omroep
gekregen en nu wilde ik wel weer even doorgaan met ons „eigen”
bedrijf, de lange afstand telefonie en telegrafie, want daar
voor is Kootwijk toch eigenlijk destijds opgezet. Zo, hier kun je
d’r weer uit...”
Ze liepen over een gezellig bospaadje, waar het geurde van
fris dennengroen en waar de vogels het Morse-alfabet op hun
manier sjilpten, naar de 2 Kilometer verder gelegen gebouwtjes
voor de telefonie-zenders, die met Indië werken.
Precies zo’n gebouwtje als waarin de omroepzender was op
gesteld. Alles even keurig glimmend en schoon, geen vuiltje op
den grond! Ook hier weer lange rijen panelen, met meters en
schakelaars, kijk maar op dit plaatje:
„Eigenlijk een kaal gezicht,” vond Jan, „je zou nu helemaal
niet zeggen, dat er hier zoveel achter zit!”
„Ja, dat is inderdaad wel zo,” gaf de chef toe. „Wij zijn
hier alleen maar het voertuig van de energie, die den wereldaether wordt ingeslingerd. Wat er uitgaat, dat weten wij dik
wijls niet eens. Wij krijgen de impulsen (de stroomstoten) van
9’
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Amsterdam hier te verwerken en in den aether te slingeren.
Maar wat die energie nu inhoudt, ja, daar interesseren wij ons
niet voor.
De ene zender staat verbonden met een telegrafist op de bedrijfscentrale in Amsterdam, en werkt bijv, met Rio de Janeiro,
een andere tikt droge beursberichten naar Warschau en op een
andere spreekt bijvoorbeeld iemand vanuit Deventer met zijn ver
loofde in Bandoeng. Op den enen zender hebben ze grote ruzie
over koffieprijzen en op den anderen zegt een kleinzoontje in
Indië zijn Hollandsen grootmoeder, die hij alleen maar van een
foto kent, voor het eerst „goeiendag”! Neen, ,,leven” zit er in dit
gedeelte van den dienst niet. ..”
„U zei daarnet, dat iemand uit Deventer met Indië kon
spreken, gaat dat dan?”
,,O ja, we leveren het gesprek desgewenst thuis af! En als
iemand er voor den familie-kring een luidspreker bij wenst, dan
kan dat tegen een kleine vergoeding van de kosten ook nog. Ja,
nog meer: wanneer de mensen maar tijdig waarschuwen, kan
het hele gesprek, over en weer vastgelegd worden op een
gramofoonplaat en later een blijvende herinnering vormen, of ...
als het over een rechtszaak gaat, meteen het „sprekend” bewijs!
En wat je over Deventer vroeg, zeker, er bestaan overal in het
land spreekcellen, waar je met Indië kunt spreken als je vooruit
maar opgeeft, of wanneer je een oproepbericht uit Indië krijgt,
dat je aan de telefoon verwacht wordt. Kijk, hier heb je zo’n
kaartje van de radio-spreekcellen in Nederland. Practisch kan je
in elk gedeelte van het land met Indië praten als je
in de buurt van een flinke plaats bent!”
„Maar kunnen de mensen, die een kortegolf-apparaat hebben,
dat nu allemaal afluisteren,” informeerde Jan.
„Neen, dat kan niet meer! De uitzending is absoluut geheim
en dat hebben we niet alleen gedaan uit een oogpunt van veiligheid
maar ... van zuinigheid! Jij dacht zeker, dat wij zo’n duren zen
der maar in elkaar gezet hebben om één gesprekje tegelijk uit
te sturen hè? Neen, knaapje, één zender stuurt op één golfband
tegelijk drie telefoongesprekken naar Indië uit en .. . dan hebben
we precies nog een gaatje over om op denzelfden golfband nog
te telegraferen ook!”
„Lieve help,” riep Jan verwonderd uit, „hoe is het mogelijk,
dat ’t hele mengelmoesje niet door elkaar loopt!”
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„Ja,” lachte de chef, dat is het geheim van den smid hè? Maar
ik wil je er toch wel iets van vertellen. Misschien zeg ik je wel
het een en ander, dat je wellicht al weet, dan moet je dat
maar als een soort generale repetitie beschouwen, want ik moet
dit verhaal wel achter elkaar doen, anders begrijp je het ver
band misschien niet. Welnu, als je al die lampen en meters,
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knoppen en hefbomen hier bij elkaar ziet, dan zegt je dat eigen
lijk maar weinig. Als je een stoommachine ziet werken, dan heb
je tenminste nog een indruk van kracht, nietwaar? Dan zie je
grote wielen draaien en zuigers heen en weer schieten, maar
hier zie je niets dan wijzertjes, die staan te trillen als juffers
hondjes !’t Is hier griezelig stil, je hoort niets dan een beetje een
tonig zoemen, en niets verraadt eigenlijk, dat hier op deze zen
ders mensen over den halven aardbol staan te schreeuwen. Dat
constateert alleen de technicus op zijn meters. Nu goed horen!
Een radiozender doet, in die geheimzinnige wereld der electriciteit, precies hetzelfde als een muziek-instrument in het

134

HIER HOLLAND RADIO

dagelijks leven doet! In zo’n instrument worden trillingen opge
wekt, die zich door middel van de luchtdeeltjes voortplanten en
als klanken in ons oor worden waargenomen. Een radiozender
brengt nu geen geluidstrillingen, maar voor den mens onwaar
neembare electro-magnetische trillingen voort, die zich door den
wereldaether voortplanten. Terwijl de langzame geluidstrillingen
van het muziekinstrument al op vrij geringen afstand volkomen
uitgetrild, uitgedoofd zijn, snellen de pijlsnelle aethergolven over
hele lange afstanden voort. Daarom vormen zij een prachtig,
„vervoermiddel” voor morse-tekens en geluidstrillingen, die zij
als ’t ware „incognito” met zich mee kunnen voeren.”
„Wat is dat voor een vreemd woord meneer, dat u zo-even ge
bruikte?”
„Je bedoelt zeker: incognito, dat betekent zo-iets als „onbe
kend”. Als onze Koningin eens rustig in het buitenland wenst te
reizen, dan doet Zij die reis „incognito”, m.a.w. onder een aan
genomen naam, of onder een van Haar andere titels, bijv, de
Gravin van Buren, snap je? Als jij buiten staat hoor je van al
die morse-seinen, die door middel van den aether langs je hoofd
en je oren snellen, geen zier, vandaar, dat ik zei: incognito!
Bij het opwekken van die trillingen maken we gebruik van
een kolossale vinding, waarover ik je reeds heel uitvoerig heb
ingelicht, namelijk de Radio-lamp. Was die er niet geweest, wel
nu, dan waren al die technische wonderen, die je om je heen ziet,
niet verschenen! De Radio-lamp heeft zoveel verrassingen ge
bracht en zal die waarschijnlijk nog in de toekomst brengen, dat
ze het leven van den radiotechnicus tot een langen St.-Nicolaasavond heeft gemaakt! De Radio-lamp is min of meer een
„Manusje van Alles” geworden in de moderne radio-techniek.
Behalve voor het opwekken van electrische trillingen, kunnen we
haar gebruiken als versterker, gelijkrichter, detector enz. Ook de
moderne sprekende film berust voor een gedeelte weer op de
vinding van de radio-lamp! Met behulp van zo’n lamp kan je
practisch elk trillingsgetal m.a.w. elke golflengte voortbrengen. De
watergekoelde zendlamp maakte het bovendien nog mogelijk met
ongelofelijk hoge spanningen en dus grotere energie te gaan werken.
In het begin gebruikte men voor het overbrengen van berich
ten over langen afstand bij voorkeur heel lange golven, soms van
enkele kilometers lengte, 3, 4, en 5000 meter golflengte waren
geen zeldzaamheid. Maar bij het ijverig speuren o.a. door knappe
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radio-ingenieurs en hun staf, bleek later, dat de zeer korte
golven (15-60) meter, veel en veel beter geschikt waren, en de
lampzenders waren nu de aangewezen instrumenten om deze
korte golven op te wekken. Als trillingsverwekker, met een mooi
woord Generator genaamd, gebruikt men een betrekkelijk kleine
lamp (van het gewone type dat ook in ontvangers wordt ge
bruikt.) Nu moet dat dingetje buitengewoon zuiver trillen! Met
andere woorden, de trillingsvastheid (frequentie-constantheid)
moet goed in orde zijn, anders zou de golflengte gaan variëren
en zou er een chaos in den aether ontstaan van jewelste! Men
heeft daar een buitengewoon interessante vinding voor gedaan,
namelijk het gebruik van een kwartskristal, dat precies is af
gestemd op een zekere electrische trilling en alleen die specifieke
trilling en geen andere doorlaat. Men noemt zo’n zender dan
„kristal-gestuurd ”. Met de kristalontvangers, die in den alleroudsten tijd van de radio werden gebruikt, heeft dit natuurlijk
niets uitstaande! Dit kristalletje in den zender nu, is de stuur
man, die het roer vast in handen heeft, waardoor onmogelijk van
den rechten koers kan worden afgeweken. De opgewekte trilling
in het kleine lampje heeft dus maar een heel gering vermogen,
men kan er geen straat ver mee seinen. Dat is dus nog niet ver
als je nagaat, dat we voor Indië maar eventjes 12.000 Kilometer
moeten afleggen. Maar de eerste stap is er, nu gaan we ver
der! In opvolgende „trappen” wordt deze geringe trilling ver
sterkt en zo nodig nog verveelvoudigd, totdat de „eindtrap” be
reikt wordt. Hierin staat bij de kortegolfzenders een aantal 20
Kilowatt watergekoelde lampen, (in de eindtrap van den omroepzender op 1875 meter zijn 2 lampen van 300 Kilowatt ge
plaatst!) Hier heb je zo’n knaap, die in de kortegolfzenders zit:
(Zie illustratie tegenover blz. 136)
„Het lijkt wel een torpedo, zo’n zwaar ding,” vond Jan.
„Ja, vrindje, die kan jij alleen heus niet tillen verbeeld je
dat maar niet.”
„Waar zitten de gloeidraden nu van die lamp, meneer?” vroeg
Jan, die met grote belangstelling het plaatje stond te bestuderen.
„Ik zie helemaal niet waar ie branden kan!”
„Dat komt uit, Jan, want deze lamp is toch „watergekoeld”.
De hele zaak zit netjes in den ijzeren watermantel, dat is die
lange zwarte pijp.”
„Och neen, dan kunnen wij er niets van zien,” gaf Jan toe.
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„Ja, en toch kan ik ze brandend en wel laten zien, hierzo, de
fabriek heeft er toevallig een Röntgenfoto bij gedaan van de
brandende lamp.”
„Hè ja,” zei Jan, „hier zie je duidelijk de draden gloeien!”
„Die spiraal er omheen is het rooster. Alle hete delen zijn dus
helemaal door het koelwater omgeven en dat is hard nodig ook
hoor, want zo’n geval geeft een geweldige hitte!
Enfin, we gaan verder met ons verhaal. De sterke trillingen,
die de grote zendlampen in de eindtrap opgewekt hebben, slin
geren we in de antenne. Deze brengt op haar beurt den aether
in beweging. Nu weet je waarschijnlijk al, dat deze aethertrillingen zich met de snelheid van het licht, langs een onzichtbaren
weg voortplanten naar de verst afgelegen plekken op onzen aardbol.”
„Mag ik u intussen nog even wat vragen?” merkte Jan op.
„Zeker vrind, daar ben je ten slotte voor gekomen, wat wilde
je weten?”
„Kijkt u eens meneer, ik weet eigenlijk niet precies het ver
schil tussen telegrafie en telefonie! Dat wil zeggen ik weet wel,
dat het ene met een morse-sleutel gaat en het andere met een
telefoon, maar hoe kunnen die aethertrillingen nu het ene
moment morsetekens en het andere den menselijken spraak of
zelfs muziek overbrengen? Dat kan ik maar niet begrijpen!”
„Goed, dan zullen we dat eerst behandelen! Stel je nu voor,
dat de zender zover gevorderd is, dat hij een trilling uitzendt,
dan hebben wij in principe bij de telegrafie niets anders te
doen, dan den stroom in het rhythme van de morse-tekens te
onderbreken en horen wij dus op het ontvangstation de tekens
als punten en strepen. Bij deze lampzenders hoor je dan fluit
tonen. Maar... als je wilt telefoneren, dan wordt de zaak an
ders en . . . heel wat ingewikkelder. Daarom kan je wel begrijpen,
dat wij al vijf jaren telegrafie met Indië hadden toen wij pas
slaagden met de telefonie! Want bij een telefonie-zender moeten
niet eenvoudig, door stroomonderbreking, morse-seinen worden
gegeven, maar hier moet het klankbeeld zelf door den aether
worden gedragen. En daarvoor is een uiterst ingewikkelde zendinrichting nodig! Bij de lijntelefonie zijn alle bezwaren, die het
overbrengen van geluidstrillingen langs den draad met zich mee
bracht, door middel van de gewone laagfrequente stromen, al
jaren geleden opgelost. Men kan de overbrenging vrijwel per
fect noemen! Zoals je weet gaat, wanneer je telefoneert het mem-
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braan (trilplaatje!) van de microfoon (dat is het ding waardoor
je spreekt, het apparaat, wat je aan je oor houdt, heet: telefoon!)
trillen door de luchttrillingen, die ontstaan door het spreken.
Door de trillingen van het membraan wordt een steeds wis
selend contact gevormd. Elke letter, elke toon heeft een eigen
trillingsgetal, waardoor het contact het ene ogenblik zwak
ker of sterker is dan het andere. De telefoon aan den anderen
kant bevat een klein electromagneetje, dat in dezelfde ver
houding, waarin de microfoon aan den enen kant van de lijn
meer of minder stroom levert, door het wisselende contact sterker
of zwakker bekrachtigd wordt en een trilplaatje aantrekt. Die
stroompjes zijn echter ras-luiaards, vergeleken met de enorme
hoge trillingsgetallen, die nodig zijn om den aether in trilling te
brengen! Het probleem was nu: hoe kan men de langzame tril
lingen, de laagfrequente stromen dus, die bij de lijntelefonie
worden gebruikt, overbrengen op de zeer snelle trillingen (de
hoogfrequente stromen), die bij de radio worden gebezigd. En
men heeft daar inderdaad iets op gevonden. Door de microfoon
wordt een laagfrequente stroom, zoals die bij de draadtelefonie
wordt gebruikt, voortgebracht. Deze wordt langs den draad naar
Kootwijk gebracht en, na voldoende te zijn versterkt, naar een
der lampen van den zender gevoerd. In deze lamp komen dus de
hoogfrequente stromen uit den stuurkring en de laagfrequente
stromen uit de microfoon samen. Door deze samensmelting (die
men met een vreemd woord: Modulatie noemt,) wordt de sterkte
van den hoogfrequenten stroom (de z.g. amplitude) in wisselende
mate overeenkomstig de geluidsmodulaties van den microfoonstroom, beïnvloed. De aldus gemoduleerde hoogfrequente stroom
wordt, na nog in de nodige mate te zijn versterkt, naar de eindtrap gebracht, die de opgewekte trillingen weer aan de antenne
doorgeeft. Hier heb je een voorbeeld hoe die microfoon-trilling „in
geënt” op de constante trilling van den zender, zich gedraagt.
Zoals je ziet, brengt de som van die beide verschillende trillin
gen, een derde voort, die dus niet alleen de draaggolf, maar ook
de microfoonstroomvariaties in zich draagt:
In dien vorm reist de gecombineerde trilling nu door den
aether naar het ontvangstation, waar de detectorlamp („de ont
dekker”), uit de gecombineerde hoog- en laagfrequente trilling,
die de ontvangantenne raakte, de laagfrequente trillingen „ont
dekt” of uitzeeft.
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Dat is feitelijk het hele werk van het ontvangtoestel:
o
het losmaken van de laagfrequente stroomvariaties uit hun hoogfrequen
te „omspinning”. En zo komt het wonder van geluidsoverbrenging
over duizenden kilometers tot stand. Dagreizen, ja reizen van
weken en soms maanden, zijn niets, vergeleken met de afstanden,
die de zender in een deel van een seconde kan overbruggen. Hier
heb je een kaartje hangen, waarop je kunt zien welke stations wij
van hier uit al zo bedienen. Nu krijg je een beetje respect hè,
voor de afstanden, die wij hier „halen”.
„En of, meneer, het is haast ongelofelijk!”
„Ja, jongetje en toch komen al die stations zich eiken morgen
netjes melden met de regelmaat van de klok! Zo sterk kunnen
de atmosferische storingen niet zijn, of één of meer van onze
kei-harde zenders komt er nog doorheen. Alleen sterk Noorder
licht, maakt de zaak wat lastiger, maar lang duurt het meestal
niet. Het is hier alles zo gewoon geworden, dat we het wonder
maar accepteren als iets heel gewoons. Ik geloof, dat die meneer,
die in Den Haag laatst wilde telefoneren niet eens erg op zijn
neus gekeken heeft!”
„Wat heeft ie dan gedaan meneer,” vroeg Jan nieuwsgierig.
„Dat zat eigenlijk zo. Die meneer wandelde naar een publieke
telefooncel, haalde een dubbeltje uit zijn zak en deed dat precies
volgens de instructies op het bordje, in de gleuf. Toen nam hij
de telefoon van den haak en luisterde! Nog voordat hij het num
mer kon draaien hoorde hij een duidelijke stem, die riep: „Hallo,
hier is Batavia! Wat wenst u?”
„Wat zegt u meneer, ik wil helemaal Batavia niet hebben,
ik wil spreken met meneer Jansen in Den Haag!”
„Nu meneer,” zegt die stem aan den anderen kant, „stop dan
alsjeblieft geen Indisch dubbeltje meer in het toestel ...” De
meneer drukte op de knop en jawel hoor, per ongeluk had hij
er een Indisch dubbeltje in gestopt! Je begrijpt, dat hij raar opkeek!”
„Ach meneer, u houdt me voor den gek, dat kan toch niet!”
„Ik weet het heus niet, hoor,” lachte de chef geheimzinnig, „je hoort
tegenwoordig van die rare dingen, wij staan hier voor niets meer!”
„Maar u zoudt me nog vertellen hoe die „geheime” telefonie
eigenlijk ging. U zei wel, dat het uit „bezuiniging” was, maar
dat begryp ik nog maar steeds niet!”
„Goed, een ogenblikje, dan zal ik ’t uitleggen!”

HOOFDSTUK VIII

Hutspot van telefonie en telegrafie en toch komt alles weer op zijn
pootjes terecht! — In Kootwijk kijken ze niet op een eindje draad. —
Jan aait den Mexicaansen hond. — Van Gend & Loos in den aether.
— De bedrieger bedrogen! — De thee en de modulatie zijn op Koot
wijk dik in orde! — Bij Nora in de duinen! — De hele Volkenbond in
één stopcontact! — Ondeugende grap van een jong marconist redt de
natie! — „U kunt spreken . .
— P.T.T. zorgt voor de rest! — Haché
in de antenne! — Amerika en Japan op een lintje papier! — Amsterdam-New-York en terug binnen een minuut en toch een boze meneer!
— Een kiekje gaat Amsterdam-Batavia!

„Zoals je op dat plaatje ziet, dat ik van de gemoduleerde
draaggolf heb getekend, heeft die golf „twee kanten. De onder
kant en de bovenkant, men noemt dat de „zijbanden”. Die on
derste golf doet precies hetzelfde als de bovenste. Hieruit volgt
dus, dat men bij den zender één van de zijbanden eigenlijk niet
behoeft uit te zenden! Bovendien... de draaggolf zelf ook
niet, want dat is feitelijk een constante trilling of toon; wat wij
nodig hebben dat zijn de „pieken,” de variaties dus, die werkelijk
het geluid voortbrengen. Men begon dus middelen te zoeken om
de draaggolf weg te werken en ook dat gaat. Men volstaat bij
de Indië-telefonie uitsluitend met de uitzending van één zijband.
In den ontvanger moet men wel is waar weer een trilling op
wekken, die precies hetzelfde trillingsgetal heeft als de frequen
tie van de niet meegezonden draaggolf. Deze in den ontvanger
opgewekte draaggolf wordt met den van den zender ontvangen
zijband in een detector samengevoegd. Dan onstaat weer het
originele geluid, dat hier op Kootwijk werd uitgezonden. Het
mag dus uitgesloten worden geacht, dat iemand stiekem die
gesprekken kan afluisteren. Volgens dit systeem, waarbij dus
de draaggolf wordt onderdrukt, en voor één gesprek slechts één
zijband wordt uitgezonden, worden de telefoniezenders met Indië
gemoduleerd. Later heeft men dit systeem nog belangrijk ver
beterd, waardoor het mogelijk is op één zender gelijktijdig twee
verschillende gesprekken en bovendien nog telegrammen over te
brengen! In totaal vormt men dus drie verschillende kanalen met
één zender! De grote voordelen van het onderdrukken van de
draaggolf en een zijband vallen onmiddellijk in het oog, niet-
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waar? Stuurt men de draaggolf van een zender mee uit, dan
moet voortdurend een sterke hoogfrequente trilling worden mee
gezonden en ook die is enige tientallen kilowatts sterk. Ook wan
neer men niet spreekt (bijv, wanneer de meneer aan den an
deren kant spreekt) gaat die draaggolf door. Dat niet mee uit
zenden bespaart dus heel wat energie. De voor de overbrenging
gebruikte energie is dus wel heel gering! Door alle energie te
concentreren in den nuttigen zijband, krijgt men met hetzelfde
zendervermogen aan de ontvangzijde een nuttige energie, die wel
16 maal zo groot is dan wanneer „alles” werd uitgezonden, dat
wil zeggen de draaggolf en de tweede zijband!”
„Waarom gebruiken ze dat systeem dan niet bij de gewone
omroepzenders?” vroeg Jan, die het zonde vond, als er energie
voor niets vermorst werd!
„Maar dat gaat toch niet, beste jongen! Stel je voor, dat Hil
versum één zijband uitstuurt, dan zouden alle mensen, die een
ontvangtoestel hebben, daarin een apparaat moeten laten bouwen,
dat voor de ontbrekende draaggolf zorgt. Dat zou geen doen zijn,
want de Omroep wil juist, dat zoveel mogelijk mensen kunnen
meeluisteren! Begrijp je wel?”
„O juist, meneer. Mag ik nu nog eens weten waarom u toch
zoveel draden daar buiten hebt gespannen? Wij hebben thuis een
draadje tussen de schoorstenen gespannen en dat is nog geen tien
meter lang, naar ik geloof, en toch horen wij alles prachtig.”
„Ja, dat kan wel, maar je moet niet vergeten, dat een zendantenne nog heel iets anders is dan een ontvangantenne ! Boven
dien laten wij een gedeelte van die draden werken als ... spiegel!”
„Als spiegel?” herhaalde Jan verbaasd.
„Werkelijk, ja! Wij noemen dat „gerichte” antenne’s of
„beams.” Het Engelse woord „beam” betekent „straalbundel.”
Het is dan ook net alsof wij een bundel energie-stralen in een
zekere richting wegslingeren. Als je thuis een ultra-kortegolftoestel hebt en ’s avonds naar Amerika luistert, kan je wel eens een
enkelen keer een Amerikaansen amateur oppikken, die met een
beam-antenne werkt. Ik heb ze wel gezien, die aan een groot
wiel zaten te draaien en met allerlei naambordjes er op, zoals
Europa, Australië, Afrika, enz.”
„Dat heeft die nieuwe zender in Huizen, ook, heb ik in de
krant gelezen meneer!”
„Precies, dat klopt, de Phohi in Huizen heeft een draaibare
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antenne gemaakt met „richting-bordjes” er op! Maar om op die
Amerikaanse amateurs terug te komen, soms nemen ze proeven
met Engelse amateurs en dan zegt zo’n Amerikaan: „Ik zal nu
mijn antenne draaien naar uw land” en omdat wij in de
„schaduw”, dat wil zeggen, in dezelfde richting van Engeland
liggen, hoor je dan plotseling het geluid veel en veel sterker wor
den, dat scheelt stukken!
Ook wij hebben van die eigenschap gebruik gemaakt. Zo’n
„beam-antenne” straalt loodrecht op het vlak van de antenne.
Achter de werkelijke antenne wordt precies zo’n zelfde antenne
neergezet, die als reflector, als „spiegel” dus werkt en meehelpt
de energie, die anders naar den anderen kant zou uitstralen, nu
te stuwen in de gewenste richting. Je begrijpt, dat het heel een
voudig is om door middel van een schakelaar de eigenlijke an
tenne als spiegel en de spiegel als antenne te laten werken. Dan
straalt de zender precies de andere richting uit! Als je nog even
op de grote kaart hier kijkt, zie je, dat de voor Indië bestemde
energie vrijwel precies over Berlijn loopt. . .”
„Hé, dat zou je niet zeggen,” zei Jan, „als je de richting van
Indië uit je hoofd moest wijzen.”
„Ja, dat lijkt inderdaad wel wat vreemd. Hier heb je een mooi
plaatje van de antenne-opstelling, waarbij de compasnaald het
Noorden aangeeft. Japan gaat via Scandinavië, helemaal naar
het hoge Noorden toe. Ook dat lijkt wat vreemd als je hier op de
Veluwe staat en toch komt het precies uit! Van dat plaatje zie
je meteen hoeveel zenders wij hier hebben staan. De landen,
waarheen de antenne’s stralen, staan er op aangegeven. Zelfs de
soorten antennes, die opgesteld staan, kan je er van aflezen! (Zie
illustratie tegenover pag. 128)
„Vreemd toch, dat alle mensen, die daar bij die antennes
rondlopen, geen woord of geen teken kunnen horen, terwijl die
toch met reuzenkracht worden weggeslingerd,” merkte Jan op,
die naar buiten keek.
„Een heel enkelen keer kan je buiten wel eens morse-tekens
horen, maar dan is er iets niet in orde,” lachte de chef. „Dat
komt dan bijv, als er een isolator kapot gegaan is. De geweldige
energie die dan overspringt, verhit de lucht op die plaats en dan
hoor je inderdaad een zoemend geluid, dat precies meegaat met
de morse-tekens! Maar zoals gezegd, dan is er iets verkeerd!
Neen, om Kootwijk heen is het stil, vooral ’s avonds! Dan is het
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hier binnen vol leven van klikkende relais en gonzende dynamo’s
en staan de grote antennemasten roerloos tegen den klaren
hemel. Dan spreekt het mensdom en zwijgt de natuur alsof zij
toeluisterde, wat wij mensen toch een drukte maken om een
puntje koersverschil, over een kist sinaasappelen, die te laat is
aangekomen.. .. ,Soms ook luistert die natuur even naar het
dunne stemmetje van een heel oud moedertje, dat voor haar op
gespaarde centen een paar minuten kan praten met haar zoon,
die het vaderland ver weg daar in Indië dient als een kranige
soldaat! Dan klinkt door die vredige natuur heel zachtjes: „Ik
hoor je nu wel jongen .. . maar ik zou je toch zo graag nog eens
willen zien!” En dat, Jan, dat zijn momenten, dat de meest ge
harde ambtenaar het nog wel eens te pakken krijgt en hij zijn
collega vertelt, dat hij toch zo’n verschrikkelijk lastig vliegje in
zijn oog gekregen heeft!”
„Maar we kunnen toch door de radio zien, meneer!” zei Jan.
„Er bestaat toch al televisie!”
„Ja, maar jongen, zo ontwikkeld is die nog niet hoor! Draad
loos zien bestaat wel, doch is nog grotendeels in een proefstadium.
Neen, je bent misschien in den war met Beeldtelegrafie. Het
draadloos overbrengen van foto’s, ja, daar hebben we het een heel
eind in geschopt!”
„Kan ik dat ook hier zien?” vroeg Jan gretig.
„Helaas niet jongen, we sturen hier alleen de impulsen uit, de
stroomstootjes dus, die van de Radiocentrale in Amsterdam hier
binnenkomen. Zoals ik je al gezegd heb, wij zorgen hier voor het
vervoer, maar wat we uitzenden, dat weten wij meestal niet.”
„Van Gend & Loos, noemde de Beheerder op Scheveningen het
bedrijf, meneer,” zei Jan.
„Ja, heus, daar komt het hier feitelijk op neer. Maar, nu moet
je nog één ding zien hier en dat is de contróle-kamer. Die is ook
interessant en dan, .. . dan gaan we gezellig in het restaurant
hier aan den overkant, dat ook bij ons radio-dorp hoort, eens
praten over het Radio-oor, ginds in Noordwijk. Want dat is min
stens zo belangrijk als hier Kootwijk-Radio! Hier maar langs
Jan .. .”
Weer kwamen ze langs een aardig bospaadje. Kootwijk is wel
buitengewoon mooi gelegen! Een grote bouvier kwam hen kwis
pelstaartend tegemoet...
„Is dat nu de Mexicaanse hond, meneer?” vroeg Jan lachend.
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„Neen .. . voorzichtig Jan, niet aaien, dit is onze waakhond.
Kom maar jongen, zo is ie braaf.” Ook de bouvier bleek de ware
P.T.T.-geest te bezitten, want hij liet zich niet afleiden en zette
zijn taak ijverig voort, die voorlopig alleen daaruit bestond, dat
hij aandachtig alle afgevallen takjes en blaadjes besnuffelde. Een
eenvoudige taak weliswaar, maar is menig vooraanstaande P.T.T.man indertijd ook niet met het allereenvoudigste begonnen?
Zo kwamen ze aan het contróle-gebouwtje.
„Dat is nu onze „blikken trommel” Jan!”
„Hoe komt u aan dien naam, meneer?”
„Dat komt omdat wij dit gebouwtje helemaal met koperen
platen hebben moeten afschermen, om het te beschermen tegen
alle mogelijke energie-stralen, die uit de antennes en de verschil
lende generatoren hier zouden kunnen binnendringen en de metin
gen en de controles onzuiver zouden maken! Dat kunnen we niet
hebben, snap je wel?”
„Dringen die stralen dan niet door het koper door?”
„Neen, daar geven we ze geen kans voor, want we aarden die
platen en zodoende vloeit de energie direct af naar de aarde en zijn
we ze kwijt. Zeg Jan, dat brengt me op een enig verhaal, dat ik
eens gehoord heb! Je sprak daar net over stralen, die zouden
doordringen! Je hebt natuurlijk wel eens iets over „spionnage”
gehoord hè?”
„Ja meneer, ik heb er een boek over gelezen uit den wereld
oorlog.”
„Mooi zo, maar je weet misschien wel, dat men ook in vredes
tijd spionneert en in den laatsten tijd js er een nieuw soort
spionnage bij gekomen, die men aanduidt als „fabrieksspionnage”.
Men probeert elkaar de vernuftigste machines af te neuzen, door
geheime agenten, die zogenaamd iets bij de fabriek komen bestel
len of de zaak eens willen zien, naar zo’n fabriek toe te sturen.
Zo sterk is dit stelsel thans helaas verbreid, dat grote fabrikan
ten zich genoodzaakt zien, speciale voorzorgsmaatregelen daar
tegen te treffen.”
„Maar ze kunnen iedereen toch fouilleren als hij binnenkomt,”
zei Jan.
„Ho, ho, manneke, aan die spionnage doen dikwijls de meest hoog
geplaatste personen mee en dat zou direct zo’n teken van wan
trouwen zijn, dat daar allerlei vervelende dingen door konden
ontstaan, ook al... wanneer zo’n hoge meneer eens geen foto-
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toestel bij zich zou hebben.”
„Maar u ziet toch een foto-apparaat direct in iemands jaszak
zitten,” meende Jan stellig.
„Wel neen, kerel, voor dat doel hebben ze een apparaatje, dat
heel gemakkelijk in een bloem in het knoopsgat verborgen kan
worden. Het beeld van zo’n camera is dan wel niet zo groot,
maar dat kunnen ze gemakkelijk genoeg versterken en vergroten.
Ook in dat opzicht staan ze tegenwoordig voor niets meer! Neen,
ze hebben er wat beters op gevonden! Bij sommige fabrieken
worden de heren heel vriendelijk ontvangen door een aardigen me
neer, die vertelt, dat de directie het toch zo verschrikkelijk pret
tig vindt, dat de heren een kijkje komen nemen! Gaat u maar
mee heren, dan krijgt u de fabriek te zien, en meteen leidt hij
zijn bezoekers door een vrij nauw gangetje. Aan weerszijden van
dit gangetje nu, achter de muren, zodat je er niets van kunt
zien, staan de electroden van een Röntgen-apparaat opgesteld ...
Nu weet je misschien, dat Röntgenstralen overal doorheen gaan,
door muren, ijzer en staal en zo bederven ze meteen grondig de
fotografische platen, die de heren in hun zak zouden mogen heb
ben. Dan kunnen ze fotograferen wat ze willen, er komt toch
niets meer op de plaat.”
„Fijn,” juichte Jan, die als ronde Hollandse jongen het land
had aan al die gemene, lage dingen!
„En als ze nog niet zeker zijn, dat bij de entree de platen wel
grondig vernietigd zijn, dan zetten ze na afloop de heren in een
heel mooie koffiekamer en houden een mooie redevoering, terwijl
boven hun hoofd een kruisvuur van Röntgenstralen bezig is het
laatste restje van hun fotografische platen naar de maan te hel
pen !”
„Lekker!” zei Jan met zichtbare voldoening.
„Wees maar niet bang, Jan, zo’n apparaat hebben wij hier niet
hoor, jij mag zo wel binnenkomen.”
Meteen duwde de chef de deur open en Jan zag een eenvoudig,
langwerpig gebouwtje, waarin een ry contröle-apparaten stond
opgesteld.
„Hier kunnen we nu precies alles controleren, wat er uit gaat,
Jan!”
Er waren rondom schakelborden en meetinstrumenten. Tien
tallen meters, vertelden den technici, dat de zaak naar behoren
draaide.
Hier Holland Badiol
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„Soms seint zo’n buitenlands station wel eens, dat hij ons niet
goed kan horen en dan komt er van de Radiocentrale in Amster
dam direct een telefoontje binnen: Willen jelui even nakijken wat
er aan ’t handje is? Dan is het natuurlijk wat gemakkelijk, dat
wij hier letterlijk alles kunnen nameten en blijkt het dan, dat er
bijv, een atmosferische moeilijkheid is, waardoor de seinen aan
den anderen kant minder goed doorkomen, dan geven wij den
telegrafist eenvoudig een anderen zender. Dat is een kwestie van
even een paar schakelingen veranderen!”
Een ambtenaar stond te staren op een lopende strook papier,
waarop allerlei rare tekentjes stonden, zoals Jan vond.
„Wat is dat voor een ding, meneer?” vroeg Jan.
„Dat is nu een z.g. Recorder jongen! Recorder wil in het
Nederlands zeggen: Opschrijver! Met dit ding controleren wij
tegelijkertijd twee dingen, ’t is bovendien nog gloednieuw. Eerst
kijken we na of de seinen, die uit Amsterdam van de Centrale
komen wel „gaaf” zijn en ten tweede zien we op dien streep er
vlak onder of de uitgaande seinen in „gaafheid” wel precies
overeen komen. Dit is dus een controle op inkomende- en uitgaan
de tekens! Het apparaat is vrij eenvoudig, een grote electromagneet, die door de stroompjes bekrachtigd wordt en daar
door in hetzelfde rhythme als de gegeven morse-seinen aantrekt.
Net als bij een gewoon 1 ij n telegraaftoestel drukt een schrijfstiftje
tegen een papierlint en je ziet het beeld verschijnen. Zo ziet dat
er ongeveer uit. Verschijnen er nu twee van die beelden onder
elkaar dan kan je precies nagaan of het uitgaande teken vol
komen overeenstemt met het binnenkomende, een „zichtbare” con
trole dus. Hier is bijv, de letter V.

nrm
Als ik je straks over de Bedrijfscentrale in Amsterdam spreek,
dan vertel ik je er wel wat meer van ..
In den hoek stond zachtjes een luidspreker te wauwelen.
„Dat is een controle op de Indië-telefonie, Jan. Kom maar even
hier, dan kan je op de oscillator precies die zijbanden zien,
waarover ik je zo-even al heb verteld.” En ja hoor, ’t was op het
matglazen ruitje precies te zien: Boven trilde een lijntje, daar
zat één telefonie-gesprek, ook het onderste lijntje trilde, daar zat

HIER HOLLAND RADIO

147

een tweede gesprek, terwijl er nog een kanaaltje overbleef voor
een telegram, dat zowat in het midden netjes tussen de beide tele
foongesprekken heenzeulde! Het was een wonderlijk gezicht!
Zo scharrelden ze nog een tijdje rond tussen al die controle
apparaten, het ene nog vernuftiger dan het andere! Toen opeens
de chef zei: „Zeg Jan, ik weet niet hoe jij er over denkt, maar ik
heb razend veel trek in een lekkere kop thee gekregen en jij?”
„Nu meneer, dat zou ik ook wel lusten!”
„Prachtig kerel, dan gaan we samen op stap naar het
restaurant.”
Onder het lopen vertelde de chef nog, dat Kootwijk Radio een
eigen dorp heeft gebouwd, er wonen daar nu al meer dan dertig
gezinnen. Ze hebben er een Ontspanningscommissie, die de lange
winteravonden tracht te bekorten door Toneel en Film. Want ’t
is een feit, dat juist zij, die zorgen voor de communicatie tussen
vele landen ter wereld en een centrum zijn van vermaak en
muziek, voorzo-ver het den omroep betreft, zelf... op de meest
afgelegen plaats van ons Vaderland vertoeven!

„De thee in het restaurant van Kootwijk-Radio is even prima
als de modulatie van onze zenders,” zei de chef tevreden, toen
hij een lekkere sigaar opstak!
Jan beaamde dat van harte, maar de woelwater had geen rust,
hij voelde geen vermoeidheid, zelfs niet na het ronddrentelen wat
hij op het radio-station had gedaan.
„Meneer,” begon hij, „ .. u zoudt me nog vertellen van het
Radio-oor op Noordwijk . ..”
De chef dacht aan zijn vermoeide benen en aan zijn lekkere sigaar,
maar vriendelijk als hij was, begon hij toch direct te vertellen en
zijn verhaal luidde ongeveer als volgt:
„Ik herinner me, Jan, dat ik een tijdje geleden eens een dienstbezoek aan NORA, dat is de officiële naam voor NoordwijkRadio, moest brengen en bij die gelegenheid heb ik meteen kennis
gemaakt met onze collega’s aan den anderen kant.
Eerst gingen we naar Noordwijkerhout en toen langs het Langeveld over een heel smal paadje, waar de auto precies op paste.
De Beheerder van dat station kent den weg blijkbaar op zijn
duimpje, want hij bracht ons ’s avonds in het stikdonker met
een gangetje terug! Enfin, we kwamen ten slotte bij het oer
woud van antenne-masten, ongeveer zoals je hier op Kootwijk10*
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Radio te zien krijgt. Ze zitten daar in Noordwijk gezellig achter
den duinrand en dat is maar goed ook, want je waait er anders
weg als het een beetje stormt!
Het hoofdgebouw is een laag, langgerekt gebouw, met een paar
kantoren voor het administratieve personeel en een apart kantoortje voor den Beheerder van NORA.
Er hing een grote landkaart aan den muur met alle radio
verbindingen er op, die NORA dag en nacht zo netjes voor
ons opvangt. Want natuurlijk hebben zij daar dezelfde diensten
als wij hier. Als wij namelijk zenden, moeten zij luisteren naar
het tegenstation!”
„Heeft NORA ook roepletters meneer?”
„Neen vrind, dat kan toch niet! Ga maar eens na, wij hebben
hier hele series zenders staan, allemaal met eigen roepletters en
het ene moment zendt bijv, onze PEM en het andere weer PDS.
Het tegenstation roept eenvoudig den roepnaam van den zender,
waarmede het in verbinding is, bijv. PDS. Wat NORA uit de
lucht opvangt, stuurt het met een gewonen kabel, via de lijn
Amsterdam-Rotterdam door naar de bedrijfscentrale in Amster
dam.
Om nu maar eens met de antennes te beginnen! Ook NORA
past het „beam”-systeem, het straalsysteem toe. Achter elke an
tenne is precies nog zo’n antenne neergezet, die het ontvangen
uit een zekere richting bevordert. Ook hier zijn de antennes neer
gezet in zodanige richting, dat ze loodrecht op de ontvangstrichting staan. Nu weet je wel, dat ultrakortegolf-ontvangst ver
schrikkelijk gevoelig is voor allerlei storingen! Auto’s bijv, kun
nen gemeen storen, want de bougies vonken regelmatig tijdens
het rijden en dat geeft een allervervelendst riktiktiktiktik in den
ontvanger. Als je thuis een ultra-kortegolftoestel hebt, zal je dat
wel eens gehoord hebben!”
„En óf meneer, ook stofzuigers kunnen zo lastig zijn als er
’s morgens mooie muziek is!”
„Precies, en om alle storingen nu zoveel mogelijk te voorkomen
hebben wij in Noordwijk alle draden, die van de antenne komen
netjes in geïsoleerde koperen schermbuisjes gelegd en zo komen
ze onder den grond binnen op een groot verdeelbord! Er staan
een massa antennes en elke antenne en natuurlijk ook elke
„beam” heeft zijn eigen knopje, waar hij op binnen komt. Het is
natuurlijk heel gemakkelijk, om door middel van een paar snoeren,
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die ook zwaar afgeschermd zijn, de beams en antennes onderling
te verwisselen, zodat ook de ontvangstrichting desgewenst onmid
dellijk omgewisseld kan worden!
Van dat verdeelbord lopen weer geïsoleerde kabels naar de af
zonderlijke ontvangtoestellen, die allemaal netjes een bordje
dragen, waarop je kunt zien met welk tegenstation ze werken.”
„Staan dan altijd dezelfde toestellen ingesteld, meneer, dan heb
ben ze het daar eigenlijk erg gemakkelijk!” vond Jan.
„Ja, in den regel blijft een ontvanger 24 uren ingesteld op één
zender als daar geregeld verkeer mee is, maar op vaste uren
wordt het ontvangtoestel desnoods even bij geregeld en vanzelf
sprekend als de telegrafist op de Bedrijfscentrale in Amsterdam
even belt met de boodschap: „Hé meneer, WLL of een ander
Amerikaans station wordt zo onduidelijk”, dan proberen wij
direct of het misschien hier aan de afstemming kan liggen. Ook
hebben ze er nog een heel typische antenne, namelijk een z.g.
„aardkruis”, dat zijn in den grond ingegraven geïsoleerde draden
in kruisvorm, die gebruikt worden voor de ontvangst van de
Europese zenders.
De ontvangtoestellen zelf moet je je voorstellen als een hele rij
naast en op elkaar gestapelde „laden”.
„Laden,” zei Jan verwonderd, „het is toch geen winkeltje?”
„Ja, inderdaad houten laden, met een ebonieten voorkant en
van binnen rondom afgeschermd met bladkoper, om van buiten
komende storingen te voorkomen. Elke trap van versterking kan
gewoon als een lade uitgetrokken worden, als er iets veranderd
of verwisseld moet worden; door heel vernuftige „mes-contacten”
schuift de hele zaak weer netjes in elkaar! Bij elk toestel ligt
een aparte kaart, waarop de luisteruren zijn aangegeven en
precies op tijd begint de ambtenaar uit te luisteren of hij het
station, dat op moet komen, hoort. Zodra hij de verbinding heeft,
geeft hij de zaak door naar Amsterdam, via den gewonen kabel!
Ja „gewoon” is die kabel nu eigenlijk ook weer niet, want
er gaan liefst 6 telegraaf- of telefoon-gesprekken, (want NORA
vangt ook de Indië-gesprekken voor ons op,) tegelijk op dien kabel
naar Amsterdam door! Men verschuift eenvoudig de trillings
getallen van de stromen zodanig; dat ze elkaar niet meer kunnen
raken en in Amsterdam zeven ze het hele zaakje weer keurig in
6 telegraaf- of 6 telefoon-gesprekken, al naar gelang wij er hier
ingestopt hebben, uit!”
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„Komt dat geluid daar erg zwak binnen uit Indië, meneer,”
informeerde Jan.
„Ja, dat begrijp je, hè, dat heeft na die lange reis nogal wat
versterking nodig. Daar gaan heel wat lampjes en spoeltjes mee
gemoeid. Maar toch weten ze die spanning zodaning op te voeren,
dat ze de ontvangst met een spanning van U/2 tot 2 Volt in den
kabel stoppen, die er dan met een halve volt spanning weer uit
komt in Amsterdam. Onderweg is het spanningsverlies dus zowat
één Volt spanning, maar die halve volt is meer dan voldoende om
de relais in de hoofdstad op den zolder van het Postkantoor op den
Dam te laten aanslaan! Als je al die ontvangers zo naast elkaar
hoort kwetteren, want men luistert wel eens voor controle mee
op een klein luidsprekertje, is het precies of je een vergadering
van den Volkenbond meemaakt! De Japanner sjilpt naast een
Amerikaan, en een Amsterdamse juffrouw kwebbelt ergens in
Batavia, zonder verraad te plegen aan haar smeuige Mokumse
dialect. Daarnaast piept een Pool en daartussendoor bromt de
een of andere Noor! Dat gaat daar heel gemoedelijk, vooral om
dat de radio nu eenmaal geen paspoorten nodig heeft!
Met Amerika heeft Nederland buitengewoon veel verkeer, dat
komt soms op vier ontvangers tegelijk binnen. Ook hier hebben
ze zo’n recordertje, zoals ik je al heb laten zien, waar ze de
ontvangst geregeld mee controleren. Het interessantste is natuur
lijk de Indië-telefonie! Als je nagaat, dat die hoge antennes als
grijpgrage vangarmen daar buiten de uiterst zwakke stroompjes
weten op te vangen en je ziet die ingewikkelde apparaten dan
dat uiterst tere goedje opfokken tot een stroom met een span
ning van 2 Volt sterkte, dan neem je onwillekeurig toch je
deukhoedje af voor de lui, die dat zo netjes in elkaar gezet
hebben. Want zoals je weet stuurt ook Indië met het enkele zijbands-systeem uit, en moeten wij op NORA eerst weer zelf een
draaggolf gaan mengen bij het ontvangen trillinkje, om hoorbaar
geluid te krijgen. Dan zitten er nog 3 door elkaar, die weer
stuk voor stuk uitgezeefd moeten worden en dat komt allemaal
netjes op één stopcontactje terecht!”
„Zo’n soort radio-hutspot eigenlijk,” lachte Jan.
„Ja, daar lijkt het bijzonder veel op, met dien verstande, dat
we de „uitjes”, de „aardappeltjes” en de „worteltjes” weer
keurig netjes uit den stamppot vissen alsof er niets gebeurd
was!”

HIER HOLLAND RADIO

151

„Wat zullen die mensen toch opgekeken hebben, toen ze voor
het eerst helemaal met Indië konden spreken!”
„Natuurlijk, vroeger was dat een heel nieuwtje, maar nu is
dat allemaal alweer zo gewoon geworden. De mensen hebben
nauwelijks in de gaten, dat ze met Indië bellen. De geluidssterkte
is precies zo, of zelfs nog sterker, alsof je met de stad telefoneert.
Voor hardhorende mensen voeren wij de sterkte op verzoek zelfs
nog een beetje op! Maar niet alleen de gewone mensen waren
verbaasd, ook de hoogste chefs waren wat in hun nopjes, dat
begrijp je wel! Ik heb eens een koddig verhaal gehoord, dat wer
kelijk gebeurd moet zijn bij de opening van een bekend buiten
lands radio-ontvangstation. Daar zou een heel hoge meneer, een
Minister wel of zo iets, komen om het station officieel te openen.
Maar zie je, de aethergolven geven nu eenmaal niets om hoge
hoeden en deftige toespraken, en het ongeluk wilde, dat op
dien plechtigen dag met al die hoge hoeden, die aethergolven blijk
baar vacantie wilden houden. Geen geluidje kwam er door van
het station, dat ergens aan den anderen kant van den evenaar
lag. Den helen morgen transpireerden de marconisten en tikten
den morse-sleutel bijna kapot, om het andere station maar te
vragen nog meer energie in de antenne te slingeren. Niets
hielp, het station bleef onhoorbaar. Twee uur precies zou het
station officieel geopend worden. De pers was al aanwezig, er
waren heel hoge officieren en niemand mocht in een straal van
2 kilometer naderen met een auto of zo-iets, om de ontvangst
maar niet te hinderen. Om kwart voor tweeën was er nog geen
verbinding en je begrijpt wel, dat de chef van den dienst met
een hoofd als een kwaden kalkoensen haan rondliep van de
zenuwen. Toen bracht een jong marconistje uitkomst. Hij fluis
terde zijn chef wat in het oor! Eerst werd de chef nog nijdiger,
maar de jonge man hield vol en toen zwoeren die heren mar
conisten, hun chef incluis, een duren eed, om er nooit iets van
te verklappen ...
De klok sloeg twee uur, de Minister nam zijn mooie, hoge zijen
af, sprak vervolgens vele wijze woorden en knipte met een zil
veren schaar een zijden koordje in de nationale kleuren door . ..
Tatatata brulden alle luidsprekers opeens. Prachtig helder
kwamen de morsetekens door en de Minister, die geen jota van
radio of van morsetekens af wist, stond glimlachend en goed
keurend knikkend naar de ingenieurs, met volle aandacht te luis-
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teren. Op een zilver beslagen blocnota noteerde onder hoogspan
ning de chef-marconist met zijn haar in zijn mooiste scheiding,
in zijn beste pak, de morse-tekens, die daar uit den luidspreker
rolden ..
Ze waren aan den anderen kant zeer vereerd, dat de Minister
zelf het station had willen openen en meer van die dingen. Zijne
Excellentie was zeer gevleid en terwijl glazen champagne werden
geheven op het welzijn van den nieuwen dienst en de knappe
koppen van de ingenieurs, klom heel voorzichtig het jonge marconistje van het krakende zoldertrapje, zorgvuldig onder zijn jas
een zoemer-apparaatje verbergend, waarop hij onder de hanebalken het hele telegram had zitten te tikken. Ze hebben het nooit
geweten op het Ministerie en ik hoop, dat ze in dat vreemde
land dit boek nooit onder de ogen krijgen! Nu, op NORA heb
ben ze ook wel eens getranspireerd, hoor! Als er bijv, officiële
gesprekken waren, wanneer H.M. de Koningin met Indië sprak,
of onze Minister-President. En ook toen die Indische prinsessen op
het Hofbal voorgedanst hebben. Dat werd alles uitgezonden naar
Indië en zowel Kootwijk als Nora zetten hun beste beentje voor,
dat begrijp je wel!”
„Kootwijk en Nora zijn dus hofleveranciers?” lachte Jan.
„Zeker en daar zijn ze wat trots op hoor! Meer dan eens ge
bruikt een of meer leden der Koninklijke familie onze zenders.
Je begrijpt, dat men dat in ons Indië op hogen prijs stelt, de stem
van onze Koningin of de Prinses en Prins Bernhard door de
radio te horen.”
„Wat zullen ze daar blij zijn, als het nieuwe Prinsesje eens
door de radio praat!” zei Jan.
„Dat zal nog wel eventjes duren, vrindje,” lachte de chef.
„Weet je wanneer ze het daar ook erg druk hebben? Met Kerst
mis en Nieuwjaar. Elk jaar gaan meer mensen gebruik maken
van onze perfecte verbinding met Tropisch Nederland, om hun
vrienden en bekenden persoonlijk geluk te wensen. Er zijn men
sen, die daar het hele jaar trouw voor sparen!
Die telefonistes daar hebben in de afgelopen jaren al heel wat
meegemaakt, lief en leed, dat zal je wel begrijpen! Leed, bijv, toen
een oude dame, die stervende was in een ziekenhuis te Utrecht, zo
dolgraag nog even met haar dochter in Indië wilde spreken. Snel
werd een verbinding tot stand gebracht en kon de dochter in het
verre Indië de laatste momenten van haar moeder toch nog meeJ
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maken. Ja, dat was diep tragisch, Jan!”
„Maar . .. gelukkig zijn er ook andere gebeurtenissen, die van
vrolijker aard zijn: Die Amsterdamse juffrouw bijv, die voor het
eerst met Indië telefoneerde en bij het horen van het zachte
ruisende geluid, dat bij radio-telefonie nu eenmaal onvermijdelijk
is, verrast tegen de telefoniste zei: „O juffrou, je ken wel hore,
dat ’t van oversee komt, je hoort sebiet het ruisen van de see!”
Typisch is ook, dat alle telefonistes het er over eens zijn, dat,
wanneer de hele familie een gesprek met Indië houdt, eerst
Moeder, dan de kinderen en dan pas heel achteraan. .. ook
Vader wel eens een beurt krijgt! Je moet je die telefooncentrale
voor Indië zó voorstellen! Een heel rustige, moderne kamer, met
in het midden een rij schakelkastjes, met allerlei stoppen, zoals je
wel eens in de hotels ziet, voor de verschillende onderlinge ver
bindingen. Een telefoniste met een koptelefoon op en een microfoon
op de hoogte van den mond bevestigd, luistert alle gesprekken
mee, om na te gaan of het geluid wel goed van beide zijden over
komt. Deze juffrouw staat natuurlijk onder ede en mag geen
woord verklappen wat zij aan de telefoon heeft gehoord. Je be
grijpt, dat P.T.T. daarmee uiterst streng is!
Bij die ene juffrouw komen alle verbindingen, zowel van Indië
als van Holland, bij elkaar, want evenals hun collega’s van de
Radio-Bedrijfscentrale, bedient het personeel van de Radiotelefonie
in Amsterdam het gehele land. Als Rotterdam, Den Haag, Gorkum of welke plaats ook, met Indië wil spreken, dan vragen zij
eerst per interlocale telefoon de radiotelefonie-centrale in Am
sterdam aan, in het z.g. Nieuwe Postkantoor (Geldkantoor), dat
aan den overkant van het bekende Postkantoor in de hoofdstad
is gelegen. Pas daar verbindt de Amsterdamse juffrouw door
met Indië. Omgekeerd als Indië met Rotterdam, Haarlem of
waar dan ook wil spreken, dan komt de zaak eerst in Amster
dam in de centrale terecht en wordt vandaar doorverbonden.”
„Die juffrouw zal het wel druk hebben, meneer,” merkte Jan
op.
„Ja, op de spitsuren wil het wel eens druk lopen. Je begrijpt,
dat er meer dan één centrale is en zo kan het drukste verkeer
gemakkelijk onder de knie gehouden worden! Een leuk gehoor is
dat' wel, bijv.: Hallo Gorkum, hier komt Batavia voor u! Of
„Bandoeng” wilt u even wachten, hier komt de abonné in Rot
terdam! Toen ik er laatst was, kreeg ik meteen weer eens een
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mooi staaltje van activiteit van P.T.T. te horen: Iemand uit den
Haag moest spreken met zijn vertegenwoordiger in Soerabaia,
maar die meneei' bleek niet op zijn kantoor te zitten. Het was
zeker mooi weer in Indië en die meneer schepte bepaald een
luchtje! De pientere Amsterdamse juffrouw informeerde eens bij
den Haagsen abonné, of hij misschien wist waar zijn vertegen
woordiger kon zitten. Heel misschien wel bij Die of Die, luidde
het antwoord, maar ik weet het niet zeker. „Goed,” zei de juf
frouw, „we zullen meneer eventjes opzoeken.” Intussen ging een
volgend gesprek door om geen vertraging te veroorzaken.
Nauwelijks was dit afgelopen of daar kwam Indië al met de
boodschap: „We hebben meneer X al gevonden, hij was inder
daad bij de firma Die en Die. Spreekt u maar . . .” riep de Am
sterdamse telefoonjuffrouw en floep . .. daar had het verloren
schaap zijn baas te pakken!”
„Dat is kolossaal,” vond Jan.
„Oh, maar nog niets vergeleken bij den meneer, die uit Indië
werd opgebeld, met een dringend bericht vooraf en . .. die op een
mooien zomerdag, met een gerust geweten was gaan zeilen! De
handige telefoonjuffrouw wist er wel raad op. Zij belde het kan
toor op en informeerde of meneer ook lid van een zeilvereniging
was. Ja, dat was hij inderdaad en ze vertelden meteen welke.
Ring. . . het clubgebouw opgebeld en geen vijf minuten later
was de meneer ergens op de plas gepraaid, omdat de steigermeester met een snel motorbootje er achteraan gegaan was. Je
begrijpt wel, dat die meneer raar op zijn neus gekeken heeft,
toen hem door een scheepsroeper nageschreeuwd werd: Hé
meneer, kom eens gauw terug, Indië is aan de telefoon!”
„Weet je wat steevast voorkomt? Zodra iemand voor het eerst
met Indië telefoneert vraagt men elkaar: Hoe laat is het nu bij
jullie en altijd wil Indië weten: ligt er sneeuw bij jullie en dan
gaan ze aan het overdrijven. Indië heeft het altijd verschrikkelijk
warm en in Holland hebben ze ’t vreselijk koud, ook al vallen
de mussen zowat dood uit de bomen van de hitte! Dat hoort er
nu zo eenmaal bij!”
„Maar als iemand nu geen telefoon heeft thuis, hoe weet hij
dan, dat ze uit Indië tegen hem willen praten?” informeerde
Jan.
„Kijk, dat gaat zo: De man in Indië gaat naar het telefoon
kantoor en vraagt een gesprek met Amsterdam, bijv. aan. Dan
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verzoeken de ambtenaren hem morgenochtend of middag terug te
komen op dien en dien tijd. Intussen telegrafeert Indië en als er
haast bij is wordt er ook wel eens getelefoneerd, naar Holland,
dat een gesprek is aangevraagd met Die en Die. Direct gaat er
dan een telegrambesteller naar het adres met een Oproepbericht,
en zo mogelijk wacht hij op antwoord, of het den abonné op den
vastgestelden tijd schikt. Hij komt dan naar de spreekcel in het
Postkantoor en de juffrouw zegt: U kunt spreken en ... klaar is
Kees, voor de rest zorgt P.T.T.!
Zodra het gesprek begint, zet de juffrouw een tijdmeter aan,
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dat wil zeggen een netto- en een bruto- tijdmeter. Mocht de ver
binding even haperen of onduidelijk zijn, dan houdt de juffrouw
de netto-meter eventjes tegen en zodoende krijgt de abonné ruim
„waar” voor zijn geld. Bruto en netto-tijd worden met Indië vergeleken en aan de hand daarvan den juisten te berekenen tijd
vastgesteld.”
,,’t Lijkt me wel leuk, dat men met zoveel mensen tegelijk kan
spreken, dan delen ze meteen de kosten ook,” vond Jan.
„Zeker, in Amsterdam hebben ze wel eens een completen bruids
stoet op het Postkantoor gehad, die met Indië wilde spreken en
dat ging prachtig! Je kunt zelfs telefonisch vergaderen in Neder
land, dat is allemaal weer heel gewoon! Heb je wel eens gehoord
van iemand, die „met den handschoen” getrouwd is Jan?”
„Neen, meneer wat is dat nu?”
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„Kijk eens, als twee mensen verloofd zijn en de man gaat
vooruit naar Indië dan kan zijn bruid, voordat zij later naar
hem toegaat, hier alvast trouwen, en hij in Indië. Een oom speelt
dan op het Stadhuis eventjes voor „bruigom”. Dat huwelijk is
dan voor de Wet geldig. Nu komen die „handschoentjes” op den
heugelijken dag natuurlijk graag eventjes met den bruigom in
Indië in telefonisch contact. Dat is wat aardig, vooral als bruid
en bruigom samen afspreken, op hetzelfde moment de ringen aan
te doen. Dat wordt dan een heel plechtig moment, dat snap je
wel!”
„De ontvangtoestellen en de zender in Indië staan toch in
Bandoeng, nietwaar meneer?”
„Dat wil zeggen, niet zo bar ver daar vandaan, in Rantja
Ekkek. De ontvangers staan daar weer een heel eind vandaan.”
„Net zoals in Holland dus met Noordwijk en Kootwijk!”
„Ja, ongeveer zo,” beaamde de Chef. Hij schoot in een lach
en toen Jan naar de oorzaak van dat gegrinnik informeerde,
vertelde de Chef: „O, ja dat is ook nog eens een zotte ge
schiedenis geweest! Toen een dame eens met haar dochter in
Indië telefoneerde, haalde zij aan het einde van het gesprek een
zakdoek voor den dag en wuifde daarmee in de richting van
het telefoontoestel. Dag kind, riep ze, tot ziens hoor. Blijkbaar
kwam haar weer in gedachten, dat zij haar dochter eens naar
de boot bracht en toen met haar zakdoek stond na te wuiven!
Ja, ik heb je al gezegd, ’t is daar een lach en een traan! Ha,
daar schiet me nog een koddige geschiedenis te binnen! De
telefoonjuffrouw vraagt altijd vriendelijk of zij misschien behulp
zaam moet zijn bij het telefoneren als de mensen niet al te vlot
met de telefoon kunnen omgaan. Een kordate dame wees alle
hulp van de hand. Dacht de juf misschien, dat zij niet kon
telefoneren, zij had geen hulp nodig. De juffrouw verdween be
scheidenlijk, om een ogenblik later bericht te krijgen van den
technischen dienst, dat er iets moest haperen, want het gesprek
kwam niet door. De juffrouw toog voor alle zekerheid op on
derzoek uit in de telefooncel en zag tot haar verbazing, dat de
flinke dame het spreekhorentje aan haar oor en de oorschelp voor
haar mond hield! Ze heeft toen keurig op de deur getikt en
waarschijnlijk niet zonder leedvermaak gezegd: „mevrouw, zoudt
u de telefoon niet zo willen houden!”
„Moet die dame maar niet zo opscheppen,” vond Jan.
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„Ja, jongmens, dat mag jij zeggen, maar het personeel van
P.T.T. moet onder alle omstandigheden voorkomend tegen het
publiek blijven!”
„Krijgen ze wel eens ruzie aan de telefoon met Indië,” vroeg
Jan lachend.
„Ja, dat zal zeker wel eens voorkomen, dat begrijp je wel!
Maar... één ding hebben ze voor! Teneerste staan ze 12000
Kilometer van elkaar af en ten tweede... ze kunnen elkaar
nooit in de rede vallen of door elkaar schreeuwen!”
„Hoe komt dat dan, meneer?”
„Daarvoor hebben ze een z.g. Vork-installatie uitgevonden, Jan.
Dat ding functionneert zodanig, dat wanneer Holland spreekt,
Indië niet kan zenden, daarentegen, wanneer Indië spreekt, Hol
land automatisch zijn mond moet houden. Als laatste nieuwtje
hebben ze het zo gemaakt, dat eventueel Indië nog wel door kan
komen, zonder te storen, voor het geval de verbinding eens min
der gunstig zou zijn.”
„Maar als de mensen nu elkaar direct antwoord geven, gaat er
dan niet een stukje van den zin verloren?”
„Zelfs geen tiende lettergreep Jan,” lachte de chef, „want je
moet niet vergeten, dat die vorkinstallatie binnen de 6 milli
seconden werkt, dat is dus 6 duizendste delen van een enkele
seconde, zo snel kan je niet eens praten!
Bij die Vorkinstallaties zitten meteen een paar technici, die
het stemgeluid bijregelen, want elk mens praat natuurlijk weer
een beetje zwaarder of lichter dan de andere. Daarmee verandert
ook de modulatie-diepte. Ik heb je al verteld, dat er twee of drie
gesprekken tegelijk over één golf gaan en die drie uitzendingen
moeten zodanig „gemoduleerd” worden, dat ze elkaar niet storen.
Voorlopig is dat nog „handwerk,” hoewel er reeds proeven wor
den genomen met automatische modulators.”
„Dat laatste begrijp ik niet helemaal, meneer,” erkende Jan
eerlijk.
„Nu, wat moduleren is, dat weet je al, dat is het zogenaamde
„bespreken” van den zender. De volle modulatie is natuurlijk
100 % en nu heeft die technicus, die dit gedeelte van den dienst
verzorgt, niets anders te doen dan die 100% netjes te verdelen
over de drie uitzendingen. Net partjes van een sinaasappel, die
eerlijk verdeeld moeten worden, gesnopen?”
„Dat wel, meneer, maar ik begrijp nog niet hoe die „vork”,
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zoals u dat noemt, zomaar helemaal uit zich zelf kan gaan wer
ken, als iemand in Indië of in Holland begint te praten.”
„Goed, dan zal ik je geheugen eens opfrissen! In Scheveningen
heb je de zakelijke Omroepzender gezien, nietwaar? Herinner je je
nog, dat die zender op „halve kracht” stond, toen hij niet „be
sproken” werd en dat die meneer in Rotterdam ineens begon te
praten en . .. floep de lampen op den zender in Scheveningen
meteen op volle kracht „bij stonden.” Door eenvoudig in den
microfoon te praten, ontstonden direct electrische trillinkjes, die
een heel fijn gevoelig relais in werking brachten, waardoor de
zender op volle kracht overging. Iets dergelijks gebeurt er in
principe bij de Vork-installatie bij de Indië-telefonie. Alleen heb
ben ze daar nog rekening te houden met kleine moeilijkheden,
zoals atmosferische storingen e.d., die even trouw de vorkinstallatie kunnen openen of sluiten als de menselijke stem. Daarom
is er een zeer geroutineerd technicus tussengeschakeld, die met
grote vaardigheid de al te ijverige „Vork” corrigeert. En dan
komt zijn collega er bij, die van de hele zaak „haché” maakt!”
„Haché, meneer,” lachte Jan verwonderd, „hoe komt u daar
bij?”
„Wel, tot dat de technicus, die de „vork” bedient, er aan te
pas kwam, was het geluid gewoon hoorbaar en iedereen, die een
koptelefoon zou nemen op die afdeling, zou het kunnen afluis
teren, en nu komt de grote voorzichtigheid en . .. de technische
kennis van P.T.T. pas goed naar voren! Ook al zou men het geluid
van de drie gesprekken zo maar door middel van de Kootwijkse zen
ders den wereldaether inslingeren, dan zou niemand, ook niet met de
beste ontvangtoestellen, die gesprekken kunnen ontcijferen, want...
Kootwijk onderdrukt zoals ik je al verteld heb, de Draaggolf. Het
station, dat de gesprekken wil opvangen zou dus moeten begin
nen om de draaggolf zelf bij te mengen, en op zichzelf zou dit al
een heksentoer betekenen. Maar P.T.T. biedt het publiek zelfs
een nog grotere veiligheid, door het uitgezonden geluid zo te ver
draaien en te vervormen, dat er geen touw meer aan vast te
knopen is. Ik zou het niet beter kunnen uitdrukken dan, dat de
technici er een soort geluids-haché van gemaakt hebben. Het mag
veilig worden aangenomen, dat geen mens de Indië-telefonie on
derweg kan afluisteren!”
„Hoe doen ze dat dan, meneer?” vroeg Jan belangstellend.
„Ja,” lachte de chef geheimzinnig, „ik wil je graag op alles
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antwoord geven, wat je me vraagt, dat heb je al gemerkt niet
waar, beste jongen, maar... zie je, dit is een geheim van zo
groot belang, dat maar heel enkele mensen kennen, die vanzelf
sprekend daardoor een grote verantwoording dragen. Daar mag
ik dus verder geen woord over zeggen, dat voel je wel, hè?”
Jan begeep het en . . . ook al had de chef het uitgelegd, Jan
had er toch niets van begrepen, hoor!
Kijk, hier heb je een plaatje van NORA in de Noordwijkse
duinen, het ligt daar mooi hè? (Zie illustratie tegenover blz. 144)
Maar nu moet je eigenlijk nodig weten, hoe het nu verder gaat
met die stromen, die wij hier ontvangen. De telefonie gaat door
naar het Telefoonkantoor in Amsterdam, enz. waar de mensen in
de daarvoor bestemde ruime telefooncellen soms met drie en vier
bezoekers er bij, rustig kunnen telefoneren, of netjes aan huis be
zorgd op het gewone toestel. De telegrafie-ontvangst echter, die
gaat zo-ver mee tot Amsterdam, voor de gezelligheid hutje bij
mutje in den zelfden kabel, maar die komt ten slotte uit op den
zolder van de Radiocentrale op het Telegraafkantoor op den Dam
in Amsterdam. En daar zullen wij in gedachten ook eens even
een kijkje nemen. (Zie illustratie tegenover blz. 160)
Je ziet op die foto al, dat de toestellen staan op tafels, die op
lange rijen staan. Twee afdelingen kan je onderscheiden, de
grootste is voor het verkeer met Oost- en West-Indië, Amerika
(Noord en Zuid), terwijl de linkervleugel, die je op deze foto
niet meer kunt zien, geheel bestemd is voor het Europees ver
keer. Hier is dus het Radio-Brein! Zoals je weet, is Kootwijk de
Mond en Noordwijk het Oor. Zo hoort de marconist hier via
Noordwijk, terwijl zijn hand de telegrammen wegtikt over Koot
wijk. Elke marconist heeft hier een schrijfmachine vóór zich
staan, op het eerste gezicht zou. je zeggen: een doodgewone
schrijfmachine! Maar je moet maar eens kijken wat zo’n ding
eigenlijk tikt! Hij ponst netjes een lange strook speciaal ge
prepareerd papier uit, waarop de letters verschijnen als gaatjes.
Hier heb je zo’n stukje papier ...

A

M

S

E

R

D

A

M

160

HIER HOLLAND RADIO

Daar staat nu het woord „Amsterdam” op, Jan.”
„Dat moet je ook maar weten, meneer?”
„Toch is dat niet zo heel erg moeilijk. Heb je wel eens een
Morse-sleutel goed aangekeken?”
„Ja, meneer, toen ik op de telegraafzaal van het Centraal
station in Amsterdam was (Zie het boek „1000 K.M. op een
Groene Jumbo”).”
„Mooi zo, dan weet je je misschien nog wel te herinneren, dat
zo’n Morse-sleutel een z.g. werk- en een rustcontact heeft. Druk
je den sleutel neer, dan sluit je het werkcontact, maar onder
breekt het rustcontact. Want nietwaar, de sleutel is niets meer
dan een gewoon hefboompje en als je den enen kant neerdrukt,
gaat de andere vanzelfsprekend omhoog.”
„Net als een gewone wip?”
„Precies zo!
Nu moet je goed opletten. Die strook papier werkt nu als een
gewone morse-sleutel! Eén zo’n puntje boven en een puntje be
neden seint een punt uit. Maar een puntje boven en een over
geslagen beneden, wordt een streep. Kijk, die eerste letter A
maar eens aan: Eerst zie je boven en beneden een puntje, dat
seint ook een punt uit, maar dan zie je boven wel een puntje,
maar beneden niets, het werkcontact van het automatische morsesleuteltje blijft dan ingeschakeld staan en seint een streep uit. Zo
zie je achtereenvolgens het beeld van de letters A.M.S.T.E.R.D.A.M.”
„En waar dient dan die streep kleine puntjes voor?”
„O, die is alleen maar voor het „transport.” De strook past
precies in een klein kamrad, dat de strook voortbeweegt. Deze
papieren strook loopt vanzelf over den automatischen morsesleutel
en zo stuurt het telegram een seconde later nadat het getikt is, zich
zelf weg. Eigenlijk is een seconde nog te lang, want de chef heeft
mij wel eens verteld, dat er een ernstige klacht van een effecten
firma kwam, die zich beklaagde, dat een telegram met het ant
woord er op naar en van de beurs te New-York, 1 minuut en
36 seconden duurde. Waarvoor die 36 seconden toch nodig waren,
vroegen ze nijdig. De chef legde de zaak netjes uit, maar de me
neer aan den anderen kant vertelde, dat hij er geen genoegen
mee nam en den Telegraafdienst aansprakelijk stelde voor de
schade, die hij raamde op een ton guldens, 100.000 gulden dus!”
„Nog al geen kleinigheid meneer!”
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„Om den drommel niet, maar ’t liep nogal mee, hoor; die me
neer was niet een van de kwaadsten en ten slotte beloofde hij
van zijn klacht „een ton af te doen.” Toen hebben zij elkaar
netjes goedenmiddag gewenst en de zaak was afgedaan. Maar
dit verhaal geeft je toch wel een goed beeld, met welk een tempo
er tegenwoordig gewerkt wordt. Met radio heeft de zaak op de
Radiocentrale eigenlijk nog maar heel weinig uitstaande. Je hebt
helemaal den indruk niet meer van een zend- en ontvang-installatie, zoals je dat op Scheveningen of op Kootwijk hebt. Als de
zender aan den anderen kant geen telegram uitzendt, laten ze de
verbinding toch bijstaan en onderhoudt men de verbinding door
geregeld de roepletters en VVVVVVVVV te seinen.”
„Wordt die telegrafist aan den anderen kant daar dan niet dol
van, meneer,” zei Jan verwonderd. „Die goeie man zal toch wel
eens kramp in zijn vingers krijgen, denk ik.”
„Welneen, kereltje, dat doen ze niet met de hand. Daar ponsen
ze op de „schrijfmachine” eventjes een bandje voor en plakken
de uiteinden aan elkaar en dat draait dan lustig door den automatischen morse-sleutel en seint dus vanzelf netjes de roepletters
en de VVVVV-tjes er achter aan uit! Dat gaat soms wel een kwar
tier of langer achter elkaar door. Wanneer de telegrafist het
bandje er uit haalt, lopen de rust- en werkcontactjes op den
automatischen morse-sleutel achter elkaar door en hoor je in den
ontvanger: tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-. Luister maar eens naar een
telegrafie-station thuis op den korten of langen golf, dan hoor je
aan die herhaalde snelle puntjes precies als de telegrafist het
bandje verwisselt. Dat is meteen een mooi teken voor den luis
terenden telegrafist, oppassen, mijn collega gaat zijn bandje er
uit halen, nu komt er zeker een telegram!
Ook de ontvangsttelegrafie heeft een schrijfmachine staan,
maar dat is een gewone! Dat wil zeggen er is een inrichtinkje
op gemaakt, waardoor de papieren strook, waarop de ontvangen
tekens in morse-schrift of nog beter in ondulatorschrift voor
komen, voor zijn neus langs glijden naar een groten spoel, waar
het lint weer op draait. Terwijl het lint voortschuift, kan hij het
ondulatorschrift aflezen en tikt meteen het telegram op het for
mulier, dat op de schrijfmachinerol zit.”
„Kan die man dat allemaal tegelijk?” vroeg Jan verbaasd.
„Dat lijkt erger dan het is, Jan. Die telegrafisten moeten in de
eerste plaats goede ... typisten zijn! Zij moeten allemaal kunnen
Hier Holland Radio!
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„blindtikken,” dat wil zeggen, typen zonder naar het toetsenbord
te kijken. Wanneer ze dat niet kunnen, dan zou het een heksen
toer worden. Maar dat wordt hun allemaal op den cursus grondig
geleerd. Zo’n telegrafist zet automatisch, zonder denken eigen
lijk, een letter in morse-tikken over en omgekeerd. Als ze
’s avonds naar huis gaan en honderden telegrammen hebben door
gegeven, weten zij niet eens den inhoud meer. Je moet je dat
precies zo voorstellen als de corrector op een drukkerij. Zo’n
man leest de letters, maar soms niet eens het woord, laat staan
den zin. Daar is een speciale routine voor nodig, dat is alles!”
„Maar als hij het seinen nu eens niet kan bijhouden, of dat er
een vlieg op zijn neus gaat zitten!”
„Dan is er nog geen man over boord. Hij geeft den vlieg een
flinken oplawaai, terwijl hij met zijn voet de strook even lang
zamer laat lopen en direct de verloren schade kan inhalen! Hij
drukt namelijk met zijn voet op een pedaal, net als bij een auto.
Geeft hij „gas”, met andere woorden drukt hij het pedaal flink
in, dan loopt de strook snel en laat hij het pedaal een beetje
„opkomen”, dan gaat de strook langzamer lopen. Dat is een heel
eenvoudig systeem, begrijp je wel?
Elke telegrafist heeft bovendien een rijtje lampjes voor zijn
neus, met de roepletters er bij geschilderd van den zender, dien
hij hier in Kootwijk door middel van zijn relais bedient. Brandt
het lichtje boven de roepletters dan betekent dat: dien zender heb
ik in gebruik. De afdelingschef regelt op een groot contróle-bord
enerzijds de verdeling van de binnenkomende seinen uit Noordwijk en anderzijds de uitgaande seinen naar Kootwijk. Dat gaat
gewoon met stoppen en steekcontacten en zo krijgt elke mar
conist netjes zijn eigen zender en zijn collega naast hem den
corresponderenden ontvanger.”
„Als hij die stoppen nu eens door elkaar gooit,” opperde Jan,
die altijd graag een beetje leven in de brouwerij wilde hebben.
„Ja, dan zou het kunnen gebeuren, dat seinen uit Tokio terecht
kwamen bij een telegrafist, die zit te werken met Amerika en
zou het dus kunnen voorkomen, dat iemand in Tokio vraagt of
er nog zoute pinda’s nodig zijn, terwijl iemand uit New-York
antwoordt, dat de kauwgom de volgende week afslaat. Neen,
daar zorgen ze heus wel voor hoor, maak je maar niet benauwd.
Bovendien verraadt het contróle-lampje op de tafel bij den be
trokken telegrafist direct of de juiste zender „by” staat. Dat is

HIER HOLLAND RADIO

163

dus controle op de controle en wat wil je mooier?
Bovendien houdt de chef daar bij de commutator (zo noemen ze
het contróle-bordje) een oogje of liever een „oortje” in het zeil, of
de ontvangst wel duidelijk genoeg is en kan hij eventueel aan
NORA vragen of het tegenstation niet wat duidelijker kan worden
doorgegeven of kan hij met zijn correspondent overeenkomen, dat
de telegrammen via een anderen zender worden doorgegeven. Dit
laatste moet NORA natuurlijk worden meegedeeld omdat dit ont
vangstation dan den overeengekomen zender van het tegenstation
moet opzoeken op zijn ontvanger om deze daarna naar Amster
dam door te geven. Dat kan vooral bij het vallen van de scheme
ring nog wel eens voorkomen. Sommige „lijnen” zoals de verbin
ding met Amerika bijv., zijn op de spitsuren, bijv, tijdens de
Beurs, zo druk bezet, dat ze op de Radiocentrale toestellen heb
ben met dubbele bediening. Daar gaan dus twee telegrammen
in en uit. ..”
„Maar raakt er dan nooit eens een telegrammetje weg, meneer,
als er zoveel door elkaar in- en uitgaan?”
„Neen, beste kerel, daar is ook voor gezorgd. Ongeveer in het
midden van de zaal zit een meneer met verschillende nummerlijsten
voor zich, die precies noteert welke telegrammennummers er binnen
komen en wie er uit gaan. Want elk telegram heeft een eigen
nummer. Eiken morgen beginnen de zenders en ontvangers met
een nieuw nummer. Met een enkele uitzondering dan, want er zijn
ook buitenlandse stations, die elke week met een nieuw nummer
beginnen. Nu heeft die meneer niets anders te doen dan precies
na te gaan op zijn lijst, of er geen hiaten tussen de nummers
komen. Stel je voor dat Amerika een telegram No. 33 doorzendt
en direct daarna krijgt hij No. 35, dan mist hij vanzelfsprekend
no. 34. Hij waarschuwt dan onmiddellijk den telegrafist, die de
betreffende verbindingen bedient en die vraagt dan weer
direct aan Amerika: Hé, old boy, waar zit jouw nummer 34? Is
het telegram door een technische fout ergens onderweg niet door
gekomen, dan kan dat onmiddellijk herhaald worden door Amerika.
Maar laat ik je direct geruststellen, door je mede te delen, dat dit
hoogst sporadisch, zeg maar practisch nooit voorkomt! Dat werkt
allemaal zo precies en regelmatig!
Ja, jongetje, er is daar heel wat veranderd sedert de eerste tele
grammen uit Indië binnenkwamen, dat begrijp je wel! In het be
gin moest alles op het gehoor worden opgenomen, met behulp van
ii*
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de koptelefoon en toen seinden ze niet sneller dan acht woorden
per minuut! Dat wil zeggen . . . dan moest de verbinding nog heel
gunstig zijn; vaak moest Indië elk woord wel driemaal herhalen,
vanwege de zware luchtstoringen! ’t Was zuiver een onderlinge
sport tussen de ambtenaren in Indië en in Holland, om maar
zoveel mogelijk woorden uit dien chaos van knal-knetter-en-kraakgeluiden op te vissen! Die recorders waarvan ik je zo-even vertel
de, kunnen de binnenkomende tekens met een snelheid van 150
woorden per minuut opnemen en de zaak is even veilig en bedrijfszeker alsof de telegrammen langs den draad kwamen! Voor
elk station is een recorder opgesteld en zo tikken de radio-telegrammen zichzelf geheel automatisch netjes op den band, zonder
dat er soms een mens naar omkijkt! Neen, met radio heeft ’t daar
op die Radio-Bedrijfscentrale dikwijls weinig meer uit te staan.”
„Ik heb ook een „verreschrijver” gezien meneer, die vanuit het
telegraafkantoor netjes hele brieven tikte naar het ontvangstation
in de duinen. Zouden ze dat ook niet voor de telegrafie met In
dië kunnen hebben, dan waren ze meteen klaar en konden ze de
telegramformulieren zomaar in een machinetje zetten. Zou dat
niet gemakkelijk zijn, meneer?”
„Ja, manneke, dat zou het inderdaad, maar ... er bestaan ook
nog zo-iets als luchtstoringen, waar de knapste technicus het
tegen moet afleggen. Zo’n teletype-toestel berust op het principe
van uiterst fijn afgestemde stroomfrequenties, die gemakkelijk
door luchtstoringen kunnen worden ontwricht. Daaraan kan
voorlopig dus nog niet worden gedacht. Met het herhaalsysteem
Bakker-Van Duuren zijn proeven genomen, om daaraan tegemoet
te komen. Wel heeft men in Amerika een uitvinding gedaan, die
het telegrammenverkeer nog maar eventjes driemaal versnelt,
namelijk de moderne Multiplex-installatie, die momenteel met
gunstig resultaat proefwerkt op het Amerikaanse verkeer. Dit
toestel is zeer ingewikkeld. Ik heb er eens in gekeken, maar het
is een warnet van draden, spoeltjes en lampen van jewelste! Je
moet je voorstellen, dat drie telegrafisten tegelijk zitten te seinen,
dan zijn er natuurlijk kleine momenten, dat de punten en strepen
elkaar opvolgen en de zender een deel van een seconde „onge
bruikt” is. Welnu, zelfs die delen van seconden worden bij het
Multiplex-systeem nog benut. Er gaan dus drie telegrammen bijna
gelijktijdig den Kootwijksen zender uit. Door een synchroonmotor met een zelfwerkende corrector, die zowel in het toestel in
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Amsterdam als in het ontvangtoestel in Amerika is aangebracht,
komen die „gemengde” telegrammen nu in dezelfde houding in
Amerika terecht. Door een z.g. electrische stemvork is het syn
chroon (in gelijk tempo) lopen van den motor in Amsterdam en
in Amerika gegarandeerd. We stoppen in één zender dus drie
telegrammen en we krijgen er aan den anderen kant ook weer
netjes drie uit. Alles werkt en corrigeert zichzelf in dit toestel,
het is inderdaad een wonder van techniek!”
„Maar dat doen ze met de Indische telefonie en telegrafie toch
allang,” merkte Jan op.
„Ja inderdaad, alleen met een ander systeem, daar sturen wij
alleen de „zij-banden” uit, waar drie „kanalen” worden gereser
veerd voor telefonie of telegrafie. De Amerikanen zien, naar ik
meen, bijzondere voordelen in hun systeem, vandaar dat wij voor
Amerika ook zo’n installatie op de Radiocentrale in Amsterdam
hebben staan. Hierbij wordt dus de „volle” breedte van den golfband benut, in tegenstelling met de zij ban dsysternen, waar slechts
een derde wordt benut voor elk telegram. En dan stond er nog een
heel belangrijk apparaat, namelijk ... de Beeldtelegraaf.”
„O ja, u hebt verteld, dat die hier op Kootwijk wel voor de
verzending van de stroomstoten zorgt, maar niet voor het eigen
lijke „opnemen” van het beeld.”
„Goed onthouden,” prees de chef. „Zo is het ook inderdaad!
In Amsterdam staat op de Radiobedrijfscentrale een tafel, waar
op een draaiende rol zit, net als bij de ouderwetse gramofoons.
Over die rol wordt als een manchet de te „verzenden” foto ge
klemd. Een foto-electrische cel zoekt het hele beeld af, dat op de rol
heel langzaam voorbij draait. Een foto-electrische cel is een in
strumentje, bestaande uit een z.g. selenium-cel. Deze cel heeft de
eigenaardigheid meer of minder electrischen stroom door te laten
naar gelang er meer of minder licht op valt. De te verzenden foto
wordt door een buitengewoon scherp lichtje belicht en zo zorgen
de witte partijen in de foto er voor, dat er veel licht op de fotoelectrische cel valt, waardoor deze meer stroom doorlaat, terwijl
de donkere slechts weinig stroom zal doorlaten. De tussenlig
gende „partijen” tussen zwart en wit, de verschillende „grijzen”
laten stroompjes door al naar gelang ze licht of donker zijn. Die
stroompjes worden „impulsen” genoemd en die sturen wij hier op
Kootwijk uit. Of we dus een foto van een minister of van een
beroemde zangeres, van het dikste varken ter wereld of een
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plaatje van een internationale voetbalwedstrijd uit sturen, dat
weten we hier niet eens.”
„Als ik dus goed begrepen heb, dan kunt u die foto’s ook met
den draad uitsturen,” meende Jan.
„Zeker, dat is juist! En dat gebeurt ook heel vaak. Stockholm
bijv, maakt nogal eens gebruik van dien dienst. Vooraf tele
graferen of telefoneren ze en dan zetten ze in Amsterdam de
apparaten in beweging. Met Indië gaat het natuurlijk draadloos
en ook hier moeten de apparaten precies synchroon lopen. Er is
een vastgesteld tempo voor en zodoende draaien zender en ont
vanger in Amsterdam en in Bandoeng even snel.”
„Maar hoe ontvangen ze die „beelden” nu, meneer?”
„Precies als met een gewoon radiotoestel komen de stroom
stootj es binnen en die werken in op een z.g. Kerr-cel. Deze werkt
precies omgekeerd als de foto-electrische cel bij den zender! Deze
zet de lichte of sterke stroomstootjes in zwakker of sterker licht
om, dat inwerkt op een gevoelig gemaakt stuk papier. Gewoon
fotografisch papier, zoals dat algemeen wordt gebruikt. Dit papier
draait op een koker in een donkere ruimte en als het beeld is
opgenomen, wordt het papier precies als bij de gewone fotografie
ontwikkeld.”
„Gaat dat goed meneer?”
„Kijk eens, zo volmaakt zuiver als de gewone fotografie is het
beeld vanzelfsprekend nog niet. De foto-electrische cel is wel ge
voelig, maar elk schaduwtje neemt ze nog niet op en . .. boven
dien, de luchtstoringen spreken wel eens een woordje mee!
Een heel nuttig hulpmiddel, deze beeld-telegrafie, waarvan
vooral ten behoeve van de dagbladen een druk gebruik wordt ge
maakt, zolang de televisie vooral op den groten afstand nog toe
komstmuziek is!”
„Maar in Utrecht op de Jaarbeurs hebben ze toch televisie ge
had, nietwaar meneer, tenminste dat heb ik in de krant gelezen?”
„Inderdaad en heel mooi ook, maar . . . dat was eigenlijk om
het publiek te laten zien, dat de overdracht wel heel prachtig
was, maar men vertelde er meteen bij, dat er voorlopig geen
sprake van georganiseerde televisie-uitzendingen kon zijn! Wel
hebben we in Nederland ook een z.g. Televisie-commissie, waarin
de verschillende omroepverenigingen zijn vertegenwoordigd en deze
bestudeert sedert ca. 1J4 jaar de verschillende mogelijkheden voor
de televisie in Nederland. Voor de Jaarbeurs heeft de fa. Philips
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een hele „Televisie-Trein” geconstrueerd, en het ligt in de be
doeling deze installatie door het gehele land te laten trekken, zodat
iedereen op zijn beurt iets van dit grote technische wonder kan
zien. Het woord Televisie is afkomstig van een Grieks-Latijnse
samenstelling en betekent letterlijk: „vèr-zien”. Nu moet je je niet
voorstellen, dat televisie een eenvoudige variatie op de gewone
radio zou zijn, dat is allerminst het geval. Je moet niet denken
dat men een paar nieuw uitgevonden toestellen met een
gewonen omroepzender zou hebben verbonden en aan de bestaan
de radiotoestellen iets bijgeknutseld had en dan kon zeggen:
Kijk eens, nu hebben we televisie! Daar is geen sprake van! Iets
dergelijks was inderdaad wel het geval met de z.g. grofrastertelevisie, waarmee ook via de gewone omroepzenders in de jaren
tussen 1924 en 1935 ijverig werd geëxperimenteerd. Deze soort
televisie bleek echter op den duur geen voldoening aan de grote
massa te kunnen schenken en de hele zaak werd ten slotte op een
dood spoor gerangeerd. Een heel andere weg moest worden in
geslagen. Maar de „fij n-raster„-televisie eiste de ontwikkeling
van een uiterst ingewikkelde en buitengewoon lastige techniek!
Inderdaad moest men heel aparte zenders construëren, want de
gewone omroepstations konden daarvoor geen dienst doen. De
moderne televisie-uitzendingen hebben plaats op een golflengte
van slechts 7 meter! Dat is zowat even groot als een waslijntje
hè? Televisie is echter niet alleen technisch, maar ook, wat het
programma betreft, veel en veel ingewikkelder dan de gewone
radio-omroep. Bij de geregelde uitzendingen, die uit het Alexander
Palace plaats vinden, is o.a. wel gebleken, dat werkelijk interes
sante televisie-uitzendingen zeer veel geld kosten, terwijl door het
speciale karakter van ultra-korte golven de reikwijdte van den
televisie-zender in den regel niet groter is dan ongeveer 40 K.M.
Wil men dus een heel land van televisie voorzien, dan is het
nodig, dat men een hele serie zenders tegelijk opricht, die onder
ling weer verbonden moeten worden door kabels. En die kabeltjes
zijn wel 100 maal zo duur als een normale telefoonkabel! De
ontvangapparaten zelf bieden ook al vele moeilijkheden. Om den
gewonen omroep te beluisteren, kan men desnoods met heel een
voudige middelen volstaan. Vele jaren lang hebben tal van luis
teraars hun toestelletjes zelf in elkaar geprutst. Met een stevigen
schroevendraaier en een eindje draad kwam je toen al een heel
eind! Zelf een televisie-toestel maken zal practisch gesproken
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zelden of eigenlijk nimmer mogelijk worden. Voor men echter een
compleet apparaat koopt, dat niet minder dan ƒ 1000.— zal kosten,
zal menigeen zich nog wel eens eventjes achter ’t oor krabben!
Maar... toch is dat alles geen reden om bij de pakken neer te
zitten, want de eerste fietsen en auto’s kostten misschien ook wel
tien maal zo duur als tegenwoordig. De televisie maakte gebruik
van hetzelfde grondbeginsel als de bioscoop. Zij berust namelijk
op de traagheid van het menselijk oog, dat een onderdeel van
een seconde nodig heeft om een beeldindruk te kunnen verwer
ken, namelijk ongeveer 1/20 seconde. In plaats van de 24 beel
den per seconde, die men bij de bioscoopfilm projecteert, gebruikt
men bij de televisie 25 beelden per seconde. Zoals je dus ziet,
maakt dit geen belangrijk verschil! Toch is er ook een belangrijk
onderscheid, want bij de bioscoop wordt er telkens een reeks vol
ledige beelden na elkaar geprojecteerd, die te zamen den indruk
wekken, dat het beeld beweegt. Als ik het zo mag uitdrukken, berust
het bewegende beeld dus op een enkelvoudig optisch bedrog. Bij de
televisie echter is ook elk geprojecteerd beeld zelf een optisch be
drog, daar het geheel opgebouwd is uit een enkel lichtend punt
met wisselende lichtsterkte, dat met een fantastische snelheid over
het scherm heen en weer beweegt. Het electrisch oog, waarmee de
televisie-zender „kijkt”, is de z.g. iconoscoop, een vernuftig in
strument, dat zeer veel overeenkomt met de werking van een
gewoon menselijk oog. De iconoscoop geeft het beeld door aan den
televisie-zender, die het op zeer speciale manier uitzendt. Door
den televisie-ontvanger worden deze uitzendingen opgevangen en
het beeld wordt op het scherm van de kathodestraalbuis, die in
dezen ontvanger is ingebouwd, voor den toeschouwer zichtbaar.
In Utrecht kon men zelfs projecties zien van 90 X 120 cm.!
Nu lijkt dat allemaal wel heel aardig, maar er komen toch
buitengewoon grote technische moeilijkheden om den hoek kijken
bij de televisie. Daar is in de eerste plaats de ontleding van het
beeld in punten en lijnen. De eerste, die hierover nadacht was
Nipkow, die toen nog student zijnde, op Kerstavond in 1883 op
een bank in de Philip Strasze in Berlijn gezeten, een uitvinding
deed, die hem voor zijn hele leven meteen beroemd zou maken.
Wat die jonge man ontdekte is de basis geworden voor alle
moderne televisie-systemen. Het ging hier namelijk om de z.g.
Nipkowse schijf. Een bruikbaar model krijg je als je in een oude
gramofoonplaat op een bepaalde manier spiraalvormig en op ge-

De lelevisie-camera, waarin het electrische oog van
den televisiezender, de iconoscoop zich bevindt

De „televisie-trein” van de N.V. Philips
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lijken afstand van elkaar kleine gaatjes boort.
Wat deed Nipkow nu met zijn schijf? Om dat goed te begrijpen
moet je even nagaan, wat het televisie-beeld eigenlijk is. Een
voudig gezegd is het de weergave van een stukje zichtbare
wereld, waarbij we er, evenals bij een plaatje, genoegen mee
nemen, dat de kleuren en de ruimte wegvallen. Een televisie
beeld is dus een weergave van de werkelijkheid, alleen in licht
en donker en slechts met hoogte en breedte. Het televisiebeeld is
dus een oppervlak zonder diepte, meer niet! Nu is het absoluut
uitgesloten, om via een enkele electrische geleiding een oppervlak
uit te zenden. Het enige, wat wel technisch bereikbaar is, wordt

in principe door een schakeling weergegeven en ik wil dat wel
eventjes voor je uittekenen, kijk: Men verbindt een electrische
leiding met een lampje aan de ene zijde en met een batterij en
een verstelbaren weerstand aan den anderen kant. Draait men
den weerstand op en neer, dan gaat het lampje van lichtsterkte
wisselen. Ik kan dus een reeks van donkere en lichte plekken
na elkaar uitzenden, maar niet ineens een verzameling van don
kere en lichte plekken, waaruit eigenlijk een beeld bestaat.
Daar dacht ook onze jonge vriend Nipkow over na! Het televisie
beeld, dat je ineens waarneemt, als een verzameling van don
kere en lichte plekken, moet ontleed worden in een heleboel vlek
ken achter elkaar, die stuk voor stuk volgens hun eigen helder
heid worden overgeseind en zichtbaar gemaakt. Bij een donkere
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plek draai ik dus den weerstand van daareven helemaal in, zodat
het lampje practisch uitdooft. Bij een heel lichte plek, draai ik
den weerstand helemaal uit, waardoor het lampje zo fel mogelijk
gaat branden. Een goed voorbeeld hoe zo’n televisie-beeld er eigen
lijk uitziet, krijg je, als je b.v. een foto in de krant met een
vergrootglas bekijkt. Je ziet dan allemaal puntjes naast elkaar
staan en je zult wel kunnen begrijpen, dat het beeld des te
mooier is, naarmate je meer puntjes gebruikt om het beeld
samen te stellen. Het wordt dan vollediger en gaver, kleine
details komen dan ook nog over.
Wat ik daar net van dien weerstand zei, zou natuurlijk on
begonnen werk zijn! Je kunt een heel beeld niet netjes met de
hand in stukjes verdelen en dan stuk voor stuk in de juiste licht
sterkte overseinen!
Zoals ik je al verteld heb, moet het hele overseinen plaats vin
den in den zender, en de samenvoeging in den ontvanger in min
stens 1/20 seconde gebeuren. Alleen bij een dergelijke snelheid
van „aftasting”, zoals de technische mensen dat noemen, krijg je
werkelijk den indruk, in plaats van puntjes naast elkaar, een
„beeld” te zien. De Nipkowse schijf was het eerste middel om
die aftasting snel genoeg te doen plaats vinden.
Zo’n televisie-beeld wordt natuurlijk maar niet kris-kras door
elkaar afgetast. Men begint b.v. netjes in het bovenste hoekje
links en dan naar rechts. Daar op het eind gekomen, begint men
iets lager, weer links en gaat weer naar rechts, enz. tot het
hele beeld is afgetast. Als men met het ene beeld klaar is, begint
men direct daarop weer aan het volgende, want om het beeld te
zien bewegen, moeten we weer minstens 20 beelden per seconde
hebben.
Nu was het juist de moeilijkheid om deze fantastische snel
heden te halen, waarom het betrekkelijk zo lang duurde voordat
men met de televisie tot practisch bruikbare resultaten was ge
komen. De mechanische middelen, zoals de Nipkowse schijf en
dergelijke, waren ten enenmale veel te traag om dit klaar te spelen.
De aftastlijnen bleven veel en veel te grof. Een voorbeeld daarvan zie
je bij de beelden tegenover blz.176 waarop de aftaststrepen duide
lijk zichtbaar zijn. In de moderne televisie gebruikt men geen
mechanische hulpmiddelen meer. Daar heeft men alles electrisch op
gelost. De noodzakelijke aftastbeweging geschiedt hierbij door prac
tisch massa-loze electronenstralen, die op electrische wijze zo snel als
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men maar wil op en neer bewogen kunnen worden. Bij de moder
ne televisie-systemen heeft de aftasting dan ook met zo’n fijnen
straal en zoveel lijnen plaats, dat er van de aftasting niets
meer te zien is! In Utrecht werd gedemonstreerd met een
televisie-systeem, waarbij men 25 beelden per seconde overbrengt
voor niet minder dan 405 beeldlijnen of beter gezegd, daar deze
25 beelden tweemaal op een iets andere manier worden afge
tast, 50 beelden van 202/2 beeldlijnen per seconde. Dit is ook
meteen het hoogste aantal beeldlijnen, dat bij den tegenwoordigen
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stand der techniek en natuurkunde bereikbaar is. Bovendien is
het beeld zo gedetailleerd, dat nog hogere opvoering van het aan
tal beeldlijnen tegelijk geen doel meer zou hebben.
Bij mijn voorbeeld van het lampje en den weerstand, ging ik
uit van een gewone electrische geleiding. Bij de televisie bestaat
een dergelijke tastbare verbinding natuurlijk niet, daarbij werkt
de aether als verbinding tussen zender en ontvanger. Nu is er
echter nog een andere moeilijkheid, en wel deze. Zoals je wel zult
hebben begrepen, maakt de televisiezender van elk beeldoppervlak
eigenlijk een lijn, die uitgezonden wordt in 1/2s seconde. De
beeldstroken van links naar rechts en zo van boven naar be-

172

HIER HOLLAND RADIO

neden, zitten als het ware aan elkaar geplakt en hetzelfde is weer
het geval met de opeenvolgende beelden. Alles is één lange lijn
geworden met variërende lichtsterkte. In den ontvanger moet die
lijn echter weer precies in stukjes geknipt worden en onder elkaar
geplakt en voorzover het de beelden betreft, achter elkaar gezet
worden. Het is nu wel vanzelfsprekend, dat de zender en ont
vanger daarbij geheel gelijk tewerk moeten gaan. Maakt b.v. de
ontvanger de stukjes van links naar rechts te kort, dan plakt hij
ook alles verkeerd aan elkaar en het gevolg is, een beeld waar
niemand uit wijs kan worden. Om een „gelijk-op” werken van
zender en ontvanger te verkrijgen, worden in de moderne
televisie-techniek na iedere beweging van den aftaststraal van
links naar rechts aparte signalen uitgezonden en eveneens aan
het einde van elk beeld. Dit noemt men met een vreemd woord:
„synchroniseren”.”
„Die student heeft dus wel plezier van zijn uitvinding gehad,
meneer!” merkte Jan op.
„Of ie er zelf veel aan gehad heeft, weet ik niet jongen, maar
in elk geval legde hij op dien Kerstavond den grondslag voor het
draadloos verzien, waarvan de mogelijkheden op dit moment nog
lang niet'overzien kunnen worden! Ik hoorde onlangs nog vertellen,
dat de heer Nipkow intussen al 76 jaar geworden is en als het
een beetje krasse baas is, dan smaakt ie misschien nog het ge
noegen, de resultaten van zijn eigen uitvinding in het dagelijks
leven mee te maken!”
„Daar zullen op de Radio-bedrijfscentrale heel wat telegram
metjes per dag binnenkomen, hè meneer?” vroeg Jan, die het
onderwerp televisie blijkbaar voldoende afgehandeld vond.
„Dat kan je denken! Elk post- en telegraafkantoor in Neder
land, dat een telegram naar Amerika of Indië, Praag, Warschau
etc. te verzenden heeft, komt terecht op de centrale in Amster
dam. Stapeltjes tegelijk op de spitsuren. Rotterdam heeft er zelfs
zoveel, dat ze een handje meehelpen, door de telegrammen zelf
al netjes voor de Amsterdamse zenders uit te ponsen!”
„Hoe gaat dat dan, meneer?” vroeg Jan.
„Dat gaat zó! In Rotterdam zit een telegrafist voor net zo’n
zender-schrijfmachine als de lui in Amsterdam op de Radiobedrijfscentrale hebben. Alleen zit er een kabel tussen van Rot
terdam naar Amsterdam en aan dien kabel zit het ponsmachinetje
verbonden. Dat tikt dus netjes het „telegraaf bandje” kant en
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klaar. In Amsterdam hebben ze dus niets anders te doen dan het
ding in den automatischen morse-sleutel te leggen en, tiktik . . .
tik-tik-tik daar gaat het telegram al door den aether. Geen
seconde gaat er op die manier verloren! Ja, knaapje, dat gaat
op de seconde af. Er staat bij eiken telegrafist een tijdstempel,
dat om de 6 seconden verspringt. De telegrafist heeft niet eens
op een knop te drukken. Hij houdt het formulier alleen maar even
tjes onder het stempel, en het papier zorgt al voor het contact,
prik .. . zegt het stempel en het uur, de minuten en de seconden
liggen vast! Je begrijpt, dat het op de Beurs in Amsterdam en
Rotterdam tijdens de spitsuren natuurlijk een heen en weer ge
draaf is van de telegramjongens, die de berichten direct van het
Beurs-telegraafkantoor moeten doorgeven aan de heren, die staan
te onderhandelen!”
Een kellner kwam op het tafeltje, waar ze zaten te praten,
toelopen.
„Meneer, of u direct even aan de telefoon komt.. .”
„’n Ogenblikje, Jan,” zei de chef, en spoedde zich weg.
Jan keek eens naar buiten, naar het bos van masten en
draden, die daar in den stralenden middag roerloos tegen de
klare lucht stonden. Gewone houten palen, stukken koperdraad,
porceleinen isolatoren ... alles stond er even doodstil bij en toch
klonken daar vlak bij hem de stemmen van Neerland’s handel en
industrie. Daar vlogen telegrammen en zakengesprekken, mis
schien wel draadloze foto’s vlak voor hem voorbij en toch hoorde
je niets dan het sjilpen van een paar brutale mussen, die op een
der tuidraden een ernstig meningsverschil hadden over de lengte
van een regenwurm, die ze hadden gevonden, of zo-iets ... Zo
zaten aan den „anderen” kant op dat moment misschien een paar
rijstvogeltjes te turen naar het tropische maantje, dat helder
scheen over wuivende palmen, terwijl uit een verre dessa de
melancholieke gamelangmuziek zich laat horen ...

HOOFDSTUK IX
We verhuizen naar Huizen! — Hollands stem klinkt door den tropen
nacht! — Petje af voor de Phohi! — Kuren en grillen van een vol
wassen wereldzender! — Druk op den knop in Huizen en heel Indië
zegt: „Ha, daar is de Phohi!” — Een luchtige vergadering! — Op
zoek naar „Oranje Boven”. — Groeistuip jes van een mailboot! —
„Turf in je ransel” voor den ouden generaal! — Een omroeper, die
een uitvinding doet en ten slotte op zijn baadje krijgt!

„Bofferd, die je bent,” riep de chef Jan al toe, toen hij even
tjes later van de telefoon terug kwam.
„Wat dan meneer?” vroeg Jan verwonderd.
„Kerel, er is hier een meneer van de Phohi, je weet wel het
kortegolf station, dat voor de uitzending van muziek en zo voor
de gehele wereld zorgt.”
„Dat station met die nieuwe radio-torens in Huizen, meneer?”
„Precies en toen ik dien meneer vertelde, dat jij hier op bezoek
was om kennis te maken met den radio-dienst, toen zei die
meneer direct: Maar dan moet Jan natuurlijk ook even bij ons
komen kijken. Stel je voor zeg, over radio praten en dan de
Phohi vergeten, dat is even gek als naar Amsterdam te gaan en
den Dam niet te zien! Enfin die meneer zei nog een heleboel
meer en vroeg me ten slotte of je zin had, met zijn auto mee te
rijden naar Huizen ...”
„En of, meneer,” juichte Jan.
Dat was me ook even een pretje, dat begrijp je wel.
„Goed,” lachte de chef, „dan zal ik dien meneer vragen of hij
je even komt afhalen!”
Geen vyf minuten later stond er een snelle auto voor het
restaurant en terwijl Jan den chef hartelijk dank zei voor al het
belangrijke, dat deze hem had laten zien en verteld, maakte hij
kennis met den Phohi-meneer, die hem uitnodigde naast hem in
de auto te komen zitten ...
„Durf je hard te rijden, Jan?” vroeg de meneer lachend.
„Dat zou ik denken meneer,” snoefde Jan, „ik heb op een echte
locomotief wel 90 K.M. gereden!”*)
„Mooi zo,” zei de radio-meneer en weg schoot de wagen over
*) Zie: 1000 K.M. op een groene Jumbo, van denzelfden schrijver.
Uitgave Gebr. Kluitman, Alkmaar.
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het kleine weggetje tussen de heidevelden op weg naar... de
Phohi in Huizen!
Neen, Huizen was eigenlijk niet helemaal juist, want eerst
ging het langs den groten straatweg van Apeldoorn naar Amers
foort en dan direct verder het Gooi door, naar Hilversum.
„Ha, ik zie de masten al,” juichte Jan, die dapper mee zat uit
te kijken, terwijl de Phohi-meneer met een 80- soms 90-K.M.vaartje naar Hilversum tufte.
„Neen, die zijn van den ouden Hilversumsen zender, Jan. Wel
moeten wij in de gebouwen zijn, die achter deze masten liggen.
Dat is namelijk de Nederlandse Seintoestellenfabriek, die je daar
ziet.” Ze zwenkten nu een straat in en reden een poort door,
waar direct al met grote letters te lezen was: Phohi-Studio ...
„Ik zal je hier maar overlaten aan meneer Wybrands, Jan,
dat is één der omroepers van de Phohi, want de heer Startz, zijn
collega, de eerste „announcer” is op het ogenblik niet aanwezig.”
Daar kwam meneer Wybrands al aan!
„Zo jongeman,” begroette hij onzen Jan vrolijk! „Ben je met
meneer Gerritsen meegekomen om de zaak hier eens te bekijken?
Daar doe je goed aan, jongen, want met een minuut of vijftien
begint onze avonduitzending voor Ned. Indië!”
„Avonduitzending, meneer,” herhaalde Jan verbaasd.
„Zeker jongen, op het ogenblik is het in Indië al kwart voor
negen ’s avonds. Daar zitten ze al een uurtje in de buitengalerij
bij den luidspreker op ons te wachten!”
Jan kreeg opeens weer een kolossale bewondering voor het
Wonder der Techniek, dat Radio heet!
„Weet je al iets van de Phohi zelf af, Jan, en heb je wel eens
gehoord wat P C J voor een ding is?”
Neen, dat had Jan eigenlijk nog niet vernomen, dus .. . spitste
hij zijn oren . . .
„Kijk eens, Jan, je bent hier op het, wat het buitenland noemt:
het Happy Station (het vrolijke, of gelukkige station!) En nu is
het wel even aardig voor je, om te horen hoe dat „happy station”
ten slotte gegroeid is uit een bos draad, een paar spoelen en een
paar simpele proef-zendlampen, om het zo maar eens uit te drukken.
Je moet namelijk weten, dat het laboratorium van Philips in Eind
hoven in 1927 al proeven nam met ultra-kortegolf-telefonie, ten
einde een proefverbinding met Ned. Indië te verkrijgen. Dagen
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en nachten scharrelde men met allerlei apparaten. Die wist wat,
en een ander bracht weer een verbetering, maar het grote werk
werd toch verricht onder leiding van Dr. Balth. van der Pol. Eerder
dan men had durven hopen werd het ijverig proberen van dezen be
kenden ingenieur bekroond met groot succes! Het kleine Nederland
heeft op radiogebied reeds menigmaal de wereld met open mond van
verbazing laten staan, ook nu weer! Op 12 Maart 1927 namelijk
kwam er een kort telegrammetje uit Bandoeng, dat het PhilipsLaboratorium in een oogwenk op stelten zette. „Wij horen u”
luidde dit bericht. En dit telegrammetje is ten slotte de oorzaak
geworden, dat het uiterst eenvoudige laboratorium-zendertje,
P.C.J., genaamd, in enkele maanden tijds gepromoveerd werd
tot een wereldvermaard station, met ontvangstrapporten uit alle
delen der aarde! Indië had al heel gauw in de gaten wat een
geweldige aanwinst deze aanvankelijk zwakke omroepzender be
tekende als brug tussen Indië en het Moederland. Kijk, één van
de Indische luisteraars heeft dat goed begrepen en prutste keurig
een mooi „gedenktekentje” in elkaar.”
Jan zag een uit blik gesneden en gestyleerde figuur van een
brug, waarvan de stijlen het woord Phohi vormden. Links was
het blik uitgeslagen in den vorm van een molentje, dat Holland
voorstelde en rechts een palmboompje, dat Indië moest verbeelden.
Een keurig stukje knutselwerk en een hartelijk bewijs van
erkenning en medeleven!
De Phohi, toen alleen nog bekend onder den naam P.C.J. groeide
en breidde zich uit en de kroon werd op het werk gezet toen
H.M. de Koningin en onze Prinses in Juni 1927, dus slechts
enkele maanden reeds na de eerste proeven, voor den P.C.J.microfoon de Nederlanders in Oost- en West-Indië toespraken!
Dat was me een gebeurtenis voor Tropisch Nederland! De kran
ten stonden er vol van en menig gehard tropenman kreeg tranen
in de ogen, toen hij voor het eerst in den stillen tropennacht de
stem van onze Vorstin en van de jonge Prinses hoorde. . .
Het kon niet anders of aan den anderen kant van den evenaar
wilde men zo spoedig mogelijk de proefuitzendingen doen vervan
gen door een geregelden tropenomroep. . . Ministers, technici,
fabrikanten en cultuurondernemingen sloegen de handen inéén.
Veel malen werd er ernstig en soms heel lang vergaderd, maar
ten-slotte werden alle partijen het eens en... de Phohi was ge
boren! En binnen ongelofelijk korten tijd werd de Phohi populair!

Voorbeeld van beeldontleding
(sterk vergroot)

De eerste Nederlandse televisiestudio van Philips te Eindhoven
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„Rimboe-Radio” werd een vaste vriend in de Indische „huis
kamers.”

„Och, dat kan je je hier niet zo goed voorstellen. Als je alle
maal met Hollanders onder elkaar bent, in een Hollands milieu,
dan is dat allemaal zo heel gewoon, als je de radio aanzet en
je hoort Hollandse liedjes en Hollandse voordrachten. Maar. ..
als je ergens in Bengalen of in Turkestan, of in Atjeh in de
binnenlanden, of ergens op een plantage achter Parimaribo zit,
... nu manneke, dan betekent dat „Wilhelmus” en dat: „Goeden
-morgen, Goeden middag, Goeden Avond,” dames en heren, dat wij
altijd laten horen, heel wat meer voor je! Je begrijpt, dat de
grote cultuurondernemingen, scheepvaart-, handels- en petroleummaatschappijen in deze uitzendingen een pracht middel zagen om
hun duizenden employés, die jaren achtereen hun trouwen
plicht vervulden in Tropisch Nederland en elders op dezen aard
bol, verstrooiing en ... soms een beetje troost te brengen. Ook de
Phohi groeide als een jonge reus en weldra werd P.C.J. weer uit
sluitend benut voor laboratoriumzender, waartoe hij oorspronke
lijk ook gebouwd was en kreeg de PHOHI een eigen krachtigen
zender. De ervaringen met P.C.J. kwamen natuurlijk hierbij prach
tig van pas, dat begrijp je! Wat de Philips-ingenieurs daar in
Hilversum voor de PHOHI bouwden, werd een installatie, die
zeker toen en ook nu nog als een unicum in het kortegolf-zendwezen kan worden beschouwd! In het najaar van 1929 begonnen
wij met de proefuitzendingen op 16.88 meter met een beschik
bare energie van 60 Kilowatt. De Phohi was daarmee meteen de
sterkste ultra-kortegolf omroepzender!

De Phohi was een enorm succes, reeds van het eerste „Goeden
morgen, Goeden Middag en Goeden Avond af, dat omroeper
Startz met zijn opgewekt keelgeluid over de oceanen liet schallen . . . Met Kerstmis van het eerste jaar, dat de Phohi draaide,
namen de Amerikaanse zenders over een afstand van ruim
4000 Kilometer de programma’s over. Toen bracht de post alleen
uit Amerika reeds 290 opgetogen dankbetuigingen mee! En daar
zou het niet bij blijven! De pers in Nederlands Indië was opge
togen ! Kijk, hier heb je er nog uitknipsels van. Het Soerabaia’s
Handelsblad bijv, dat schrijft: „Wij achten den naam Phohi,
Philips-Omroep Holland-Indië, uit den tijd, al is deze pas een
Hier Holland Radio!
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jaar in gebruik. Het zal „PHOHA” dienen te worden, d. i.
Philips-Omroep Holland-Aarde ...”
Het is dan ook werkelijk niet genoeg te waarderen, dat de
Phohi zo’n regelrecht contact geeft met dierbare verwanten,
vrienden en bekenden, die ver van hen in het Moederland ach
terbleven. Geen der luisteraars, die daar in rustigen tropennacht
aandachtig luisteren naar de heldere klanken, die het Vaderland
uitzendt, zal zich nog kunnen indenken, dat er eens een tijd
geweest is, dat slechts een uitgelezen troepje ingenieurs in het
nachtelijk uur als eerste bevoorrechten de eerste vleugjes van het
„Wilhelmus” opvingen, dat daar op ruim 12.000 K.M. afstand
op een Maartsen middag op een gramofoonplaatje ergens in
Eindhoven werd afgedraaid, ten overstaan van een paar eenzame
draadklossen en wat zendlampen. Dat is allemaal alweer zo gauw
vergeten, want... zo zegt men aan den anderen kant van den
evenaar: Indië en de Phohi, die horen toch bij elkaar! Als er
ergens „behoefte” was aan een omroep, dan was dat toch zeker
bij de Phohi het geval! En toch... en toch ... de gevreesde
splijtzwam, die in ons kleine vaderland helaas zo welig tiert,
tastte op een gegeven moment ook de Phohi aan! Dat wil zeggen:
aan de eendracht tussen de Phohi-mensen zelf mankeerde niemen
dal, maar de grillige ontwikkeling van den algemenen omroep in
ons land maakte op een gegeven moment een ingrijpen van onze
Regering noodzakelijk. En ja, de Wet maakt vanzelfsprekend
geen onderscheid in ons vaderland. En hoe prettig dat overigens
ook is, zo vervelend was het in dit geval voor onze Indische
luisteraars! Ons vaderland beleefde een droeven tijd van ver
deeldheid, die een donkere bladzijde in de gouden historie van
ons radio-leven, vormde. De Phohi-leiding kon geen genoegen
nemen met de gelijkstelling van de Phohi met de overige omroepzenders en besloot daarom den zender stil te leggen.
Nog had de zender een Holland-België match naar Indië door
gegeven, een ouderpaar door een S.O.S. na 5 jaar weer in con
tact gebracht met hun zoon, deelgenomen aan een z.g. kettinguitzending rond de wereld, maar... op 30 Juni 1930 bereikte
de splijtzwam de Phohi-microfoon en toen klonk op dien avond
over ons Indië voorlopig voor de laatste maal: „Welterusten...
happy dreams” ... toen was het stil... en je moet dat als In
dischman meegemaakt hebben, om je te kunnen voorstellen, wat
ieder Tropisch Nederlander op dat moment voelde!
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Toen pas, nu het te laat was . . . besefte men, welk een kost
baar bezit die Phohi toch al die jaren voor Indië en het Moeder
land had betekend.
Meer dan twee jaren verliepen, maar de zwijgende Phohi
bleef in ieders geheugen en vooral in Indië hunkerde men naar
den dag, dat de zender weer in de lucht zou komen. Steeds meer
ingezonden stukken verschenen in de kranten, interpellaties in
den Volksraad te Batavia waren aan de orde van den dag!
Vergaderingen werden belegd, de stemmen van protest werden al
luider en luider en... zoals het gelukkig altijd in ons Neder
land gegaan is, ten slotte zegevierde het Gezond Verstand weer en
zo kon in het Najaar de Indische pers juichen: Een compromis
is bereikt... de Phohi gaat weer zenden! In tegenstelling met
vroeger echter zouden de uitzendingen thans in plaats van een
experimenteel, nu een officieel karakter dragen! Maar schrik
niet hoor, we staan hier heus niet met een hogen hoed of een
witte bef voor den microfoon! De reputatie van het vrolijkste
station ter wereld hebben wij altijd hooggehouden! Dat gaf me
een vreugde in Indië, vooral toen Dr. van Aalst, destijds
President van de Nederlandse Handelmaatschappij de Phohi-zender op 24 Dec. 1932 opnieuw officieel opende! Zeldzaam en
thousiast waren de ontvangstrapporten toen. Schitterend werden
de programma’s beoordeeld en iedereen was het er over eens: zo
moest het nu ook in de toekomst blijven. Nooit meer zou de splijt
zwam een kans krijgen . . . Maar, met één factor rekende het
oplaaiend enthousiasme echter niet en dat was met den grilligen,
in dit geval zelfs balsturigen aether!
De ontvangst van de Phohi in de tropen ging met den dag
achteruit. Prachtige, kostbare Kerstuitzendingen kwamen slechts
op enkele plaatsen hoorbaar door, en weer waren de duizenden
Indische luisteraars teleurgesteld. Onze ingenieurs natuurlijk
direct aan het cijferen en proberen. Eerst trachtte men het nog
te redden door de uitzenduren te vervroegen. Maar toen dat
weinig hielp, zag men zich wel gedwongen de Phohi-zender voor
een tweede (z.g. winter-) golflengte geschikt te maken. Eind
Januari ging de zender daartoe buiten bedrijf.”
„Was ie dan stuk gegaan?”
„Welneen kerel, maar in dien tijd was men nog niet zo 100%
op de hoogte van de grillige neigingen der ultra-kortegolven!
Later bleek de reden een zeer eenvoudige te zijn, die daarop neer
12 *
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kwam, dat men des winters een langere golflengte moest gaan
gebruiken voor het lange afstandswerk. Want dat de zender op
zichzelf volkomen normaal functionneerde bleek wel uit de prach
tige rapporten, die uit Amerika kwamen, terwijl Indië steeds
maar rapporteerde: slechte ontvangst of niets te horen!
In Maart daarop werd met de nieuwe winter-golflengte van
25.57 meter geëxperimenteerd en de verbinding slaagde wonder
lijk wel. Zo kon men met Pasen de officiële uitzendingen naar
Indië gelukkig voorgoed hervatten en opnieuw was de Techniek
den Aether de baas!
Je bent hier op het ogenblik op de Phohi-studio en dat is geloof
ik op dit moment wel het belangrijkste voor je. Op Kootwijk heb
je al zoveel en zulke mooie ultra-kortegolf-installaties gezien, dat
je je buik nu wel vol moet hebben van al die metertjes en knop
jes, is het niet? We blijven dus rustig hier, dan kan je alles op
je gemak bekijken en intussen vertel ik je wel hoe het er daarginds
in Huizen uitziet. Het eerste, wat je daar zal opvallen zijn de
kolossale antenne-masten! Dat zijn me knaapjes hoor! Maar liefst 60
meter hoog! En dan moet je je voorstellen, dat die twee gevaarten
bovendien nog draaibaar zijn. Rondom den voet zijn „richtingbordjes” geplaatst, waarop je kunt lezen: Johannesburg, Rio de
Janeiro, New York, etc. Precies als een wegwijzer van den
A.N.W.B. Als je die nuchtere bordjes daar op de Huizense hei
ziet staan, denk je aan een grap! Toch zijn die richtingen uiterst
zuiver uitgekiend. De antennes kunnen namelijk precies zodanig
gedraaid worden, dat ze haar grootste nuttig effect uitstralen in
de richting van de stad of van het land, dat het naambordje aan
wijst.
Een enorm netwerk van draden hangt er tussen die beide „zin
gende torens”. Duizende kilo’s gewicht aan koperdraad en isola
toren, dat kan je wel begrijpen. Grote bamboelatten houden daar
boven de draden op een ouderlingen afstand, om bij stormweer
uitslingeren te voorkomen, anders zou het wel eens kunnen ge
beuren, dat ze daarginds, aan den anderen kant van den aard
bol, plotseling niets meer hoorden. Beide gevaarten draaien ge
smeerd op 16 grote wielen. Voorlopig gaat dat draaien nog met
de hand. Een grote lier wordt daarvoor gebruikt, maar op den
duur zal men hier toch een electrische draai-inrichting aan
fabriceren, zodat men maar op een knop heeft te drukken op het
zendstation en buiten ziet men heel rustig en statig de beide
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antenne-torens automatisch den juisten stand innemen, om te zen
den naar het land, dat men wenst. Lijkt het geen sprookje? Als een
enorm radio zoeklicht in den duisteren aethernacht zwenken de
torens van Oost naar West en van Noord naar Zuid!”
„Aan den voet van deze torens vinden we het eigenlijke zendergebouw. Een eenvoudig gebouwtje, dat men het niet kan aan
zien, dat hier de geweldige energieën worden opgewekt, die muziek
en spraak hier van de stille Huizense hei den wereldaether in
slingeren, zodat ze gehoord worden tot in de rimboes van Indië
en Australië! De stroomvoorziening van den Phohi-zender geschiedt
uit de wisselstroom-ringleiding Naarden-Laren, met een spanning
van 50.000 Volt. Deze stroom wordt het gebouw binnengeleid en
naar de sterkstroom-installatie gevoerd, waar de omvorming en
afvlakking van de voor den zender benodigde spanning plaats vindt.
Als je binnen in dat gebouw komt, lijkt het er veel op, alsof je in
Kootwijk bent, op de korte-golfafdeling. Ook hier weer lange rijen
schakelborden, waar de verschillende trappen van versterking
plaats vinden. Hoe dat in zijn werk gaat, heb je inmiddels al
gehoord, heb ik zo-even van den chef van Kootwijk vernomen. In
het midden van het gebouwtje bevindt zich een z.g. bedieningslessenaar en contróle-tafel, die helemaal in een glazen huisje is
ingebouwd. De controlerende beambte kan van daar uit den helen
zender overzien en deze met één beweging geheel buiten dienst stellen
als er wat hapert. Ook hebben ze er nog een geluiddichte studio,
maar die wordt vrijwel nooit gebruikt, omdat ze zo afgelegen
ligt. Alles geschiedt vanuit deze studio, waar je nu bent, in Hilsersum dus.
Om je een idee te geven hoe buitengewoon onze eerste werelduitzendingen de aandacht van de gehele wereld trokken, zowel in
Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Japan, Australië, enz., moet je de
tekeningen maar eens bekijken tegenover blz. 184. Het éne verscheen
destijds in een Australisch tijdschrift en heeft betrekking op de ge
slaagde heruitzending van de programma’s van Daventry door den
Nederlandsen kortegolfzender. De Engelsen hadden niet weinig
’t land! Zelf konden ze Australië niet per radio rechtstreeks bereiken.
Toen bracht de Phohi in Holland het voor elkaar om het
bekende Engelse station 2 LO (Londen) hier op te vangen en
naar Australië uit te zenden, terwijl het Australische station te
Sydney het hele zaakje nog eens uitzond. Zo hoorden de Austra
liërs dan voor het eerst „rechtstreeks” de stemmen en muziek

J

182

HIER HOLLAND RADIO

uit Londen. Niemand kon daar zijn oren geloven en zo werd het
radio-station te Sydney van verschillende kanten opgebeld met de
vraag: „Zeg, houden jelui ons een beetje voor den gek met die
zogenaamde uitzending uit Londen, dat kan toch niet!” Neen, de
Engelsen konden het niet, maar wel die paar lui daar op het
laboratorium in Eindhoven! In de Australische bladen verscheen
dan ook den volgenden dag een berichtje: „London calling the
British Isles!” sounded like „Uncle” in the next room! Daarbij
kwam dan het aardige plaatje, dat ik je hier laat zien! Het
boertje in Holland zit rustig te roepen naar het „Empire”, het
grote, Britse Keizerrijk, terwijl John Buil met een kwaad gezicht,
onmachtig, moet toekijken. No 2 is ontleend aan het bekende
radioblad „Wireless World” en ze hebben er onder gedrukt:
„In 1652 versloeg Admiraal Tromp, de dappere Nederlandse
zeeheld, de Engelse vloot onder commando van Admiraal Blake
bij Dover en keerde, zoals de geschiedenis verhaalt, huiswaarts
met een bezem in top, ten teken, dat hij de zee had schoon
geveegd.
In 1927 heeft de Nederlandse Philipszender te Eindhoven den
aether schoongeveegd en Engeland nogmaals de les gelezen, doch
thans in vriendschap!”
En ten teken van deze aether-zege bevindt zich een bezem aan
den top van den antenne-mast!
En of de lui in Zuid-Afrika daar blij waren, dat ze recht
streeks muziek en spraak van hun stamverwanten in Holland
konden horen! Een meneer in Oranje-Vrijstaat schreef een
enthousiast briefje, dat ik altijd bewaard heb. Kijk eens hoe aar
dig dat in het Zuid-Afrikaans klinkt:
„Ek het gister aand jullie transmissie op 31.28 metres opgevang van af 10 uur n.m. tot 12 uur. Julle oproeping van ’n
dokter in Indië, die lesing deur Dr. van der Pol en die muziek
stukke was almal baie duidelijk. Ons het lekker gelag oor die
stuk „Tea for Two”, want dit toon, dat Holland beetje agter
die tije is. Nou dat ik jullie statie ontdek het, sal ik meer
dikwijls inluister en ek hoop om julle op ’n latere datum ’n
volledige rapport te stuur. Die tijd, wanneer men na julle luis
ter, is meer geskik dan die Amerikaanse transmissie en ek is
heeltemaal seker, dat na ’n korte tijd sal menig Suid-Afri
kaners groot genot trek uit jullie programme.
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Ek het hier ’n paar Hollander vriende, wat lij aan heimwee
en ek sou dit ’n groot guns ag als u hulle sou oproep en hulle
gelukkig maak voel om ’n stem uit hulle natte Holland te
hoor!”

Een ander uit Worcester (Zuid-Afrika) schreef:
„U uitsaai programme tel ek op al van die 11e Maart. So
ver soos ek weet is ek die eerste Afrikaner, wat u transmissie
opgetel het. Dit sal ons Afrikaners groot genot versckaf as u
wil aanhou met u uitsaaidiens. Die modulasie is eersteklas ..

Ja, die eerste uitzendingen hebben wat emotie gebracht. Zelfs
de hoogsten in ons land waren er niet ongevoelig voor. Ik herin
ner me bijv, den oud-Minister Dr. J. C. Königsberger, die een der
eersten was, die Oost- en West-Indië van Eindhoven uit, toe
sprak. Deze minister was zeer onder den indruk en had zich
blijkbaar al dagen tevoren gespitst op dit gesprek met Indië, dat
hem tevens in staat stelde zich telefonisch te onderhouden met
zijn zoon die in de Tropen vertoefde. Tenminste, de minister had
enige dagen tevoren een gelukstelegram aan zijn zoon gestuurd,
met de toevoeging: „ . .. telefonisch nader!’’ De ambtenaar aan
het loket, die het telegram te verzenden kreeg moet wel heel raar
gekeken hebben! Dit had namelijk tot dusverre geen vader aan
zijn zoon kunnen telegraferen!”
Een auto stopte voor de studio en de heer Wybrands holde
naar het raam . ..
„Neen, dat is de generaal nog niet!”
„De generaal, meneer?”
„Ja, vriendje, we zijn hier altijd hoog bezoek gewend en zo
komt hier straks een echte generaal om een redevoering voor de
Indische luisteraars te houden! Daarom houd ik even in de gaten
wie er binnen komen, want ik moet de sprekers meteen namens
de Phohi hier ontvangen. Ik ben dus meteen chef de réception,
zoals ze dat in de hotelwereld noemen!”
„Vinden die mensen dat niet vreselijk griezelig, om voor de
radio te spreken, meneer?”
„En of, ik heb hier wel Ministers en Kamerleden gehad, die
beefden als een rietje, toen ik ze dat witte, marmeren blokje wees,
dat microfoon heet! Maar... we stellen de dames en heren heel
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gauw op hun gemak, trouwens daar werkt de omgeving ook toe
mee. Men spreekt hier in een gewone kamer en alleen de twee
signaallampjes op het groene tafelkleed verraden, dat men voor
de halve wereld tegelijk spreekt. Neen, veel praatjes hebben de
bezoekers meestal niet voor ze beginnen, dat komt gewoonlijk wel
na afloop, als ze hun cadeautje te pakken hebben.”
„Cadeautje?” vroeg Jan nieuwsgierig.
„Zeker, ieder officieel persoon, die geen honorarium voor zijn
speech voor de Phohi krijgt, ontvangt een aardige plaquette ten
geschenke, waarop de Phohi-brug, de verbinding tussen Holland
en Indië, is afgebeeld en waarop bovendien zijn naam en de
datum is gegraveerd, waarop hij of zij voor onzen microfoon
heeft gesproken. Die attentie wordt altijd zeer gewaardeerd.”
Een andere meneer deed de deur open . ..
„Zeg Wybrands, hoe is de inleiding voor vanmiddag, ik begin
met de opening, dan krijgen we het Beursoverzicht en dan ver
der . . .” Beide heren gingen over tot een technisch gesprek en
toen dat afgelopen was, vervolgde de heer Wijbrands . . . „Zie je, de
omroeper, Edw. Startz, om zijn vrolijke geluid over de gehele wereld
even bekend als Louis Davids of Buziau in Nederland, is op het
ogenblik op reis. Ik heb vannacht al een uitzending gehad voor
Zuid-Afrika en nu neemt deze nieuwe meneer zolang mijn taak
als Omroeper over. Hij doet het pas enkele weken en moet natuur
lijk eerst nog de nodige routine krijgen en ... dat valt lang niet
mee. Wacht, we zullen eventjes dit ontvangtoestel aanzetten, dan
kunnen wij netjes afluisteren, wat die meneer straks voor den
microfoon gaat vertellen.”
Dit zeggende, schakelde mijnheer Wijbrands een gewoon radio
toestel in, dat aan een heel klein antenne’tje buiten was verbonden,
waarvan het draadje lustig in den wind heen en weer wipte. De
ontvangsterkte was op die studio natuurlijk zo sterk, dat een an
tenne eigenlijk tot de overbodigheden behoorde!
„Die programma’s Jantje, kosten natuurlijk heel wat hoofd
brekens, dat snap je wel. Die wil dit en die weer dat! Zo hebben
wij niet alleen prachtige concerten, straks zal je bijv, het Rot
terdams Symphonie-Orkest horen, maar ook komt vóór dien tijd
bijv, de heer Appeldoorn van het Amsterdams Effectenblad voor
den microfoon, die de luisteraars in Indië een „ooggetuigenver
slag van de Amsterdamse Beurs geeft. Op een lopend lint krijgt
deze meneer de koersen voor zijn neus en zo kan hij zijn luis-
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„In 1652 versloeg Admiraal Tromp, de dappere Neder
landse zeeheld, de Engelse vloot onder commando van
Admiraal Blake bij Dover en keerde; zoals de geschiedenis
verhaalt, huiswaarts met een bezem in top, ten teken, dat
hij de zee had schoongeveegd.
In 1927 heeft de Nederlandse Philipszender te Eindhoven
den aether schoongeveegd en Engeland nogmaals de les
gelezen, doch thans in vriendschap!
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teraars tot op de seconde nauwkeurig op de hoogte houden! Die
dagelijkse uitzending wordt daarginds buitengewoon gewaar
deerd, dat snap je wel! Dan krijg je straks meneer Knap te
horen, die erg „knap” is in het geven van, wat wij noemen
„filmische” reportages. Ik heb gehoord, dat hij vandaag een
reportage op gramofoonplaten zal geven van den bouw van het
grote mailschip „Oranje.” „Er zit een reuze keet herrie bij,” ver
telde hij zo-even, dus dat is wel wat voor je, hè.”
„Ik vind kabaal wel lollig, meneer,” gaf Jan grif toe.
„Kan ik me zo voorstellen,” lachte meneer Wybrands.
„En dan niet te vergeten onze regelmatige Phohi-clubvergaderingen, die trekken de aandacht, omdat ze dikwijls zo gezellig
zijn.”
„Gezellig? Hoe weet u dat nu?” vroeg Jan verbaasd. „U kunt
al die mensen daar in de verte toch niet zien zitten?”
„Nu, dat zeg je nu zo, Jantje! Maar als je den prettigen toon
uit de brieven leest, die wij hier bij honderden naar aanleiding van
zo’n „draadloze vergadering” ontvangen, dan zie je in je verbeel
ding als je voor den microfoon staat, werkelijk die mensen ook
zitten, tenminste zo gaat het mij en mijn collega Startz ook!”
„Maar hoe kunt u dan toch vergaderen meneer, met die on
zichtbare mensen, al stelt u zich nu voor, dat ze er zijn, in wer
kelijkheid zitten ze toch helemaal in Indië!”
„Dat zal ik je zeggen. Als de „vergadering” begint, dan klopt
de heer Startz of ik, het hangt er van af, wie er dienst heeft,
met den voorzittershamer en zegt plechtig: Ik open hiermede de
honderd zoveelste vergadering van de Phohi-Club. Op dat moment
nemen wij aan, dat de duizenden overzeese luisteraars hun stoelen
bijschuiven en gaan toehoren, wat de voorzitter op zijn lever
heeft! Dan komen eerst de binnengekomen stukken, (de corres
pondentie dus) op tafel en die wordt netjes, als het kan, stuk
voor stuk behandeld. Wat ook erg aardig is, als er een „klink
nagel” wordt ingehamerd! Dat brengt altijd weer even leven in
de brouwerij.”
„Wat moet die klinknagel, meneer?” vroeg Jan enigszins ver
baasd.
„Kijk, dat zit zo! De Phohi wordt betaald door een groot aan
tal maatschappijen, die hun employé’s in Ned. Indië en elders
hebben, daar de Phohi, vooral op die afgelegen buitenposten, voor
het zo noodzakelijke amusement zorgt. Philips is een van die
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Maatschappijen, die aan den Indië-zender meebetalen. Maar daar
naast worden bijdragen verzameld, geheel vrijwillig, van de over
zeese luisteraars, anders zijn de enorme kosten van dit omroep
bedrijf niet vol te houden! Die bijdragen van particulieren heten
in Phohi-taal „Klinknagels”. Ze worden geslagen in den denkbeeldigen „brug” tussen het Moederland en de Koloniën, en elke
ingeslagen „klinknagel” verstevigt die „brug” natuurlijk! En
om dat nu zo echt mogelijk voor te stellen aan de luisteraars,
hebben wij hier een gramofoonplaatje gemaakt van het indrijven
van een klinknagel, zoals dat in werkelijkheid gebeurt. Telkens
als er nu weer een bedrag van een luisteraar binnenkomt, roepen
wij voor de radio zijn naam af en rrrrrrrrt, dan draaien we
gauw het „klinknagelplaatje” af. „Daar gaat ie meneer, welbedankt!” Onze administrateur zou natuurlijk wel eens een heel
programma van „klinknagelplaatjes” willen horen, want dat zou
zijn kas spekken!”
„’n Leuk idee,” vond Jan.
Daar kwam de heer Knap binnenhollen! „’t Is vijf minuten
voor tweeën, jongens, voortmaken, we draaien direct. Ik loop me
een aap te zoeken naar een plaatje met „Oranje Boven” er op.”
„Waar heb je dat nu weer voor nodig?” vroeg de omroeper.
„Snap je niet, dat is voor die reportage van me over den bouw
van de „Oranje.” Ik snor me een ongeluk, en ik heb alle populaire
feestmarsen al zitten af te draaien, maar nergens zit „Oranje
Boven” op.”
„Kan „Piet Hein” niet dienen?”
„Welneen, dan denken ze aan het Prinselijk Jacht, dat zou ik
niet doen, zeg!”
„Wacht, hier heb ik nog een plaat, Kees Pruis zingt een feest
liederenpotpourri, even proberen.”
De pick-up van het radiotoestel, dat voor controle, in de werk
kamer van den omroeper staat, wordt in werking gebracht en
ratatatataaa, daar dendert Kees Pruis full speed door de kamer.
Het ene leutige liedje na het andere, maar. . . geen „Oranje
Boven” hoor!
De heer Knap zucht! Dat er nou nooit zo’n gramofoonplatenfabrikant op het idee gekomen is om „Oranje Boven” eens te
laten spelen voor zo’n ding, je snapt ’t niet!
Wybrands bood heel welwillend aan, het straks wel even voor
den microfoon te zingen, maar de heer Knap trok een vies gezicht
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en meende met stelligheid, dat zo-iets minstens enige dozijnen
bedankjes van nijdige luisteraars zou opleveren, ze kunnen zo’n
zingende zaag niet meer uitstaan!
„Ben jij de lolligste hier, nu kan ik me begrijpen, dat ze in
Indië zo verschrikkelijk zitten te gapen als de Phohi in de lucht
is!”
„Ha .. .” kreet de heer Knap verrukt, „is me dat even een
mars, man, je hoort de klinknagels vliegen .. .” Hij had inmid
dels een nieuwe gramofoonplaat opgesnord, waarop een vrolijk
marsje zat, dat dan maar het populaire „Oranje Boven” moest
remplaceren!
„Tijd, jongelui,” waarschuwde de heer Wybrands . . .
De nieuwe omroeper verdween achter een deur en prompt kon
digde de luidspreker in de kamer aan: „Goeden morgen, Goeden
middag, Goeden avond, dames en heren, hier is de Phohi. Wij
brengen u vandaag weer een rijk gevarieerd programma, waarin
o.a. optreedt het Rotterdams Symphonie-Orkest en waarin u ook
een reportage hoort over den bouw van het nieuwe mailschip,
de „Oranje.” Straks spreekt bovendien tot u generaal... Wij
beginnen nu dan met het ooggetuige-verslag van de Beurs, door
den heer Appeldoorn, u welbekend. In afwachting daarvan hoort
u een vrolijke mars .. .”
Rattaplan, Rattaplan, dreunde de luidspreker... en meneer
Wybrands draaide het ding gauw wat zachter.
„Ik begin me ongerust te maken over den generaal,” merkte
de omroeper op. „Hij had toch al lang hier kunnen zijn.”
„Ik kan merken, dat jij geen soldaat geweest bent, broer,”
merkte zijn collega op, „anders zou je wel met een beetje meer
eerbied over je meerdere spreken. Maar och, generaals en derge
lijke hoge mensen zijn ook wel eens een beetje nerveus als ze
voor de radio moeten komen, en de omroepers van de verschillen
de studio’s zien de heren heus niet op hun voordeligst!”
Daar begon de luidspreker weer te mompelen . .. „ook bij de
binnenlandse industriële aandelen, zoals A.K.U. en Unilever kan
ik op het ogenblik weinig verandering bespeuren. Ook voor
Koninklijke Olie is op dit moment tenminste weinig belangstel
ling, tinaandelen zijn wat stijgende, zo komt Billiton bijv, ruim
6% hoger .. .”
„Dat meneer Appeldoorn’s tong niet eens in den knoop
vliegt,” merkte iemand op, „die goeie man ratelt me die koersen
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en berichten met een gangetje af, daar moet je respect voor
hebben . . .”
Jan keek intussen de kamer eens rond. Aan de muren overal
gebatikte doeken, foto’s uit Indië, met groepen luisteraars in den
vreemde. Een van de aanwezigen grabbelde op den lessenaar van
den omroeper en haalde een zwart gebonden boek voor den dag.
„Afblijven,” commandeerde de heer Wybrands . . .
„Wil je onzen vriend nu eens tot achter zijn oren zien blozen,”
plaagde zijn collega. „Kijk, dan moet je eens kijken op pagina 20,
hé, waar staat dat ook weer van die juffrouw, die jou zo erg
aardig vindt.. .”
„Hier geven . ..” riep de omroeper opspringend, maar de ander
zette het plagend op een lopen, en zich verschansend achter den
breden lessenaar las hij met een pieperig dames-stemmetje voor:
„That dear Mr. Wybrands . .. and I must teil you all our sympathy
he is so kind and the friendly way he speaks to us, is so communicative that makes blues fly away. He is my dearest friend,
I wish you every happiness and I wish myself that you were
always on the air. Yours till the last einders . . . Dear Mr. W.
may I write to you some time? All the best thoughts” (die goeie
meneer Wybrands .... hij heeft onze volle sympathie, hij is zo
aardig, en de vriendelijke manier waarop hij spreekt, werkt zo
aanstekelijk, dat alle verlegenheid meteen weg is. Hij is mijn
beste vriend,. . . (hola meneer W.!) en ik wens u veel geluk en voor
mij zelf wens ik, dat hij maar altijd „in den aether” was. Geheel
de uwe: .. . (eigenlijk: tot de laatste restjes!) Geachte meneer W.
mag ik u van tijd tot tijd eens schrijven? Ik wens u het allerbeste!”
Het was waar, de heer W. kleurde tot achter zijn oren! Maar
het is begrijpelijk hoor, dat die meisjes daar aan den anderen
kant van den aardbol onze omroepers hier zo aardig vinden,
want de wijze, waarop zij hun programma’s aankondigen, is wer
kelijk uniek! Niet voor niets, noemt men de vrolijke Phohi, „the
Happy Station”!”
„Zo lang ze hun gezichten niet laten zien, vinden die zwarte
meisjes ze wel aardig,” ging de plaaggeest door, maar plotseling
stoof hij als een wervelwind de kamer uit naar de studio, want
de heer Appeldoorn was zo langzamerhand aan het eind van zijn
beursverhaal gekomen.
„Ziezo, nu weten ze in Indië meteen of ze een paar centen
rijker of armer geworden zijn, reken maar, dat de lui daar met
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spanning zitten te luisteren naar die koersen!”
Tsjing, tsjing, boem, bulderde de luidspreker opeens, een
dreunende mars denderde door de kamer en te midden van dat
gedruis verscheen opeens de stem van den heer Knap, nu bege
leid door dreunende hamerslagen, zenuwachtig geklop van pneuma
tische mokers en het gerammel van kettingen. .. „Dames en
heren, wat u hier hoort, zou ik willen noemen ... de groeistuipjes van een schip! Wij bevinden ons hier met den microfoon bij
het mailschip „Oranje”, dat momenteel in Amsterdam wordt ge
bouwd en als eerste impressie zou ik willen zeggen: Roest, roest
en nog eens roest! Dat klinkt wel eigenaardig voor een nieuw
schip, dames en heren, maar ik heb nog nooit zo’n grote hoop
oud roest bij elkaar gezien. Ja, u zoudt zeker ook raar op uw
neus kijken als er een ingenieur op u af zou komen, op een
groot blok roest zou wijzen en daarbij enthousiast uitroepen:
En meneer, hebt u wel eens ooit van uw leven zo’n pracht van
een krukas gezien? . ..” De heer Knap bleek meer te kunnen dan
schertsen want hij gaf een prachtig, levendig relaas van zijn be
vindingen op, onder en in het reuzen-mailschip, dat in Amster
dam in aanbouw was .. . Pang, pang, pang, klopten de hamers er
tussen door, rinkkinkkink, dreunden de pneumatische hamers. ..
„Was het geen pracht van een nachtmerrie,” merkte de heer
Knap zelf op, toen hij later te voorschijn kwam. „Dat was nu
een gedeelte van de rubriek „Met de Geluidscamera door Neder
land.” Aan het geluid behoefde niemand in Indië op dat moment
te twijfelen. Het leek Jan, alsof de lui in de tropen het lawaai
zelfs zonder den zender wel hadden gehoord!
En toen die omroeper daar zo gezellig stond te keuvelen, zal
hij wel eens even in gedachten zijn stem gevolgd hebben, die op
datzelfde moment klonk op een rustige voorgalerij, waar een
vermoeid Europeaan uitgestrekt ligt, terwijl de djongos geruis
loos een verfrissenden drank voor hem neerzet... even verderop
een aantal inheemsen, gehurkt bij een radiotoestel, luisterend naar
die vreemde klanken, komende uit een land, dat alleen maar in
hun verbeelding bestaat. Holland, waar ’s winters sneeuw ligt,
waar je dan over het water kan lopen, met rare ijzers onder aan
je voeten. Waar ook die wonderlijke toestellen vandaan komen,
die zomaar geluiden hoorbaar kunnen maken uit dat verre land,
waar de grote Njonja Wilhelmina woont en waar dat kleine
Prinsesje is, waarvoor ze zo’n groot feest gemaakt hebben,
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met vuurwerk en prachtige gouden versierselen . ..
Dat geluid, dat ook klinkt in de eenvoudige woning van den
jongen administrateur, die nu tegenover zijn vrouw in gedachten
verzonken zit. Drie jaar zijn ze pas in Indië en ja .. . dan wil
je ’t toch wel even te machtig worden hè. als je die vrolijke
stemmen uit Holland hoort. ..
Dan zitten ook onze jonge soldaten in Indië een uurtje rustig
rondom den luidspreker in de cantine... en iedereen, die een
beetje te luidruchtig de kamer binnenkomt wordt door tien kelen
tegelijk toegesnauwd: „Hé, kerel, hou je kop een beetje, de Phohi
is op de radio. ..” Dan dwalen de gedachten van die jonge
kerels, die het avontuur verkozen boven een lui leventje bij moe
ders pappot, 12000 K.M. ver naar Holland terug!
„Gelukkig, daar is ie!”
„Ie” was niemand anders dan de verwachte generaal! Wat
speet het Jan geweldig, dat de veldheer niet in vol tenue was
gekomen! Dat had hij wel eens willen meemaken! Nu stapte een
vriendelijke, grijze heer binnen, die met belangstelling rondkeek en
zich gewillig liet voorstellen aan de verschillende medewerkers.
„Ik hoop, dat ik het goed zal doen, heren,” lachte de generaal.
„Ik heb wel eens meer voor de radio gesproken, maar naar Indië
nog niet, hoor. Dat is zo’n eind weg!”
„Maakt u zich geen zorg, generaal, dat blijft precies hetzelfde
hoor! U spreekt maar gewoon duidelijk, niets harder dan anders;
wij regelen in de contróle-kamer uw stem precies zo bij, als nood
zakelijk is voor de goede overkomst van het geluid!”
Een hoofd kwam om de deur kijken.
„Zeg, Wybrands ... ik geloof, dat we hier op dit gedeelte van
het programma een paar minuten overhouden,” sprak het hoofd
vrij benauwd.
„Dan draaien we militaire marsen er tussen door „Turf in je
Ransel” enz., dan blijven we meteen in de militaire sfeer voor
den generaal!”
Het hoofd trok zich merkbaar opgelucht terug.
„Ja, Jantje, omroeper zijn, betekent Manusje van Alles spelen.
Als er wat hapert of iets niet uitkomt, meteen er tussen sprin
gen en de zaak regelen! Je kunt de luisteraars niet laten wach
ten, er mag geen halve minuut verloren gaan, om de aandacht
niet te laten verslappen! Over aandacht vasthouden Jan, weet je
waar ze in Indië nu het meeste en het liefste naar luisteren?”
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Jan had er geen idee van!
„Wel, naar de voetbalverslagen van de grote internationale
wedstrijden hier in Holland. Ze hebben mij verteld, dat je in de
grote steden in Indië dan geen kip op straat ziet, want alles zit
rondom den luidspreker geschaard. Is het niet wonderlijk, dat die
luisteraars dezelfde spanning kunnen meemaken als de lui, die
in Amsterdam in het Stadion zitten? En als we dan gewonnen
hebben, dan worden de glazen geheven en de overwinning ge
vierd met volle teugen!”
„En als we verloren hebben, dan drinken zij zeker een glas om
het verdriet te vergeten, zou het niet meneer?” lachte Jan.
„Ja, daar heb je alle kans van, hoor! Maar dat kunnen wij hier
natuurlijk niet controleren! Wel leven de lui daarginds geweldig
met ons mee! Laatst verzorgde ik bijv, een uitzending naar
Australië. Den vorigen avond had ik in de bioscoop gezien hoe
prachtig de Australische politie-honden afgericht waren en toen
ik den volgenden morgen voor den microfoon stond, sprak ik daar
zo terloops over! Ik zei, dat ik met grote belangstelling het prach
tige werk van de afgerichte honden had gezien en dat ik mij
daarvoor interesseerde. Prompt een maand daarna krijg ik hier
een lijvig rapport van de Politie-Commissaris van Sydney, enige
dozijnen getikte vellen vol over de Australische politie-honden, is
me dat even wat? Trouwens ... in Australië kan ik een potje
breken, want ik heb die lui eens een groot plezier gedaan, hoe
wel ik er zelf weinig genoegen van beleefd heb achteraf!”
„Wat was dat dan, meneer,” informeerde Jan nieuwsgierig.
„Zal ik je vertellen! Ik sta op een goeden morgen (later bleek
het een kwade voor mij te zijn!) hier voor den microfoon naar
Australië te spreken, toen ik plotseling bericht kreeg, dat de
minister-president van Australië, een zekere Mr. Lyons toeval
ligerwijze enige uren in Holland doorbracht op de doorreis! Je
begrijpt zeg, dat was nieuws! En toen flitste het plotseling door
mijn hoofd: Stel je eens voor, dat we dien minister eens werke
lijk hier voor den microfoon konden krijgen, om zijn landgenoten
over zo’n reuzen afstand toe te spreken, dat zou een pluimpje
voor de Phohi betekenen!
Die gedachte liet me niet meer los, ik gaf het programma even
over en instrueerde intussen de telefoniste uit te zoeken, waar
de heer Lyons zich zou kunnen bevinden! Ik kon wel aannemen,
dat hij ergens in een Haags hotel moest zijn, omdat het hele
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diplomatieke leven zich nu eenmaal in de hofstad concentreert,
Inderdaad, de juffrouw had vrij gauw uitgekiend, dat de
minister in een bekend Haags hotel moest zijn. Fluks opgebeld,
maar ... we hadden pech, Mr. Lyons was vertrokken naar het
hoofdkantoor van de K.L.M. Ring, ring, den Heer Plesman direc
teur van de K.L.M. opgebeld en jawel hoor, de heren waren
samen in conferentie! Nu is de heer Plesman iemand, die direct
open is voor nieuwe en onverwachte dingen. Snel legde ik hem
mijn plan uit en hij was er direct voor te vinden. Op mijn ver
zoek kwam nu de Minister-President zelf aan de lijn en tot mijn
groot genoegen verklaarde Mr. Lyons zich onmiddellijk bereid, een
kort woord tot zijn landgenoten te richten . . .
Ik stond te popelen van plezier, maar. .. bovendien stond ik
voor een vrijwel hopeloos technisch probleem. In de andere
kamer stond de microfoon en hier op mijn bureau stond het ge
wone telefoontoestel, dat met Den Haag doorverbonden was. In
gewone gevallen wordt het geluid, dat per intercommunale
telefoonlijn hier binnen komt, eerst versterkt en gecontroleerd en
dan pas aan den zender doorgegeven. Daar viel hier niet aan te
denken, want elke technische voorziening zou tijd kosten en . . .
als er iets mankeerde dan was het Tijd! Ik holde dus naar den
microfoon en deelde den Australischen luisteraars opgewonden mee,
dat ik den heer Lyons te pakken had gekregen en dat deze heer
zich bereid had verklaard, enige woorden te spreken. Maar met
een voegde ik er aan toe, dat ik zelf niet de minste zekerheid
had, of er ooit iets van over zou komen, want dat elk technisch
hulpmiddel, dat nodig was om in normale gevallen de overdracht
te vergemakkelijken op dit moment ontbrak. Toen pakte ik de
microfoon beet en rende er mee hier naar mijn bureau: „Spreekt
u maar” riep ik door de telefoon en direct zette Mr. Lyons zijn
speechje in! Ik drukte de telefoon zo dicht mogelijk tegen de
microfoon aan en hoewel het geluid natuurlijk een beetje blikkerig
klonk, is het toch overigens prachtig in Australië doorgekomen!
De Australische luisteraars schreven dankbare brieven en de
Australische pers was een en al bewondering voor het experiment!
Maar wat ik op mijn kop gekregen heb van den Technischen
Dienst hier. .. niet zo zuinig!
Maar zie je, aan den anderen kant heb ik grote dankbaarheid
van de Australische luisteraars geoogst, dat is ook wat waard.”
„Maar u zendt toch alleen voor Indië uit?”
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„Neen, dien morgen besprak ik ook de P.C.J. zender, het ex
perimentele station, waarmee Philips connecties onderhoudt, over
de gehele wereld. Maar ook de Indische luisteraars zijn dank
baar hoor! Ik heb er laatst eens een lijstje van opgesteld in wel
ke „trappen” een Phohi-luisteraar „dankbaar” kan zijn en dat
komt ongeveer hierop neer:

le trap: de luisteraar zegt: „Hé, wat een aardig programma.” Uit.
2e trap: de luisteraar is niet alleen verrukt over het gehoorde,
maar is er ook erkentelijk voor.
3e trap: hij stuurt een briefje aan de Phohi, tenminste hij neemt
het zich heilig voor!
4e trap: het briefje wordt inderdaad verzonden!

5e trap: Het briefje zit in de brievenbus en hij bedenkt zich
plotseling, zeggende: Kijk, aan zo’n briefje hebben ze
eigenlijk niet veel, ik had een kleine contributie
moeten sturen!
6e trap: Hij stuurt inderdaad een cheque aan de Phohi!

„Dat is leuk bedacht,” vond Jan!
„Soms krijgen we niet alleen contributies, maar ook cadeautjes
toegestuurd! Aan de wanden hier hangen er verscheidene! Hier
bijv, een prachtige Batikdoek met een aardig opschrift er op. En
hier een mooie foto: Vele Palembangse luisteraars, staat er on
der. Hierzo, dit mooie Indische landhuisje, door een inlander ver
vaardigd; wat een kunststukje, hè? Hier heb je een foto van een Hol
lander, die zijn djongos mee laat genieten van de klanken uit
Holland. Je moest eens kunnen kijken, wat er in dien bruinen bol
van zo’n eenvoudigen jongen omgaat hè, als hij zo’n wonder mee
maakt! Dan hebben wij hier nog een foto van een dame uit
Medan, die haar hond laat meeluisteren, en nog stapeltjes andere
dingen, te veel om op te noemen!
De generaal was inmiddels met een paar andere heren naar de
spreekstudio gelopen, waar hij aandachtig de zaak in ogenschouw
nam. Die studio is bij de Phohi een gewone kamer, met wanden,
die van speciaal geluidwerend materiaal voorzien zijn. In het midden
staat een tafel met een groen kleed er op, een kan helder water
Hier Holland Radio!
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met een paar glazen, voor het geval de spreker een droge keel
mocht krijgen! En dan als symbool van de kolossale afstanden,
die de Phohi aflegt door den aether, staat er een grote wereld
bol. Die is er zeker op zijn plaats, om den sprekers het nodige
ontzag in te boezemen! Boven de tafel hangt aan een draaibaren
stang de microfoon. Door een soort kogelgewricht is dit in
strument in elke richting en op elke hoogte te verzetten. Overigens
is het een gewone kamer en je zou op het eerste gezicht niet
zeggen, dat iemand die hier niest, ergens op een uithoek in Ned.
Indië „Gezondheid” toegewenst wordt. Ja, ik heb wel eens horen
beweren, dat wanneer de stem van den omroeper een beetje schor
klinkt, ook al komt dat door atmosferische storingen, bezorgd geïn
formeerd wordt naar zijn gezondheid in het Japans, Chinees, Por
tugees, Engels, Frans of in het Maleis! Ja, vrindje, het is op
passen in zo’n studio, hoor! Altijd goed uitkijken, of er niet er
gens een rood contróle-lampje brandt, dat waarschuwt: Mond dicht,
die „verklikker” staat klaar, om al je hebben en houden aan de
hele wereld uit te bazuinen. Het is niet de eerste keer, dat een
omroeper eens niet op dat lampje gelet heeft en daar is al wat ruzie
om ontstaan. Bij de Phohi passen ze wel op! Maar ik heb wel eens
gehoord, dat op een heel bekend Frans radio-station, de verschil
lende omroepers, na afloop van de uitzending een vergadering be
legden, om salarisverhoging te verkrijgen. Helaas hebben ze toen
vergeten op dat kleine, rode lampje te letten, dat verraadde, dat
de microfoon „aangeschakeld” stond. Met het gevolg natuurlijk,
dat heel Frankrijk kon horen wat die ontevreden omroepers te
mopperen hadden! Je begrijpt, dat ze ook wat teruggehoord heb
ben ... van hun baas!
De generaal was intussen rustig voor de groene tafel gaan
zitten, haalde zijn paperassen te voorschijn en maakte zich ge
reed, zijn toespraak te houden. Aandachtig tuurde hij naar het
kleine lichtje voor hem, dat nu veilig groen brandde, maar elk
moment op rood kon overspringen . ..
Floep, daar ging het al aan, en meteen sprak de generaal met
heldere stem: Dames en heren in Nederlands Indië...”
Jan kon zich maar niet voorstellen, dat de rustige woorden,
die hij hier in Hilversum uit den luidspreker hoorde komen op
hetzelfde moment reisden over zeeën en oceanen en nu gehoord
werden in den tropennacht.. .

=
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HOOFDSTUK X

Van jampotjes, een paar stukken draad ... — „Hoera, ik hoor je,”
roept Amerika* „Kip, ik heb je,” zegt een Hollandse Kantonrechter!
— Een Amsterdammer smoest Engels en is ondeugend* — Op de Vos
senjacht. — Koeien, honden en eenden in blik houden 100 brave
amateurs voor den gek! — Een veldwachter als Sherlock Holmes. —
Een proces-verbaal per radio en iemand in Indië mept een muskiet
naar ’t Walhalla!

„Hè,” zei Jan, „ik zou best zelf zo’n toestel willen hebben, wat
zou dat fijn zijn, als je zo maar met Indië en Amerika kon
praten!”
„Dan moet je korte-golf-radioamateur worden, Jantje,” raadde
de omroeper aan.
„Zou ik het dan kunnen, meneer,” vroeg Jan nieuwsgierig.
„Ja, dat hangt helemaal van je zelf af en . .. je zult eerst
meerderjarig moeten zijn, om zelf uit te seinen. Intussen kan je
als korte-golf-luisteraar al heel wat jaren vooruit plezier hebben,
hoor! Dan maar goed leren wat er op radio-gebied te koop is
en .. . intussen netjes opsparen, want een zender kost nogal geld,
dat vat je wel!”
„Och, meneer,” zuchtte Jan, „zulke dure dingen als u hier
hebt, kan ik toch nooit betalen!”
„Maar jongen, dat is toch helemaal niet nodig? Ik heb ver
scheidene kennissen, die ultra-kortegolf-amateurs zijn en die zelf
alles netjes in elkaar gezet hebben, spoelen gewikkeld, transfor
matoren gemaakt en heus de duurste lampen niet hebben gekocht
en . .. die toch geregeld contact met Amerika hebben!”
Dat gaf Jan weer een beetje hoop!
„Ja,” ging de omroeper verder, „er is indertijd een jong student
in Leiden geweest, die een zender in elkaar geprutst had, die
voor een groot gedeelte uit lege jampotjes bestond, die hij als
batterijen gebruikte.”
„Dat zal wel wat moois geweest zijn meneer,” lachte Jan, „als
er zo’n jampitje in een potje was achtergebleven, had ie zeker
jamstoring!”
„Dat kan je denken vrindje! Hij was met dat dingetje de
13 *
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eerste Nederlandse radio-amateur, die een verbinding met Ameri
kaanse collega’s maakte! Maar hij deed het te goed, zie je!”
„Te goed meneer, het kan toch niet best genoeg zijn?”
„Ja, maar die jonge vrind had nog geen zendvergunning. Die
werden indertijd helemaal niet verstrekt. Niemand mocht zenden,
ook al was hij nog zo knap in de radio. Toen die student dus
eiken nacht zat te seinen, kwamen de radio-ambtenaren hem al
gauw op het spoor en net toen hij trots aan een Amerikaansen
collega zat te seinen, dat hij zo-even verbinding had gehad met
Pittsburg, stapten de ambtenaren, vergezeld van een grimmigen
veldwachter, de zolderkamer binnen en pakten den radio-student
bij zijn kraag! De kranten stonden er vol van, en allerwege lieten
de journalisten door de regels heen het verzoek blijken: Och, me
neer de rechter, ’t is wel een ondeugende jongen, maar hij kan
toch ook wel wat, hè? Geef hem in elk geval zijn bullen maar
weer terug. Want je begrijpt, alle jampotjes werden meteen van
een zwaar ambtelijk zegel voorzien. Veel had die in beslagname
niet om het lijf, want de hele „zender” was aan oud roest nog
geen twee tientjes waard ...”
„En is hij toch veroordeeld,” vroeg Jan belangstellend.
„Zeker, maar toen is er in de rechtszaal iets gebeurd, wat er
nog nooit tevoren plaats vond! Voordat de Officier van Justitie
zijn aanklacht deed, stond deze op, feliciteerde den verdachten
student en sprak de historische woorden: „Meneer, ik doe hier
iets, wat nog nooit tevoren in een Nederlandse Rechtszaal heeft
plaatsgevonden! Ik wil namelijk den verdachte openlijk feliciteren
met zijn buitengewoon succes op radio-gebied. Maar ... ja, ’t mag
nu eenmaal niet, en zodoende moet ik veroordeling van den ver
dachte vragen!”
„Je begrijpt, dat na zo’n inleiding van den Openbaren Aan
klager de „veroordeling” nogal mee viel. Ik meen me te herin
neren, dat hij twee kwartjes boete kreeg en meteen mocht hij
zijn in beslag genomen jampotten en spoelen weer meenemen.
De zegels die er op zaten, heeft hij natuurlijk als aandenken
aan het avontuur zuinig bewaard.”
„Daar is ie genadig afgekomen,” lachte Jan.
„En óf, zeg, maar toch heeft dat jonge mens heel wat pennen
in beroering gebracht! Het Rijk zag ten slotte in, dat het niet
goed deed, om het initiatief van flinke amateurs den kop in te
drukken, want het zijn toch ook die eenvoudige amateurtjes ge-
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weest, die op een zolderkamertje onder de dakpannen met een
paar spoelen en wat oude lampen, met de energie van een paar
flinke strijkbouten duizenden kilometers overbrugden en . . . die
in het algemeen de liefde voor de radio hebben gekweekt. In
direct hebben ook zij een aandeel gehad in de record-prestaties,
die Nederland op radio-gebied heeft bereikt! Daarom heeft de
Regering bepaald, dat wanneer radio-amateurs eerst een proeve
van bekwaamheid afleggen en een zender kunnen maken, die aan
de gestelde eisen voldoet, zij op zekere golflengten mogen experimen
teren! Zo kan je ze horen op de 80, de 20 en nu zelfs op de
5 meter-band. Je begrijpt daar wordt druk gebruik van gemaakt.
P.T.T. houdt een oogje in het zeil, dat men zich stipt aan de
Regelen houdt en de amateurs, die dolblij zijn met deze inder
daad prachtige regeling, passen wel op, dat ze niet buiten hun
boekje gaan! Onder geen omstandigheden mogen ze het of
ficiële verkeer dus storen! In Amerika hebben ze daar heel wat
jaartjes mee gesukkeld! Daar waren op een gegeven moment
de radio-amateurs de officiële stations verre de baas. De Marine
in Amerika gebruikte vrij oude toestellen en de handige amateurs
deden onderling allerlei vindingen, waar de Marine niet aan kon
tippen! Zo is het eens gebeurd, dat de Amerikaanse vloot op
manoeuvre ging! Twee radio-amateurs gingen toen de wedden
schap aan, of het gelukken zou de vloot netjes terug te radio-en
als zij dat wensten. En zo gebeurde het, dat de bevelvoerende ad
miraal een z.g. „regerings-telegram” ontving van de kust, waar
in de vloot werd opgedragen onmiddellijk den steven te wenden
en terug te keren naar haar basis. Het telegram was heel plech
tig ondertekend met den naam van den Minister van Oorlog.
Gelukkig twijfelde de Admiraal aan de echtheid van dit bericht
en stelde zich onmiddellijk draadloos met het Ministerie zelf in
verbinding en zo kwam het gelukkig op tijd uit. Stel je anders
die blamage eens voor, zeg! Om je krom te lachen! Maar je
begrijpt meteen wel, dat die grapjassen uiterst gevaarlijk waren en
het officiële verkeer wel eens in disorde konden brengen. Voor
al toen de amateurs zo onvoorzichtig waren om z.g. SOS-signalen uit te zenden en posities van schepen op te geven, die
zogenaamd tegen de rotsen gelopen zouden zijn. Eens is op zo’n
nagemaakt SOS-bericht in een stormnacht een reddingboot uit
gevaren, waardoor een tiental dappere kerels onnodig hun leven
waagde . .
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„Bah, dat is misselijk,” vond Jan.
„Meer dan dat, ’t is even laaghartig als een brandmelder af
trekken, als er niets aan de hand is. Dat extra ritje, dat de
brandweermannen moeten maken is als het mooi weer is, niet
zo heel erg, maar... er kan in afwezigheid van den brandweer
wagen wel eens een echte brand uitbreken en dan is er elke seconde,
dat de wagen te laat komt, gevaar voor mensen en goederen aan
wezig. Als ze zo’n knaapje eens te pakken krijgen, moesten ze
hem in het openbaar maar eens een flink pak slaag geven, dat
zou beter helpen dan zijn vader een bekeuring te geven!
Maar om op Amerika terug te komen. Je begrijpt, zo’n toe
stand kon niet voortduren, met het gevolg, dat alle amateurs op
een gegeven moment hun zender moesten opruimen!”
„Dat hebben ze ook verdiend!” zei Jan.
„Ja, maar je vergeet, dat niet alle Amerikaanse radio-amateurs
aan die kwajongens-streken meededen. Daarom zijn er later
nieuwe bepalingen gemaakt, die het de radio-amateurs daarginds
onder zekere bepalingen toch weer mogelijk maakten hun proeven
voort te zetten; en je weet misschien wel, dat Amerika op radiogebied heel ver is gekomen!”
„Hebben ze hier nooit grapjes uitgehaald, die amateurs?”
vroeg Jan, die van een lolletje hield.
„Natuurlijk, alleen een beetje minder gevaarlijk. Ik herinner
me bijv, het geval van een vriend van me. Die zat op een nacht
ijverig te seinen: Hallo Amerika, Hallo Amerikaanse amateurs,
vooruit, kom eens voor den dag, ik wil graag een Q.S.O. met je
hebben. Een Q.S.O. betekent zo-iets als een draadloos gesprek.
Soms hield hij even op met seinen en luisterde aandachtig of het
een van de Amerikaanse collega’s zou behagen, met hem in con
tact te komen. Maar niets hoor. . . een urn* lang zat hij te
seinen en .. . plotseling, ja . . . neen,... ja toch, daar hoorde hij
heel flauwtjes in zijn koptelefoon een Amerikaan, die amechtig
zat te seinen ...
Ha, dacht mijn vriend . . . eindelijk dan toch! Hij strikte zijn
das recht, kamde zijn haren op en kon zijn ongeduld haast niet
bedwingen om den Amerikaansen vriend direct te antwoorden.
Nauwelijks was de oproep afgelopen, of mijn vriend sprong op en
zijn seinsleutel jubelde door den aether: Kom er maar uit, old
man, ik luister naar je!
Enfin, er kwam een verbinding tot stand, maar je kon echt
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horen, dat de signalen een heel eind weg kwamen!
Soms zakte het geluid totaal weg, en dan weer kwamen de
signaaltjes bibberend door, zeker ijskoud van dien langen tocht
over den Atlantischen Oceaan en dan nog eventjes over de Noord
zee!
Mijn vriend haalde zijn vrouw uit bed en die moest den buur
man, die ook radio-enthousiast was, uit zijn zoeten slaap trom
melen. In nachtgewaad zat de hele familie met extra koptelefoons
op, te luisteren naar den Amerikaansen amateur, met wien man
lief zo knap de Atlantische overbrugde! ’t Was me toch maar
een vinding hè en wat een kraan van een man had die vrouw
van m’n vriend toch .. .
Het seinen over en weer duurde zowat een halfuurtje en toen
. . . seinde de „Amerikaan” doodnuchter, en nog wel in onver
valst Nederlands . .. „nou, welbedankt ouwe jongen, je moet de
hartelijke groeten hebben van je collega uit Amsterdam, ’t wordt
me nu te laat, ik ga naar bed. Je hebt me prachtig geholpen
mijn Engels weer een beetje op te frissen. Saluut!”
Toen had je mijn vriend en zijn vrouw moeten horen! De
buurman speelde danig op zijn poot en beweerde, dat mijn vriend
en zijn vrouw het opzettelijk gedaan hadden en wel geweten had
den, dat er helemaal geen Amerikaan aan den anderen kant zat,
maar een collega uit Holland, die om een lolletje verlegen was!
Ze hebben mekaar een maand lang niet meer aangekeken! Spin
nijdig als een gifkikker.”
„Een reuze mop,” vond Jan, „maar hoe heeft die andere
amateur zo mooi die signalen kunnen verzwakken en laten bib
beren?”
„Och, dat is voor een geroutineerd radio-technicus een klein
kunstje, hij draait de energie van tijd tot tijd een beetje terug
en dan ontstaat, wat je noemt „Fading”, daar vlieg je heel gauw
in!”

„Halen ze nog wel meer van die dingen uit?”
„Natuurlijk, ze houden wel van een grapje onder elkaar! Maar
die vriend uit Amsterdam heeft zich een keer op een vergadering
versproken en toen kwam de hele zaak uit. Het regende ingezonden stukken in de amateursbladen. Die vond het grappig en de
ander weer diep gemeen ... Wat wel aardig is, zijn de zogenaamde
radio-vossejachten, die de amateursverenigingen onderling houden.”
„Radio-vossen, die hebben ze in Artis geloof ik niet!”
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„Neen, natuurlijk niet, domme jongen, ze noemen dat maar zo
om er het „jacht-idee” aan te geven. Dat gaat zo. Een paar
amateurs zoeken een goed verborgen plek uit, bijv, in het Gooi
of op de Veluwe. Daar zetten ze in een boerderij of in een hotel
een zender neer en sturen aan de amateurs, die meedoen, een
brief, waarin staat, dat de jacht om zo en zo laat begint.
Geseind zal worden op een vastgestelde golflengte. De „vos”, dat
is de zender, roept dan van tijd tot tijd af: Hallo, hallo, hier
is de vos van de radio-vossejacht, georganiseerd door die en die
Vereniging; ik zal nog een stukje muziek draaien om het
zoeken te vergemakkelijken, veel succes hoor. Had je me maar!
Intussen zijn de andere amateurs, die niet weten, waar de radiovos zit, in het veld gekomen met hun peil-apparaten. Dat zijn
kleine, draagbare radiotoestellen met een kleine, draaibare anten
ne er op. Ze nemen die mee op de fiets of in hun auto. Van tijd
tot tijd schakelen ze in en zoeken de richting op, waaruit de
signalen of de muziek komt. Die richting zetten ze op een kaart
uit. Dan rijden ze gauw naar een tegenovergestelde richting, om
daar een peiling te nemen. Die gevonden richting zetten ze weer
uit. Dan krijgen ze twee lijnen, die elkaar ergens snijden.”
„Dat gaat dus net zo als op de radio-peilstations aan de kust
meneer?” vroeg Jan.
„Precies zo! Voor de zekerheid nemen ze nu op een derde punt
nog een peiling en op het punt, waar de lijnen elkaar dan ge
drieën snijden, daar moet dan de „Vos” verstopt zitten. Steeds
dichter kruipen ze dan naar het hol toe, de kring sluit zich
meer en meer en ten slotte komen zij dan aan de boerderij of het
hotel, waar de vos in het pikkedonker meestal, want licht zou de
boel verraden, bij een zaklantarentje zit uit te zenden.
Wie binnen komt krijgt van de vereniging later een prijs! Het
is buitengewoon vermakelijk en leerzaam, dat begrijp je, want
goede peilingen maken valt niet mee!”
„Hè, ik zou later best amateur willen worden, meneer,” zuchtte
Jan.
„Nou jongen, niets dat je tegenhoudt hoor! Maar zoals ik je
al zei: bepaal je eerst tot luisteren en leren, daar heb je, als je
later een zender kunt maken, een reuze gemak van. Seinen leren,
kan je ten allen tijde nietwaar? En dan maar aan het „DX’en”
hè?”
„Wat is dat meneer?”

Politie-Radiodienst tijdens een Luclitbescheriningsoefening

Politie-motor met ingebouwd
ontvangtoestel

Politie-radio-auto met zender en ontvanginstallatie
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„D X’-en” is een vakterm voor werken op den langen afstand.
Want je begrijpt, hoe meer kilometers er overbrugd worden in
het begin, des te trotser is de amateur! Later worden ze een beetje
,,huiselijker” en gaan ze meer aan het eigenlijke experimenteren
met de collega’s onderling. Kijk, hier heb ik een gedichtje, door
een radio-amateur, die dat aan den lijve ondervonden had, ge
maakt. Je ziet, behalve seinen kan hij ook dichten:”
Uit een amateursdagboek

Een metertje, een eindje draad, een sleutel,
Een condensator, een sigarenkist.
Een telefoon en nog wat kleine spullen.
Vergaard met ijver en met list,

Daar werd een zender uit geboren,
We werkten daar met vrienden mee.
We waren door een roes bevangen,
Niets hadden we meer te verlangen!
We waren met deez’ schat tevree.
En toch, het spul werd afgebroken,
Want hoger op was nu het doel.
Je eigen land is toch niet dat,
Over de grenzen, dat is pas wèt!
’t Werd wat je noemt een fijne boel.

Och ja, het draaide toen wel aardig,
Maar ’t was toch nog zo heel dicht bij,
’t Was heus wel aardig om te werken,
Maar och, je kon toch nog niet merken
Dat je nu was: een reuze kei!

Dus werd de zaak weer afgebroken,
En zetten we het spul weer op.
Een grote pit, een dikke Watt,
Mijn beurs had toen een taam’lijk gat...
Maar ’t zaakje was tiptop.

Hoera, we zijn de plas nu over,
De W’s*): we drukken ze de hand,
Met Indië en de Japanezen.
Zijn we nu saam de krant aan ’t lezen,
Zo op de twintig meter-band.
*)

Met de W’s bedoelt de dichter hier de Amerikanen!
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Maar ook dat gaat dan weer vervelen,
De cirkel sluit zich dan weer dicht,
Je wil dan weer op tachtig komen,
Daar kun je zo gezellig bomen
En dan opeens ontsteekt een licht.

Dat, wat je zocht in verre streken,
Dat ligt toch juist zo heel dicht bij,
Te werken met je eigen mensen,
Dat, op het eind, vervult je wensen,
Ja makkers, zo vergaat het mij!

„Als je iets over een Vossejacht zoekt, lees dit dan eens, dat
is kostelijk,” komt één der collega’s tussenbeiden. Hij haalt een
bekend amateurstijdschrift voor de Kortegolf voor den dag en
leest het volgende kostelijke, historische verhaal voor:

2 Oct. Ergens ... in den groten driehoek Zutfen-DeventerApeldoorn, goed verborgen zit ’n geheime zender, de „Vos”.
De jagers, allen leden van onze Vereniging, zijn gewapend
met peilapparaten.
Aan de startplaats te Zutfen zijn verschillende groepen
aanwezig, zelfs uit Amsterdam, Nijmegen en Voorst. De
meeste groepen gaan per auto of rijwiel. Een groep uit
Nijmegen zal echter te voet den speurtocht in den donkeren,
mistigen Zaterdagavond beginnen, over het uitgebreide
wegennet der gemeente Voorst, op hun hoofden de koptelefoon,
voor hun borst het peilkastje en de antenne op den rug...
Klokslag 8 uur is de zender begonnen te werken en horen
we den aanroep: „Hallo, hier de Radio-Vos op 77 meter golf
lengte . . . Een half uur daarna boren zoekende koplichten
van auto’s en motorfietsen hun stralenbundels door den
steeds dikker wordenden mist en telkens treft men op hoofd
en zijwegen een groepje peilers aan, metende, narekenend op
de kaart, welke richting men meent te moeten volgen.
Wij peilen voor het eerst op het kruispunt Deventer-Apeldoorn. De zender draait in het hol een vrolijke plaat. Een
Wiener wals van Strauss of zo-iets, en daar tussen door klinkt
het geloei van koeien en het gekwaak van een eend, zodat
we vermoeden, dat de zender ergens in een boerenschuur of
zo-iets is ondergebracht. We gaan weer verder. Bij het
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tweede kruispunt Twello-Deventer wordt het geluid al ster
ker en met peiler en compas stellen we vast, dat we rich
ting Teuge moeten nemen. Achter ons zien we eveneens zak
lantaarns flikkeren en donkere silhouetten tekenen zich af
tegen den bosrand. Deze groep is echter een anderen weg
ingeslagen. Vlug in den wagen en met snelle vaart, elke
minuut is er één, weer verder. In den wagen wordt de kop
telefoon opgezet, doch hoewel de zender goed te ontvangen
is, geeft dit geen betrouwbaar resultaat.
Weer een kruising van wegen: Kaarten weer op den
grond uitgespreid, peil-apparaat uit den wagen, weer zoeken
. .. ,,Links,” zeggen we, „het geluid wordt steeds sterker,
we zijn op den goeden weg. . .”
Daar klinkt de stem van den omroeper weer door de kop
telefoon: „Hallo heren jagers, we verwachten u... ’t is
hier gezellig in den stal . . .” we horen een dameslachje en
koeiengeloei...
De wagen wordt aan den kant van den weg gezet en met
het peilapparaat gaan we recht op de boerderij af.. .
kruipen door een bosje akkermaalshout en zien lichtstralen
door een der vensters ... We moeten dicht bij den zender
zijn, we verbazen ons er over, dat dit zo spoedig gaat! Een
onzer stapt in een greppel, komt te vallen en heeft als
souvenir aan dezen tocht zijn regenjas vol zitten met een
substantie, welke de boer beschouwt als zijnde de beste en
goedkoopste stoort meststof voor zijn weiland . . . Verder dan
weer... voetje voor voetje... Van weifelen mag geen
sprake zijn, het gaat er om wie het eerst is .. . dus rukken
we een deur open en staan in het woonvertrek van een ouden
boer en zijn echtgenote .. .
„Pardon . .. we dachten, dat hier de Vos zat... eh . ..
ziet u . ..”
„Wat zeg ie mien nou? ... ’n Vos?” en beide mensen
staren ons verbaasd aan, denkend met absoluut abnormale
lui te doen te hebben .. We geven gauw een nadere ver
klaring, waarvan niet veel gesnapt wordt... en ver
dwijnen . ..
In de verte priemen sterke lichtstralen over de landerijen,
zoekers, evenals wij .. . Weer terug.. . nog meer naar links
moeten we zijn, zegt ons het peiltoestel. De mist wordt steeds
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dikker en het oriënteren moeilijker. Bij den molen in de
Posterenk weer stoppen. Peilapparaat op den weg, kop
telefoon aan . . .” Knalhard” .. . juicht onze technische bege
leider ... „we zitten vlak op het hol” . . . Links van ons ’n
winkelzaak met maalderij . . . rechts een hotel. .. Hier is
geen boerderij, dus ook geen koe,” werp ik op . . .” Ach wat,
koe of geen koe, ’t moet hier zijn . .. hoor de muziek eens
duidelijk door komen en een „minimum” (technische term, als
men het toestel geen enkele wending meer kan geven, door
dat het geluid even sterk blijft, ten teken dat men dicht bij
den zender is.) Een minimum kunnen we niet meer vinden.”
We drukken dus een deur open in het hotel. .. donker...
niets te zien, dan een gnuivende kellner, die enigszins ver
dacht doet... we lopen rond het huizencomplex en ... daar
hangt de vlag met zwarte letters voor een der ramen. „Vos”
... We stormen binnen, zijn de eerst aankomenden. Helaas
twee minuten later komt er een ander binnen en aangezien deze
per rijwiel is, komt hij in aanmerking voor den eersten
prijs. Voor het gebruik van een auto wordt namelijk 20
minuten bijgeteld. Doch ook deze meneer ziet zijn eersten prijs
voorbijgaan, want tien minuten later komt een wandelend
peiler binnen. Hij had zonder de kaarten te gebruiken, uit
sluitend op het geluid gelopen! Wandelaars hebben weer 20
minuten voorsprong boven het rijwiel.
Verbaasd zien we om ons heen . . . in ’n zaal van het hotel
staat de zender ... „De koeien?” vraagt de omroeper, „Wel,
die liggen hier bij ons op tafel.. .” en door middel van
kleine instrumentjes horen wij het kwaken van eenden, ge
blaf van een hond en het geloei van een koe het luchtruim
inzenden . . .
In de omgeving hebben de ingezetenen op hun radiotoestel
len inmiddels gemerkt, dat de zender in de buurt moet zijn
en spoedig is het een geweldige drukte in de zaal, welke
geen licht naar buiten laat uitstralen.
Ruim een uur duurt het, voor een nieuwe groep binnen
komt ... allen klagen over den mist en de onbekendheid met
het uitgestrekte wegennet. Velen zijn zelfs vlak bij den zen
der geweest, doch stonden een half uur later weer enige
kilometers van het hol verwijderd! Talrijke boerderijen in den
omtrek hebben steeds invallen te verduren gehad van de
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heren Vossejagers, denkende eindelijk het hol gevonden te
hebben. Voor de microfoon sporen we met z’n allen de
groepen in den wijden omtrek aan tot meer activiteit, zin
gen een sportlied je of draaien een vrolijke plaat, want
steeds moet men den zender kunnen horen, welke blijft door
werken tot twaalf uur ’s nachts. Een van de heren uit
Oosterbeek komt binnen met geopende enveloppe, waarin het
hol vermeld staat. „Ik was absoluut verdwaald, zat in een tuin
bij een oud kasteel en wist hoegenaamd geen weg meer. . .”
De meest vermakelijke verhalen krijgen we nu van de tel
kens binnenkomende groepen te horen. We gaan buiten eens
een kijkje nemen en zien een peiler vlak bij het hol ...
„Vreemd” mompelt ie, „ik moet er toch vlak bij zijn ... is
hier een bruiloft?” Hiermee doelt hij op de grote hoop men
sen buiten en de gezellige drukte binnen in het hotel. Vlug
even den omroeper gewaarschuwd en dan hoort hij door den
aether klinken: „Hallo, kom er maar in ... de vos is dicht
bij je!” Verbaasd kijkt de man in het rond en stapt dan
kordaat op het Hotel toe: „Dan moet het hier zijn, maar ik
dacht, hier zijn toch geen koeien, hè?” Enige jongedames uit
den omtrek zingen nu gezamenlijk een liedje „Daar bij die
molen” ... en in de velden rondom het hotel klinkt in de
oren der jagers het lieflijke gekweel der landelijke schonen ...
Middernacht... nog twee groepen ontbreken, enkele heb
ben het hol gevonden door middel van het verbreken der en
veloppen, waardoor ze dus niet voor een prijs in aanmer
king komen. De jacht is afgelopen en drie boerendochters en
een fikse boerenzoon zingen voor ’t laatst: „Adieu, wij
moeten elkander groeten!”
„Dat lijkt me reuze aardig, zo’n jachtpartij meneer,” vond Jan.
„Wel jongen, als ge wat ouder bent, word dan lid van de
V.U.K.A., dat is de belangrijkste ultrakortegolf amateurs ver
eniging. Het adres wil ik je wel geven, de secretaris woont te
Varsseveld. C 272. Och ja, daar hebben die amateurs heel wat
plezier mee beleefd en ze zijn er erg knap in geworden. Ze vinden
de vos toch maar netjes uit, ook al hebben ze niet zulke prach
tige apparaten als de P.T.T.-ambtenaren gebruiken om hun loze
vossen te verschalken!”
„Gaan die dan ook op de vossejacht,” vroeg Jan lachend.
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„Neen, dat nu precies niet, maar die moeten van tijd tot tijd
wel eens een geheimen of liever gezegd een clandestienen zender op
sporen en dat is ook lang niet gemakkelijk! Kijk, ik heb je daar
net al verteld, dat het verboden is, te zenden zonder vergunning,
m.a.w. als je geen examen hebt afgelegd. Nu zijn er mensen, die
tegen den draad in zijn, of die dingen willen uitseinen, die ver
boden zijn, zoals reclame en politiek bijv, en dan tijgen de op
sporingsambtenaren aan het speuren. Met een auto wordt zo
gauw mogelijk een gebied afgebakend, waar de zender zich vol
gens de peilapparaten moet bevinden! Ze nemen voor alle zeker
heid aan paar stevige veldwachters mee, die het procesverbaal
moeten opmaken en dan maar zoeken, jongens. Ja en als ze den
zender te pakken hebben, dan zijn ze er nog niet. Alles wat tot
het uitzendingsgedeelte van den zender behoort moet men te pak
ken zien te krijgen om het wettelijk en overtuigend bewijs te
leveren. En die clandestiene zend-amateurs doen vooral graag hun
best om dat laatste zo goed mogelijk te camoufleren. Zij menen
namelijk, dat hun niets ten laste kan worden gelegd, wanneer ze
het eigenlijke zendergedeelte verborgen kunnen houden. Laatst
was daar nog een vermakelijk geval bij! In Twente was een
zender, die den naam van een mooi zangvogeltje had en die al
lerlei ondeugende dingen uitzond. Dat mocht niet en de P.T.T.mensen gingen dus met spoed aan het peilen. Na heel lang zoeken
vond men een oude hofstede, waar de apparaten aanwezen, dat de
zender moest opgesteld zijn. Een flinke klop op de deur en de
hele staf rukte naar binnen. Microfoon, modulator, gramofoon
en platen werden spoedig gevonden, maar een belangrijk gedeelte
van den zender, dat de eigenlijke energie opwekt, bleef onvind
baar. Het hele huis werd van onder tot boven grondig onder
zocht. Geen stuk bleef op zijn plaats. Maar tevergeefs hoor! Mis
schien zou men den generator wel nooit gevonden hebben als een
van de veldwachters niet over een zeer bijzonderen speurzin had
beschikt!
In de kamer zat namelijk een ouwe baas, die tijdens den duur
van het hele onderzoek — en dat was maar eventjes 214 uur
achter elkaar, maar stilletjes op zijn stoel bij de kachel bleef zitten.
Hij zat daar met een gezicht alsof het hele gedoe hem niets aanging.
De veldwachter verzocht hem eens op te staan en pakte, toen dat
niet zonder moeite gelukt was, een voetenbankje op, waar de
voeten van den ouden heer al dien tijd op hadden gerust. Op
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zijn vraag of het bankje aan de bewoners toebehoorde, werd
ontkennend geantwoord. Dat was al verdacht! Met SherlockHolmes-ogen bekeek de veldwachter het voorwerp, doch er was
niets bijzonders aan te bespeuren . . . een gewoon voetenbankje,
anders niets!
Een der contróle-ambtenaren bekeek het ding ook eens van na
bij, draaide het eens om, nog eens, schudde het flink door el
kaar, geïrriteerd door het lange vergeefse zoeken naar iets, dat
er niet was en er toch moest zijn. Maar ook hij kwam tot de
conclusie, dat het een doodgewoon bankje was!
Totdat... en dat ogenblik vergeet hij waarschijnlijk zijn leven
lang niet... hij in dat doodgewone, onschuldig uitziende voeten
bankje plotseling een spijkertje ontdekte, dat er een eindje uit
stak en daar... daar stak nog een spijkertje uit!
En wat er toen gebeurde! Men haalde de spijkertjes er uit en
toen bleek het voetenbankje zo waar geopend te kunnen worden!
En daarin ontdekte men den lang gezochten generator! Waren die
twee uitstekende spijkerkopjes er niet geweest, dan zouden de con
tróle-ambtenaren misschien vandaag nog hebben gezocht. En
daarmee is weer aangetoond Jantje, dat kleine oorzaken soms
heel grote gevolgen kunnen hebben.”
„Dat zal dien meneer geld gekost hebben!” merkte Jan op.
„Daar kun je van opaan, reken dat maar! Maar ’t is dan ook
zijn eigen schuld, nietwaar?”
„Ik heb wel eens gehoord, dat de politie-agenten in Amerika
ook radio in hun auto’s hebben om dieven op te sporen en zo,”
merkte Jan op.
„Zeker, dat hebben ze ook, maar.. . niet alleen in Amerika
hoor, in Duitsland, Engeland en ... ook in Holland gebruikt de
politie radio voor het opsporen van misdadigers en voor hulp
verlening bij ongelukken en zovoorts. Voor de Luchtbeschermingsoefeningen is de radio bovendien onmisbaar geworden. Philips
heeft daar eens in samenwerking met de politie een heel in
teressante proef mee gehouden, die schitterend geslaagd is! Men
had een reportagevliegtuig ter beschikking, dat boven de stad cir
kelde en bovendien zond een van de omroepverenigingen alle
wetenswaardigheden mee uit! De hele oefening werd geconcen
treerd op het hoofdbureau van politie. De zaal, waar de zender
stond opgesteld, was door middel van een smalle gang verbon
den met de kamer, waar het bureau van de Centrale Leiding
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was gevestigd. Dat had natuurlijk het grote voordeel, dat in de
zend- en ontvangstruimte de voor dergelijke oefeningen zo nood
zakelijke rust heerste. Bovendien was de centrale leiding direct
via den groten zender en over den ultra-kortegolfzender, die op
5 meter dapper mee uitzond, te bereiken. Bovendien konden
de meldingen, die een van de ontvangers of zenders binnenbracht,
onmiddellijk op den tweede worden overgebracht.
In alle delen van de stad pikten de medewerkers aan de
oefening den hoofdzender op. Daaronder behoorden ook met autoradiotoestellen uitgeruste politiemotoren met zijspan. Als ,,pauzeteken” gebruikten ze een belletje.”
„Wat is een pauze-teken voor een ding, meneer?”
„Kijk Jan, als een :zender eventjes niet uitzendt, dan zouden
de luisteraars misschien geloven, dat er iets hapert óf aan hun
toestellen óf aan den zender zelf, en daarom zendt men in de
korte pauze-momenten een zogenaamd pauze-teken uit. Hier op
den zender gebruiken wij het toepasselijke eerste gedeelte van:
„In Holland staat een huis.” We hebben daar een miniatuurklokkenspelletje voor!
Enfin, laat ik verder gaan.
Tegenover bladzijde 200 zie je de zenders op het hoofdbureau
van politie. Links de kleine 5 meter-zender-ontvanger. In het
midden de grote zender en rechts de ontvanger, die afgestemd is
op den zender van het vliegveld in de omgeving.
Buiten reed nog een automobiel door de stad, die voorzien
was van een vliegtuig-zender en ontvanger, dus je begrijpt,
dat het op het hoofdbureau een drukte van belang was, om al
die berichten uit elkaar te houden. Onophoudelijk klonk de stem
van den groten zender: Hallo, hallo, hier hoofdbureau, melding
voor . .. Waarnemingsposten, zender-auto of meldingsposten gaven
voortdurend berichten door. Men had de stad Hilversum in ver
schillende gedeelten ingedeeld en de belangrijkste posten waren
van een zend-ontvanginrichting voorzien. Daardoor konden deze
posten niet alleen de meldigen van den hoofdzender op 1010 meter
opnemen, maar ook zelf met den zender in draadloze verbinding
komen. Dat was natuurlijk heel belangrijk, want er ging op die
manier geen seconde ongebruikt voorbij om een belangrijk be
richt te kunnen doorgeven.
Dat zo’n auto geweldig gemakkelijk is voor de politie, zal je wel
begrijpen. Niet alleen bij Luchtbeschermingsoefeningen, maar ook

Schiphol bij avond

Het mist-baken
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bij auto-ongelukken en auto-diefstallen is zo’n ding van groot nut!
Stel je maar eens voor, dat er een auto gestolen is, dat komt in Hol
land nogal eens een keer voor! Het hoofdbureau stuurt direct een
Politiemotor mot züspan
voorzien van radio - on tv
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draadloze melding uit, die de radio-auto onmiddellijk opvangt. Heeft
men meer van zulke radio-wagens, des te beter. Komt dan een
van die radio-wagens een wagen tegen, die overeenkomt met het
signalement van de gestolen auto, dan stuurt de radio-auto on
middellijk een bericht naar de hoofdwacht. Terwijl nu de radioHior Holland Badio!
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auto, die den wagen heeft opgemerkt, zo voorzichtig mogelijk de
gestolen auto blijft volgen, geeft het hoofdbureau met groten
spoed een bericht door naar de andere radio-auto’s of motoren,
die trachten den gestolen wagen tegemoet te rijden, of op andere
wijze in te sluiten. Wanneer het hoofdbureau de wagens een beetje
handig weet te leiden, dan is er voor den auto-bandiet geen ontsnap
pen mogelijk! Ook de kleine ultra-kortegolf-zend-ontvang-apparaatjes deden het schitterend bij die oefeningen. In den 64 meter hogen
toren van Hilversum zat een waarnemingspost, die in directe
verbinding stond met het hoofdbureau, door middel van een klein
ultra-kortegolfzendertje, dat uitzond op ca. 5 meter golflengte. De
stroom voor dit zendertje werd opgewekt door een generatortje, dat
met pedalen in beweging werd gebracht. De soldaten gebruiken
diezelfde apparten als zij radio-oefeningen in het vrije veld
houden, waar natuurlijk geen netstroom te krijgen is!
Boven de stad cirkelde intussen een Douglas van de K.L.M.,
volgeladen met journalisten en militaire waarnemers, die precies
nagingen of de verduisteringsproef naar genoegen verliep. Over
al waar maar een lichtje werd opgemerkt, werd genoteerd en
direct met den vliegtuigzender naar beneden doorgegeven. Het
omroepstation in Hilversum pikte al die berichten weer op en liet
op die wijze tienduizenden luisteraars in ons land en daarbuiten
de oefeningen in hun huiskamer meebeleven. Hoe ingewikkeld
dat hele zaakje in elkaar zat, blijkt wel uit deze tekening, die een
overzicht geeft van alle posten, die aangesloten waren (behalve
het vliegtuig boven de stad en de omroepzender natuurlijk.)”
Jan bekeek het schema aandachtig, dat was pas een kolfje
naar zijn hand, zeg! „Ja, je staat verstomd wat ze met die radio
kunnen bereiken. Een jaar geleden was er ook zo’n schitterende
uitzending vanuit een drietal ballonnen en de luisteraars konden
in spanning thuis de avonturen van de ballonvaarders netjes
meemaken!”
„Tijd, Wybrands,” kwam iemand waarschuwen, we gaan sluiten.
Zo vlug was de tijd alweer omgegaan, dat de generaal zijn hele
rede alweer gehouden had en nu door de radio door een stevig,
pittig „Turf in je ransel” „uitgeleide” werd gedaan.
In Indië was het bijna middernacht geworden, in Hilversum
was het zo wat half vijf ’s middags. We moeten de Indische
luisteraars hun nachtrust gunnen!
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„ . .. Hallo Dames en heren,” klinkt de stem van den om
roeper al, terwijl de muziek van „Turf in je ransel” door den
technicus in de contröle-kamer netjes op den achtergrond wordt
geschoven, „dames en heren, dat is alweer het einde van ons
Phohi-programma voor heden. Morgen komen wij terug op de
zelfde golflengte om 19.55 uur, midden Java-tijd. Ik wens u allen het
zij Goeden morgen, Goeden middag, of Goeden Nacht, and...
happy dreams.”
In keurig vlot Duits, Frans en Engels volgt nu hetzelfde slot
en dan klinkt rustig en breeduit ons mooie, oude Wilhelmus,
door ijle aethergolven gedragen, hier van de Hilversumse hei
over zeeën en oceanen naar ons verre Indië . ..
„Dat zit er op,” zegt Omroeper Wybrands en steekt een verse
sigaret op ...
„Dat zit er op,” zegt een Indische meneer aan den anderen
kant van den aardbol, mept een muskiet naar het insecten-Walhalla, rekt zich uit, kijkt op naar den klaren, sterrenbezaaiden
tropenhemel, zucht even, draait zich om en knipt de radio uit.
Twaalfduizend kilometer scheiden hem weer van het kleine ge
bouw hier in Hilversum. Twee uur lang was hij in Holland. ..
heel dicht bij Holland . .. bij de vertrouwelijke grachtjes in de
grote steden, bij de molens en de groene weiden, bij de blonde
duinen, die hij het laatste zag toen hij achter op dat grote schip
stond te zwaaien naar moeder, die achterbleef. . . maar och, dat
is alweer jaren en jaren geleden. Zie je, zo eventjes voor het
naar bed gaan, voordat de omroeper zo gemoedelijk goeden nacht
en happy dreams komt wensen . .. dat zijn de momenten, waarop
de giften voor de Phohi geboren worden ...

14 *

HOOFDSTUK XI

De radio maakte een eind aan ’t ,,huisie-beesie-boompie’ ’-systeem! —
Plus en Minus in een hoepeltje en een Douglas landt veilig in den
mist! — De piloot kan zijn krant wel gaan lezen, de radio doet de
rest! — „Danke vielmals- Thank so much • •
hoort de peilmarconist
en 20 passagiers vliegen rustig in dikken mist! — Regent ’t in Keulen?
— Dikke marconisten kan de K'IrMs niet gebruiken! — Tot slot een
incident. Een Douglas kiest ’t luchtruim en een happy landing in een
luien stoel! — Da-Die-Da-Die-Da, roept Scheveningen-Radio tegen een
jongmens, dat zijn huiswerk vergeten is! — Hé-hé, Jan is wakker!

„Zeg, Van Stralen, ga jij vanavond nog naar Londen?” infor
meerde een van de collega’s.
„Ja, dat ligt wel in de bedoeling. Ik wilde het avondvliegtuig
op Schiphol pakken, dan ben ik in 2 uurtjes aan den overkant.”
„Dan mag je wel opschieten, want over anderhalf uur gaat je
machine,” waarschuwde de ander.
„Hoor eens,” mengde omroeper Wybrand zich in het
gesprek, „als jij toch naar Schiphol rijdt met je wagen, neem
dan onzen Jan hier mee, misschien laten ze hem op Schiphol nog
het een en ander van de radio zien, zeg! Wil je dat, Jan?” Nou
zeg, je begrijpt, Jan èn autorijden . . . èn radio!
„Graag, meneer,” riep hij enthousiast, „dan kan ik de radio op
de vliegtuigen ook nog zien!”
Zo gezegd, zo gedaan! De heer van Stralen ging zijn karretje
halen, een klein sportwagentje, dat er uitzag, dat het behoorlijk
hard kon lopen.
„Vooruit maar, kerel,” nodigde hij uit en toen Jan alle Phohimensen nog eens stevig de hand had gedrukt, kroop hij behendig
in het kleine sportwagentje . . . rrt, zei de motor en draaiden ze
het weggetje af, dat naar de Phohi-studio loopt.
In snelle vaart ging het door Hilversum, direct op den groten
Gooisen snelweg naar Amsterdam af. Sjoep, sjoep snelden ze de
karavaan auto’s voorbij, die nog vóór donker in Amsterdam wil
den zijn, want het begon al aardig duister te worden ... Ze lach
ten den tragen Gooisen stoomtram eens uit, die niettegenstaande
de motorisering nog lang geen snelverbinding is en voort ging
het weer, regelrecht op Amsterdam aan... Toen ze bij de Ber-
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lage-brug kwamen, baadde de hoofdstad zich al in een zee van licht.
Het sportwagentje tolde als een opgewekte bij door het drukke
verkeer heen en dan ging het om Amsterdam heen, op Schip
hol af!
Het vliegveld en de omgeving leek wel een sprookje. Er kwam
net een machine binnen en felle stralenbundels zetten het uitge
strekte grastapijt in een feestelijk licht. Honderden rode lampjes
op de hoge punten van masten, hangars en stationsgebouwen
gaven het geheel een vrolijk aanzien.

De radiodienst van Schiphol wist al van Jan’s komst af, want
de Phohi was al zo vriendelijk geweest om intussen te telefoneren.
Zo werd Jantje netjes afgeleverd aan den Chef van den Radio
dienst van de K.L.M. terwijl de heer van Stralen zijn machine
voor Londen ging opzoeken ...
„Ja, Jantje,” begon de chef, „toen ik zo oud als jij was,
viel er aan luchtvaartradio nog niet te denken! En wel om twee
redenen: ten eerste hadden we nog heel gebrekkige radio-toestellen en. .. ten tweede zou het vliegtuig, dat in dien tijd nog
maar heel primitief was, niet eens zo’n zwaar, plomp toestel in
de hoogte hebben gekregen! Zo heeft in den loop der jaren
zowel de luchtvaart als de radio zich afzonderlijk ontwikkeld, tot
dat ten slotte een schitterende samenwerking werd verkregen,
waarvan je hier straks de practische resultaten zult kunnen aan
schouwen! Ja, ik wil verder gaan en beweren, dat het luchtvaartverkeer zich nooit zo had kunnen uitbreiden, wanneer de
radio zich tevens niet tot zulk een grote perfectie had ontwik
keld!
Als je nagaat, dat de oudere piloten vroeger wel eens smalend
hebben gelachen om zo’n „kast met knoppies en lampies” en
hun eigen instinct van huisie-beesie-boompie, dat wil zeggen het
oriënteren op bekende punten op den grond, heel wat meer ver
trouwden dan dat snaakje, dat met een koptelefoon op, allerlei
gekke fluittoontjes zat te ontcijferen. Kom daar nu eens om! Als
op dat kippeneindje Amsterdam-Londen de radio eens zou uit
vallen, dan moet je die gezichten eens zien! Vergeet daarbij niet,
dat dank zij de voortreffelijke voorlichting op weerkundig gebied,
de trajecten dikwijls op grote hoogten worden afgelegd, „waar
geen kip je pikt,” zoals de term luidt! Wanneer het hier be
neden stortregent, stormt of sneeuwt, dan boort de pijlsnelle
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Douglas met gemak zijn brutalen neus door de wolkenlagen heen
en zit meteen in den prachtigsten zonneschijn, dien je maar kunt
wensen. Zit die machine boven het vliegveld, waar ze moet lan
den dan prikt de piloot zijn machine door het dichte wolken
gordijn heen, en . . . daar ligt in grijze nevelsluiers het vliegveld
voor zijn neus. Dat is iets, waarover de passagiers zich steeds
weer verwonderen! Feilloos, precies boven het nest laat de snelle
vogel zich zakken .. .
Maar voor het zover was zou er in de cockpits nog heel wat
getranspireerd worden! Toen de radio zich werkelijk tot een
bruikbaar instrument van de luchtvaart ging ontwikkelen, schaf
te ook de K.L.M. zich voor haar machines eenvoudige telefoniezenders aan. Dat waren maar heel primitieve dingetjes hoor en
de reikwijdte was vaak niet groter dan een goede 150 K.M.”
„Dan zal die marconist het ook niet druk gehad hebben,”
meende Jan.
„Marconist,” lachte de chef! „Dat kan je denken. De piloot
zelf moest het apparaat bedienen, want elke man meer aan boord
kostte teveel aan gewicht in die lichte toestelletjes van vroeger.
De piloot had maar een knopje om te zetten en een handle op
zenden of ontvangen te plaatsen en klaar was Kees! Maar je
begrijpt, 150 K.M. is geen afstand voor een vliegtuig en toen wij
aan de Indië-route begonnen, moest men het radio-probleem ter
dege in ogenschouw nemen. Hoe schitterend dat opgelost is, zal
je straks weer zien! Een zeer belangrijk onderdeel van onze
luchtvaartradio werd de peildienst. Precies kunnen wij uitrekenen
waar een vliegtuig zich in de lucht bevindt en om je een
idee te geven hoe dat werkt, zal ik je maar eerst dat peilen uit
leggen, omdat dit zo’n belangrijk onderdeel vormt van hetgeen
ik je achtereenvolgens ga vertellen. Kijk hier eens uit het raam,
hier kan je precies die Douglas D.C. 2 zien staan, ’t is de „Haan,”
zie je wel. Boven op den kop zie je een klein hoepeltje, dat is
de draaibare raam-antenne, en bovendien zie je nog een klein
mastje op den romp, waarvan een draad loopt tot aan den staart
van het vliegtuig. Dat is de vaste antenne.”
„Dat peilen heb ik al bij de kustradio gezien meneer,” lichtte
Jan in.
„Mooi zo, dan weet je er dus al wat van, maar hier is de
techniek van het peilen toch nog even anders. Luister maar. Als
je het „ontvangst diagram” van een raam-antenne ziet, dat wil
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zeggen een schema hoe het peilraam de krachtlijnen van een ver
wijderden zender ontvangt, dan ziet dat er uit als een grote
acht, zo:
Geen ontvangst

Richting van s erksfe ontvangst

(Dat streepje in het midden stelt de raam-antenne voor. Staat
de antenne dwars op het vliegtuig, dan ontvangt de antenne
niets, want dan heffen de krachten in de linker- en de rechter
helft van het raam elkander op.)
Dat is dus een diagram van dat hoepeltje boven op het vliegtuig.
Nu moet je nog weten hoe het „gedrag” van die vaste antenne
is en dat is zo: een vaste antenne ontvangt de signalen van een
vliegtuig, dat er omheen cirkelt aan alle kanten even sterk, het
diagram is dus een cirkel, zo:

Nu combineren wij de ontvangst van het raam met die van de
vaste antenne, en nu krijgen wij den volgenden toestand: Laten
wij de sterke ontvangst nu eens Plus en den kant van de zwakke
ontvangst Minus noemen, dan maken wij het dus mee, dat wan
neer het raam zo gedraaid is, dat het Plus ontvangt, de vaste

216

HIER HOLLAND RADIO

antenne, die altijd Plus ontvangt, deze ontvangst gaat onder
steunen, m.a.w. het geluid wordt zo krachtig mogelijk. Draaien
wij de raam-antenne van de zijde van zwakke ontvangst, dan
gaat de Plus van de vaste antenne de Minus van de raam-anten
ne tegenwerken. Hier hebben we dus een prachtig middel in de
hand, om zeer zuiver de richting te peilen. Het ontvangstdiagram
van de raam-antenne gecombineerd met de vaste antenne ziet er
dan uit als een hartvorm, zo:

Wij noemen deze installatie de z.g. aanvliegpeilrichting van
het vliegtuig. Ook de grondstations kunnen in combinatie met
elkaar een vliegtuig in de lucht peilen, evenals de kustradiostations dat voor de schepen doen. Op dat peilen kom ik straks
nog wel terug. Stel je nu eens voor, dat een K.L.M. vliegtuig
van Kopenhagen naar Amsterdam vliegt. Op een gegeven moment
komt het boven Ameland en dat is de grens van het Luchtvaartverkeersgebied Nederland. De grenzen daarvan lopen onge
veer gelijk met onze staatsgrenzen, met dit verschil, dat ons ge
bied nog doorloopt in de denkbeeldige lijn tusschen Cadzand en
het lichtschip Noord-Hinder en dan verder in Noordelijke rich
ting over de Noordzee tot boven de waddeneilanden. Komt de
machine nu boven Ameland, dan seint de marconist naar P.H.A.
(dat is Schiphol-Radio) QTH (positie) QAD (vertrokken van)
QAB (bestemd voor) QAA (vermoedelijke tijd van aankomst) en
bovendien de hoogte, waarop het vliegt en of het tussen, onder
of boven de wolken vliegt, bijv. QBH 500 betekent dat de
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machine op 500 meter onder de wolken vliegt, QBF 700 betekent
dat de machine op 700 meter in de wolken vliegt, QBN 900, dat
het op 900 meter tussen twee wolkenlagen in vliegt en QBG 2000
betekent, dat het op 2000 meter boven de wolken vliegt.
Is het prachtig, helder weer met mooi zicht, dan gaat dit bericht
zonder meer door naar den Chef van het Algemeen verkeer, die
hier verderop boven in den toren zijn kantoor heeft. Er wordt
aantekening gemaakt, dat er een machine binnen het Neder
lands Verkeersgebied is en men kijkt op de kaart na, of er geen botsinggevaar is met andere machines binnen dat gebied, die op
Amsterdam of Rotterdam komen aanvliegen. Is er mist, dan
wordt de zaak heel anders. Meldt zich dan een aankomende
machine binnen het Nederlands Verkeersgebied, dan seint Schip
hol terug, oppassen jongen, het is hier QBI, dat betekent zoveel
als „Mistvoorschriften in werking” en verzoekt de machine met
een op te geven voor hoeveel vlieguren er nog voldoende ben
zine aan boord is, met het oog als de machine op een ander
traject gestuurd wordt, of op een ander vliegveld moet landen.
Dat wordt allemaal door den Chef van het Algemeen Verkeer
nauwkeurig vastgelegd en de machine vliegt op het radio-compas,
waarover ik je straks wel zal vertellen, rustig voort, in de rich
ting Amsterdam, totdat het vliegend op een veilige hoogte van
1500 meter op een 25 K.M. van Amsterdam komt, waar het
’t tweede naderingsgebied bereikt en daar vraagt Schiphol op
welke wijze het wil binnenkomen. Of het peilingen wenst, of dat
het op eigen kracht op het radio-baken op Schiphol wil landen.
Komt de machine binnen het naderingsgebied dan geeft de Chef
van het algemeen verkeer de machine over aan den Havendienst.
Dat zijn ambtenaren van de Gemeente Amsterdam die voor het
„binnenloodsen” verantwoordelijk zijn. Er zijn dus drie radio-instanties op Schiphol en ook op Waalhaven, waar in grote trek
ken hetzelfde geldt als hiervoor van Schiphol verteld), name
lijk de K.L.M.Radio, die het radio-contact van uit de machine on
derhoudt, de Rijksradio, die voor de Verkeersregeling zorgt, en
dan ten slotte nog de Havendienst, die voor het binnenloodsen
heeft te zorgen. Die drie diensten werken op buitengewoon pret
tige wijze met elkander samen, in het belang der algehele veilig
heid en .. . omdat men elkaar voor dit werk zo nodig heeft!
Laten wij nu eens aannemen, dat Schiphol, wat je noemt „pot
dicht zit” en dat de piloot zegt dat hij „op het baken” wil lan-
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den, dat wil dan zeggen, dat hij gebruik maakt van het Philips
kortegolf-baken, dat o.a. op Schiphol is opgesteld. Dat gaat dan
in grote trekken als volgt:
Schiphol seint dan bijv. QSP 1, dat betekent: doorzakken tot
200 meter, was er een 2 achtergeseind, dan was het 500 meter,
3 is 800 meter, etc. Nu moeten wij ons in gedachten eerst even
verplaatsen in de cabine van het vliegtuig, waar de marconist
aandachtig naar de seinen zit te luisteren van de onzichtbare
aarde onder hem. Voorop bij den bestuurder bevindt zich een
klein vernuftig instrumentje, dat een zeer belangrijke rol speelt.
Dat is het aanwijsinstrument, dat den piloot in staat stelt
terstond te zien of hij, vliegend op het Philips kortegolf-baken
den juisten koers wel volgt. Slaat de wijzer naar links of naar
rechts uit, dan is hij uit den koers. Daarboven zie je de electrische meter, die hem langs electrischen weg veilig naar den
beganen grond moet koersen. Bij „V” bevindt zich het voorsignaal, en bij „H” het hoofdsignaal. „V” is een rood lampje, dat
begint op te glimmen zodra het vliegtuig zich precies boven dit
baken bevindt, „H” is een groen lampje, dat pas gaat branden
als het hoofdsignaal is bereikt. Precies kan de piloot hieruit dus
opmaken, waar hij zich bevindt.
„Maar hoeft de piloot dan helemaal niets van den grond te
zien meneer,” vroeg Jan verwonderd.
„Neen, feitelijk niets, het instrumentje wijst hem tot de laatste
paar meters hoogte zelf den juisten weg. Ook al zit de zaak
potdicht, dan komt hij nog veilig aan den grond. Kijk, in het
vliegtuig zit een speciaal voor dit doel aangebrachte ultra-kortegolfontvanger, die onafhankelijk werkt van de gewone radio
in het vliegtuig. Een groot voordeel van dit speciale ontvangertje
is, dat de marconist ook tijdens de landing gebruik kan maken
van zijn normale radio-inrichting en dit aparte ontvangertje ge
woon zijn gang laat gaan. Hij blijft dus gewoon in verbinding
met den verkeerstoren op Schiphol. Aan den rand van het vlieg
veld nu, bevindt zich een bakenzendertje, dat op een golflengte
van 9 meter werkt en dat in de richting vanwaar de landing
zal moeten plaatsvinden, steeds maar een langen streep uitzendt.
Links van dien „streep” worden punten en rechts daarvan korte
strepen uitgezonden. Voor den piloot is het nu een klein kunstje
uit die punten of strepen af te leiden in welke richting hij zich
ten opzichte van het baken beweegt en of hij wel in de juiste
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richting op zijn landingsdoel afgaat. Nu is het mooiste van dit
instrument nog wel, dat hij niet alleen behoeft af te gaan op de
punten en strepen in zijn koptelefoon, maar dat dit instrument
tevens aanwijst of hij goed of verkeerd gaat. Zolang de wijzer in
het midden blijft stilstaan volgt hij den juisten koers. Behalve
die bakenzender nu, die de lange strepen uitzendt, zijn in de
nabijheid van het vliegveld in de landingsrichting twee kleinere
zenders op verschillenden afstand opgesteld, de z.g. signaalzenders, die hem den afstand aangeven, waarop zijn machine zich
van het vliegveld bevindt. Op die manier peilt de vlieger zichzelf
automatisch. Om ’t geheel nog even duidelijk te maken, zal ik den
gang van zaken nog eens herhalen, dan weet je het meteen voor
altijd. In de eerste plaats ontmoet de vlieger op zijn weg, op
enige kilometers afstand van het vliegveld, den eersten signaalzender, die men het „Voorsignaal” noemt. Deze zender straalt
zijn radio-tekens waaiervormig naar boven uit. Komt de machine
in de juiste koerslijn boven dezen zender, dan vangt zij het sein
hoorbaar en zichtbaar op en weet de piloot dus, dat hij zich op
een bepaalden afstand van den grens van het vliegveld bevindt.
De tekens van dit voorsignaal hebben een anderen toon dan die
van den bakenzender zelf, zodat zij op het gehoor alleen reeds
gemakkelijk te onderscheiden zijn. Maar bovendien zal het
overvliegen van het voorsignaal op het aan wijsinstrument een
lampje, dat met „V” wordt aangeduid oplichten, en wel in het
zelfde tempo als het sein wordt uitgezonden. Dit sein is lang
zaam, net alsof het wil zeggen tegen den piloot: Haast je lang
zaam, want je hebt nog even den tijd. Maar dan komt hij over
den tweeden signaalzender, het „hoofdsignaal”, dat zich op enige
honderden meters van de grens van het vliegveld bevindt, even
eens in de koerslijn. Ook dit signaal vindt hij terug op het aanwijsinstrument op het dashboard, en wel aangeduid met den let
ter „H”. Dit baken seint in een veel sneller tempo. Het zegt den
piloot: Nu is het opschieten, je bent zó op de plaats van bestem
ming. Nu weet de piloot ook, dat hij de plaats genaderd is waar
hij geen obstakels meer zal ontmoeten, dat hij boven het vliegveld
is aangekomen en hij dus inderdaad kan gaan landen. Zo komt
de machine dan aan den grond, zonder ook maar een vierkante
centimeter van de aarde te hebben gezien! De bakenzender werpt
de golven in een bundel in schuine richting de lucht in. Op
deze wijze ontstaat in de juiste koerslijn een van het landings-
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punt schuin oplopend electrisch veld, waarvan alle lijnen precies
samenkomen op de plaats, waar het vliegtuig moet landen. Het
gaat er dus maar om, het vliegtuig van het moment af, dat het
op een bepaalde hoogte het Voorsignaal passeert, langs één der
lijnen van het schuin naar beneden lopende electrische veld naar
beneden te loodsen.”
„Dat is schitterend meneer,” riep Jan enthousiast uit. Maar
zitten er op die bakenzendertjes nu den gehelen dag marconisten
als het mist?”
„Neen, al die zenders worden helemaal automatisch vanuit den
Verkeerstoren hier op Schiphol met één handgreep bediend. Met
kabels zijn die verschillende huisjes met hier verbonden. Het
eigenlijke baken staat aan den rand van het vliegveld, het
„Voorsignaal” bij de z. g. Ringbaan, in de richting Amsterdam
en het „Hoofdsignaal” in een korenveld achter den Spaarnwouder
Dwarsweg. Kijk dit plaatje maar eens goed aan, dan zie je heel
duidelijk het schuin oplopende electrische veld, uitgaande van het
eigenlijke veilige landingspunt af. De vette, zwarte lijn toont aan
hoe de piloot, door de grens van dit veld te volgen, veilig op
het landingspunt neerkomt.”
„Maar als er nu eens een vliegtuig in den mist wil dalen,
dat geen baken aan boord heeft meneer, hoe komt dat dan aan
den grond?”
„Wel, dan wordt de „ouderwetse” manier toegepast, die ook zo
slecht nog niet was. Wij noemen dat „het vliegtuig wordt binnen
gepeild”, in tegenstelling met het Philips kortegolf-baken, waar
de automaat het gehele peilwerk keurig netjes zelf verzorgt. De
piloot regelt zelf zijn landing en staat dikwijls op den grond voor
men vermoedt!
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Wanneer nu een toestel wordt „binnengepeild”, dan krijgt het
op groten afstand van Schiphol reeds geregeld koersen op, zodat
de piloot die steeds maar op zijn kompas hoeft uit te zetten en
zo op Schiphol aan kan vliegen. Laten wij eens aannemen, dat er
boven Schiphol en omgeving een kwaadaardig dikke mist hangt
en dat de piloot dus geen 10 meter grondzicht heeft. Zodra de
machine nu boven het vliegveld wordt gehoord, geeft de uitluis
terende verkeersambtenaar aan den peiler door: QFG., dat be
tekent: „U vliegt nu boven het vliegterrein.” Daarna ontvangt de
piloot steeds zijn positie ten opzichte van Schiphol, die de ver
keersambtenaar bepaalt door middel van de richting, waarin hij
het geluid der motoren hoort en welke richting hij trouw aan
den peiler doorgeeft, bijv. Motor Noord-Oost, Oost-Zuid-Oost!
De piloot daalt steeds maar door en plotseling ziet hij den feilen
schijn van de landingslichten door den nevel boren .. . hij ziet den
grond, krijgt het vliegterrein te pakken. De vliegtuigmarconist
seint dan direct aan zijn collega op den verkeerstoren: „Ik ga
landen” (QAL) en een ogenblik later staat de ranke Douglas op
het groene grasveld, te midden van een felle illuminatie van lan
dingslichten. Passagiers stappen uit, kijken met verwonderde
ogen rond in de grijze duisternis en de pienterste onder hen
denkt even aan den piloot op den bok en den man met den kop
telefoon, die 15 passagiers veilig loodsten door een bijna ondoordringbaren sluier. En de man op den verkeerstoren? Och, hij
heeft geen tijd om sentimentele gedachten te verwerken. Zijn vingers
glijden alweer rusteloos over de afstemknoppen, aandachtig luis
terend naar die klagende fluittoontjes van andere vliegtuigen,
die nu nog met 300 K.M. en meer snelheid per uur door den
mist vliegen! Koersen, barometerstanden, tijden van aankomst,
hoogte van de mistlaag. . . vliegensvlug seint hij ze door naar
de collega’s daar boven. Het „Danke vielmals”, „Merci” of het
kernachtige „Thanks” van de piloten, die hij zo prachtig door
mist en ontij heen helpt, hoort hij dikwijls al niet eens meer!
Maar . .. soms na een zwaren tocht, komt toch wel eens een van
de piloten het trapje van den verkeerstoren oplopen, geeft een
fermen klap op den schouder van den dienstdoenden marconist
en zegt eenvoudig: Welbedankt ouwe reus, je hebt ons er zo-even
netjes doorgesleept.”
„Dat is leuk van ze,” vond Jan.
„Ja jongen, die peilstations zijn voor de luchtvaart onmisbaar
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geworden! En ik moet er bij zeggen, het systeem, dat we volgen
is practisch feilloos. Over geheel Europa en ook op de Indië-route
vind je op de kaart steeds series van 3 stations, die met elkaar
een peilgroep vormen. In Nederland hebben wij bijv, de peilgroep
Amsterdam-Schiphol, Rotterdam-Waalhaven en het Vliegveld
Twente, resp. met de roepletters: PHA, PHR en PHT. Amster
dam fungeert als het hoofdstation en leidt de peilingen centraal.
Amsterdam en Rotterdam zijn onderling verbonden o. a. door een
telex-verbinding, je weet wel, twee schrijfmachines, werkende als
verreschrijvers, zoals je o.a. op Scheveningen enz. zult hebben ge
zien!”
„Hoe komen ze toch aan al die verschillende weerberichten
meneer, waar u zo-even over sprak,” begon Jan.
„Dat wilde ik je juist vertellen kerel! De meteo’s, zoals wij
die hier noemen, vormen inderdaad een zeer belangrijk onder
deel van onzen dienst. Ze worden elk half uur hier door den
weerkundigen dienst verzameld uit gegevens afkomstig van De
Bilt, de verschillende waarnemingsposten in het land en op de
lichtschepen. Bovendien wordt er den gehelen dag door geluis
terd naar de weerberichten van de andere Europese weer
stations en dat is een prachtige onderlinge organisatie, die ik je
eventjes wat nader zal verklaren. Hier heb je er een overzichts
kaart van.”
„’t Lijkt wel een gekleurd dambord, meneer,” lachte Jan.
„Juist, daar lijkt het heel veel op. Zoals je ziet, hebben we hier
groene en rode vakjes. In elk gekleurd vakje zie je vijf stations
namen gedrukt. Dat zijn de met elkaar corresponderende weer
stations. Hier hebben we ons gebied, kijk er staat de groep Amsterdam-Croydon-Brussel-Frankfort en Keulen op. Zoals je ziet,
zit er geen tweede vakje van dezelfde kleur in de buurt. Dat
hebben ze gedaan om te voorkomen, dat de stations elkander on
derling zouden storen. We zenden internationaal onderling name
lijk weerberichten voor de luchtvaart uit op golflengte 1042, 1056
en 1071 meter. Op die golven wordt het hele verkeer afgewik
keld. Elk station heeft vijf minuten zendtijd precies en de hele
zaak is zodanig georganiseerd, dat nooit twee weerstations op de
zelfde golflengte op hetzelfde moment kunnen seinen wanneer ze
niet op een behoorlijken afstand van elkaar zitten. Zie maar, de
stations die tegelijk met ons uitzenden (die dus dezelfde kleur
op deze kaart hebben) zitten helemaal in Roemenië, die storen ons
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dus niet. Zo houden we de weerberichten „vers” en zoals je ziet
behoeven de piloten allerminst verlegen te zitten om weerkun
dige voorlichting, dat is alles prima geregeld!
Onderling hebben de stations voor den weer-dienst weer contact
met elkaar voor uitwisseling van weerberichten op een golflengte
van 106 meter. Amsterdam bijv, met Twente, Groningen, Haam
stede, Vlissingen en Eindhoven. Met Rotterdam-Waalhaven heb
ben we, zoals ik je reeds verteld heb, een eigen telex-verbinding.
Die binnenkomende berichten ponst de marconist op een bandje
en rrrttt, als het zijn tijd om te zenden is, wordt het weerbe
richt automatisch uitgeseind.”
„Dat heb ik op de Radio-Bedrijfs-centrale in Amsterdam ook
gezien meneer,” lichtte Jan in.
„Ja zeker, wij hebben hier hetzelfde systeem. Om nog eens
eventjes op die verdeling van de weerberichten terug te komen,
je ziet dus, dat de indeling zodanig is, dat de vlieger op zijn
traject steeds over onderdelen met dezelfde golflengte komt en
daarop dus de weerberichten van de dichtstbijzijnde zenders kan
opvangen. Weet je wat ook erg interessant is? Het binnenloodsen
van de nachtvliegers, die de post ’s-nachts zo netjes van Londen
over Rotterdam en Amsterdam naar Duitsland brengen. Precies
volgen wij de machines, die ’s nachts over de slapende landen
vliegen, we noteren de hoogte, waarop ze vliegen en zoeken uit
of ze elkaar niet te dicht in de buurt komen. Natuurlijk hebben
zij het hele uitspansel vrij, maar je kunt niet weten. Komt een
machine bijv, op 700 meter hoogte te vliegen en de andere zit
daar ook in de buurt, dan gaat er een radio-seintje naar boven,
Vrind, scheer je weg, ga een beetje hoger of lager zitten.
Dan vragen beide vliegtuigen meteen nerveus peilingen aan. Al
lerlei bijzonderheden worden over en weer geseind en we blijven
net zo lang in spanning uitluisteren totdat beide machines el
kander op veiligen afstand gepasseerd zijn. Neen jongen, Schip
hol slaapt nooit!
Hoog boven de hoofden der vreedzaam slapende volkeren vliegt
de luchtpost. Zakken vol nieuws, goed en slecht, en terwijl wij
daar beneden rustig onder de warme dekens dromen van on
gedachte dingen, glijdt daar met een 300 K.M. vaartje de nuch
tere werkelijkheid, bestaande uit een koene Douglas, volgeladen
met prozaïsche postzakken langs de wolken ...”
„Waar staan hier toch de antennes meneer?” vroeg Jan. „Ik
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ben wel eens meer op Schiphol geweest, maar ik heb eigenlijk
nooit masten kunnen ontdekken.”
,,Klopt,” zei de chef! „Op den Verkeerstoren zie je wel wat
draadjes hangen, maar die zijn uitsluitend als ontvang-an tennes
bedoeld. Neen, de eigenlijke zender staat hier verderop in den
polder. Niet alleen de zendmasten staan daar, maar ook de eigen
lijke installaties, met transformatoren, lampen e. d. Hier in den
verkeerstoren drukken we op den knop en . . . floep ergens in den
polder komt de zender in werking.”
„O,” zei Jan, „dat is dan precies als met IJmuiden en
Scheveningen -H aven ? ’ ’
„Ja, inderdaad, dat is zowat hetzelfde systeem. Ook hier kon
den wij zenders en ontvangers niet vlak op elkaar zetten, om
onderlinge storing te voorkomen. Dat zaakje daarginds in den
polder werkt feilloos en hier hebben we er geen directen hinder
van! Nu we van die schitterende ultra-kortegolf toestellen hebben
op de Indië-vliegtuigen, blijven we zelfs met ze in rechtstreekse
radio-verbinding totdat we op een gegeven moment horen: Lan
den nu te Tjililitan.” Dat is het vliegveld van Batavia.
„Dat is een ontzettende afstand meneer,” zei Jan vol bewon
dering. „Kunt u de machines op zo’n afstand ook nog peilen om te
zien, waar ze zich precies bevinden?”
„Neen broer,” lachte de chef, „nu vraag je te veel van het goede,
hoor! Een peiling op zo’n dikke 12.000 K.M. behoort tot de on
mogelijkheden! We hebben voor controle wel eens peilingen op zeer
groten afstand laten verrichten, bijv, op een afstand van 900 K.M.
van Radio-Kootwijk, de peilingen bleven dan nog op een enkele
graad na zuiver en dat was wel een prachtig resultaat. Stel je
voor, dat je, vliegend over Rome, Kootwijk hier op de Veluwe
bijna zuiver kunt peilen. Dat is een afstand, die in de practijk
niet eens voorkomt! Trouwens die peilinstallaties van onze
K.L.M.machines zijn buitengewoon! Eens per jaar maak ik altijd
een Indië-reis mee om controle uit te oefenen, zodat we precies
kunnen nagaan welke bijzondere moeilijkheden onze marconisten
onderweg kunnen meemaken. Die aanvliegpeilers, zoals we ze hebben,
bieden bovendien nog het enorme voordeel, dat de marconist aan
boord van het vliegtuig zelf veel gauwer bemerkt of de peiling
al of niet beïnvloed wordt door het beruchte kust- of bergeffect.
Door terugkaatsing en ombuiging van de krachtlijnen ontstaan
dan vaak heel gevaarlijke afwijkingen. De marconist, die zelf

Een drietal interieur foto's van
de Douglas DC 2. Marconist met
zend- en ontvanginstallatie in de
cockpit van een verkeersvliegtuig
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peilt, merkt direct, dat de drie gevonden peilrichtingen elkaar
niet in één punt snijden en is gewaarschuwd, dat de peilingen
niet zuiver zijn. Na enigen tijd verder vliegen kan hij zijn pogin
gen herhalen en zijn positie opnieuw vaststellen. De vlieger
Woods, die met het vliegtuig van Lord Sempill kort geleden van
Port Darwin naar Koepang wilde vliegen, heeft aan den lijve
ondervonden, wat een foutieve peiling wil betekenen! In plaats
dat hij naar Timor vloog, ging hij in de richting van den Indischen Oceaan en alleen dank zij het feit, dat hij tijdig op een
koraalrif kon landen, bracht hij er zijn hachje af! Het bleek
namelijk, dat hij tijdens zijn vlucht over de Timorzee gevlogen
had met peilingen in den rug van Radio Port Darwin, die echter
tengevolge van kust- en vooral van het z.g. nacht-effect sterke
afwijkingen toonden!
Een andere enorme verbetering zijn de nieuwe aanvliegbakens.
Maar dat laat ik je liever even in een vliegtuig zelf zien, dan
heb ik de instrumenten daarvoor bij de hand. Ga maar even
mee...”
Ze stapten het brede, cementen platform op, waar in den avond
nevel de stoere romp van de „Haan” stond te glimmen. Kordaat
stak de „Haan” zijn neus in den wind. Monteurs waren aan de
motoren aan ’t peuteren, de post en de vracht werden al inge
laden, want de machine zou binnen een minuut of tien nog naar
Londen vertrekken.
„We moeten voortmaken Jan,” riep de chef. „Straks gaat ie
naar Londen en dan moeten wy maken, dat wy er uit komen!”
Ze gingen het trapje op en stapten de cabine binnen.
„Hé,” liet Jan verrast horen, „wat ziet ’t er hier prachtig
uit!” ’t Was ook zo! Lichtblauwe, leren fauteuils, gezellige, kleine
lampjes, alles glom tegen je aan! De machine stond met z’n
staart op den grond en dus was het een hele klim naar „boven”,
naar de cockpit, waar een van de piloten al aan de tientallen
handles zat te scharrelen. En net tussen de cabine en de cockpit
in (in de wandeling door de piloten de waranda genoemd!) daar
zit, in een klein hoekje, de marconist. Je mag geen dikkerd zijn
anders kan je er niet eens zitten. Neen, erg goed hebben ze die
marconisten aan boord niet bedacht hoor, met hun zitplaats! ’t Is
net alsof ze gedacht hebben, laten we eens een heel mooi vlieg
tuig bouwen, ruime plaatsen voor de passagiers en een gezel
lige serre voor de piloten, prachtig, de zaak is klaar. O ja, moet
Hier Holland Badio!
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er toen eentje gezegd hebben, we hebben ook nog een marconist
mee te nemen, waar zullen we die nu neerpoten? Toen heeft
een van de ingenieurs aan het verbindingsgangetje tussen de
cabine en de cockpit gedacht en daar hebben ze listig den marconist
verstopt! En zo is het tot heden toe gebleven.
„Kijk Jan, dat is de zender en hier onder zit de ontvanginstallatie. Dat is natuurlijk allemaal geen nieuws voor je, want dat
zijn betrekkelijk gewone ontvangtoestellen. Alleen zijn hierop op
heel eenvoudige wijze verschillende golflengten in te stellen, zowel
voor de zend- als voor de ontvanginstallatie. Hier heb je een
knop met 9 verschillende standen. Hierzo, dit ding, Stand 1 is
golflengte 17 meter, stand 2 — 26 m., 3 — 36 m., 4 — 52 m.,
5
600 m., 6 — 870 m., 7 — 900 m., 8 — 918 m., 9 — 932 m.
Zoals je weet is de 900 meter onze oproep- en noodgolf en 932
meter is de golf, die gebruikt wordt als in het „naderingsgebied”
wordt geseind bij QBI, bij mist dus. De marconist springt met
één handomdraai over van ultra-kort, bijv. 17 meter, op 600 m.
en van 932 op 36 m. als het nodig is. Dat is natuurlijk een zeer
belangrijk voordeel...”
Roem-roem-roem-roem-roem-roem, brulde plotseling een van de
motoren en meteen kwam het vliegtuig in trilling . ..
„Hij gaat weg,” riep Jan verschrikt uit...
„Neen, dat is nog maar proefdraaien,” antwoordde de chef.
Roem-roem-roem-roem, brulde nu ook de tweede motor. De
machine trilde nu zo hevig, dat de radiotoestellen, opgehangen
aan hun veren, eveneens in beweging kwamen.
„Mag ik even storen?” vroeg de tweede piloot, die ook in de
machine gekomen was. Nu, dat passeren in het nauwe gangetje
bij de radio-installatie ging maar net eventjes, hoor!
„Kijk Jan, dat wilde ik je nu speciaal eens laten zien, ons
radio-compas hier. Dit kleine kastje, een klein ontvangertje is
het, is verbonden met dat metertje op het dashboard. Zodra
nu de machine opgestegen is en bijv, naar Berlijn moet vliegen,
stemt de marconist af op het gewone omroepstation Berlijn, dat
vrijwel den gehelen dag muziek of spraak uitzendt. Die vaste
draaggolf is een prachtig „baken” voor onze piloten! De raamantenne wordt gedraaid in de richting, waaruit de muziek het
sterkste wordt ontvangen. Nu zit er een instrumentje in dit toe
stel, dat de draaggolf steeds onderbreekt, we horen dus in plaats
van een langgerekten fluittoon, een onderbroken toontje. Nu moet
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je goed opletten, ik ga Berlijn even opzoeken.” De chef draaide
aan een paar knoppen, duwde Jan een koptelefoon op zijn oren
en ja hoor, daar klonk een mooie wals; het onderbrekertje werd
ingeschakeld en zo leek het net alsof je beurtelings met je vingers
je oren open en dicht deed. De chef wees naar voren naar het
dashboard. Tegelijkertijd met het steeds onderbroken geluid tikte
daar een klein wijzertje mee. In het midden stond een Nul en
links en rechts daarvan een paar streepjes.
„Nu zit ik links van den koers naar Berlijn, Jan,” lichtte de
chef toe, „nu zal ik de antenne even omdraaien in de andere
richting.”
En ja hoor, gehoorzaam begon het wijzertje nu aan den an
deren kant van den Nul heen en weer te tikken. „Zo kan de
piloot precies zien of hij links of rechts van den juisten koers
zit.”
„Maar als er nu ’s nachts geen muziek wordt uitgezonden,
meneer,” vroeg Jan.
„Wel, dan hebben we onze radio-bakens nog en dat wilde ik je
juist uitleggen! Men is bezig in Europa radio-bakens op te rich
ten, die onderling, evenals bij de weerberichtendienst het geval
is, driehoeken vormen. Het worden 14 of 15 groepen van drie
zenders, die elk een driehoek vormen. Elke driehoek zal zijn eigen
golflengte hebben en elk baken daarvan zijn eigen, vastgesteld
signaal, dat om de twee minuten wordt uitgezonden en wel zo
danig, dat het tweede baken zijn signaal uitzendt als het eerste
ophoudt. Het derde baken zendt onmiddellijk na het tweede en
staakt de uitzending als na twee minuten het eerste baken weer
uitzendt. Zo zullen Amsterdam, Parijs en Londen zo’n driehoek
met gelijke golflengte moeten vormen, de bakens München, Ber
lijn en Keulen een tweeden, enz., enz.
Op de route Milaan, Venetië, Rome, werken die bakens intus
sen al, met het oog op de gevaarlijke Alpenroute. Voor de Mid
dellandse Zee is voor het luchtverkeer een bakenserie BrindisiTripolis-Benhasi opgericht. Die bakens worden voor de moderne
luchtvaart van zeer groot belang. Stel je maar eens voor! Een
vliegtuig, dat boven de Noordzee vliegt en zijn positie wil ver
kennen, stemt eenvoudig zijn aanvliegpeiler af op de hem bekende
golflengte van de navigatie-bakens Amsterdam-Parijs-Londen en
binnen drie minuten hoort hij op deze golflengte na elkaar deze
drie radio-bakens in zijn koptelefoon, waarvan hij de richting
15*
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zelf kan bepalen en zijn positie in de lucht vaststellen zonder
enige hulp van een grondstation in te roepen! In de practijk
komt het dus hier op neer: Een Indië-vliegtuig op de thuisreis
naar Holland zoekt bijv, ter hoogte van Marseille een in de na
bijheid van Schiphol gelegen zendstation op, dat den gehelen dag
uitzendt, een der omroepstations dus, bijv. Kootwijk-Radio. De
wijzer op dit instrumentenbord toont den vlieger de juiste rich
ting, waarin hij te vliegen heeft en alleen neemt de marconist
van tijd tot tijd even een dwarspeiling op een buiten de rechte
vlieglijn gelegen station, om na te gaan waar deze peilrichting de
vlieglijn snijdt, dus hoever hij intussen is opgeschoten! Je ziet,
het vliegen is dus wel erg vereenvoudigd door de radio! Wij ten
minste houden ons hart wel eens vast als zo’n sportvliegtuigje
of zo’n militaire machine met nevelig weer opstijgt of binnen
moet komen, want die dingen hebben geen radio aan boord!”
Roem-roem-roem-roem-roem, brulden de motoren opeens veel
harder dan te voren, de machine begon plotseling te hobbelen.
De chef en onze Jan moesten zich vasthouden.
„Wat gebeurt er nu?” riep Jan wat verschrikt.
„Ik begrijp er niets van,” gaf de chef toe, „ze zullen toch niet
...” Holderdebolder daar schoot het vliegtuig plotseling over het
betonnen platform. Een paar landingslichten schoten voorbij ....
„Hé daar...” riep de chef naar voren, maar ’t was al te
laat... de machine vloog! Luid zoemend boorden de sterke
motoren zich een weg door de inktzwarte duisternis, hoger en
hoger ging het.
„Maar ik moet er uit meneer,” riep Jan uit, „ik moet naar
huis, ik mag niet zo laat wegblyven, meneer, o-o-o-o-o, wat gaat
ie nu doen ... ?” Plotseling dook de machine met een ruk naar
voren, Jan werd er duizelig van, sjoep, daar dook de machine
weer en bom ... daar stootte Jan met zijn hoofd tegen den zij
wand van het toestel, dat nu helemaal schuin hing en wat er
toen gebeurde... Plof...
„Hé jongen, wat doe je raar! Warempel, daar zit me er een
tje te slapen, vrouw! Kom jongen, vooruit, word eens wakker...”
„Help,” riep Jan, „we vallen . .. sein een SOS ...”
„Wat
mankeert vtic
die •. jongen toch,
riep
moeder angstig,
,,
tv «au Hiaxmccxu
ww**, ” -----£- —
«ö, „als
dat kind maar niet te hard leert op school, ’t Is nooit goed voor
hem, dat blokken.”
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„Och,” lachte Vader, „maak je toch niet zo ongerust, die knaap
is bij de warme haard in slaap gesukkeld. Hé, Jantje, vooruit
jongen, wakker worden ...”
Dat hielp. Jan sloeg zijn slaperige ogen op, knipperde tegen
het scherpe licht en zag tot zijn verbazing vader en moeder vóór
hem staan, die intussen van de visite thuisgekomen waren!
„Zet die radio toch af, man,” zei moeder, „je hoort niets dan ge
sjilp en gefluit, zoek liever een stukje muziek.”
„Moeder, ik heb toch zo raar gedroomd, ik ben bij alle Neder
landse radio-stations op bezoek geweest en even voordat ik wak
ker werd zat ik nog in een vliegtuig!”
„Nou jongen, je zit veiliger hier hoor, met dat verschrikkelijke
weer,” lachte vader.
„Ja vader, maar toch was het prachtig, wat een mooi werk
hebben die radio-mensen toch,” zei hij een beetje dromerig nog.
Da-die-da-die-da, schreeuwde Scheveningen-Radio in den luid
spreker! In de verte antwoordde een zwak fluittoontje en Jan
zag weer in gedachten hetgeen hy zo-even had gedroomd... de
gezellig verwarmde seinkamer op IJmuiden-Radio ... de marconis
ten, die ijverig zaten te luisteren, de tientallen stille werkers,
trouwe wachters van de zeeën, een ieder op zijn post in dat
grote, ingewikkelde raderwerk van onzen uitnemenden, onvolprezen
Nederlandse-Radiodienst...
De storm rammelde aan de ramen, de regen kletterde er tegen
op. . . De scheepjes in den luidspreker riepen als angstige kuikens
met snerpende fluittoontjes en als een trouwe kloek antwoordde
dan de geruststellende stem van Scheveningen-Radio ...
Die-die-die-da-die-da, besloot het grote kuststation met een forsen snerp, en dat betekende zoveel als: Einde van het werk!
En als jelui op een stormavond ook eens luistert naar dat
seinen op de 600 meter-golf, neem dan dit boek nog eens in je
handen en ik wed, dat je dan evenveel respect krygt voor onze
radio-mensen. Van den eenvoudigsten marconist op een klein, slin
gerend stoomscheepje tot den ingenieur achter zijn tekentafel toe,
die met zijn vernuft meehielp dezen prachtigen dienst te scheppen!

6

LIJST VAN MOEILIJKE WOORDEN
(de verklaring wordt zeer beknopt weergegeven)

Aarde. Verbinding met het grondwater, gaspijp of waterleiding. De aarde is een
goede geleider.
Accumulator of kortweg Accu: Apparaat, meestal bestaande uit twee staven van
een gelijk metaal, in een oplossing van zwavelzuur. Voert men hierdoor een
electrischen stroom dan zal door scheikundige werking in de platen het stelsel
gedurende enigen tijd een kleine electrische spanning behouden. Dit is het prin
cipe, waarop de werking van de accu berust. Accumulator komt van het Franse
woord „accumuler” hetgeen betekent: opzamelen.
Aether. Veronderstelde, uiterst ijle stof, die de ruimten tussen atomen en mole
culen zou opvullen en in de gehele wereldruimte aanwezig geacht wordt. Over
brenger der electromagnetische trillingen.

Ampère. Dit is een eenheid van stroomster'kte. Als per seconde 1 coulomb elec
triciteit door de doorsnede van een geleider vloeit, zegt men, dat de stroomsterkte 1 Ampère bedraagt.

Anode of plaat. Positief geladen electrode in een radio-lamp; een anode-batterij is
een batterij, die dc daarvoor benodigde spanning levert, ook wel hoogspanningsbatterij genoemd.

Antenne, eigenlijk „vangdraad”. De op het dak gespannen draad of draden
systeem, dat de aethertriïlingen ontvangt
.Atomen. De delen, waaruit moleculen zijn opgebouwd, zoals bijv, de waterstof en
de zuurstof bij Water, noemen we atomen.
Capaciteit van een condensator. Hieronder verstaat men het bevattingsvermogen
van een condensator bij 1 volt spanning.
Condensator. Apparaat bestaande uit twee geleiders, gescheiden door een nietgeleider, of samenstellingen daarvan. Een condensator stelt in staat grote hoe
veelheden electriciteit op te potten.

Coulomb. Dit is een „eenheid” van hoeveelheid electriciteit. Volgens berekenin
gen vertegenwoordigt deze eenheid ongeveer 6,3 trillioen electronen, als je dit
getal eens voluit wilt zien, hier is het:
6 300 000 000 000 000 000

I
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Detector: eigenlijk ontdekker: Inrichting, die ons in staat stelt de hoogfrequente
stromen in laagfrequente te veranderen door een z.g. „Ventielwerking.”
Draaggolf. Constante hoogfrequente trilling, uitgezonden door een telefoniestation, hoorbaar als een fluittoon, waarop muziek en spraak worden „inge-ent.”
Zie ook onder Moduleren.

Electroden: letterlijk: uiteinden, grenspalen, van ('
electrische geleiders. Bijv, in
een radio-lamp: de gloeidraden, het rooster en de plaat.
Electronen. Deeltjes nog veel en veel kleiner dan atomen, die zich vrij gemak
kelijk door de stof verplaatsen. Ze kunnen positief of negatief zijn.
Fading. Het Engelse woord voor flauwvallen, verschieten. Ook wel „sluiereffect”
genoemd. Het ontvangen geluid is nu eens sterk en dan weer zwak. Het lijkt
alsof er in zo’n geval een sluier tussen zender en ontvanger hangt, die af en toe
eens even wordt opgelicht. Vooral op de korte-golf bezwaarlijk.

Farad. Met deze maat geeft men de capaciteit van condensatoren aan. Wanneer
een condensator een capaciteit van 1 Farad heeft, zou deze bij 1 volt spanning
precies 1 coulomb stroom moeten kunnen opnemen.

Frequentie. Ook dit is een uitdrukking, die bij wisselstroom te pas komt. Hier
onder verstaat men het aantal schommelingen, dat per seconde wordt volbracht.
Gelijkstroom. Men spreekt van een gelijkstroom wanneer de stroom constant
in één richting loopt.
Generator. Toestel, dat trillingen of oscillaties opwekt. Ook wel Oscillator ge
noemd.

Heaviside-laag, ook wel lonensfeer genoemd. Veronderstelde „laag” of „schil”
rondom de aarde op ca. 80. K.M. hoogte, ondoordringbaar voor radio-golven.
Hier vindt de ombuiging der stralen plaats, waardoor het mogelijk wordt, dat
een signaal de ronding van de aarde overbrugt.

Hoogfrequent-versterking. Hierbij worden de in de antenne opgewekte trillingen
versterkt, voordat gelij'krichting (detectie) plaats vindt.
.Hoogfrequente Wisselstroom. Wisselstroom, die een zeer groot aantal malen per
seconde van richting verandert.
Ionen. Delen van atomen of moleculen, die een positieve of negatieve lading
bezitten.

Inductie. Beïnvloeding van geleiders op elkander, zonder dat er een direct electrisch contact is.
Isolatoren. Slechte electrische geleiders, zoals glas, porselein, eboniet, etc. Ook
bestaan er z.g. halfgeleiders (vochtig hout bijv.)
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Kathode. Electronen uitzendende laag op een gloeidraad van een z.g. indirect
verhitte lamp. Bij deze lampen gloeit de gloeidraad niet door een directe span
ning hierop, maar de verhitting van de electronen uitzendende laag vindt „in
direct” plaats, namelijk door een aparte gloeidraad, die op een wisselstroom is
aangesloten. Men omgeeft deze met een isolerend laagje, waaromheen een metaallaagje wordt gelegd, (bijv, nikkel) en daarop is weer een laagje aangebracht,
dat gemakkelijk electronen uitzendt.
Kilocycli. Een aanduiding van 1het aantal' trillingen
w
‘ Tegenwoordig
(frequentie).
gebruikelijk bij het opgeven van golflengten vaiï radio-stations.

Kilowatt. Een watt komt zowat overeen met de kracht, die nodig is als men in
één seconde een gewicht van één kilogram 1 decimeter hoog optilt. 1000 Watt
is een Kilowatt.
Laagfrequent-versterking. Hierbij worden de laagfrequente trillingen, ontstaan
né gelijkrichting (detectie), versterkt.

Miniwatt-lampen. Radio-lampen, waarbij de gloeidraden bij zeer kleine span
ning reeds electronen uitzenden.

Moduleren. Het ,,bespreken” van de draaggolf van een radio-station. Onder dit
„bespreken” kan ook „muziek” verstaan worden. De door de geluidsgolven ont
stane trillingen worden als ’t ware inge-ent op de constante draaggolf, waar
door overbrenging mogelijk wordt.
Moleculen. Het kleinste deeltje, waarin we een stof kunnen verdelen, noemen we
een molecuul.

Negatief. Een voorwerp, dat te veel electronen bevat, noemt men Negatief, een
voorwerp, dat te weinig bezit, Positief geladen.
Ohm. Dit is een eenheid van weerstand, die de stroom in een geleider onder
vindt. Het is de weerstand van een kwikzilverzuiltje van 106.3 cm. lengte en
4 mm2 doorsnede, bij een temperatuur van 0° C.

Oscillator. Toestel, dat trillingen of oscillaties opwekt. Ook wel generator ge
noemd.
Oscillograaf. Instrument, dat electrische trillingen zichtbaar kan maken. Het
wordt vooral gebruikt om het „gedrag” en de „kwaliteit” van electrische tril
lingen bij radio-uitzendingen te controleren. De trilling verschijnt op een fluores
cerend (d.i. lichtgevend) schermpje.

Patent. Wanneer iemand een uitvinding doet, kan hij daarvoor de „bescherming”
van het Rijk vragen om te voorkomen, dat anderen zijn vinding zullen namaken.
Een dergelijke bescherming wordt een Patent genoemd.
Perioden. Hieronder verstaat men het tijdsverloop, waarin de electriciteit bij een
wisselstroom één schommeling volbrengt.
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Plaatstroom-apparaat. Onder den plaatstroom verstaat men de spanning, die
nodig is om de anode, (de plaat) van een radio-lamp, de vereiste positieve span
ning te geven. Vroeger geschiedde dit door batterijen, hetgeen kostbaar en om
slachtig was en tevens een bron van storingen. Tegenwoordig gaat die stroomlevering door middel van een apparaat, dat bij ontvangers den netstroom naar
beneden transformeert, gelijkricht en afvlakt. Bij zenders, die natuurlijk een
hogen plaatstroom nodig hebben, wordt de stroom juist opgejaagd, soms wel tot
10.000 tot 15.000 Volts.
Positief. Een voorwerp, dat te weinig electronen bevat, noemt men Positief, een
voorwerp, dat te veel bezit, Negatief geladen.
Relais. Instrument, dat zeer gevoelig is voor zwakke stroompjes. Het is in staat,
daarop te reageren en een sterkeren stroomkring te openen of te sluiten.
Selectiviteit. Onder selectiviteit van een toestel verstaat men de eigenschap om
bij de ontvangst verschillende zenders goed uit elkander te houden, (v. h. lat.
woord: selectus: „uitgelezen”, uitgezocht.)

Stroomsterkte: De hoeveelheid electriciteit, die zich per seconde door een door
snede van een geleider beweegt, wordt stroomsterkte genoemd.

Transformator: Omvormer. Bijv, om van lage, hoge spanningen te maken en
omgekeerd.
Triode. Aanduiding van een radio-lamp met drie electroden (tri - drie), dus
gloeidraad, rooster en anode.

Volt. Dit is een eenheid van spanning van een electrischen stroom. Men zegt, dat
aan de uiteinden van een geleider één Volt spanningsverschil bestaat, wanneer
bij een weerstand van 1 Ohm een stroomsterkte van 1 ampère aanwezig is.
Watt. Men zegt, dat in een geleider één Watt aan electrisch vermogen is, als aan
de uiteinden van dien geleider een spanningsverschil van 1 Volt bestaat en de
stroomsterkte 1 Ampère is.

Wisselstroom. Men «preekt van wisselstroom wanneer de stroom een zeker aan
tal malen per seconde van richting verandert.
Zelfinductie. Zekere itraagheid bij electrische stromen, die men kan vergelijken
met de traagheid van een vliegwiel, bijv. Wil men bijv, een stilstaand wiel laten
draaien, dan is er altijd een zekere tijd nodig om het wiel de gewenste snelheid
te geven en ook om het weer te laten stoppen. Men noemt daarom zelfinductie
ook wel eens: electrische traagheid.
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