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UITGAVE SCHELTENS EN GILTAY — AMSTERDAM

EEN BEGIN VOL RAADSELEN.
Er heerschte groote opwinding onder de korporaals en
manschappen van de compagnie telegraaftroepen. Het
was in het najaar van 1906 en de winterscholen zouden
weldra een aanvang nemen.
Dagen lang was er al opgewekt van gedachten gewisseld
over de vraag of van Berkum kans maakte voor de korporaalsopleiding en of Gunneman, die het vorig jaar halfweg den
cursus nog die opleiding binnenstapte, thans zóó waanzinnig
voorspoedig zou zijn om op de onderofficiersschool geplaatst
te worden. Er was alle kans op, want ’t was een „blokker”,
een knappe kop, die met nr. 2 korporaal was geworden.
hoe belangrijk deze jaarlijks opgezette kansMaar..
rekeningen ook waren en hoeveel stof tot bespiegeling zij
gaven, zij werden thans in aanzien overschitterd door een
geheel nieuw onverwacht, ja, verbluffend feit. Met het fijne
duidelijke handschrift van den sergeant-majoor stond het in
het „orderboekje” geschreven:
„Aangewezen voor proefnemingen met draadlooze tele
grafie de Genie-telegrafisten Slingerland, Meurs, van
De proefnemingen staan onder leiding van
Westen
Luitenant B.; aan hem toegevoegd zijn de sergeanten C.
en D.”
Een mobilisatie-order A van den Generalen Staf zou niet
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meer opwinding in het Geniekamp hebben kunnen teweeg
brengen.
Proefnemingen beteekenden: ,,op detachement gaan!”
Weg van het kazerne-leven. Vrijheid, blijheid. Welk een be
nijdenswaard vooruitzicht. Maar dan bovendien nog: proef
nemingen met Draadlooze Telegrafie.
Wist iemand hier dan wat Draadlooze Telegrafie was ?
Draadlooze Telegrafie. D.w.z. geen draad om de electriciteit te geleiden.
Maar dat was toch waanzin. Was het ons allen dan niet in
het hoofd gehamerd ?!: de stroom
komt van de pluspool van de
batterij, gaat dan naar K; van K
naar het werkcontact van den
seinsleutel, over de as van den
sleutel naar de bobines, van de
bobines naar ’t rustcontact, van
’t rustcontact naar L II en van
Lil de lijn op....
Daar had je ’t immers! De
lijn op.
Hoe kon men telegrafeeren
zonder electriciteit de lijn op te sturen.
En de lijn dat wilde zeggen draad. Kilometers draad. En
nu zou men in eens kunnen telegrafeeren zonder draad ?
Dit moest zijn öf een onbedaarlijke grap, óf het einde van
de roemzuchtige Telegraafafdeeling van het Regiment
Genietroepen.
De „aangewezenen” voor de proefnemingen dienden iets
te bedenken om hun reputatie als draadlooze deskundigen
niet al te poover te laten schijnen.
Zij hadden eenige moeite om uit hunne verklaring der
Draadlooze Telegrafie het element „draad” te schrappen,
maar zij herinnerden zich den naam van een zekeren Marconi, een Italiaan, die veel met Leidsche flesschen werkte en
6
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uit het „Handelsblad” hadden zij gelezen van een station
voor Draadlooze Telegrafie, dat in Amsterdam aan den
Overtoom stond en dat berichten op ving uit Engeland (N.B.!
uit Engeland!) en naar dat land berichten seinde.
Met deze schamele gegevens in het geheugen konden zij
•een poging wagen als koning Een
,\i' /<>.
oog, de blinden zachtkens bij de
hand rond te leiden.
Maar zelfs die blinden merkten
gemelijk op: Ik ben een boon als Vv.
ik ’t snap en jullie weten er ook geen
„atmosferische ontlading” van.
Het mysterie bleef. Draadlooze M
-T=E
Telegrafie.
Dat wilde dus zeggen: Telegrafeeren zonder gebruik
making van draden.
Hoe is ’t mogelijk! Als er geen twee draden zijn, dan
is er voor de teruggeleiding van de electriciteit nog altijd
de aardgeleiding, kort: Aarde. Dus: één draad moet er
zijn. Maar er is geen draad. Het is Draadlooze Telegrafie.
Draadlooze Telegrafie! Niemand begreep hoe het eigen
lijk bestaan kon. Zelfs de genie-officieren, die toch onbe
twist, stuk voor stuk, voor wetenschappelijke „keien” te
boek stonden, wisten zoo a bout portante het vraagstuk niet
binnen te treden.
Op de leslokalen van de telegraaf-afdeeling van het
Regiment Genietroepen te Utrecht, werd in de winter
periode, wanneer de scholen aan den gang waren, onder
zeer veel meer, de electriciteitsleer onderwezen. De regel
van Ampère, waarbij iemand te pas kwam, die met zijn
gezicht stroomafwaarts blikte, terwijl hij in een ondiepe
rivier stond, was te begrijpen.
De wet van Ohm was ook een redelijke doctrine---maar zoowel Ampère als Ohm gingen bij hun veronderstel
lingen uit van de aanwezigheid van draad; dikke draad met
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weinig weerstand voor de electriciteit of dunne draad, waar
langs de stroom zich met moeite een weg baande, maar dan
toch in ieder geval draad\ soliede tastbare koperdraad!
Wilde men met behulp van electriciteit een boodschap van
de eene plaats naar de andere sturen, dan moest men begin
nen, met tusschen die beide plaatsen een draad te spannen.
Soms was het beter om er twee draden tusschen te spannen...
maar één was toch het minimum. Het was al wonderlijk
genoeg, dat het met één draad ging. Had men n.1. den electrischen stroom ergens, op zekeren afstand, arbeid laten ver
richten---- een electrische bel doen luiden b.v., of een
telefoonschel laten klingelen, dan was het voldoende om de
electrische geleiding verder te verbinden met een gas- of
waterleidingsbuis---- en hij zocht op een mysterieuze wijze
zelf den weg terug naar de gas- of waterleidingsbuis op het
punt van uitgang. Dat was al wonderlijk genoeg. Hoe er nu
draadloos getelegrafeerd kon worden___ d.w.z. hoe er
electrische boodschappen overgebracht konden worden
zonder gebruikmaking van zelfs maar een stukje verbindingsdraad, was een beangstigend raadsel. Maar het scheen uit
voerbaar te zijn. En de mogelijkheid er van scheen reeds zóó
ver gevorderd, dat de krijgswetenschap er voordeel in zag,
om deze nieuwe wijze van berichten-uitwisseling in de veld
legers toe te passen.
Nu, wanneer het mogelijk was, zou het zeer vele moeilijk
heden voor de telegrafie te velde opheffen. De telegraafafdeeling van het regiment Genietroepen te Utrecht wist over
deze moeilijkheden mee te praten.
Het waren juist de draden, die te velde zooveel zorg gaven.
Bij de jongste manoeuvres, waaraan de z.g. „lichte telegraafafdeeling” deelnam, was er b.v. een telegraaftoestel in een
tentje opgesteld geweest. Plotseling was telegraaftoestel met
alles wat er aan vast zat, tot groote verbazing en ontzetting
van de bedieningsmanschappen, uit de tent weggerukt ge
worden. Zij hadden het voor hun oogen zien verdwijnen.
8

Wat was er gebeurd ?
Een cavallerie-colonne was in vollen galop het terrein
overgestoken; en veertig maal vier paardepooten hadden
zich verward in de uitgelegde draden. Een troosteloos
kluwen geleidingsdraad kon er slechts van het terrein wor
den weggehaald. Zooiets zou, in ieder geval, niet kunnen
voorkomen, wanneer de telegrafie voortaan „draadloos”
kon zijn, zooals de wonderlijke compagnies-order in uit
zicht stelde.
De ten top gevoerde nieuwsgierigheid zou weldra een
begin van bevrediging krijgen.
Op een zonnigen lentemorgen arriveerde in de kazerne
Damlust te Utrecht een groote pakkist, die volgeplakt
was met Duitsche opschriften als: „Vorsicht!” „Nicht
stürzen” e.d. Is er wel een heerlijker bezigheid denk
baar dan die, waarbij men den inhoud van een groote
kist uitpakt, zonder vooraf te weten, wat er uit te voor
schijn zal komen? Maar het genoegen wordt nog grooter,
wanneer de onvermoede voorwerpen, die uit de kist worden
gehaald, in vorm en uiterlijk geen enkele aanwijzing ver
schaffen, over de vraag, wat zij eigenlijk voorstellen en voor
welk doel zij moeten worden gebezigd. Dit genoegen was
beschoren aan het detachement, dat was aangewezen, om
op een der dagen van de toen komende week, met draadlooze telegrafie „den boer op te gaan.” Het was nu dus
bezig aan het uitpakken van zijn reisbagage. Maar er had
even goed een koffer met reisbenoodigdheden van Mars
gezonden kunnen zijn___ de manschappen zouden even
weinig van het hoe en het waarom der ontpakte dingen
hebben begrepen, dan zij nu deden; nu de voorwerpen ge
zonden waren door de groote Duitsche firma „Telefunken”
te Berlijn. „Telefunken”. In dezen naam lag de eerste vage
aanduiding over den aard van het nieuwe communicatie9

middel! „Tele” kwam ook voor in Telegraaf en Telefoon.
Het beteekende „ver”.
Vèr-schrijverijofvèr-sprekerij. De Duitschers gebruikten
zelfs in het dagelijksche leven het woord „Fernsprecher”
voor telefoon. „Telefunken” beteekende dus ,,vèr-vonken” — vonken over groote afstanden. Er zouden vonken,
electrische vonken, aan de draadlooze telegrafie te pas
komen. Dat was tenminste iets waar de nieuwsgierigheid
houvast aan kreeg.
De telegrafisten van het radio-detachement pakten verder
uit. Zij wikkelden uit veel houtwol en pakpapier een soort
haringflesch tusschen twee plankjes los.
De flesch was gevuld met olie en in de olie draaiden
koperen schijven (die den vorm van halve cirkels hadden)
tusschen een zelfde soort schijven, die stil stonden.
Op het bovenste plankje was een graadverdeeling gegra
veerd. ,,Een condensator!” roept iedereen nu uit.
Accoord! Het was een condensator. Maar de uitpakkers
vonden het toen een onbegrijpelijk instrument; zij stonden
er minstens zoo vreemd tegenover als een dwergpapoea uit
den streek van het sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea nu,
op dit oogenblik, nog zou staan tegenover een-----fiets.
Toen alles netjes was uitgepakt en ge-inventariseerd, arri
veerden op het kazerne-terrein een viertal karren, die in vele
opzichten, uiterlijk, gelijkenis vertoonden met de z.g. compagnies-karren van een te velde opereerend militair troepen
deel. Maar de inhoud had niets met dien van de compagnieskarren gemeen.
— „Kijkt nu eens hier!” — zei de luitenant, die met de
leiding van de proefnemingen was belast — ,,deze kar hier is
te beschouwen als een telegraafstation en die daar ook; bij
iedere kar behoort een tweede, die den stroom opwekt, die in
de eerste wordt verwerkt; de helft van ons gezelschap zal
voorloopig hier blijven in Utrecht,” (dit onderdeel van den
toespraak werd met iets minder instemming aangehoord, dan
io
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hetgeen er aan voorafging) „de andere helft, zal zich met
haar twee karren begeven naar Meppel; wij probeeren dan
om een draadlooze verbinding tot stand te brengen tusschen
Meppel en Utrecht.”
„A.s. Maandag,” vervolgde de luitenant zijn rede, „om
7 uur ’s morgens begeeft het Meppelsche deel zich derwaarts
en wacht daar tot ik kom; de karren moeten zorgvuldig ge
laden worden in een goederenwagen van den Groningschen
sneltrein.”
Toen volgde er een aangrijpende plechtigheid, die den
adem in vele jonge borsten deed stokken van emotie.
De Utrechtsche en de Meppelsche ploegen werden aan
gewezen. Nameloos „sip” keek de afdeeling Utrecht; stra
lend als sweepstake-winnaars blikten de leden van de af
deeling Meppel in het rond.
— „Wat moet dat nou beteekenen, luin’t” — zei de ser
geant, die als ondercommandant zou optreden van de Mep
pelsche brigade. Met een gezicht, waarop duidelijk te lezen
stond: „moet die grap nu nog lang volgehouden worden,”
toonde hij aan het verbaasde gezelschap een---- vlieger.
Een heuschen vlieger.... een reus nog wel.... waarop
iedere vader trotsch had kunnen zijn, had hij hem voor zijn
zoon zelf gemaakt.
„Dezen vlieger”, aldus de verblufte sergeant, „heb ik
uit de kist te voorschijn gehaald.... ze zijn opvouwbaar,
daarom nemen ze zoo weinig ruimte in---- er zitten er
zeker nog een stuk of twaalf in de kist.”
Het geheele gezelschap keek verlangend om opheldering
naar den bevelvoerenden officier. Vliegers? Waren die
ook al noodig bij de toepassing van deze zonderlinge draad
looze telegrafie ? Het begon nu op een sprookje te gelijken..;
de militaire autoriteiten stonden anders niet te boek als
lieden, die nieuwe vormen van ontspanning pleegden uit
te denken voor jeugdig militair personeel. Hoevelen van
het detachement het ook nauwelijks brachten tot éénmaal
ii

scheren in de 14 dagen___zonder het aangezicht klaar
blijkelijk te verwilderen___ de veronderstelling, dat zij
zouden worden ingelijfd bij een militaire fröbel-klasse werd
toch door allen zelfbewust terzijde gesteld als absurd.
„Deze vliegers hooren bij de uitrusting van het station”,
sprak de luitenant tot ieders verbazing. Zij dienen om den
luchtdraad of de z.g. „antenne” te dragen; die moet straks
de hoogte in. Hier in Utrecht is dat voorloopig niet noodig;
want hier spannen wij dezen luchtdraad af aan den schoor
steen van de keuken.” „En verder” — hier wierp de luite
nant als het ware een bom midden in het detachement —
„krijgen wij behalve vliegers nog een luchtballon; wanneer
er te weinig wind is voor de vliegers, laten wij den lucht
draad omhoogstijgen met behulp van een ballon gevuld met
waterstofgas.” Dit was meer dan menig hoofd verwerken
kon. Daarom was het maar goed, dat de luitenant er voor
loopig een eind aan maakte, door te zeggen: „en nu aan
’t werk! maakt je gereed voor Maandag; om zeven uur
’s morgens aan het Centraalstation in Utrecht; plaatsnemen
in den sneltrein naar het Noorden; ingerukt! marsch!”
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HET SPEL GAAT BEGINNEN.
Het detachement Genietroepen arriveerde op een zonnigen voorjaarsdag van de maand Mei in Meppel. In een goe
derenwagen, die in den Groningschen trein gehaakt was en
die nu was losgekoppeld en naar vrij spoor gerangeerd, ston
den twee wagens. In den eenen wagen bevond zich een ben
zinemotor met dynamo, in den andere waren een groot aan
tal apparaten geborgen. Boven op deze wagens lagen een
aantal stevige, puntige paaltjes gebundeld en — wat op het
oog leek — eenige bossen traliegaas (kippengaas). Er was
verder een enorm pak van geelgekleurde stof, dat netjes ge
vouwen op het kippengaas lag en op een handkar, die voor
deze gelegenheid terstond in Meppel gehuurd was, waren
een viertal ijzeren flesschen geladen van de gedaante als
die, waarin de bierhuizen koolzuur bewaren.
#

#

*

De karren werden behoedzaam uit den goederenwagen
geladen. Er werden een tweetal paarden gehuurd van een
sleepersbaas. En met de deelneming dezer viervoeters for
meerde zich van dit alles een stoet, die, zoodra hij zich eenige
minuten door Meppel’s straten bewogen had, zich verheugde
in de groote en luidruchtige belangstelling van Meppel’s
bevolking.
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De stoet trok langs de chemische fabriek van Brocades,
daarna door Meppel’s hoofdstraat en hield halt op een uit
gestrekt weiland in de richting van het dorpje Giethoorn.
De paarden werden afgedankt, de wagens op eenigen af
stand van elkaar opgesteld en dezelve van den bovenlast ont
daan. De Geniemannen begonnen nu het kippengaas uit te
rollen en dit op te hangen aan de daartoe in den grond ge
slagen paaltjes, zóódanig, dat het gaas ongeveer anderhalve
meter boven den grond kwam te hangen. De motorwagen
werd nu met een ongeveer io meter langen kabel verbonden
met den apparatenwagen voor den toevoer van de benoodigde electriciteit.

TT
Boven uit het dak van den apparatenwagen stak een porceleinen kegel. O, zeker, nu noemen wij dat allemaal terstond
een isolator.
Het was een isolator. En met keurige witte letters stond er
bij geschilderd: Achtung! Hochspannung Luftdraht An
schluss. Het waren n.1. in Duitschland bij het—toen nog —
jonge „Telefunken” vervaardigde wagens. Legerstations
voor Draadlooze Telegrafie.
Het woord Draadlooze Telefonie zou men eerst twaalf jaar
later ernstig in den mond hebben durven nemen.
Maar de Draadlooze Telegrafie, was toen, in het jaar 1906
op die Meppelsche weide al wonderlijk genoeg. Het woord
ging van mond tot mond. Maar het zei niemand der omstan
ders iets. Niemand begreep er iets van. Karren met kippen-

gaas zag men en de beteekenis er van kon geen der toeschou
wers een begin geven.
De Genie-soldaten gingen ijverig verder met het ontpak
ken der materialen. Een prachtige ebonieten klos met dik
draad er op gewonden werd aan den isolator verbonden.
„Luftdraht-Verlangerungs-Spule” stond er op geschilderd.
Daarna kwam het hoofdmoment van de gratis openlucht
voorstelling. De soldaten haalden uit een van de bergkastjes
in de zijde van den apparatenwagen een zonderling samen
stel van bamboe’s en doeken te voorschijn, waaruit zij in een
oogenblik tijds drie prachtige levensgroote vliegers te voor
schijn tooverden. Ja, heusch vliegers. „Drachen”, zooals de
Duitsche monteur-leermeester ze noemde.
Van de Meppelsche jongens onder de toeschouwers begon
het geval thans een geweldige belangstelling te krijgen.
Zouden deze soldaten hier nu op dit weiland koelbloedig
gaan vliegeren ? Het was haast te mooi om waar te zijn. En
het was waar.

IS

EEN BLADZIJ OF WAT THEORIE.
Meppel zag dus het opwindende schouwspel van vliege
rende soldaten en het had dit in verband te brengen met
draadlooze telegrafie.
Eén van de vliegers werd volgens alle regelen van de vliegerkunst „uitgeloopen”. Er werd vragend: „Nou?” ge
roepen door den soldaat, die op ’t punt stond den vlieger uit
de hand in de lucht te stooten en er werd „ja” geschreeuwd
door den man, die het op een loopen zette aan het uiteinde
van den vliegerdraad. Die vliegerdraad was alleen iets bij
zonders. Het was een dunne sterke staaldraad en geen touw.
Maar het was een groote sterke linnen vlieger en hij trok
den staaldraad gemakkelijk mee omhoog. De „bocht” in den
draad was alleen een beetje
dieper dan bij vliegertouw.
Statig steeg de vlieger
boven de groene voorjaars
weide omhoog. En toen hij,
naar het oordeel van de
soldaten, goed „stond”,
werd de stalen vliegerdraad
gebonden aan de, ,Luftdraht
Verlangerungs- Spule”,
hiervoor genoemd.
Het spel kon nu beginnen.
Dat vonden de manschap
pen tenminste, want het
intens geïnteresseerde pu16
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bliek genoot reeds volop
zonder dat het bevroedde ëSS
of het hoogtepunt der ge- vS ^ 1
nietingen voorbij of nabij
was.
Laat ons daarom rustig
vertellen wat er nu verder
gebeurde met die twee zon
derlinge wagens op de Meppelsche wei.
Of beter: Laten wij thans
met onze woorden van van
daag vertellen, wat er voor
apparaten in de karren van 1906 zaten en wat de mannen
van 1906 er mee deden.
De motorwagen behoeft niet veel beschrijving. De ben
zinemotor werd aangezet op de wijze zooals men nu een automobielmotor in beweging brengt met de hand. Een gelijkstroomdynamo was aan de motoras gekoppeld en deze dyna
mo leverde gelijkstroom. Met dezen gelijkstroom werd een
zonderlinge reis aangevangen. Hij werd over een seinsleutel
geleid en vervolgens een Rumkorffschen klos binnengevoerd.
Maar zoodra hij door de talrijke draadwikkelingen van dien
Rumkorffschen klos vlood, maakte hij een ijzeren staaf, die
het hart van den klos vormde, zeer sterk magnetisch. Zóó
magnetisch, dat die kern een ijzeren hamertje naar zich toe
trok. Maar dit slaan van het hamertje tegen de kern kostte
aan den stroom het leven. Want de steel van het hamertje
(ook van ijzer) was in den stroomkring opgenomen. Als die
steel zich bewoog werd als het ware de brug voor den stroom
afgebroken.
Maar zoodra de stroom verbroken werd, verloor de kern
van de spoel zijn magnetisme. Dan veerde het hamertje
terug en zoodra het teruggeveerd was, was de brug voor
den stroom weer geslagen.
17
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Dit spelletje hield zichzelf aan den gang; vijftigmaal per
seconde werd de brug geslagen en weer afgebroken. En
dit gebeurde zóóveel seconden achtereen, als men den seinsleutel neergedrukt geliefde te houden. Wanneer bij dit electrische spelletje niet zulke waardevolle nevenverschijnselen
zouden zijn opgetreden, zou men het niet met zooveel vol
harding gespeeld hebben. Het rhythmisch verbreken en
sluiten van den stroom bewerkstelligde echter het optreden
van een geheel nieuwen stroom in een tweede draadwikkelingopden Rumkorffschen klos. Deze draadwikkeling be
vatte zeer veel meer draad dan de eerste, waarin zich het
onderbrekingsspelletje afspeelde. En de stroom die in die
tweede wikkeling ging vloeien onderscheidde zich van dien
in de eerste wikkeling door zijn veel hoogeren electrischen
druk (spanning). Het verkrijgen van dien hooggespannen
stroom was n.1. de reden, waarom dit onderbrekingsspelletje
gespeeld werd. Want zulk een hooggespannen stroom kon
men niet direct van een dynamo krijgen.
Deze stroom van de tweede wikkeling werd nu geleid naar
een samenstel van spoelen en condensatoren. En aan dit
samenstel verbonden zat onze vliegerdraad.
Van de spoelen zullen wij niet vertellen. Zij waren in die
dagen niet veel anders van uiterlijk, dan de tegenwoordige
spoelen. Alleen had men nog niet geleerd om ze van buiskoper te wikkelen. Maar de condensatoren hadden een vorm,
die men nu niet meer terugvindt. Het waren kleine Leidsche
fleschjes, 35 cm lang en 2% cm dik. Een veertigtal van die
fleschjes vormden tezamen een z.g. batterij. Acht rijtjes van
vijf fleschjes zaten keurig boven elkaar in een contactrek ge
schakeld.
De electrische lading, die deze Leidsche flesschen door den
toevoer van de hooggespannen electriciteit van de secundaire
wikkeling van den Rumkorffschen klos ontvingen, mocht
niet te hoog oploopen, want dan zou de Leidsche flesch
„springen”. M.a.w. de electriciteit zou zich van het bladtin18

bekleedsel aan den binnenkant van de flesch dóór het glas
heen een uitweg banen naar het bladtinbekleedsel aan den
buitenkant. Vóór dat de spanning deze gevaarlijke hoogte
bereikte, moest zij zich door een vonkovergang vereffenen.
Deze overgang geschiedde over een serie zinken electroden.
Zoo konden wij spreken van: ik werk met één vonk, twee
vonken, vijf vonken.
Toegegeven moet worden, dat het vinden van de juiste
vonkopening niet altijd even snel en gemakkelijk ging.
Menige Leidsche flesch is er dan ook gesneefd.
Wij verwierven vaardigheid in het beoordeelen van het
geluid van de vonk. Een vaardig automobilist hoort tegen
woordig aan het zoemen van zijn motor of hij goed ,,loopt”.
Daar is een oogenblik, waarop hij zegt: nu is ’t in orde. Wel
nu, wij radiotelegrafisten hoorden aan ’t sappige geknetter
van de vonken tusschen de zinken electroden of de vonk
goed was of niet. Zat er in dat geknetter een zekere aarzeling,
een niet nader definieerbare onregelmatigheid, dan hielden
wij ons hart vast voor de „fleschjes”. Want wij hadden er niet
te veel in reserve en wanneer eenmaal die verraderlijke vio
lette vlammetjes buiten om het bladtin speelden, dan was het
hommeles en dan zuchtten wij: Halt Luitenant! Er is er
eentje „doorgepiept”. En een doorgepiepte flesch kon worden
weggegooid. Er was geen kruid voor gewassen.
Iedereen zal uit het beschreven verloop van zaken be
grepen hebben, dat wij door den luitenant al aardig „draad
loos” waren bijgewerkt. Wij hadden in den trein en op het
arbeidsveld „theorie” genoten. Wij hadden geleerd, dat de
natuurkundige processen, die bij de draadlooze telegrafie
optraden, van geheel andere orde waren, dan die bij het
gewone telegraafverkeer. Het waren veel ingewikkelder
processen en ook, wanneer men ze eenmaal begreep: veel
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schooner en vernuftiger. Wij begrepen nu, wat de functie
was van de antenne en die van het tegengewicht. Dat tegengewicht van kippengaas verving de aardverbinding bij den
gewonen huis- of tuin-telegraafaanleg. Wij wisten nu, dat
wij hooggespannen en snel van richting wisselende electrische stroompjes in de antenne — den vliegerdraad — op
wekten en dat er aldus een voortdurend opkomend en
verdwijnend spanningsveld ontstond tusschen dien hoogen
vliegerdraad en dat laag-uitgespreide tegenge wicht. Al zagen
wij het niet, wij begrepen, dat er iets in de lucht gebeurde,
tusschen vlieger en kippengaas. Wij veroorzaakten een on
zichtbare electrische spanningstoestand in de ruimte. Wij
hadden hier minder te doen met de eigenschappen van de
stof—het geleidende koperdraad—dan met die van de ruimte.
Die ruimte had hetzelfde aandeel — althans een soortgelijk
— in de electrische processen als het glas of de lucht of de
olie bij den condensator. Die eigenschap van de ruimte
plantte zich met de snelheid van het licht, de kleinigheid
van 300.000 km per seconde, door die ruimte naar alle
richtingen voort. Overal waar die zich voortplantende ver
wringing van de ruimte een electrischen geleider ontmoette,
veroorzaakte zij een electrisch spanningsverschil in dien
geleider ten opzichte van de Aarde. Zoodra in een geleider
een spanningsverschil tegenover Aarde wordt opgewekt,
gaat daarin een electrische stroom zich bewegen, die in
staat is eenigen arbeid te verrichten. B.v. het veroorzaken
van een geluidje in de hoofdtelefoon van ons tegen-station
in Utrecht. Er bleven weliswaar nog vele vragen over, maar
de hoofdzaak was ons nu toch duidelijk gemaakt. Wij wisten
wat wij deden en dat kon de lust, waarmee wij den arbeid
verrichtten, niet anders dan vergrooten. Toovenaars-arbeid
verrichten, zonder het geheim van den tooverstok te ken
nen, was verontrustend. En toovenaars-arbeid was het; de
omstanders op het weiland waren het hierover eens.
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DE ARBEIDS-METHODEN EN DE KWARTIERMAKING; ERVARINGEN MET VIERVOETERS.
Er is hiervoor gesproken van de wonderlijke vertooning
van „vliegerende” militairen.
En er is daarbij den indruk gewekt, alsof een vlieger in de
Nederlandsche lucht maar omhoog geworpen behoeft te
worden om — zooals de vakterm luidt — „te gaan staan”.
Lezer, gij weet beter. Uw jeugdervaringen weerspre
ken dit.
Er is in Nederland als regel teveel wind of te weinig wind
voor een vlieger. En, als er een fatsoenlijke wind is, dan hand
haaft hij zich zelden een paar uur achtereen.
Wij ondervonden dat aan den lijve.
Telkens en telkens weer renden wij bij een al te matige
koelte over de sappige weiden. Sprongen over slooten en
heggen en zagen met een wanhopend gezicht om naar den
vlieger, die zich, loom en onwillig, eenige meters van den
grond verhief zoolang wij liepen als een olympische recordbreker „hardloopen”, maar die zich smeuig weer neervlijde
op den grond, zoodra wij onze sneltreinvaart minderden.
Welk een intens behagen schepten de dorpelingen van de
plaatsjes, die wij met een bezoek vereerden, in onze dappere
vlieger-pogingen.
„Daar betalen we nou belasting voor om die knapen spelzi

letjes te laten doen”, mees
muilde menige dorpeling,
die het wonder der draadlooze telegrafie moeilijk kon
koppelen aan een schijnbaar
ijdel kinderspel van opge
schoten knapen in uniform.
Wij trokken met de radiowagens van stad naar dorp;
hier en daar lieten wij ons
anker vallen om te beproe
ven gemeenschap met
Utrecht te krijgen.
Zoo kwamen wij terecht
in Kampen, in Deventer, in Groningen. En later na een
korte onderbreking van de tournee in Ermelo op de Veluwe,
vanwaar wij naar het zuiden afzakten, n.1. naar Gouda,
Boxtel, Venlo, Eindhoven en Roermond.
Iedere plaats gaf haar eigenaardige moeilijkheden te over
winnen voor de opstelling der apparaten.
Daar was b.v. de aankomst in Deventer langs den hoogen
IJseldijk uit de richting Wijhe.
— „Dat lijkt mij daar benedendijks een heel geschikt ter
rein,” zei de luitenant, „laten wij eensprobeeren aan den weet
te komen, van wie dat is en laten wij aan den eigenaar toe
stemming vragen om het te betreden.” Een van ons werd
nu als missionaris afgevaardigd naar den boer, die heer en
meester was van het sappige grasland aan den IJselzoom.
Het was werkelijk geen gemakkelijke taak, .om zulk een
agrariër aan het verstand te brengen, dat groote landsbelan
gen gediend zouden worden met zijn bewilliging; nog min
der gemakkelijk was het, om hem uit te leggen, wat wij
eigenlijk op zijn land wenschten uit te spoken; de natuur
kundige inhoud van onze uiteenzetting werd dan ook uiter22

mate sober en bevattelijk ge
houden, terwijl eenig op
timisme niet te ontkennen
viel in de verzekering, dat
wij als ’t ware op kousen op
zijn land zouden loopen en
en dat nauwelijks een grassprietje zou worden ge
krenkt. ,,Enhetvee ?”zeide
boer. „Behoeft u niet bang
voor te zijn, het zal nauwe
lijks merken, dat wij er zijn.”
Wanneer er nu tenslotte
nog een paar guldens aanmoedigings-premie in uit
zicht werden gesteld, bleek
de natuurlijke weerstand van den landman zich meestal
snel te begeven___hij vond ’t goed. „Vooruit dan maar!”
De karren werden dan met mannenkracht, het weiland op
gezeuld, het kippengaas van het tegengewicht werd uitgerold
en aan de paaltjes gehecht, de vliegers werden in elkaar gezet
en het spel van Meppel begon van voren af aan. Nieuws
gierig aangegaapt door de Deventenaren boven op den dijk.
„Waar gaan wij met het Nederlandsche leger naar toe,
wanneer de soldaten gaan vliegeren?” was de algemeene
opinie der belasting-betalende toeschouwers.
De koeien in het weiland staakten van verbazing en op
winding haar grazen en herkauwen. Daar gebeurde zóó
weinig in de wei, dat zelfs de geringste afleiding door de
gras-eters zou zijn op prijs gesteld.
Maar deze beweeglijke werkzaamheden overtroffen klaar
blijkelijk de stoutste verlangens der viervoeters. Aandachtig
en behoedzaam stappend, kwamen zij naderbij; zij groepeer
den zich loom, staartzwiepend en bedachtzaam kauwend
rond het kippengaas van het tegengewicht.
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Nadat een aantal pogingen om de dieren te verjagen
hadden gefaald en zij na eenig capriool-achtig gespring,
waarbij zij met de achterpooten groote kluiten aarde op
wierpen in de richting van den opjager, toch weer naar het
kippengaas terugkeerden, om er met haar groote lappen tong,
klaarblijkelijk met veel koeien-welbehagen, aan te likken,
lieten wij ze met rust.
Deze rust bleef ongestoord, totdat het oogenblik van
seinen was aangebroken. De benzinemotor werd aangeslagen;
het roffelend geluid der explosies veroorzaakte een oogenblik
opschudding onder de roodbonte colonne.... Maar die
luwde snel genoeg.... omdat de begeerde tongprikkeling
van het gaas onweerstaanbaar trok. Maar nu wachtte helaas
het nieuwsgierige hoornvee een onaangename verrassing.
Tijdens de oogenblikken, waarin er in de hoofdtelefoon ge
luisterd werd naar een draadloos antwoord uit Utrecht op
onzen oproep van daarnet, bleef het kippengaas van het
tegengewicht electrisch ongeladen. De koeien krulden hare
tongen gulzig naar de zachte sensatie van de prikkelende
aanraking met het metaal zelfs tusschen de ruime mazen van
het netwerk.
Toen werd de seinsleutel in de apparatenwagen neerge
drukt. De contacten sloten zich---- de violette vonken
knetterden tusschen de zinken electroden---- het kippengaas-tegengewicht kwam onder een fiksche electrische
spanning te staan---- de tongen der likkende koeien slurpten
een fractie van een seconde hoogfrequenten wisselstroom op.
Arena-stieren zijn niet onthutster, wanneer zij door de picadores worden gepriemd, dan de Deventer runderen verbijs
terd waren door deze sensatie.
Een woest ingezet en volgehouden sauve qui peut volgde
binnen de eerste vijftigste seconde na het neerdrukken van
den seinsleutel. Een stampede van prairie-buffels in Arizona
had nauwelijks betere tijden geboekt, dan hier gemaakt
werden door rustige melkgevers uit een uiterwaard.
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Op grooten afstand bleven de dieren zacht loeiend protesteeren tegen de bezorgde verrassing. Eenig letsel hadden
zij van de aanraking met den electrischen stroom niet ont
vangen; het is een eigenschap van hoogfrequenten wissel
stroom, zooals die voor radio-doeleinden gebruikt wordt, dat
hij geen letsel berokkenende gevolgen bezit; althans niet bij
het arbeidsvermogen, dat wij gebruikten. Hoogstens was het
zenuwstelsel der herkauwers wat geprikkeld.... maar de
stevigheid daarvan waar
borgde voor eenig schadelijk
gevolg.
De radio-verbindingwerd
niet altijd vlug tot stand ge
bracht. Soms kregen wij op
onze herhaalde oproepen
geen antwoord. Toch waren
wij zeker van onze zaak,
want het geknetter van
Scheveningen, dat toen ook
al aan het proefnemen was
met draadlooze telegrafie,
bevestigde het vermoeden,
dat onze ontvang-installatie
in orde was. Wie teekens
van Scheveningen kon ontvangen, behoefde er niet aan
te wanhopen om ook teekens uit Utrecht te hooren.
Af en toe moesten wij een, als smadelijk gevoelden, gang
maken, naar het plaatselijke (draad!)-telegraafkantoor, ten
einde een regeeringstelegram te versturen naar Utrecht, met
de vraag, „of men wel naar ons luisterde.”
Wij konden op verschillende golflengten seinen, zoodat
het niet onmogelijk was, dat Utrecht luisterde op een andere
golf, dan waarop wij werkten.
Een arbeids-schema voor de verschillende golven werd
dan per draadtelegraaf meegedeeld.
*5

Zelden braken wij de proefnemingen af vóór dat de zon
reeds geruimen tijd achter de kim was weggedoken. Dan
werden de vliegers zorgvuldig „ingepalmd” en opgebor
gen .... de wagens werden in één of andere inrichting met
het uithangbord „Hier stalt men” ondergebracht.... en
vervolgens begon er een nauwgezet onderzoek naar de moge
lijkheden, die de plaats van onzen arbeid bezat, inzake het
onderdak brengen van een groep geuniformde zwervers.
Dat was lang niet het gemakkelijkste deel van de dagverdeeling. Millionnairs huisvesten levert geen bezwaren op,
wanneer zij tenminste den eenvoud van een natuurlijk gemoed
niet verloren hebben en geen albasten bassins verwachten
om een morgenbad in te nemen.... maar de leden van de
radiobrigadewaren geen millionnairs... op geen stukken na!
Heeft u er wel eens over nagedacht, hoe een groep mili
tairen in 1906, rondzwervende met een paar wagens met —
voor dien tijd — zonderlinge apparaten, „onder dak” kwam.
Eén gulden per dag en per man, boven de soldij (20 cent
per dag!) trok „het Rijk” voor dat onderdak en de „voeding”
uit.
En die voeding kon onmogelijk gering zijn, want een ge
zonde knaap van een jaar of achttien voelde zich niet ver
zadigd na een sandwich met rookvleesch.
In het dorpje IJsselmuiden, tegenover Kampen, aan de
Oost-zijde van den IJsel, troffen wij het best in een timmermansgezin. Tegen 6 uur des avonds schaarden wij ons allen
om den dampenden pappot, nadat de „baas” uit den Bijbel ge
lezen en voor ons allen gebeden had. Vóór de bijbellezing
vertelde hij van zijn levenservaringen en ieder wonderlijk
verhaal werd afgesloten met een veelzeggenden blik, een knik,
met de beteekenis: hoe vind je dat nou, een trek aan zijn
steenen pijp en de woorden: „Net zoo best!”
Na den maaltijd bestegen wij één voor één een lossen
ladder naar ,/t zolder” waar de bedsteden waren. Wanneer
de laatste man de trap op gegaan was, werd de ladder weg26

gehaald en het detachement Genietroepen zat als ratten in de
val op zolder, maar het sliep weldra den slaap des tevre
denen, des rechtvaardigen en des eerlijk vermoeiden.
De groote vraag van den dag was altijd: het kwartier
Waar zou het detachement „Draadlooze Telegrafie” onder
dak en spijziging vinden ?
Van „inkwartieren” volgens de wet was geen sprake,
want daarvoor was een „aanschrijving” van het Departement
van Oorlog aan den Burge
meester noodig... maar wij
zwalkten zonder die „aan
schrijvingen” rond en nie
mand behoefde ons zijn
drempel te laten overschrij
den, als hij niet wilde, dat
wij binnen kwamen. Hoe
waardeerden wij dus de
gastvrijheid van den tim
merman en zijn vrouw in
IJsselmuiden. Het was een
brave onbaatzuchtige ziel,
want van onze 80 cent per
man en per dag zal hij niet
rijk geworden zijn.
De sergeant, die krachtens zijn hoogen rang één-persoonsonderdak had, was er stil van, toen hij de opgewonden schil
deringen hoorde van de pap-orgieën bij onzen timmerman. Hij
was naar bed gestuurd met een boterham met stroop; en het
ontbijt had hem doen verzuchten: „op de boterham geen
nieuws”.
In Oudewater, een zeer ongastvrij dorp, wou niemand ons
hebben, ook B. en W. niet; speciaal W. stak geen hand uit om
ons te helpen. Wij belandden dien nacht in een hooiberg ad
ƒ o. io per hoofd, aan den boer te betalen.
Deze hoofden staken zich bij het krieken van den dag een
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voor een in een stal-emmer met water teneinde, de grijze
massa onder het schedeldak weer wat te activeeren voor den
arbeid van den komenden dag.
Hoe steekt daarbij af de houding van den burgemeester
van Eindhoven. Deze burgervader gaf een bon af voor hotel
de „Gouden Leeuw”. Op die bon stond geschreven: „het
detachement Genietroepen logeert voor.gemeente-rekening
twee dagen ten Uwent”. Ieder een eigen kamer „met ont
bijt”, etc. Het was verpletterend boffen. Een onzer liet zich
zelfs „wekken” en de korporaal kreeg het zóó te pakken, dat
hij ’s avonds zijn „kistjes” (militaire schoenen) buiten de
deur zette met het oogmerk dezelve te laten poetsen door den
hotelknecht.
Deze monsterachtig roekelooze provocatie werd door ons
prompt aanvaard.
Met groote spijkers werden de „kistjes” aan den grond
genageld.
In plaatsen waar een garnizoen gevestigd was, werd door
ons altijd beproefd om „nachtleger” te krijgen in de kazerne
van het „wapen” dat in garnizoen lag. Dat gebeurde in
Groningen en in Gouda, in Amersfoort en Venlo.
In het eene garnizoen ging dat wat gemakkelijker dan in
het andere. Nergens was de adjudant-onderofficier of de
wachtcommandant erg gebrand op de huisvesting van die
„studenten met de broodwagens”, zooals wij genoemd wer
den. Maar toch, het militaire hart was doorgaans ruim en goed.
In Amersfoort b.v. was er geen bed onbeslapen buiten
dat van de jongens, die „de wacht” hadden. Gul ston
den deze nochtans hun nachtleger voor een etmaal aan
de Radio-zwervers af. Weliswaar sliepen wij dus iederen
nacht in een ander bed, maar dat komt in de beste hotels
voor.
Een deel van ons detachement sliep in Amersfoort op den
fourage-zolder van de Cavalerie-kazerne. Een warm, maar
een tikje stoffig, verblijf!
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De stiptheid van opstaan, thuiskomen, eten en oefenen,
dat het leven van den soldaat kenmerkt, was aan ons vreemd.
Op de meest zonderlinge uren gingen wij aan het werk of
kwamen wij thuis. Wanneer wij in de kazerne verbleven, dan
moesten wij om half zeven met de anderen opstaan.
Langslapers werden in het groote militaire huishouden
niet geduld. Ook niet, wanneer wij in ’t holle van den nacht
waren thuisgekomen. Maar die gelijkberechtigdheid namen
wij gaarne op den koop toe, want logies in de kazerne spaarde
ons onderdakskosten uit en dat stelde ons in staat om de ge
schokte financiën een weinig te restaureeren. Er gingen
dagen voorbij, dat wij geen warm eten te zien kregen, maar er
waren ook dagen, dat wij heusche restaurant-allures aan
namen. Dat gebeurde b.v. in de onvolprezen gaarkeuken van
Gouda. Voor 25 cent at men daar goed. Voor 35 cent bepaald
overvloedig en voor 40 cent koninklijk, om niet te zeggen:
verkwistend weelderig.
Nog hoor ik een der onzen zijn dagelijksch bezoek brengen
aan een Goudschen kaaswinkel, zeggende: „een half ons kaas
als-’t-u-belieft, niet zulke hompen”.

&
VJ.M,
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MET DE VLIEGERS OP DE NACHTELIJKE
WEI EN HEIDE.
Terwijl het radio-detachement in hoofdmacht van 4 man
zich bezig hield met het lossen van de radiowagens uit den
goederenwagen op het spoorweg-emplacement, begaf één
der geuniformden zich in de stad of het dorp, teneinde te
pogen de tijdelijke beschikking te krijgen over een stuk wei
land of ander open terrein, in de buurt van de nederzetting.
Met hulp van locaal georiënteerden werd zoo’n weiland
meestal weldra gevonden. De wagens werden er — na ver
kregen overeenstemming — met mannen- of paardenkracht
heengetrokken. Op ’t veld aangekomen, werden de apparaten
voor het gebruik gereed gemaakt. De vlieger werd dan opge
laten en er werd gepoogd om verbinding te krijgen met het
vaste tegen-station.
Wij bemerkten al spoedig, dat de nacht een gunstigen
invloed had op het reizen van de radioteekens. Zeker! Wij
weten nu allemaal het hoe en het waarom van die gunstige
nachtverbinding. Wij spreken nu van de directe en indirecte
straal, van de Heaviside-laag en van voortplantings-wetten
van Sommerfeld, enz. Maar het detachement Genietroepen,
dat in 1905 op een uitgestrekte, meestal drassige, weide bij
Deventer of bij Meppel, of op de heibijErmelo,draadlooze
verbinding poogde te krijgen met Utrecht, wist van dat alles
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niets af. Het bemerkte met verbazing, dat de verbinding
overdag meestal met eenige moeite en soms in het geheel niet
tot stand kon komen, terwijl dit na zonsondergang altijd zeer
vlot ging; en in ieder geval was de sterkte van de ontvangen
teekens des nachts zeer veel grooter dan des daags.
Het was niet meer dan toeval, dat onze Luitenant-commandant dat in de gaten kreeg.
Ongetwijfeld is deze ontdekking mede van belang ge
weest voor de snelle voortschrijding van de radiowetenschap,
maar voor het detachement Genietroepen was zij kortweg
noodlottig.
De Luitenant was niet meer naar huis te krijgen. Niet zel
den braken wij de verbinding eerst af, wanneer het zachte
licht van een aarzelend naderenden morgen het donker van
den nacht verjoeg. O, die nachten in de Nederlandsche
buitenlucht! Wij hebben ze in alle nuancen leeren kennen.
Welk een verschil tusschen den nacht op het sappige weiland
en dien op de borstelige heide! De nacht in den winter en die
in den zomer. De prikkelende fluistering van de schuchtere
lente; de eerste donkere zucht van het aansluipende najaar.
De stemmen, de voetstappen, zij klinken ijler en vager op de
weide, dan op het ruige hei-karpet. Op de weide het wee
moedige geloei der koeien uit onduidelijke verten; op de
heide de stilte, even verlevendigd door het geluid van het
kerkklokje in het dorpje aan haar zoom. De eenzame schaap
herder, is de ongeschoolde wijsgeer der glooiende velden.
Het zwakke schijnsel van een kaarslantaarn geeft de radiokarren maar zwakke omtrekslijnen. De draad die aan het dak
van den apparatenwagen is vastgemaakt verdwijnt naar boven
in het donker van den nacht.
Zachtjes wiegt hij heen en weer. Hij volgt de beweging van
den vlieger hoog in de lucht. Des nachts ,,staan” de vliegers
goed. Er is hooge nachtwind; het kost weinig moeite om hen
in de lucht te houden.
Als de commandant nu maar met één vlieger tevreden was.
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Maar hij wil weten of twee of meer antennedraden de radioontvangst gunstig beinvloeden. Dus wordt er een tweede
vlieger opgelaten. Uit duistere verten klinkt het vragend
geroep van ,,nou ?” uit den mond van den man, die den vlie
ger omhoog zal werpen.
„Ja!”---- Het geren over het donkere weiland begint.
De „loopers” springen over slooten en heggen.... een
nieuwsgierige koe draaft verschrikt op een sukkeldrafje weg,
wanneer zij ligt te herkauwen en de aanstormende man
nen met een vreemden afwezigen blik aankijkt, springen
zij over het dier heen.
De philosoof-schaapherder komt peinzend naderbij. Zijn
breikous puilt uit den zak van zijn havelooze jas.
„Wat doen jullie eigenlijk?” vraagt hij, na ernstige en
nauwgezette overweging van den vorm, waarin hij zijn ver
langen naar opheldering zal kleeden.
„Wij”, zegt de commandant, „probeeren draadloos te telegrafeeren naar Utrecht.”
De schaapherder kijkt hem aandachtig en scherp aan----Zal hier dan in het wijkend duister van den nacht, op een
oogenblik, dat de velden hun golvende wijdheid weer zullen
uitvouwen in het jonge licht van een nieuwen dag, de scherts
klinken van de koffiehuizen der groote stad ?
„Je lieg-’t-toch ?!” zegt de schaapherder.
„Het is de waarheid,” zegt de commandant.
En het was de waarheid.
Als een onrustige vlek van iets dieper zwart dan de
maanlooze nachthemel zelf, schommelt de vlieger hoog
boven het veld. Behoedzaam wordt de staaldraad naar den
zenderwagen gevoerd, want o, er moet zoo voor opgepast
worden, dat een speelsche windvlaag den vlieger niet capricieus laat duikelen om den draad van den eersten vlieger
heen. Dan ontstaat een troosteloos draadkluwen, dat nauwe
lijks in het donker van den nacht kan worden ontward.
En wanneer de draden op den grond dalen, dan is de
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antenne weg en de verbinding verbroken. Uit de vliegerdraden treedt immers de geheimzinnige radioenergie in de
donkere lucht; om in een ommezien tijd de ruimte te door
ijlen, die deze draden hier op de heide scheidt van de ontvangdraden, die aan een ouden fabrieks-schoorsteen zijn af
gespannen op het terrein van ons tegen-station te Utrecht.
Bij ons bekend als Utrecht-Damlust.
Wanneer er twee of drie vliegers in de lucht stonden dan
begon het oproepen van onze wederpartij. In een kalm
rhythme klikten de contacten van den morse-seinsleutel op
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elkaar. Kleine violette vonkjes lichtten bij het omhoogveeren
van den seinarm op. Veel sterker zag men dat licht terzijde
van den wagen flikkeren tusschen de zinken electroden van
den zender. Het verscheuren van de lucht-isolatie door de
vonkenrij veroorzaakte een sappig geknetter.
Het is moeilijk anders te omschrijven dan met „sappig”.
Want het moest onze ooren als „sappig” aandoen • • • •
anders was de vonk niet in orde. Wij hadden een groote
luistervaardigheid in het beoordeelen van het geknetter.
De arts ontdekt niet zekerder een onregelmatigheid in den
hartslag van zijn patiënt, dan wij in staat waren om te zeg
gen of er een hiaat sloop in de regelmaat van onze vonk.
Was het geknetter vol en vet en met een zekere tevreden
prutteling, dan was alles in orde. Dan waren de vonkopeningen goed afgesteld; dan liepen de kleine Leidschefleschjes
geen gevaar van springen; alvertoonden er zich ook mooie fijne
violette pluimpjes aan de kraagjes vandebladtin-beplakking.
Eentonig en zeurig klonk dan de oproep der morse-
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knetterinkjes,diewijoptientallen metersafstand vanden wagen
nog gemakkelijk konden vertalen in de woorden onzer taal.
„Utm, Utm, Utm van Mp___
Utrecht___Meppel roept U.”
De motor in den motorwagen werd tot stilstand gebracht.
De asbest-omwikkeling van de uitlaatpijp der gassen stond
rood-gloeiend en zij bleef dat.
Gelukkig maar---- want de nacht is koud. De tweede
helft van Augustus geeft reeds kille dampige nachten. Zoo
hebben wij een gezellig kacheltje om ons bij te warmen.
Maar nu de oproep is geschied zetten wij ons op een ruw
getimmerd krukje bij den toestelwagen en plaatsen de schelp telefoon op het hoofd.
Alleen de telegrafist weet welk een oogenblik van trillende
verwachting er aanbreekt, wanneer na een oproep aan den
partner, de telefoon om het hoofd gegespt wordt voor het
luisteren naar het antwoord. Een aparte wereld van geluiden
treedt de luisteraar dan binnen. Daar zijn de zachte murmelingen der atmosferisch-electrische storingen, daar is het
haastige geknetter van Scheveningen, dat enkele woorden
wisselt met de — toen nog maar enkele — schepen op zee
of met Hoek van Holland, het hulpkuststation. Even den
condensator gedraaid en daar is Nordeich, dat zijn nieuws
berichten uitseint, voor allen, die het hooren willen. Maar
geen van hen houdt onze aandacht vast.
Wij luisteren ingespannen naar het doffe gepruttel van
onzen vriend daar in Utrecht. Wij kunnen ons niet vergissen.
Uit duizenden pruttelingen zouden wij zijn bijzondere ge
pruttel herkennen.
Ha! daar is hij al! Hij geeft een „streep”, d.w.z. een lang
aangehouden geknetter.
Wij weten dat hij zijn vonk probeert. Wij hooren, dat zijn
pruttelen onzuiver is. Wij huiveren voor het leven van zijn
Leidsche fleschjes. Mooi zoo, nu is het goed! Ja, daar begint
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hij ons te roepen. Mp Mp van Utm Utm, ik ontvang u goed,
geef eens wat „VV\
Maar wat zijn „v’s” ?
„V’s”! hoeveel duizenden hebben wij er niet geseind! Het
is de morseletter... — (v). Zij dient om de ontvangtoestel
len in te stellen haar-scherp; opdat het geluid zoo luid
en duidelijk zij, als mogelijk is.
Welk een voldoening en een vreugde, wanneer de ver
binding tot stand gekomen is. Iedereen glundert van tevre
denheid en de kwinkslagen vliegen van mond tot oor.
Dan wordt het morse-schrijftoestel ingeschakeld. Duide
lijk bewijs dat de teekens „keihard” zijn. Dat schrijftoestel was in die dagen een wonder van technisch vernuft.
Tegenwoordig gebruiken we het niet meer in dezen vorm.
Maar in 1906 kon het morse-schrijftoestel aan de antenne
geschakeld worden. Dan verschenen de morseteekentjes
in puntjes en streepen op het witte papierlint. Met telkens weer
nieuw gewekte bewondering en verbazing keken wij er naar.
D ie t eekentj es verschenen daar door de hand van een toovenaar.
Zij kwamen door de nachtlucht op de zacht in den wind deinen
de vliegers aangesneld, zij spoedden zich door de staaldraadjes
naar beneden en zij ontmoetten daar een klein glazen buisje,dat
voor een deel gevuld was met mooi blinkend ijzer-vijlsel.
Dat was de wonderlijke coherer van Edouard Branly,
den Franschen natuurkundige. Wij hadden een prachtig,
met fluweel gevoerd, étui, vol met deze kleine glazen buisjes.
Want zij hadden hun nukken. Soms weigerden zij dienst te
doen en dan deed men maar het beste om het weerspannige
buisje wat rust te geven in zijn étui en een ander in te
schakelen. De radiogolven, die den vliegerdraad troffen
veroorzaakten daarin een electrische spanning en deze
electrische spanning veranderde iets in het ijzervijlsel. Het
klitte en pekte tegen elkaar en het vormde zoodoende met mede
werking van een z.g. „relais” een brug voor den stroom uit een
stevige electrische batterij in onzen wagen. Een stroom, die ge35

makkelijk in staat was om het morsetoestel te laten schrijven.
Een klein hamertje, dat door een uurwerk rhythmisch
op en neer bewogen werd, klopte één maal per seconde
op het glazen buisje, met het doel om de aaneengeklonterde
deeltjes ijzervijlsel weer van elkaar los te maken.
Het tikken van dat hamertje, het zacht sparkelend ge
zoem van het draaiende uurwerk van het morseschrijftoestel, was het eenige geluid, dat men op de wijde donkere
vlakte hoorde. Zacht ritselde het papierlint onder het ge
kartelde drijfrolletje te voorschijn. Het inktwieltje, voort
bewogen door de zachte teere geheimzinnige kracht, die
daar door de vliegerdraden werd aangevoerd uit... niets,
schreef lange en korte streepjes op het lint. Maar de man
nen tuurden gespannen naar die streepjes. Zij verstonden
hun taal. Zij glimlachten of schudden afkeurend het hoofd,
al naar den inhoud en beteekenis, die hunne breinen aan
de teekentjes moesten geven.
Enkelen van ons stonden soms zwijgend terzijde; zij
tuurden naar de vage omtrekken van de schommelende
vliegers hoog in de lucht.
Welk een nieuw wonder, welk een mysterie, welk een
teere geheimen bleek de schepping te bezitten en bezeten
te hebben, alle eeuwen sinds Pythagoras en Archimedes
door en nog veel meer eeuwen vóór hen. Want Hertz en
Popoff en Branly en Marconi en zoovele anderen hadden
dit geheim, voetje voor voetje, ontdekt en wij pasten het
hier nu toe; maar het was er altijd geweest en er zouden
stellig nog vele andere geheimen zijn, die wij nu nog niet
kenden, maar die ontdekt zouden worden in die wonder
lijke schatkamer der Natuur.
Zie, daar bedekte één onzer vliegers bijna het geheele
sterrebeeld Cassiopeia, de beroemde schitterende W-formatie aan den Noordelijken hemel.
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Het is een drukkend warme zomeravond met de voor
boden van een onweer. De vliegers kunnen zich nauwelijks
staande houden. Telkens weer zakken zij slapjes wiegelend
omlaag. Wij wikkelen de „looze” bocht van den draad
om onze lichamen om hen op te trekken. Dit geeft soms
aanleiding tot komische springpartijen; wanneer de seinende
telegrafist n.1. zóó verdiept is in zijn arbeid, dat hij, zonder
op ons te letten, den seinsleutel neerdrukt, zitten wij aan de
antenne vast. Onze dikke jassen vormen goed isolatie
materiaal. Maar de hooge spanning in de antenne weet er
toch nog wel doorheen te komen. Als door millioenen spel
den geprikt springen wij als Solo-sche hofdanseressen in ’t
rond en wij berichten in eenige korte snel-gekozen vol
zinnen ons gebrek aan achting op dat oogenblik voor den
man aan den seinsleutel.
Wij kunnen de vliegers nauwelijks in de lucht houden. Wij
denken er al over om de waterstofgasballon op te laten.
Maar het naderend onweer weerhoudt ons van de uitvoering
van dat plan. In de verte wuiven reeds de boomkruinen heen
en weer. Er is wind op komst.
De motor is weer aangezet voor het geven van ons ant
woord op de vragen, die ons draadloos gesteld zijn. Smeuïg
knettert het morse-antwoord over de stille vlakte.
Maar daar steekt de wind plotseling op. De vliegers wor
den onrustig. Wij kunnen de draden nu niet met de handen
beetpakken om hun capriolen te matigen, want er staat nu
de „hoogspanning” van het zenden op.
Zij is niet levensgevaarlijk, maar toch alleronaangenaamst
om te verdragen.
Feller steekt de wind op; de vliegers beginnen die zinnelooze luchtduikelingen te maken, die iedere knaap kent en
vreest, wanneer de vlieger niet boven vrij terrein staat.
Daar heb je ’t onheil al. De rechtsche vlieger is met een
reuzenzwaai rond de draden van de beide andere vlie
gers gedoken. Een nieuwe versche windstoot van groote
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kracht zet ook de beide andere vliegers op den kop.
Als een verward kluwen komt het heele antenne-samenstel naar beneden suizelen.
Het seinen is midden in een volzin afgebroken. Wij heb
ben nog net tijd om het afgesproken teeken te seinen voor
deze noodgevallen „vs vs vs” en omdat het al laat in den
nacht is, wordt er aan toegevoegd „sl. sl. sl.”
De makkers in Utrecht hebben het begrepen. Zij hebben
plotseling een onregel
matigheid in de seinteekens bespeurd. Zij
werden zwakker. Wan
neer zij op het schrijftoestel luisterden, heb
ben zij snel op hoofd
telefoon overgescha
keld. Nog juist op
tijd. Want zij hooren
nog net bijtijds het
reutelende geluid van
onze wegstervende
aetherstem. „vs, vs, vs, sl. sl. sl.”
De man met de hoofdtelefoon in Utrecht heeft dan den
beugel met een zucht van de ooren genomen en gezegd:,,Ze zijn
weg;---- vliegerstoring,, (vs!); en zij hebben er voor vannacht
genoeg van, want ze seinden tevens „sl!” (wij gaan sluiten!)
Wij Meppelaars op de weide, ontwarren de ineengekluwende vliegerdraden, rollen hen op de haspels; breken
de kippengaasinstallatie van het tegerigewicht af; bergen
de apparaten in de wagens en keeren naar huis terug, waar
ditmaal het zachte bed wacht; maar al was het de hooiberg,
of de slaapzolder, of het kazerne-bed---- het doet er niet
toe. De vermoeienis van den dag en den nacht sluit de
oogen snel, zij schenkt mild het onschuldige verdoovingsmiddel,dat voert tot den gezonden slaap des onbezorgden.
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DE BALLON.... LICHT ALS EEN VEERTJE...
MAAR EEN BLOK AAN ’T BEEN.
Ik sprak in het vorige hoofdstuk terloops van den ballon, den
waterstofgasballon.
We weten van de moderne scheikunde, dat het water
stofatoom de minst ingewikkelde bouwsteen is van de
natuur. Eén kern met één planeet-electron. Wij zagen dat
toen niet in. Deze ongecompliceerde stof was een enorm
blok aan het been in onzen eenvoudigen ,,radiotrein”. Het
woord ,,trein” moet dan genomen worden in den militairen
zin van: huishoudelijke nasleep. Wij voerden eenige kubieke
meters waterstofgas mee in de bekende ijzeren cylinders,
waarin de bierhuizen het koolzuur bewaren. Deze cylinders
waren zeer zwaar en de wetenschappelijke opmerking, dat
de cylinders leeg zwaarder waren dan vol, troostte ons maar
zeer matig. Wanneer de radiovliegers, niettegenstaande
hardnekkig volgehouden pogingen om dezelve op te laten,
telkens weer droomerig en onwillig naar omlaag fladderden,
omdat er geen aasje wind was, dan werd tenslotte het ge
vreesde woord gesproken: de ballon.
De ijzeren cylinders met gas waren lastig; maar nog
lastiger waren de cylinders plus de gevulde ballon. Weet
u wel wat voor een dwars onhandelbaar ding een gevulde
ballon is ? Wanneer er over de heide een zefiertje huppelt,
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, vluchtig de erica kust en even de naaldjes van den vlieg
den doet huiveren, dan is het voor dit windje een te zware
last om een radiovlieger te torsen. Maar ge zoudt dit zelfde
windje nauwelijks terug kennen, wanneer het gaat stoeien
met de bolle flanken van een grooten worstvormigen ballon.
Het valt er met een teugellooze speelschheid op aan.
Ieder die zulk een ballon moet baas blijven, voert een grotesk
gevecht met een levende peluw.
De ballon voerde met groot gemak den antennedraad
omhoog. Ik wil niets kwaads van hem zeggen als een lichaam
met veel volume en weinig massa hoog in de lucht. Men
zou dit zelfs van Betelgeuze kunnen beweren; maar Betelgeuze behoeft niemand omlaag te halen en onze ballon
moest weer naar de aarde teruggebracht worden.
En als hij eenmaal omlaag gebracht was, dan moest hij
gevuld en wel meegevoerd worden naar een volgende plaats,
die wij met een bezoek gingen vereeren.
Ik herinner mij wandelingen met den ballon van Meppel
naar Kampen en van Boxtel naar Eindhoven. Het is al erg
genoeg voor velen om zonder ballon genoemde wegen af te
leggen. Er zijn tusschen Meppel en Kampen smalle wegen
op een dijk. Wanneer van de zijde van Genemuiden en
Zwartsluis een boerenwagen met paard naderde, dan bleef
de boerenwagen nog eenige oogenblikken rustig, maar het
paard werd bevangen door een zinneloozen angst zoodra
het dier de monsterachtige gele worst bespeurde, die lang
zaam langs den weg op hem afkroop. Wij zakten dan tijde
lijk langs de dijkflanken naar beneden om den boerenwagen
te laten passeeren. Maar er waren vele boerenwagens, zoodat wij den weg naar Kampen aflegden op de wijs van een
vischbotter, die tegen den wind op de haven binnenzeilt.
Laveerend.
Het was een merkwaardige nuk van het toeval, een zonder
linge eigenaardigheid van het meteorologisch bestel boven
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deze ietwat lage landen, dat er terstond wind opstak, nadat
wij door het vullen van den ballon metterdaad als onze meening hadden te kennen gegeven, dat er geen wind was.
Onvoldoende sterke wind dan, bedoel ik, dat kussende
zefiertje, dat nauwelijks een bruidssluier zou kunnen be
wegen.
Niet zoodra was echter de ballon gevuld met die een
voudige bouwsteenen van de natuur en deden de waterstofkernen plus de planeetelectronen de zijden wanden kostelijk
bollen, of daar kwam het kussende zefiertje, dat hoogstens
met duim en vinger een paardebloem-pluisje kon optillen,
ondeugend aanstormen als riep het uit: aha een ballon
en wij meenden het ook te hooren uitroepen: dat had u
niet moeten doen, ik kan uitstekend vliegers dragen, had
u maar even eerder gezegd, dat u vliegers wilde oplaten!
Zeiden we dan weer tegen elkaar: er schijnt nu meer
wind te zijn, laten we den ballon in een schuur brengen en
het nog eens met den vlieger probeeren en voegden wij de
daad bij het woord, dan lachte de wind ons uit, wanneer
we ons buiten adem liepen. Dan leek het soms of we in een
volmaakt vacuum vliegerden. Ten einde raad werd de ballon
dan weer voor den dag gehaald, waarna de zefier ons
weer-----enz.
Zoo kwamen wij tenslotte op het bestelgoederen kantoor
der Spoorwegen in Kampen.
„Chef, heeft u een wagon voor ons ? Bestelgoed Utrecht!”
„Een heele wagon ?”
„Een heele wagon.”
„Hoeveel kilogram bestelgoed hebt u?”
„Nou, ik denk ruim geschat: vijf.”
„Vijf kilogram! Neemt u dan een postpakket en geen
goederenwagen en vooral geen Chef der Nederlandsche
Spoorwegen.”
„Ja maar chef, ons artikel is meer volumineus dan zwaar”.
veeren?”
„Wat hebt u dan voor goed.

„Neen chef, een ballon.”
„Een ballon?!”
„Een ballon. Wat men noemt een luchtballon al zit er
waterstof in den onze.”
De chef kwam naar buiten en hij verbleekte onder zijn
roode pet • • • • „dien ballon wilt u in een goederenwagen
vervoeren? Dank u---- daar komt niets van. Ik kan van
trein 374 (alleen op werkdagen) geen rijdende fakkel maken.
Eén vonkje f van de locomotief is genoeg en dan artikel
zooveel V.V
hier staat ’t___vervoer van licht ontplof
bare stoffen.... het spijt me voor u, maar dien ballon neem
ik niet.”
Mistroostig keken wij elkaar aan. Zouden we moeten
loopen van Kampen naar Utrecht met dat dwarse vod ?
„Open de invoerslurf,” sprak de luitenant „en laat het
gas ontsnappen.”
Zestig kubieke meter waterstofgas deden wij Kampen’s
atmosfeer cadeau.
Het omhulsel, netjes opgevouwen, ging mee in den trein;
niet in den goederenwagen, maar op de apparatenkar in het
bagage-rijtuig; en wij installeerden ons gemakkelijk er bij.
Het was golflengtewisselen, zooals het toen reeds heette.
De rust-ploeg uit Utrecht ging op reis en wij gingen het
vaste station bedienen. Hier geen vliegers en ballons maar
een stevige fabrieksschoorsteen.
Luisteren naar de eerste Aetherstemmen.
Het „Radioleven” bij de Genietroepen, werd na de
proefnemingen met de karren van „Telefunken” op Utrecht
Damlust voortgezet. In een ouden „stationswagen”, af
komstig van de Veldtelegraaf-afdeeling, werd op het kazerne-terrein een ontvang-inrichting opgesteld, waarin wij
ons ’s avonds oefenden in het opnemen van de radio pers42

berichten van het Duitsche station Nordeich. Het was in
den glorietijd van Keizer Wilhelm II; wij volgden met
nieuwsgierigheid de correspondentie tusschen dit station
en het keizerlijk jacht de ,,Hohenzollern,,, dat toen juist
naar Amsterdam opstoomde.
Eén sensatie maakten wij des nachts in dien ouden stationswagen mee. Een sensatie, die nu geen indruk meer kan
maken. Het was die van het hooren van een zendstation,
dat seinde met een welluidend trompet-toontje inplaats
van met de tot dusver slechts gehoorde pruttelende krak
ken. Het was de eerste kennismaking met een nieuwe uit
vinding van de maatschappij ,,Telefunken,,; n.1. met de
zingende vonk. Dit zendstation bevond zich aan boord van
het stoomschip ,,Eleonore Woermann”, een schip van de
vóór den oorlog zoo wel bekende Duitschland-Afrika-lijn,
bekend als de „Woermann-Linie.” Deze uitvinding was
gedaan door Professor Max Wien, die door onderverdeeling
van de z.g. vonkenbrug van den zender in een groot aantal
kleine vonkopeningen en door een bijzondere keuze van
het metaal der vonkelectroden, bereikt had, dat de vonken
rhythmisch oversprongen — duizend maal per seconde —
en die daardoor het oor den indruk gaven van een reinen
muzikalen toon. Een groote verbetering in de radio-uitzend
techniek, die zich tot op den huidigen dag practisch onge
wijzigd heeft weten te handhaven.
De zender met de fiets zonder wielen.
Nog éénmaal zou de Telegraaf-afdeeling van het Regi
ment Genietroepen een nieuwe sensatie ondergaan. Er was
natuurlijk door den leider van de proefnemingen met de
radio-karren een lijvig rapport opgesteld over de te velde
opgedane ervaringen. Eén van de bezwaren, die in dat
rapport tegen het systeem werden geopperd, was dat van
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den vlieger. Bij de wispelturige Nederlandsche windtoestanden, was het te riskant om de berichtenoverbrenging
te laten afhangen van de nukken van Aeolus. De ballon
als reserve had niet voldaan. De zware waterstof-gas-syphons, maakte de radio-colonne moeizaam beweegbaar,
terwijl voorts ook voor een ballon de windcondities te
wisselvallig waren. In Kampen b.v. was het gele gevaarte
in de boomen terecht gekomen. Met behulp van motorkracht hadden wij het er uit moeten trekken. Met de vliegers
was het niet beter gesteld geweest. De boomen achter de
strafgevangenis te Groningen dragen nog misschien de
wonden, die wij er met klimsporen in hebben geslagen,
toen wij genoopt waren om onze vliegers te redden, die
door een speelschen wind in hun takken waren verstrikt
geraakt. Een verstandig militair kon toch moeilijk de
kans loopen om een veldslag te verliezen, omdat in letter
lijken zin, de vlieger van zijn berichtenwisseling niet
opging!
De nieuwe sensatie werd veroorzaakt door een paar groote
pakkisten uit Berlijn, waarin een stel nieuwe stations voor
militaire draadlooze telegrafie bleken te zijn verpakt. Dit
maal zaten er geen vliegers in de uitrusting, maar materiaal
voor een radiomast van uiterst licht metaal van een kleine
twintig meter hoogte. Deze mast bestond uit deelen van
ongeveer 2% m lengte, die op elkaar geplaatst moesten
worden met gebruikmaking van verbindingsmoffen. Aan
het topstuk van dezen uiteenneembaren mast was een soort
metalen dop met ringen bevestigd voor het afspannen van
een zestal antennedraden. Wanneer de mast was opgericht
liepen de zes draden ongeveer onder een hoek van 45° ten
opzichte van den mast naar beneden, waar zij op manshoogte
van den grond geisoleerd aan piketten werden afgespannen.
Het was geen slechte kenschetsing, dit type antenne een
parapluie-antenne te noemen. De zender, die bij dit draad
looze zend-ontvang-apparaat behoorde, was voor veel min44

der electrisch vermogen dan die van de vonkkarren van de
eerste proefperiode.
Hij werd opgesteld op een metalen tafeltje met twee
bladen, waarvan het één boven het andere lag; op het
bovenste blad stond het zendertje, op het onderste de ont
vanger. Het merkwaardigste onderdeel van deze miniatuur
veld-installatie voor draadlooze telegrafie was de electriciteitsbron en de methode tot opwekking van dit primair
noodzakelijke arbeidsvermogen.
De energiebron zelf was een klein wisselstroom dynamotje. Hierin zat niets opmerkelijks. Maar de manier om dit
dynamo’tje aan zijn toeren te helpen was uitzonderlijk. Het
werd n.1. met een riem gekoppeld aan de „gearing” van
een.... fiets zonder wielen. Op deze fiets zonder wielen
.... maar overigens een instrument met alle kenmerken van
het rijwiel, nam een der manschappen plaats.. en hij ver
richtte aldus den arbeid die in een electrische centrale wordt
toevertrouwd aan den Diesel-motor of aan de geduldige
stoommachine. Zij het dan op belangrijk grooter schaal.
Teneinde deze menschelijke aandrijvingskracht „op toeren”
te houden, d.w.z. teneinde den dynamo voor over-belasting
door te snel wentelen van zijn anker, te beveiligen, waren
er een paar smeltzekeringen in den stroomketen geplaatst.
Liep de fietser te hard van stal, dan „piepten” deze
zekeringen door, zoodat de heele stroomkring stroomloos
werd en daarmee voor gevaar beveiligd.
Het is nauwelijks noodzakelijk om te vertellen, dat dit
trap-instrument het hoogtepunt vormde der belangstel
ling van boeren en burgers, toen wij er den „boer” mee
opgingen op een wijs soortgelijk aan die, welke beschreven
is ten aanzien van de groote vonk-karren.
Alles ging nu echter op bescheidener schaal. Viervoeters
voor het trekken der wagens hadden wij nu niet meer noodig.
Wij hadden ons verzekerd van een goeden bakkerswagen;
zooeen die met handkracht werd voortgeduwd. Op het
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deksel van dezen wagen was een inrichting aangebracht voor
het bevatten van de onderdeden van den metalen mast en van
de fiets; de rest van den stationsinventaris kon gemakkelijk
worden geborgen in den wagen zelf. Een der leden van het
detachement plaatste zich achter den wagen om te duwen,
de rest zeulde hem voort aan touwen. Aldus uitgerust
trokken wij opnieuw half Nederland rond. Wenschten wij
een traject per trein af te leggen, dan reden wij met onzen
kar een perron op van een spoorwegstation en zeulden met
behulp van een paar planken den wagen in het bagagerijtuig van den trein. Zoodra de vreemdsoortige stoet, die
overal het bekijk genoot, dat hij verdiende, op een terrein
aangekomen was, dat hem voor zijn doel geschikt leek,
werden eerst de fiets en de onderdeden van den mast van
den wagen afgehaald. Met een pionierschopje werd een
kuiltje gegraven in den grond en in dat kuiltje werd het
eerste lid van den mast geplaatst. Op den top van dit lid
kwam vervolgens de hoed met de ringen te staan, waar
aan de zes antennedraden werden bevestigd, die vervolgens
zorgvuldig op het terrein werden uitgerold, zóó, dat zij het
terrein verdeelden in cirkel-sectoren met ieder 60 booggiaden. Bij drie van deze draden, zóó, dat zij 120 booggraden van elkaar afstonden, nam een man plaats met zoo’n
antennedraad in de hand. Zij moesten er voor zorgen dat
de mast, tijdens het omhoogbrengen er van door de twee
overige leden van het vijftal, niet omviel.
Telkens werd nu een nieuw stuk mast door middel van een
verbindingsmof onder het voorgaande geplaatst, totdat hij
gereed was; daarna werd hij uit het kuiltje in een metalen
voetstuk getild en door middel van de zes antennedraden
geschoord. Het aanschakelen van den zender en den ont
vanger, uitgestald op de „snoeptafeltjes”,was nu het werk
van een oogenblik evenals het bedrijfsklaar opstellen van de
„radiofiets”. Een klein halfuur na aankomst op het een of
ander weiland konden wij reeds seinen; groot was de vol46
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doening, wanneer wij terstond contact hadden met het zusterstation, dat opgesteld was op het voormalige „suikerterrein”
te Utrecht.
Wat er ook voor interessants aan onze uitstalling te zien
was.... onze fiets bleef het leeuwendeel der belangstelling
oogsten van jong en oud. Het was dan ook een grotesk ge
zicht, wanneer tegen het invallen van de duisternis tegen den
landelijken avondhemel de figuur silhouetteerde van een
soldaat,die in een weiland scheen te fietsen ineen tempo,
alsof een koningstijger hem op de hielen zat en die toch geen
centimeter opschoot. De correspondenten van de plaatselijke
bladen haalden kolommen ,,kopij” van het weiland weg. De
luitenant had nooit veel zin om deze journalistieke speurders
college te geven over hetgeen er voor zonderlings aan de hand
was. Hij belastte den schrijver van „Radioleven” met dit in
formatieve werk. Dit was zijn eerste aanraking met de pers,
„omdat hij verdienstelijk kon smoezen”, zooals het heette.
Sinistere carrière-aanduidingen wierpen haar schaduwen
vooruit over het sappige groen van een Nederlandsch wei
land.
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DE GROOTE VERANDERING VAN HORIZON.
Het geven van raad nopens de keuze van een beroep
aan een aanstaand lid van de maatschappij, is dikwijls
voor de raadgevers gemakkelijker, dan het opvolgen van dien
raad is voor de „geradenen”.
Een eenvoudige raad, die gemakkelijk gegeven kan wor
den, is: kies een beroep,dat nog niet veel beoefenaars telt.
Het was het leven zelf, dat den leden van het radiodetachement uit de vorige hoofdstukken, den raad influister
de: „kiest Radio als uw vak, gij kunt de kennis, die ge vergaardet bij vlieger en ballon tot grondslag maken van een
nieuw beroep; waarin weldra de vraag het aanbod zal over
treffen”. Het leven raadde de leden van het detachement
niet te vergeefs. Bijna al zijn leden, voor zoover de dood
hen spaarde — er zijn er, die voor altijd heengingen —
namen dien wenk ter harte. Velen van hen bekleeden thans
in de radio-wereld hooge, verantwoordelijke, ja zelfs ge
achte posities. Er zijn reeds deftige jubilea gevierd!
De schrijver kreeg zijn kans ook en hij greep die kans.
Het Gouvernement van Nederlandsch-Indië riep ge
gadigden op voor de betrekking van Radio-ambtenaar bij
zijn Post-, Telegraaf- en Telefoondienst. Hij toonde zich
zulk een gegadigde en hij kreeg wat hij verlangde: een be-
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noeming. Na een stoomcursus in de praktijk op het Radio
station Scheveningen-haven, onder de, ietwat ruige, maar
degelijke leiding van den directeur, wijlen den heer Nierstrasz, werd de schrijver naar „Telefunken” in Berlijn
gezonden om kennis te maken met de instrumenten, die hij
in Nederlandsch-Indië zou krijgen te bedienen.
En na dien leertijd scheepte hij zich in op de mailboot
,,Prinses Juliana” met bestemming: Batavia. Het pakken
der koffers en het aanschaffen der uitrusting was ietwat
haastig gegaan, want op het Ministerie van Koloniën in
Den Haag had men hem aangrijpende schilderingen ge
geven van het verlangen, waarmee men in Indië naar zijn
komst uitzag. Er was haast bij om in Sitoebondo (oostpunt
van Java) te beginnen met den Radiodienst; die tot taak
kreeg: voorloopig telegrafische gemeenschap te onder
houden met de eilanden Timor en Ambon. Mocht men de
schilderingen van de noodzaak van spoed thuis kalm ont
leden, dan was er geen andere slotsom mogelijk, dan die,
waarbij de verwachting werd gerechtvaardigd, dat de Gou
verneur-Generaal zelf, met den Algemeenen Secretaris,
den Directeur van de Gouvernements-bedrijven en den
Chef van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst op de
kade van Tandjong-Priok kampeerden, om maar geen
minuut te laat te komen voor de aankomst van den vurig
verbeiden man.
Je begreep niet, hoe zoo’n Multatuli daar nu toe gekomen
was, om de voortvarendheid der N.-I. Regeering te hoonen
in de figuur van resident Slijmering van Rangkas Betoeng.
Die deed niets ,,Omdat-Hij-Het-Zoo-Druk-Had”.
Maar zie die Regeering zich nu eens van alle blaam voor
laksheid zuiveren, door reikhalzend uit te zien naar een
versch bekleeder van een verscher ambt. Omdat-zij-nietlanger-^on-wachten.
Toen de nieuw-benoemde radio-ambtenaar voor de
laatste maal van de trappen van het Departement van
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Koloniën daalde, was hij besloten het eentonige verhaal
van de buffels die de Raden Adipati eenmaal van Saidjah’s
vader roofde, voortaan te nuttigen met een korreltje zout.
Een Gezag, dat zóó zijn ambtenaren verbeidde, kon on
mogelijk eenmaal genoegen genomen hebben met zoo’n
slappe vertooning in Bantam.
Deze autoriteiten waren Hooge Priesters in den Tempel
der Voortvarendheid.... het was ook mogelijk.... het
was niet fair tegenover Multatuli om dat uit te sluiten....
dat er sinds de verschijning van den Havelaar iets in Indië
veranderd was. Welnu, dit zou in den weinigen vrijen tijd,
dien zulk een in koortsachtig tempo arbeidend Gouverne
ment uit den aard der zaak aan zijn dienaren kon verleenen,
even worden onderzocht.
Indien er ooit kans geweest was om opheldering te ver
werven nopens de vraag: „Wat is de waarheid over Indië ?”
dan was die kans geboren op het oogenblik, waarop een
van Indië’s prille radio-ambtenaren, staande op de voor
plecht van de „Prinses”, het Noordzeekanaal uitstoomde
met twee groote koffers in het ruim, beplakt met een etiket
„Niet voor de reis” en een met het opschrift: „Voor de hut”.
Maar wat was de inhoud van deze koffers, vergeleken
bij dien van de valiezen van zijn brein en de tasschen van
zijn gemoed?
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EN DAAROM: DE GROOTE REIS.
Op het oogenblik van uit
vaart uit de haven, waren de
valiezen gesloten en de inhoud
— zoo ie er was — misschien netjes geordend; maar
in de tasschen van het gemoed
was er wanorde. Toen de
vlakke vaderlandsche kust, die zich alleen door een uiterste
krachts-inspanning boven den zeespiegel scheen te kunnen
verheffen, in den horizon oploste, was er geen stuk van den
inhoud van die tasschen, dat los van een ander stuk te voor
schijn kon worden getrokken.
Daar waren vliegers en ballons, weiden en heidevelden,
ook de gezichten van vriend en maag, die zich op de kade
in Amsterdam „goed” gehouden hadden en van wie er
misschien meer dan één niet weer gezien zou worden;
daar waren duidelijke beeldflarden uit een bekend en veels
zins lief verleden. (Welk verleden is anders, wanneer men
er zich onherstelbaar van heeft losgemaakt?) en er waren
(meer) onduidelijke voorstellingen van een onbekende toe
komst. Zóó onbekend, dat zij benauwden; en zij riepen
veel meer nieuwe vragen op, dan zij gestelde beantwoordden.
En van ieder antwoord, dat de verbeelding gaf op de vraSi

gen van het gemoed, zei de „koele toetser”: het verstand:
Uw bron is valsch en onbetrouwbaar. Zij spreekt over
zaken, waarvan zij geen ervaring heeft. Geloof haar niet!
Bouw* op mij, op den inhoud uwer valiezen en wees geen
sentimenteele en romantische dwaas!” Maar de schrijver
kon niet anders dan woelen in de tasschen; de koele keur
meester werd tot zwijgen gebracht en toen de eerste avond
op zee daalde en toen alle geluiden van schip en water dat
verdoovende rhythme kregen, die zoete maar strenge regel
maat, die tot peinzen noopt, die in het gemoed vertrekken
opent, die lang gesloten kunnen blijven, toen werd de som
van dien avond er een van grenzenloozen weemoed en van
verlatenheid.
De „koele toetser” was weggestuurd, maar hij had zich
doen vergezellen door de geestkracht. Daarom kon de
melancholie ongehinderd rondsluipen.
Over die tijdelijke heerschappij van het gemoed maakte
hij zich nochtans niet druk; hij was er ook nog.
Het interesseerde hem voor ’t oogenblik of de telegrafisten
in Indië dezelfde kleeding droegen als de inlandsche be
dienden hier aan boord van dit schip.
Hij zou dat eens noteeren. Straks zou hij zelf waarnemen
en de ervaring moest het dan maar in het kaartsysteem
opnemen.
Voor die fantasieën van de verbeelding gaf hij geen cent.
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IS BATAVIA WEL BATAVIA ?
„Terstond na aankomst in Ned.-Indië zal hij zich hebben
aan te melden bij den Directeur van de GouvernementsBedrijven te Batavia.” Zoo luidde de slotzin van het amb
telijk stuk, dat den schrijver als verontschuldiging diende, om
ongeveer 30 dagen op de „Prinses Juliana” te vertoeven op
weg naar den „gordel van smaragd”.
Het is eigenlijk een ellendige dag voor den reiziger,
wanneer hij het schip moet verlaten, waarop een maand lang
zo oveel zorgen aan zijn wel-zijn en zijn gemak zijn besteed.
W ordt men door vriend of maag aan de kade van Priok opgewacht, dan is het misschien wat anders; maar dat was met
mij niet het geval.
„Ziet u, dit is nou Indië,” zei de administrateur, „en nou
maar ’t beste met u.”
Met een paar lotgenooten, die ook bij „Gouvernementsbedrijven” moesten zijn, al waren zij dan niet voor de
„draadlooze”, maar voor de „draadtelefonie” bestemd,
kocht ik een spoorkaartje naar Batavia.
Dat was de plaats van bestemming, die in het ambtelijk
stuk vermeld was; en gehoorzaamheid was tenminste één
onzer vele deugden, die wij als bagage hadden meegebracht
en die wij niet voor de Indische douane-ambtenaren be53

hoefden uit te pakken. In Batavia aangekomen, het was
reeds in den laten namiddag, werden wij getroffen, behalve
door de ietwat uitputtende hitte, door een opmerkelijke
verlatenheid van Coen’s oude residentie.
Als hier in deze stad gewerkt en geregeerd werd, deed
men het erg stil en in ieder geval geheel binnenshuis.
Wij vroegen tenslotte aan een eenzamen wandelaar of hij
ook wist waar het Departement van Gouvernementsbedrijven gezocht moest worden.
Hij antwoordde, dat hij dat
wist; en hij voegde er aan toe,
dat wij dat Departement niet
in Batavia moesten zoeken, maar
in Weltevreden___ of. — zooals hij verduidelijkte: boven.
„Maar in onze opdracht staat:
Batavia”.
„U is hier in Batavia, maar u
moet zijn in Weltevreden, dat is ook Batavia maar: boven.”
Wij gingen weer in den trein zitten en bereikten: Weltevre den.
Ik kan niet zeggen, dat men in Indië zoo halsreikend naar
onze komst bleek uit te zien, als ik op grond van de schil
dering, die men mij daarvan in den Haag had gegeven, ver
wachtte. Met mijn collega’s van den „draad” wist men wel
weg, maar met den radioman niet.
„Kijkt U eens hier,” zei een heel vriendelijk en voor
komend ambtenaar op het Departement van Gouvernements-bedrijven, „wij vinden het erg prettig, dat u zich
even is komen aanmelden en aan de formaliteiten heeft u
nu ook voldaan, uw naam is genoteerd en zoo---- maar voor
de rest kunnen wij aan uw tewerkstelling niet veel doen.
Gaat u eens naar den Chef van den P.T.T.-dienst___ en ik
hoop, dat u ’t prettig zult blijven vinden in Indië.”
De Chef van den P.T.T.-dienst fronste het voorhoofd.
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„Radio” > > ,radio”, zegt U ? tja, mij dunkt, dan moet men er
bij den Technischen Dienst toch iets van afweten. Laat mij
u eens even op weg helpen---- ziet u daar het gebouw van
de Paketvaart.... nou, even die gracht op.... Rijswijk___
en dan aan Uw rechterhand___ er is een bord op den
muur.... ik zou wel vragen: wat zegt u van Indië, maar u is
er nog te kort. In ieder geval: doe uw best en drink geen on
gekookte melk, er is nogal cholera hier op ’t oogenblik.”
De Chef van den Technischen Dienst hoorde met aan
dacht de opsomming aan van de adressen,waar ik al geweest
was en hij moest schijnbaar toegeven, dat er nu niet veel
meer over waren om mijn Odyssée voort te zetten.
„Zoo! zoo!” antwoordde de Chef, „waarom heeft men u
nu al hierheen gezonden?”
Ik zei: „dat men in Den Haag op spoed had aangedrongen.”
De chef begreep de aansporing tot spoed niet, want ik zou
waarschijnlijk naar Timor-Koepang moeten vertrekken,
maar als ik daar over een jaar iets zou kunnen beginnen, dat
verband hield met den omgang met electriciteit, dan zou
hem dit verheugen.
„U is er nu eenmaal!” zei hij vergoelijkend, „en ik zal u
een introductie geven voor den Chef van het Post- en Tele
graafkantoor te Weltevreden.
Aangezien u telegrafist bent van beroep moet men u daar
kunnen gebruiken.
Heeft u al een pension ? Ik weet een uitstekend adres voor
u___ niet te duur------ maar. • • • vooral geen ongekookte
melk___ er is hier cholera weet u.... en ook maar geen
sla___ je hoort zooveel van dysenterie.”
De Chef van het Telegraafkantoor las den brief van den
Chef van den Technischen Dienst en zijn aangezicht werd
door een glimlach verhelderd.
„Met open armen wordt u hier ontvangen,” zei hij. „Ik
heb nijpend personeel gebrek door die typhus.
Morgenochtend om acht uur verwacht ik u hier.”
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DRAADLOOS TELEGRAFIST MET DRADEN EN
KABELS.
Op het groote telegraafkantoor in Batavia, eigenlijk: te
Weltevreden, kwamen de voornaamste verbindingslijnen
van Nederl. Indië als in een reusachtig knooppunt te zamen.
De groote seinzaal nam een deel in beslag van een zeer veel
grootere zaal; het andere deel was bestemd voor den post
dienst. Dit laatste gedeelte werd in de wandeling „de passar”
(markt) genoemd. Dezen naam ontleende de zaal aan den
rommeligen aanblik dien zij doorgaans bood, omdat de „mail”
uit buiten- en binnenland er veelal door gebrek aan ruimte,
op groote zeilen op den grond werd uitgestort. In enkele
kooi-achtige afgesloten vertrekken stonden de ambtenaren,
die stukken van waarde als aangeteekende brieven behandel
den.
Het is nu natuurlijk alles veel veranderd en verbeterd.
In de seinzaal kreeg de nieuweling uit Nederland terstond
een indruk van de overweldigende afstanden, die in dit groote
uitgestrekte land bestonden.
Daar was het toestel voor Semarang, afstand een goede
500 kilometer, daar Soerabaia: 750 km.
Er naast Banjoewangi als doorzendstation voor de Austra
lische kabels. Aan een andere tafel Pontianak op Borneo en
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aan weer een andere Makassar, de hoofdplaats van Celebes.
Het verste was Menado in de Minahassa: 1000 km en meer
of ’t zoo maar naast de deur lag. De verbinding met Sumatra
ging grootendeels over Lahat, een plaatsje in ’t Palembangsche zouden wij geneigd zijn te zeggen, na een blik op de
kaart. Maar Palembang lag er honderden kilometers vandaan.
Rusteloos tikte en zoemde het den ganschen dag in de
lange, snikheete zaal. Inlandsche bedienden droegen onop
houdelijk de tele- &
grammen naar de
distributietafel.
Daar werden de
formulieren van
de nummers voor
zien van de toe
rr ~
stellen, waarmee
zij verder geseind moesten worden.
Erg on-hollandsche storings-oorzaken kregen wij af en
toe te hooren.
Wanneer ik ’s morgens vroeg een praatje maakte met den
ambtenaar op Lahat, hoorde ik (het gesprek ging in morseteekens op den papierband): jullie zullen vandaag de tfc
(verkorting van traffic: telegraafverkeer) over Banka en
Biliton moeten geven, want olifanten hebben vannacht een
heele rits telegraafpalen uit den grond getrokken, zoodat
de verbinding met Moeara—Enim gestoord is.
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Een andere keer had een bandjir (woeste bergstroom ten
gevolge van regens) een groot deel van het net op Java
verwoest.
Herhaaldelijk moest het kabelschip uitvaren om een of
andere kabelstoring op te sporen.
De man aan het toestel Buitenzorg had de interessantste
betrekking van den dag, want hij nam kennis van de uit
gebreide telegramwisseling tusschen den Minister vanKolo-
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niën en den Gouverneur-Generaal. Steeds bewonderde ik het
vernuft van de correspondenten der Nederlandsch-Indische
bladen in Nederland, om het kort en daardoor zuinig
(want ieder woord kostte geld!) maar toch duidelijk,opstel
len van hun telegrammen. Zoo vatte een van hen een bericht
over een groote staking in Nederland, waarbij nu wijlen
minister Talma als bemiddelaar optrad, in de volgende drie
woorden samen: Talma Amsterdamwaarts bemiddelingwege.
Wanneer men nu weet, dat één woord hoogstens vijftien
letters mocht tellen, dan zal men moeten toegeven, dat deze
correspondent waar voor zijn geld wist te krijgen.
De telegrafist op een telegraafkantoor krijgt velerlei zaken
onder oogen, waarover hij natuurlijk het zwijgen, dat zijn
ambtseed hem oplegt, heeft te bewaren.
In Nederlandsch-Indië waren die zaken zeker zoo uiteenloopend als in Nederland. De groote afstanden in Indië maken
het soms noodig, dat onderwerpen, die bij ons per brief of
per telefoon behandeld worden, daar in telegram-vorm
worden afgedaan.
Telegrafische minnebrieven zijn er niet zeldzaam en zij zijn
niet minder roerend dan die, welke in deze koele landen aan
’t postpapier toevertrouwd worden.
De woorden „sakit keras” (ernstig ziek) werden helaas
heel dikwijls ontmoet, maar méér misschien de woorden
„kirim oewang” (zend geld).
Zonderling en schrijnend voor onze westersche oogen wa
ren de telegrammen met een inhoud als deze: „Zendt zoo
spoedig mogelijk veertig mannen en dercig vrouwen”.
Het waren de telegrammen van de ronselaars in contract
koelies voor de ondernemingen op Sumatra en elders.
Ook in dit opzicht is er gelukkig veel verbeterd.
Het telegraafkantoor te Weltevreden was een waar door58

gangshuis voor de ambtenaren, die uit Nederland kwamen.
Eenige weken mochten zij op adem komen op het hoofd
kantoor des lands, maar dan kregen zij hun overplaatsing.
Niet altijd gaf dat officieele papier opgewekte gezichten.
Naar de barste uithoeken moesten ze soms vertrekken met
vrouw en kroost. „Ik ben overgeplaatst naar Lahat,” zei op
een zekeren morgen een der „baren” — een naam voor nieu
welingen in Indië — „maar ik mag hangen, wanneer ik weet
waar dat ligt.” „O, dat is Sumatra toestel 14,” antwoordde
de radioman prompt, omdat een verblijf van drie maanden
op het telegraafkantoor hem een kennis had doen aanwaaien
van Nederlandsch-Ijidische plaatsnamen, die reeds herhaal
delijk indruk had gemaakt. „Het is gemakkelijk genoeg om
aan den weet te komen, hoe je er heen moet reizen; wij
vragen het even aan het morsetoestel op Lahat, dat hier vlak
bij staat.” De seinsleutel tokkelde al op en neer en in morsetaal werd een praatje begonnen van ongeveer dezen inhoud:
„Mogen wij je even voorstellen, hier is een nieuwe collega,
die overgeplaatst is naar Lahat; hoe moet hij er naar toe
komen ?”
„U gaat,” luidde het antwoord, „het eerst met de Paketvaartboot naar Palembang; dan wacht u daar tot u een ons
weegt, d.w.z. totdat er een „hekwieler” stroomopwaarts gaat
naar Moeara-Enim.”
„Een „hekwieler”? wat is een hekwieler?”
„Een „hekwieler” is een nogal platbooms rivier-vaartuig,
dat voortgedreven wordt door middel van een soort waterrad
aan den achterkant — het hek — van het schip. De rivier,
d.w.z. de Moesi, is boven Moeara-Enim erg ondiep, vandaar
dat ze daar raderbooten gebruiken, met de raderen niet op
zij, zooals bij Rijnbooten, maar met één rad achteraan. Met
dien hekwieler vaart u eenige dagen en nachten stroomop
waarts, in ieder geval zoo lang tot u niet verder kunt wegens
gebrek aan water. Dan stapt u over in een prauw en vaart
daarmee zoover mogelijk door. Vervolgens laat u zich ergens
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aan wal zetten en legt de rest van het traject af in een soort
huifkar met buffels er voor.”
„Dank u, tot ziens dan!” antwoordde het slachtoffer.
„Forens Bussum-Amsterdam lijkt mij handiger,” zei de
radioman, om ’t gesprek een andere richting te geven.
„Er is meer reisgelegenheid,” zei de candidaat voor Lahat
berustend.
En zoo vertrokken er dagelijks ambtenaren naar Celebes en
naar Borneo en waar al niet heen, maar de radioman bleef
op zijn post en hij behoorde weldra tot de oudste ambtenaren
ten kantore, want van den radiodienst op Koepang werd nog
steeds niets vernomen.
„U is radiotelegrafist, niet?” informeerde de chef op een
zekeren morgen. „Ja,mijnheer!” „Nou, dan moet u eens even
bij mij komen.”
De eerste opsnuiving van tropischen aether.
Op het kantoor van den chef, hij voerde den niet bijster
welluidenden titel van „hoofdkantoorhoofd”, werd den radioambtenaar duidelijk gemaakt, dat hij zich moest gaan melden
op het Departement der Marine. Op het erf van dat Departe
ment stond een marine-radiostation, dat bediend werd door
marine-telegrafisten (onderofficieren en matrozen) en dat
uitsluitend bestemd was om radio-correspondentie te voeren
met marine-vaartuigen.
Er was nu besloten, dat dit marine-station voortaan ook
een schakel zou zijn in het „civiele” radioverkeer. D.w.z. in
het verkeer met mailbooten onder eigen en vreemde vlag.
Aangezien het noodig geoordeeld werd, dat de marinetelegrafisten over eenige kennis zouden beschikken van de
gewoonten, gebruiken en vooral: tarieven, in het burgerlijke
radioverkeer, werd de radioman van Weltevreden, gedeta
cheerd op het Marine radiostation. Voor het snel doorzenden
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der opgenomen telegrammen werd op dat station een^morsetelegraafverbinding gemaakt met het telegraafkantoor Wel
tevreden.
Het was een allergezelligste tijd, die in de kleine radio,,kombof” op Goenoeng Sahari onder de marine-menschen
werd doorgebracht. De stoutste verhalen over de ervaringen
uit het marine-leven werden daar verteld. Zoo moest men
daar zelfs hooren,datde Engelsche dreadnought „Renown”,
die een wereldreis maakte met den Prins van Wales aan
boord, zóó groot was, dat men er een vlet streek in den soep
ketel, wanneer de ,,snert” geroerd moest worden.
Eiken Zaterdag werd er op het radiostation der Marine op
scheepswijs „schoonschip” gemaakt. Dan bleef er geen stuk
op zijn plaats en door de bemanning (op bloote voeten) werd
er gedweild en gezwabberd, dat het een lust was om te zien.
Alles wat koper was aan het station werd gepoetst, tot de
dikke spiralen van de zelfinductie-spoel toe.
Men kon letterlijk van den grond eten, zóó schoon was het er.
Gemakkelijk werken op het marine-station was het overi
gens niet, want de machines voor het opwekken der electriciteit stonden vlak naast de seinhut. Bij zwakke scheepsgeluidjes van aankomende mailbooten, moesten dan ook, tijdens de
ontvangst, de machines worden stilgezet, aangezien het lawaai
der wentelende ankers, het geluid der seinteekens over
stemde.
Het was een ietwat omslachtige wijze van correspondeeren, maar___het ging. Weltevreden-Radio werd een wel
kome aanwinst in de „Nomenclature officièl des Stations
Radio Télégraphiques”.
Na ruim een vol jaar tewerkstelling op het telegraaf
kantoor van Weltevreden, en een detacheering bij de Marine
aldaar, kwam nog geheel onverwachts de order van het
Hoofdbestuur der P.T.T. om „op te zadelen” en te ver
trekken naar Timor-Koepang.
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De draad-telegraaf moest nu vaarwel gezegd wordenen de
draadlooze toekomst lag in het verschiet. „Wat zou Timor
wel voor een land zijn ?”
Warm was *t er stellig; ai lag ’t een tikje zuidelijk van den
evenaar, en de kaart wees uit, dat ’t nog achter Soembawa te
zoeken was. Maar dat waren dan ook zoowat de eenige ge
gevens, die beschikbaar waren nopens de geografische positie
en de klimatologische gesteldheid van het eiland. O, ja er
kwam nog een bijzonderheid bij: het eiland was voor de helft
Portugeesch bezit, hetgeen van geen enkel ander eiland in
den Oost-Indischen archipel kan worden beweerd.
Weldra rolden de grobaks (ruwe houten karren die her
innerden aan de griezelige „tumbrils” uit de Fransche revo
lutie) beladen met het huisraad van een jong huishouden van
Weltevreden naar Tandjong-Priok.
Het moest geladen worden in den Paketvaart-stoomer
„Lemaire”, die via de kleine Soenda-eilanden en via Timor
Dilly (Portugeesch Timor) o.a. naar Koepang zou varen.
De reis er heen was veelszins een genoegen.
Wij zagen Soerabaia, de bedrijvige handelsstad van OostJava, wij bezochten Lombok met al zijn herinneringen aan
Tjakra Negara, Narmada en Mataram.
Herinneringen aan strijd en onttroonde machthebbers.
! Het derde eiland in de keten, die met
Lombok
Java begint. We durven de woorden: „gordel van smaragd”,
niet nóg eens van Multatuli leenen. Te vaak zijn zij reeds
gebruikt, om de schoonheid dezer eilandenpracht te karak
teriseeren. Over de havenplaats Ampenan behoeven niet
veel woorden te worden gezegd. Zij is een vestiging, zooals
er tientallen zijn in den archipel. Maar wij mogen één dag
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landwaarts reizen, in een van die kleine Indische wagentjes,
die door een kittig sandelhout-paardje worden getrokken.
Een breede weg voert naar het dorp Mataram. Te breed is
hij, om niet de eenzaamheid te accentueeren, die over dit
Lomboksche binnenland hangt.
Mataram! Deze naam herinnert ons aan den tragischen
strijd, die hier in 1894 tusschen het Nederlandsche gezag
en den Lombokschen heerscher Goesti Djilantik is gestreden.
Langs dezen weg zijn de overrompelde colonnes van het
Nederlandsch-Indische leger, zwaar gehavend terugge
trokken op Ampenan.
Hier, op de plaats van de woning van den AssistentResident, was eenmaal het hoofdkwartier van den generaal
Vetter, nog is er het graf van den, in den strijd gevallen,
generaal van Ham.
Wij zien links en rechts van den weg eenige Lomboksche
huizen; geheel ingesloten zijn zij door een leemen wal.
Van achter die leemen wallen, vuurde de bevolking op
onze troepen; ieder huis was een fort, dat tegen den prijs
van zware offers moest worden veroverd. Mataram roept
maar
vele herinneringen wakker aan dien bewogen tijd
Tjakra Negara, een woord, dat ons als een machinegeweerrateling in de ooren klinkt, doet ons huiveren bij de gedachte
aan het lot van de colonne onder bevel van den LuitenantKolonel van Lawiek van Pabst. Zie, hier staan wij immers
plotseling, voor het eenmaal machtige vorstenverblijf:
Narmada.
Achter deze, rijk met oostersche motieven bewerkte
muren, stonden Goesti Djilantik’s krijgers opgesteld....
geen wonder, dat de verliezen van de genoemde colonne
schrikbarend groot waren. Nu is het oorlogsgedruisch vol
komen verstomd.
Narmada, het paleis van den vorst ligt verlaten; een groot,
rijk met beelden georneerd bassin, strekt zich voor t oog
uit. Het is gevuld met kristal-helder water, dat er in vloeit
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uit in steen gebeitelde leeuwenmuilen. Oostersche overdaad
en praalzucht overal.
Het paleis ligt volkomen stil. Het eenige geluid, dat
het oor treft, is dat van den klaterenden waterstraal in
het bassin. Deze zelfde straal heeft zich in het bad gestort,
toen de grootheid van Goesti Djilantik nog in vollen luister
schitterde. Onder, door dienaren gedragen, gouden pajong,
heeft hij zich iederen morgen naar de plaats van afwassching
begeven---- en na de reiniging is hij teruggekeerd naar
zijn luchtige vertrekken voor het morgengebed. Al de oude
luister is ongerept aanwezig, maar hij dien deze luister
eenmaal omringde, moest als balling vertrekken-----omdat
hij het gewaagd had opstandig te zijn tegen het Nederlandsch
gezag. Hard was het lot van den trouwloozen vorst.
Stil liggen de vleugels der paleizen, als te peinzen, over
wat wks, in de milde stralende zonnekoestering van een
jongen tropenmorgen.
En op den rand van het bassin zien ook wij peinzend in
het heldere smettelooze water___de straal uit den leeu
wenmuil klatert___
Na Lombok bezocht te hebben, liet onze boot het anker
vallen voor Bima, de hoofdplaats van het eiland Soembawa.
Met de motorboot varen wij naar den wal-----maar wij
bereiken hem niet.
Een groote, troosteloos uitziende, moddervlakte door
trekken wij, gezeten in een ruw-houten leunstoel, die door
koelies op de schouders wordt gedragen. Eerst na het vol
brengen van dezen grotesken tocht, zetten wij voet aan wal.
Een beklemmende verlatenheid hangt over het onaanzien
lijke plaatsje. Eenmaal regeerde hier een Sultan. Hij is
er nog en er is ook een „paleis”, de kraton genaamd, maar
regeeren doet Zijne Majesteit al lang niet meer. Vóór den
kraton staan zonderling uitgedoste paleiswachten. Hun taak
is die, welke eenmaal de Zwitsers vervulden onder de Lodewijks in de Tuilerieën.
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Er is geen schittering van hofleven, geen Molière, geen
Versailles, maar ook geen revolutie en guillotine. De Sultan
heeft zich in het onvermijdelijke geschikt. Een sergeant
der gewapende politie is de kardinaal de Richelieu van dezen
heerscher. De kroonprins, de dauphin, hangt met ontbloot
bovenlijf over de paleisdeur heen te kijken naar het vreemdelingenbezoek, dat op kleine paardjes voorbij rijdt. Hoofsche markiezen frequenteeren dit hof niet; het zijn de
democratische figuren van den agent der Paketvaart, den
inlandschen arts en den civiel-gezaghebber, die dit ver
storven paleis bezoeken.
De eerste machinist van de ,,Le Maire” suist op zijn
sandelhout paardje voorbij, terwijl zijn beenen bijna langs
den grond sleuren.
„Ha, die Sultan!” roept hij in het voorbijrijden den vorst
toe. En inplaats dat de Richelieu van het hof, hem wegens
majesteitsschennis doet inrekenen, antwoordt de sultan, vol
strekt niet verstoord: „tabé toean!” Sic transit gloria mundi!
Wij gaan nu naar Flores, een zeer mooi stil, geheimzinnig
bergachtig eiland. Larentoeka is de hoofdplaats van de
noordkust. Onze verwachtingen zijn na Bima niet erg hoog
gespannen. Maar zij zullen worden overtroffen.
De ware Christinnen van Larentoeka.
Larentoeka is een liefelijk plaatsje, waar de Missie der
Franciscaner broeders en zusters haar frisch beschavend
stempel op heeft gedrukt. Rechts van deneenvoudigen lan
dingssteiger staan de ruime gebouwen van de broeder
school. Hier worden een aantal Floreneesche knapen (intern)
tot landbouwers opgeleid.
Rechts van den pier is de meisjesschool. Een groot aantal
meisjes wordt hier onderwezen in het bestieren van een
huishouding. Wij zijn een oogenblik verbaasd, wanneer wij
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-sies voor ons zien; zij gelijken als twee druppels
de m J j ion^ens die wij een oogenblik tevoren rechts
vanedenP steiger gezien hebben. Dezelfde sarong, hetzelfde
sneeuwwitte baadje, hetzelfde gemillimeterde haar, dezelfde
leuke frissche bruine snuitjes, waarin de donkere oogen
schitteren.
Zij zingen ons een paar Nederlandsche liederen, lang niet
onverdienstelijk toe en een der religieuze zusters toont ons
de kapel, die is opgesmukt met zelfgeweven kains met als
veel voorkomend motief: het kleine paard. Wanneer de
meisjes volwassen en volleerd zijn, worden zij uitgehuwe
lijkt aan de jongens, die van de school komen aan de andere
zijde van den pier. Is het niet innig-romantisch ? Waar zijn
de balladen-dichters, die dezen idyllischen levensgang be
zingen ?
Hij komt uit de school, rechts van den pier... zij uit die
van links. Het internaat geeft als huwelijksgift een slaap
matje en wat sarongs mee, zoowel aan den man als aan de
vrouw.
Dan vestigen beiden zich als echtpaar in een huisje langs
den hoofdweg. Hij bewerkt de berghelling tot cassave- en
maistuintje.... zij doet de huishouding. Het is verbluffend,
hoe hier op bekoorlijk naieve wijs___ maar klaarblijkelijk
doeltreffend, althans op deze schaal — allerlei sociale,
ethische en economische vraagstukken, vroom en spelender
wijs worden opgelost. Wat zijn dat voor menschen deze
Franciscaner broeders en zusters op dit eenzame, stille,
warme havenplaatsje van een donker mysterieus eiland?
Steil rijzen de dichtbegroeide heuvels tot bergachtige
formaties omhoog. Slechts een smalle verhoogde kuststrook
is er door de natuur overgelaten aan de religieuzen om hun
gebouwen op te zetten. Bij het complex der zusters is een
weide. Daarop grazen tientallen bruine „sappies”. Koeien
zooals men ze veel in de uiterwaarden van den IJsel ziet.
Wij moeten toch eens iets meer weten van deze stille
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vrouwen en wij begeven ons daarom naar de Moeder
overste, een lieve zachte figuur.... die ons vriendelijk
ontvangt en die ons — o, zaligheid in Indië! — vergast
op een glas versche koemelk. Door het raam van de kamer
der Moeder-overste zien wij de meisjes, met de gemilli
meterde hoofdjes, als mieren de korreltjes suiker, zakken
voortzeulen uit de motorboot van den Paketstoomer naar
een schuur. ,,Dat is onze proviand: rijst voor drie weken”,
zegt de zuster, die onzen blik heeft gevolgd. „Er komt hier
maar eenmaal in de drie weken een boot.... en zonder
rijst kunnen wij het niet stellen. De meisjes moeten al het
werk zelf doen___ voor het zwaardere werk, dat vrouwen
niet zoo gemakkelijk afgaat, helpen soms de Broeders een
handje.”
„Ik ben hier nu bijna veertig jaar,” zoo gaat de Moeder
overste verder, „zonder ook maar één oogenblik het eiland
te hebben verlaten. Toen wij hier pas kwamen was er niets;
hier de keukenzuster is de eenige die nog meegeholpen heeft
om het hout te kappen in de bosschen voor den bouw van
ons eerste huis. Alle anderen zijn dood of vertrokken.
Er is hier een heeleboel veranderd sinds wij kwamen. Nu
is er bijna een weg klaar, die loopt van hier dwars door het
gebergte naar de zuidkust, naar Endeh. De volgende maand
ga ik voor ’t eerst dien weg op; er wonen onder Endeh
Dominicanen, die ga ik eens opzoeken en dat is dan mijn
eerste reis sinds veertig jaar.”
Wij zien een jonge zuster met fijn, bleek, ietwat droevig
gezicht door den gang gaan. De Floreneesche meisjes dragen
haar bagage achter haar aan. Een „noviet” zegt de moeder
overste, „zij is pas uit Holland aangekomen”; wij herin
neren ons nu dat zij aan boord van de „Le Maire” was,
waar zij zich in haar hut had teruggetrokken.
Maar de oude dame voegt er niet aan toe, wat wij er
plotseling bij denken. ,,Dit jonge meisje zal hier misschien
ook nimmer vandaan komen. Over veertig jaar zal zij hier
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Misschien zal zij dan zitten in den stoel der
Moeder-overste om ééndagsgasten te ontvangen, die er zich
't van bewust geweest zijn, dat hier zooveel geofferd
werd door stille vrome vrouwen, dat voor talloozen het
leven zelf is.” En waarom ?
Welke kracht bezielt deze vrouwen dan, om een lot
vrijwillig te aanvaarden en te dragen, dat menigeen, binnen
>t jaar, volkomen zou overweldigen ? Er is maar één ant
woord: voor God en zijn Kerk doen zij het; en de bestemmmg van haar offers is, de bron van haar kracht. Er komt
een vreemde gewaarwording over ons, waarvan wij den
oorsprong zoeken in ons gemoed. En wij vinden daar het
antwoord. Het maakt ons bedremmeld en het ontwapent ons.
Wij staan hier voor menschen,die niet gedreven worden
door eerzucht of begeerte naar baat, of verlangen naar aan
dacht van anderen. Zuivere dienende liefde ervaren wij hier,
niet gepredikt maar toegepast. Wij voelen dat wij hier
eerbied en bewondering verschuldigd zijn en het valt ons
niet moeilijk om den cijns vrijwillig te betalen.... maar
gelijkertijd stellen wij ons de vraag: ,,waarom treft ons deze
ervaring zoo diep?” ,,Is het niet vreemd, dat wij verrast
en verwonderd zijn over de kennismaking met iets, wat de
Christelijke wereld toch als de fundamenten van haar be
staan, als de vervulling van haar door Christus opgelegde
taak beschouwt ?”
Het is vreemd en verontrustend.
Er zijn dus menschen die Christus werkelijk pogen te
volgen. Ja, natuurlijk zijn die er---- allemaal beproeven
wij dat.
Waarom dan ontroering---- ja, verbazing over dit voor
beeld ? Wij zullen tijd genoeg vinden om er straks over te
denken.
„Waar gaat U heen?” vraagt de Moeder-overste.
„Naar Koepang op Timor; kent u het?.... O, neen,
u is altijd op Flores geweest.”
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„Naar Koepang?” zegt de opperste zuster, na een oogenblik nadenken-----„U zult het eenzaam hebben------ ” voegt
zij er aan toe, aan het adres van mijn vrouw.
„En u zelf dan.... zuster; 40 jaar op Flores ?”
De moeder-overste glimlacht weemoedig maar niet on
vriendelijk. „Ik hoop dat u het niet eenzaam zult hebben,”
zegt zij dan.
De Paketstoomer laat de sirene loeien over het water van
de reede van Larentoeka. Wij moeten aan boord terug. Wij
drinken de melk op en nemen afscheid van alle zusters,
De bruine oogen in de borstelige meisjeshoofden der pu
pillen, kijken ons na, wanneer wij in de motorboot stappen.
De lange baard van den Broeder-overste wappert in het
avondwindje als hij, links van den pier, ons een afscheids
groet nawuift. Voor Larentoeka breken weer drie lange
weken van onbewogenheid aan. En wij gaan naar Koepang.
Zal het er anders zijn dan op Larentoeka ? Zouden wij het
werkelijk eenzaam hebben op Timor?
Schaduwen der eenzaamheid'. Portugeesch Timor.
De voorteekenen zijn niet bemoedigend. De archipel ver
stilt en verloomt meer en meer, naarmate wij oostelijker
koersen.
Stille eilandjes, stille bergen, stille rookpluimpjes stijgen
loodrecht omhoog uit de atappen huisjes aan den wal. De zee
is kalm.
Wij denken aan Timor-Koepang, onze plaats van bestem
ming. Het mag dan misschien geen wereldstad zijn, dat
Koepang, maar er is dan toch maar een radiostation ge
bouwd. En het radiostation zal toch ergens voor moeten
dienen en iemand zal toch van zijn diensten gebruik moeten
maken. Maar erg gerust zijn wij er toch niet op. De pijl der
beschaving wijst naar het westen. En wij varen oost • • • • al
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maar oost. ’s Morgens om kwart over vijf gloort, recht voor
uit, het eerste zachte licht van den naderenden dageraad.
Wij varen de zon tegemoet.... maar ook de verlatenheid en
de stilte. Zou het dan toch eenzaam zijn op Koepang ? Onze
eerstvolgende haven ligt reeds op Timor. Maar het is geen
Nederlandsche haven.... wij zijn op weg naar Dilly, de
hoofdplaats van Portugeesch Timor.
In den vroegen morgen van een schoonen tropendag
komen wij voorgaats Dilly. Van het schip af gezien, maakt
de hoofdplaats van het Portugeesche bezit geen slechten
indruk.
Er is een landingssteiger, die echter door groote schepen
als de onze niet genaderd kan worden; althans niet dicht
genoeg om er langs te meren. Op eenigen afstand van dien
steiger ligt een grijs schip, dat het midden houdt tusschen
een kanonneerboot en een Bosman-boot van Amsterdam op
IJmuiden. Het is een Portugeesch oorlogsschip: „Patria”
genaamd.
De eerste „mop” die er over getapt wordt is, dat het alleen
varen kan, wanneer de benoodigde steenkolen vooruit wor
den betaald.
Wanneer wij dicht genoeg bij den wal gekomen zijn, komt
er een statiesloep langszij, die geroeid wordt door Portu
geesche matrozen. In de sloep bevinden zich een heer in de
uniform van marine-officier en een elegant gekleede vrouw. Zij
komen aan boord en onze kapitein verwelkomt hen met
groote hoffelijkheid. In de salon worden zij aan ons voorge
steld als de Gouverneur van Portugeesch Timor en Me
vrouw. De conversatie wordt gevoerd in de Fransche taal en
de Gouverneur blijkt uitermate nieuwsgierig naar berichten
uit Lissabon over een revolutie, die heet te hebben plaats
gehad. Wij betreurden het, dat wij in de Soerabaja’sche
couranten niet intensiever gespeurd hadden naar berichten
over Portugal. Wij zijn natuurlijk te kiesch om te vertellen,
dat wij berichten over revoluties in Portugal plegen over te
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slaan, omdat je dan wel aan den gang kunt blijven. DeJGouverneur deelt verder mee, dat hij gaarne over een draadloos
zend-ontvangstation zou beschikken, aangezien hij soms maan
den zonder bericht blijft uit het moederland. Wij denken aan
de grap over de steenkolen van zijn oorlogsschip.. zoodat
wij het onderwerp niet zóóver laten komen, dat behandeling
van de kostenvraag onvermijdelijk wordt. Wat er ook van
Dilly gezegd moet worden, nadat men er voet aan wal gezet
heeft — . de Gouverneur en zijn echtgenoote zijn waardige
representanten van het Portugeesche gezag. Every inch
Lady and Gentleman.
Wanneer men te Dilly voet aan wal zet, valt onmiddellijk
het verschil op in atmosfeer en aspect met de Hollandsche
vestigingen van dat soort. Men mist hier dat vertrouwelijk
gemoedelijke, dat b.v. het nabij gelegen Nederlandsche
Atapoepoe bezit.
De gebouwen zijn grootendeels van hout en een nabije be
schouwing doet veel verloren gaan, van den imposanten in
druk, die zij vanuit zee maakten.
De klok van het kerkgebouw blijkt heelemaal niet te be
staan en de respectabele „wijzers” bewegen zich niet langs
de wijzerplaat: ze zijn-----geschilderd.
Van het postkantoor niets dan goeds! Evenzoo het hos
pitaal.
Het eerste is een ruim modern ingericht gebouw met tal
van loketten en beschaafde, o.a. Engelsch sprekende, ambte
naren.
Op bootdag ziet men de menschen uit het gebergte komen,
op hun kleine paardjes, allen op weg naar het postkantoor.
Hier geven de caballeros elkaar rendez-vous. Hier hangen zij
met een prachtige nonchalance, zooals alleen een Portugees
dat vermag te doen, tegen de wanden van het gebouw. Allen
dragen een soort vilten sombrero een nauwsluitend kahkipak en___tusschen de slanke vingers of de donker over
schaduwde lippen de onafscheidelijke „cigarillo”.
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Vóór diverse overheidsgebouwen, als, laat ons zeggen,
residentiekantoor, douane etc. staat een „boom” van een
soldaat op wacht. Het is een z.g. „moradore”, een negersoldaat, afkomstig uit het Lorenzo Marquez’sche in Portugeesch Oost-Afrika.
Zijn kleeding is het summum van schunnigheid en het
ontgaat hem, dat het roestige lor, dat het Portugeesche gou
vernement voor een geweer wil laten doorgaan, niet buiten
gewoon geschikt is om er zoo uitbundig „eerbewijzen” mee
te plegen.
Buiten het havenkwartier, op ongeveer een half uur gaans
afstand door zachtglooiend terrein, ligt het woonoord Dilly.
Het heet de „upper town”, omdat de Dilly’ers graag Engelsch spreken. Kleine zandige landwegjes, zooals er op de
Veluwe, of in het Gooi zooveel zijn, leiden er naar toe.
Op de kruispunten der landwegjes staan groote aanwijs
borden. Niet zonder dat een glimlach om de lippen speelt,
leest men op die borden' de straatnamen: „Avenida da
Liberdade” en „Avenida da Governador”.
Geen levende ziel is er kilometers ver te ontdekken langs
deze Avenida’s; terwijl toch de klank van deze namen gedachten-associaties wekt met druk bereden boulevards, met
trottoirs, die een verblindend oogenspel bieden van elegante
vrouwen en hoofsche cavaliers.
In het stadje Dilly missen de huizen die uitnoodigende
gezelligheid en die uitdrukkelijke verzorging, die de huizen
der Nederlanders in de tropen kenmerken. Op een smalle
galerij, een of twee meters boven den grond, luieren de menschen op lange rieten stoelen. Lusteloos rooken de Portu
geesche vrouwtjes haar sigaret.
Er hangt een drukkende atmosfeer van verveling en luiheid
over het plaatsje.
De zon gaat bloedrood gekleurd op de kim af. Het stoffige
groen langs de heuvelruggen heeft die onwezenlijke kleur,
die men bij zonsverduistering waarneemt.
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In de bergen, heel ver af, klinken geweerschoten. Wij
weten wat dat beteekent. De Portugees heeft een opstand te
onderdrukken van de berg-Timoreezen, die weigeren om
hem belasting te betalen in koffieboonen.
Hoevele westerlingen zouden zich niet gelukkig voelen,
wanneer zij aldus hun plicht jegens den fiscus mochten vol
brengen ! Wij verlangen er naar om Dilly te verlaten.... zijn
troosteloosheid is verontrustend. Deze gansche plaats gaapt
en rekt zich loom de armen.
Wij vinden de „Avenida da Liberdade” na eenig zoeken
terug en op ’t kruispunt nemen wij de ,,Avenida daGovernador”. Even na zons-ondergang lichten wij het anker en
wenden den steven westwaarts. Maar niet voor langen tijd.
Na een kort bezoek aan Atapoepoe, indrukwekkend, door zijn
vlak achter de kust oprijzend groen-beboscht gebergte,
naderen wij onze bestemming: Koepang, de Nederlandsche
hoofdplaats van het eiland Timor. Op een helderen morgen
ankerden wij ter reede.
Dit goede schip met zijn zorgvuldige verpleging zouden
wij dus over enkele uren moeten verlaten om onze eigen
peultjes te doppen op die zon-verzengde klip. Want zóó zag
Koepang er van de zee gezien uit. Een eenzame vesting
leek het; een oord voor ballingen. Die indruk werd vooral
gewekt door een langen basalten kade-muur, die het stadje
tegen het water-geweld van de allerwoeste zeebrekers uit den
westmoesson zou moeten beschermen. Edmond Dantes uit
Dumas* „Graaf de Monte Christo” moet zoo ongeveer tegen
het sinistere Chateau d’If opgezien hebben als wij het deden
tegen Timor-Koepang.
|
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OP DE PLAATS VAN BESTEMMING.
Het schip ankerde op de reede; en er werd ons duidelijk
gemaakt dat deze mogelijkheid een genade van het lot was,
want bij sterke zee was de reede van Koepang een te gevaar
lijke ankerplaats; weshalve het schip naar het „naburige”
(een uur of drie loopen in de brandende zon over ongebaande
paden!) Hansisi placht te vertrekken, waar het kon lossen
onder de beschutting van het tegenover Timor gelegen
eilandje Semaoe.
Over dit eilandje gesproken! Ik zou nog zeker een nacht
wakker moeten liggen om een antwoord uit te peinzen op
de vraag, of ik een van mijn vijanden wel daarheen zou willen
wenschen.
Wij brachten ons huisraad naar de ambtswoning bij het
Radiostation en stelden niet zonder eenige voldoening vast,
dat alles present was op één poot van de eettafel na. Een
onderhoud met den agent van de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij werd gewijd aan het uitdrukken van de wenschelijkheid om den ontbrekenden tafelpoot alsnog overhan
digd te krijgen. De poot werd te voorschijn gebracht, ietwat
in kwastvorm aan dat uiteinde, waarmee de tafel nimmer voor
bestemd was geweest den grond te raken. Een opmerking
nopens het recht van den verscheper om tafels met de vier
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pooten franco wal te krijgen werd nochtans niet volmondig
door den Paketvaart-agent gedeeld. Hij toonde een vracht
brief waarop een stempel-afdruk stond: „Meubels niet in
kisten verpakt; maatschappij neemt geen verantwoording
voor schade”. Dit was voldoende. Het verpakken van een
tafel in een kist zou den bescheiden ambtenaar geruïneerd
hebben; want zware goederen berekende de maatschappij
per kilogram en lichte per kubieken decimeter.
„Wees u tevreden, dat u hier op de reede hebt kunnen
lossen,” sprak de agent bemoedigend; „en dat u er met één
tafelpoot-amputatie bent afgekomen.” „U kunt met genoe
gen een paar spijkers van mij krijgen.” „Hoe is ’t anders met
uw ijzeren ledikanten?” (Ze zijn alle van ijzer in Indië).
„O best, dank u,” antwoordde ik: „gaaf aangekomen.”
„Nou kijk eens aan, dat is lastig spul in de „sleng” (touw
werk net waarmee de goederen uit het ruim van het schip
geheschen worden). Als u eens wist hoeveel ledikanten er
hier al op den bodem der zee rusten, zoudt u uw eigen hand
drukken over uw voorspoed. Over zulke dingen tobben wij
hier niet.” „Er is eenmaal,” — zoo vervolgde hij en zijn
stem kreeg een somber en gevoelig timbre, terwijl hij een
oogenblik peinzend onder den rand van zijn grooten helm
hoed door naar de reede keek — „een groot gemeenschappe
lijk leed gedragen hier in Koepang.” „Dat was, toen de
dochter van den resident zou gaan trouwen; aan den voor
avond van den bruiloftsdag slipte de kist met 24 flesschen
feest-champagne uit de sleng in ’t water.” „De fijnste
„Veuve Cliquot” meneer! „extra dry.” Hij zweeg een oogen
blik___ blijkbaar met een boordevol gemoed. „Wat is uw
tafelpoot daarbij....?” besloot hij met volkomen terug
gewonnen zonnigheid.
„Niets!” zei ik, beschaamd over de trivialiteit van mijn
protest op een eiland, waar zóó kon worden geleden.
„Geef mij de spijkers.... een hamer heb ik zelf.”
■
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HET LAND VAN CACTUS EN PISANG.
Het eiland Timor ligt ongeveer op den ioden graad
Zuiderbreedte, ’t Ligt dus vrij aardig bezuiden den evenaar,
in tegenstelling b.v. met de plaats Pontianak op Borneo, die
op den evenaar ligt. Denk echter niet, dat die verwijdering
van den equator eenige vermilding van het klimaat beteekent. Het zuidelijk deel, waar Koepang ligt, is weinig anders
dan één geblakerd stuk puimsteen. De mode van de cactuskweek, bestond in de jaren, waarvan ik spreek, nog niet, daar
om faalde toen de hoofd-flora van het eiland — de cactus —
om tot mij te spreken in opgewekte taal.
De grimmig gestekelde cactussen groeiden er mans-hoog
en in ’t wild en niemand nam er op een andere wijs notitie
van, dan door uit haar aanwezigheid te concludeeren, dat
Timor, althans de omgeving van Koepang, een uitermate
regenarm land moest zijn. En dat was *t dan ook.
De schroeiende droogte was uitputtend; en het afmattende
er van werd nog verhoogd door een regelmatig, gedurende
eenige maanden van hetjaar,waaiendenschroeienden wind, die
noopte om de ramen te sluiten; en de gesloten ramen zorgden
weer voor een stijging van de temperatuur binnenskamers.
Klimatologen beweerden dat deze wind, alvorens Koe
pang te bereiken, gestreken was over het tropische vastelandgedeelte van Australië en zoodoende groote warmte met zich
voerde.
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De vacantie-gangers in een natten Nederlandschen zomer
zullen zich moeilijk kunnen verplaatsen in onze dankbare ge
moedsstemming die bestond, wanneer eindelijk eens in de
maand December een malsche tropische stortbui neer
plensde.
Dan veranderde het eiland na eenige dagen als bij tooverslag. Met een verbijsterende snelheid bloeide dan uit de
weekgeregende en tevoren steenharde aardkluiten een weel

derige plantengroei op, die nauwelijks een halve maand be
hoefde om manshoog op te schieten.
Dan bleken zelfs Nederlandsche worteltjes en radijs en
andijvie met onzinnige vruchtbaarheid te willen gedijen en
de trots van den tuin werd een veld mais, of, zooals het pro
duct daar heet, „djagoeng”. Dit moge hier te lande een
voedsel zijn voor den sympathieken tweevoeter, bekend als
kip, op Timor was de mais volksvoedsel. Een zacht geroosterde
jonge maiskolf was een tractatie voor den Timorees.
Dezen landszoon zou men overigens hier te lande niet
zonder ontsteltenis op een donkeren eenzamen weg ont
moeten. C. en A. zouden van hun heerenmode kwalijk
kunnen bestaan. Alleen de kappers zouden in hen een goud
mijn kunnen aanboren; want de man uit het Timoreesche
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gezin waakt met de zorg en het raffinement van de westersche vrouwelijkheid voor den haardos, al zijn de schoon
heidsmiddelen, die daarbij worden aangewend, van minder
welriekenden aard.
Op het radiostation werden deze krachten, zelfs voor
onbelangrijken arbeid, nauwelijks gebruikt. Hun intellect
bleef zelfs beneden de bescheiden eischen, die door dien eenvoudigen arbeid werden gesteld.
Op het Radiostation Timor-Koepang had ik voor de
eerste maal het voorrecht om kennis te maken met de hevig
heid van de Indische lucht-storingen.
Iedere radioluisteraar kent luchtstoringen uit eigen er
varing. Vooral in de zomermaanden heeft een Radio-omroepprogramma er af en toe geducht van te lijden. Denkt echter
niet, dat deze omroepluchtstoringen, zelfs op haar aller
hevigst, u een idee kunnen geven van den verbijsterenden
heksenketel die aan ’t oor gebrouwen wordt, zoodra men in
het najaar een hoofdtelefoon in Indië omgespt. Uit deze oorscheurende cacophonie moest één bedeesd fluittoontje
worden gezeefd dat ons iets te vertellen had, dat wij konden
verstaan. Het was de zachte morse-stem van Sitoebondo op
Java, 800 kilometer van Koepang verwijderd.
Want dat was het eenige station, dat wij voorloopig nog
maar hoorden. Sabang’s stem was door den afstand als regel
te zwak, terwijl Ambon nog niet klaar was. Daar werd nog
gebouwd. Maar wat had ik verder met Ambon te maken ?
Wie weet hoeveel jaren of ik hier op dezen geschroeiden rots
moest doorbrengen; het verstandigste was nu maar om te
pogen zich zoo veel mogelijk thuis te gevoelen. Daartoe kon
een moestuin niet onaanzienlijk bijdragen.
En in een moestuin, zelfs van bescheiden allure, behoort de
vrucht der armen in de tropen: de banaan, of juister gezegd:
de pisang.
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Toen ik de geplante pisangstekjes vol trots toonde aan den
buur, fronste hij het voorhoofd, dat belangrijk veel maanden
langer door de Koepang-zon was geblakerd, dan het mijne.
„Wie pisang plant, zal worden overgeplaatst,,, sprak hij,
niet zonder eerbied voor een geheimzinnige usance van het
bestier, dat een ambtenaarslot administreert en welke usance
mij op dat oogenblik niet bekend was.
Daarom lachte ik er om en als ik mij niet vergis, haalde ik
zelfs de schouders op.
Maar „het bestier” wreekte zich spoedig over deze min
achting van zijn ritueele tradities.
Ik kreeg reeds den volgenden morgen een sombere aan
sporing tot ernstig om mij heen zien.
Toen ik mij naar den tuin begaf om nog weer eens het
zachte ruischen van de sappige groene maishalmen te ver
nemen en om te speuren naar het eerste vlekje geel der aan
sluipende rijpheid in de jonge kolven, toen betrad ik een bestoppelde woestijn. De „sappies” (koeien) van den Agent
van de Paketvaart Maatschappij hadden mijn erf betreden in
kuddeformatie en in den jongen morgen hadden zij geen
halm voorbijgezien. Loom en peinzend blikten zij mij her
kauwend aan.
Denzelfden middag kwam de Soerabaia-bootterreedemet
„post”.
Bij die post was een brief. In dien brief stond: U is over
geplaatst naar Ambon.
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OVERGEPLAATST NAAR AMBON.
„U is overgeplaatst naar Ambon,” met deze boodschap
kwam de Radio-ambtenaar, die een blauwen Maandag op
Koepang zat, thuis. Iedereen, die als ambtenaar in Indië ge
weest is, weet wat dat beteekent. „Twee overplaatsingen
staan gelijk met één brand”, is de ambtenaars-omschrijving
van de ramp. Met twee overplaatsingen binnen een paar
maanden tijd kon ik gerust Vaz Dias (als ik het persbureau
toen reeds gekend had) nazeggen dat: „alles werd een prooi
der vlammen”.
Ik zou echter nog wel een paar maanden op Koepang
blijven, alvorens naar Ambon scheep te gaan en dit geeft mij
gelegenheid nog van twee zaken iets te vertellen.
De eerste betreft een aangelegenheid, die de blanke huis
houding op Koepang schildert en de tweede is de eerste ont
moeting, die ik mocht hebben met die merkwaardige, groote
figuur uit den opbouw van Indië’s radio-dienst: Dr. Ir.
Cornelis J. de Groot.
De kleine Europeesche samenleving in de hoofdstad van
Timor, kon natuurlijk niet leven van een paar gepofte
djagoeng-kolven per dag. En dat was tochzoowat heteenige,
wat het eiland regelmatig voortbracht. Zelfs de „pisang”,
die overal in Indië toch au fond een smakelijk en voedzaam
onkruid is; dat zóó’n groeikracht heeft, dat het nog in de
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mandikamer zou opschieten als men het niet uitwiedde, die
pisang werd op Koepang per stuk, en niet per tros, verkocht.
De rijst moest per boot worden aangevoerd. Zeker! Tieleman en Dros stonden voor niets. Uit het blikje kon men
alles krijgen, maar.... te peperig.... voor de, door over
plaatsingen geteisterde beurs.
Éénmaal in de week werd er nochtans geslacht. Geen kalf,
of sappi, om te zwijgen van het varken.... neen, een buffel
(karbouw) werd ontspannen uit zijn grobak,dien hij loom en
peinzend langs den weg placht te trekken, om den weg te
gaan van alle vleesch.
Vleesch ? Was dit inderdaad vleesch ?
Ook een karbouw heeft uiteenloopende malschheidscomplexen, relatief de koe. Daar was biefstuk van den haas,
haas zonder nadere aanduiding, biefstuk-sec, etc
tot
aan „lap” toe.
De vleeschdistributie ging nu echter volgens den hierarchieken weg.
Eerst kwam de resident, die de „biefstuk van den haas”
besprak; daarna de militaire commandant, vervolgens de
assistent-resident, de dokter, de secretaris, enz., enz. Steeds
meer gedwongen om te bespreken in de richting van het
eindpunt: den „lap”.
„Vraag mij ten eten en ik zal u zeggen wie gijzijt”,konop
Koepang geen indruk maken van scherpzinnigheid. Het
sprak van zelf. Op plaatsen met wat meer ingewikkeld com
fort biedt men zijn vrienden of kennissen een plaatsje in de
auto aan of bewijst op tal van andere wijzen elkaar attenties.
Op Koepang offreerde men als hoffelijkheid zijn biefstuk
van den haas, zijn biefstuk, zijn haas, aan hierarchisch lageren.
Niet per telefoon (was er niet!) maar per inlandsche bediende
in den vorm van een met een griffel geschreven mededeeling
op een dicht-klapbaar lei-tje. Zoo kon, vooral bij stijgende
taaiheid van den geslachten viervoeter, de haas zelfs afdrijven
naar de ranggroep „lap”.
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Ik heb, na 7 maanden buffel-voeding, niet meer kunnen be
grijpen, waarom de Raden Adipatti van Paroengkoeda zich
al die soesa met Max Havelaar op den hals kon blijven halen
door de eentonige rij buffels te confiskeeren van Saïdjah’s
vader.
Bij zijn dood nam de buffel nog geen afscheid van ons voor
goed.
De leege buffel prikkelde de reukorganen op een ontstel
lende wijze, want langs den weg van het Radiostation naar
het stadje, oefende een Chinees het vak van leerlooier uit.
Op zoo’n merkwaardigen feestdag, waarop een buffel ge
slacht werd, verscheen de Soerabaia-boot ter reede van
Koepang met post en couranten, maar ook met een nieuwen
gast, die in het ietwat sinistere hotelletje zijn intrek nam en
die getaxeerd werd in de „haas"-klasse. Gasten werden in
den regel hooger gerubriceeid: de Inspecteur van het Onder
wijs b.v. kreeg b. v. d. h.; maar de allerzonderlingste bagage
van den gast had hem een paar punten doen zakken.
Dat men in Indië met een petroleumblik reist, is tot daar
aan toe, maar wapneer in dat blik werkelijk petroleum zit,
wordt het een tikje gek. Dan dreigt men „particulier-sadja"
(buiten-ambtelijk persoon zonder meer!) te zijn.
Toen de gast in weerwil van zijn bagage, zich bekend
maakte als Ir. de Groot, werd de hierarchie-zin sterker
dan de afkeer voor petroleum in den bagagetrein: Ir. de
Groot kreeg zijn biefstuk van den haas.... maar hij be
geerde dezelve niet • • • • geef mij maar „ikan", sprak hij en
„ikan” was visch.
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Ir. DE GROOT KEURT HET STATION.
Ir. Cornelis J. de Groot verscheen op het Radiostation
Timor-Koepang, opgesteld in het gehucht Oiba, twee a drie
kilometers ten noorden van de residentie-hoofdplaats, ten
einde het station namens de Nederlandsch-Indische Regeering van de leverende firma „af te nemen”. Dit „afnemen”
was de technische term voor het begrip „aanvaarden” of „in
eigendom overnemen”. Vóór dat dit aanvaarden kon ge
schieden, moest het in onderdeden gekeurd worden. De
benzinemotor, die de dynamo’s liet wentelen, moest kracht
en uithoudingsproeven ondergaan. De electrische toestellen
moesten op electrische eigenschappen worden beproefd; er
moesten temperaturen worden opgenomen in dynamo en
transformator-wikkelingen en er moest worden geseind om
te ervaren of de gecontracteerde afstands-overbrugging wel
werd „gehaald”.
Maar bovenal: er moest veel „gemeten” worden. Niet met
duimstok of maatlat, maar met behulp van electrische meet
apparaten, zooals de Wheatstone-sche brug, den conden
sator, de inductiespoel en den draad-weerstand.
Het waren deze meet-apparaten van electrischen huize, die
een tikje verbijstering wekten bij den staf van het Radio
station, toen zij voor de eerste maal door Ir. de Groot wer
den ontpakt en opgesteld.
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Het waren meet-toestellen, die door hem zelf waren uit
dacht en berekend; wij konden den indruk met van ons afwas een stap verder gegaan: hij had ze bovendien zelf gemaakt.
. .
,, ....
En dit nu, het is met zoo gemakkelijk te zeggen, maar....
dit was aan de apparatuur hinderlijk duidelijk te zien. Wij
moesten op zijn gezag aannemen,
dat de pakketten, die hij te voor
schijn bracht, in hun diepste bin
nensten spoelen en condensatoren
bevatten; te zien waren zij niet,
want zij waren ingepekt in een
ÉÉsLjp ! | hoeveelheid aardpek, zoo op ’t oog
ÏÊWÊL ! voldoende om een redelijken asphaltweg aan te leggen van Koe|y|!!p pang naar Oiba.
Een deel van deze apparaten
Üp
werd
gevuld met de uitgelezen
(h.
petroleum, die hij in het reeds
vroeger genoemde blik met zich
meevoerde. Olie-condensators.
De Hoofd-directeur van het Kon. Ned. Met. Instituut kan
niet trotscher zijn op en zorgzamer zijn voor zijn meest sub
tiele registratie-apparatuur, dan Ir. de Groot het was ten
aanzien van zijn draagbare asphaltmijn. En het merkwaar
dige en eerbiedwekkende van deze electrische huis-apotheek
was, dat zij uitstekend werkte en dikwerf de fabrieks-instrumentaria in uitkomsten en mogelijkheden even ver overtrof
als zij in uiterlijk er bij achter stond.
Wekenlang werd het station duchtig aan den tand gevoeld.
De leider vergde daarbij heel wat van staf en personeel,
maar alle arbeid werd gaarne verricht onder deze bekwame en
wel-geluimde aanvoering.
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Ir. de Groot was een man met een zonnige humeurlooze
natuur, die in oogenblikken van tegenspoed alle dreigende
energie-verslappingen met onuitputtelijke boert weg-gekscheerde. Hij verrichtte geen enkelen meet-arbeid, hij ge
lastte geen enkele proef, zonder uitvoerig en helder de
methode en het doel er van uiteen te zetten, wanneer men
slechts de nieuwsgierigheid er naar liet blijken. Hij vertoonde zich in zijn volle geduchte sterkte, wanneer men de
juistheid van zijn theorieën op een onderdeel durfde aan
tasten. Dan kreeg men de schrandere, geestige, technisch en
wetenschappelijk rijk toegeruste, polemist ten voeten uit vóór
zich. Wij zouden dat later pas goed merken, tijdens de jaarproeven met het overseinen van woorden. Toen werden de
technische meeningsverschillen tusschen de zee-officierenleiders der proefnemingen en den hoofdleider, Ir. de Groot,
in telegramvorm uitgevochten. En zóó uitvoerig, dat i o jaar
gangen van de „Ingenieur” er nauwelijks voldoende plaats
ruimte voor zouden hebben bevat.
Het liep goed met Koepang af. De antenne werd wel tien
maal binnenst-buiten gekeerd om verhoogde uitstraling te
krijgen, de leider liet ons angsten uitstaan over zijn lot in een
kleine visschersprauw met geïmproviseerd zeil op de ver
raderlijke Koepang-reê, waarin hij zich begeven had tot het
verrichten van stralingsmetingen in het veld der antenne....
maar tenslotte werd Koepang „afgenomen”. Ir. de Groot
keerde naar Java terug, om vandaar naar Ambon te gaan.
Eerst na zijn vertrek uit Ambon zou ik er heen gaan. Wij
zouden wachten op den eersten aetherkreet van dit station.
Wij luisterden er dagelijks naar. En op een goeden morgen
hoorden wij dien eersten kreet!
Ge weet niet welk een blije opschudding dat in radiovakkring geeft. De eerste teekens van een nieuw station.
„Ambon is er”___ ging er van mond tot mond en er juichte
voldoening in die woorden.
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„Hoe is ie,” vroeg de bezetting gretig. „Keihard,” was
het stralende antwoord.
„Wat zegt ie ?”
Dat was *t *m nou net! De zee-officier-leider van het
station Ambon zat zelf aan den morse-sleutel. De vele voor
treffelijke eigenschappen van dezen officier heb ik in een
jarenlange samenwerking later ten volle leeren waardeeren
en bij die eigenschappen heeft zich uiteindelijk ook gevoegd
een redelijke vaardigheid in het seinen van morse-schrift....
maar in de dagen van het eerste contact via aether was er
eenige vindingrijkheid, verbeelding en vooral peinzen noodig
om precies uit te visschen „wat ie zei”.
Maar wat deerde dat.... Ambon was er.... keihard nog
wel.
Drie etmalen stoomen in rechte lijn en 14 dagen reizen
volgens de dienstregeling scheidden ons tot dusver van
elkaar. Nu waren onze gedachten plotseling „over” in een
breukdeeltje van een seconde.
800 Kilometer afstand waren uitgesponsd.
Wij kregen ondertusschen op het nog niet officieel ge
opende Koepang druk en ernstig werk.
Er dreigde een gewapend conflict met Portugal over een
souvereiniteits-quaestie aan de Portugeesch-Nederlandsche
grens op Timor.
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DE ENCLAVE VAN OEIKOESIE.
Wat is de „enclave van Oeikoesie”.
Ziedaar een vraag, die naar ik meen te weten, zelfs nog
nimmer is gesteld op de schriftelijke toelatings-examens
voor onze inrichtingen van Middelbaar Onderwijs. Vraag
naar Baarle-Nassau, naar Koningsbergen, naar iederen
zonderling afgepaalden terreinhap temidden van veel vreemd
grondgebied en er zullenantwoorden komen: dat is een enclave.
Maar de enclave van Oeikoesie zal ongenoemd blijven.
Toch heeft deze, voor de meesten van onze landgenooten,
onbekende plek, ons aan den rand gebracht van een gewa
pend conflict met Portugal.
Wanneer ge de kaart van Timor goed bekijkt, dan ziet ge
dat het eiland voor ongeveer de rechterhelft aan Portugal en
voor de linkerhelft aan Nederland behoort. Maar in de
Nederlandsche helft vindt ge nog een hapje ter grootte van
een redelijke inktvlek, dat aan Portugal behoort. Het is de
enclave van Oeikoesie.
De Nederlandsche helft vertoont midden in het eiland een
zonderlinge uitstulping in het Portugeesch gebied op de wijs
zooals de Braakman zich in het land van Zeeuwsch Vlaan
deren boort. Rechts van de enclave van Oeikoesie ligt de
Nederlandsche plaats Atapoepoe. Een plaats die om zijn steil
uit het water oprijzend bergland even aan Evian doet denken
aan het meer van Genève. Politiek geografisch is de positie
van dit stadje ietwat te vergelijken met de stad Danzig in den
Poolschen corridor, terwijl de Nederlandsche hap in het vleesch
van Portugeesch Timor, doet denken aan de verre indringing
van ons Limburg in het Duitsche en Belgische territoor.
Geen wonder, dat er bij zulk een zonderlinge gebieds-
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verdeeling, herhaaldelijk grenskwesties aan de orde waren.
Te meer omdat zelfs de ruige Timorees een orgaan had om
de plek op te zoeken, waar de overheid hem het ruimst liet
beschikken over den arbeid van zijn handen. Maakte de
Portugeesche overheid het een tikje bont met haar koffierequisities, die in de plaats traden van de meer westersche
methode van brandschatting, die bestaat in het uitreiken van
aanslagbiljetten, dan pleegde de grensbevolking kapitaal-
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vlucht en vestigde zij zich in het Nederlandsche g^d Ook was er een opgewekt buurtverkeer van Nederlan
naar Portugal, vice-versa, op de kleine Timoreesche paar jes, door lieden van het slag als de fameuze °verrornPe1^
van Cura9ao, generaal Urbina. Zoo waren er telkens klo^jachten over en weer. Een spelletje dat aan het „ o pj
ruilen” der kinderen deed denken. Men reed de corridor van
Atapoepoe door en grinnikte dan op het „honk van de ene av
van Oeikoesie, of omgekeerd vluchtten ordelooze ben en van
Oeikoesie naar het Portugeesche gedeelte beoosten Atapoepoe.
Wkt er precies gebeurd is, weet ik niet meer te vertel en,
maar de hoofdzaak kwam hier op neer, dat er naast deze er
kende enclaves nog een soort niemandsland was, waarover
de vlag van eenig gezag niet duidelijk wapperde. Op een
vierhandigste wijs had een Portugeesch troepen-contingent
daar tegen afspraken met Nederland in — onder de inoorlingen huis gehouden. Een deel
van de getuchtigden
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vluchtte met pak en zak naar ons gebied en smeekte om
bijstand en bescherming. De Nederlandsch Indische regeering zond een „nota” en nog een „nota” en nog een___
maar Portugal stoorde er zich niet aan en tenslotte werd door
den Gouverneur-Generaal Idenburg last gegeven tot het ont
plooien van militair machtsvertoon om de Nederlandsche
eischen kracht bij te zetten. Een transportvloot, begeleid
door oorlogsschepen, zette een flinke troepenmacht aan wal,
met ruiterij, artillerie en een draadloos station in het Neder
landsche Atapoepoe, welke troepenmacht stond onder bevel
van den toenmaligen kolonel der Infanterie Van Rietschoten,
later civiel en militair Resident van Timor en Commandant
van het Ned. Ind. leger, een hoofdofficier, die — zeer toe
vallig — als majoor met verlof in Nederland de radio-proeven had meegemaakt met de vliegers en de ballon, waarover
ik in de eerste hoofdstukken van dit boek heb verteld.
Het aandeel van den schrijver in de gebeurtenissen, die
zich tijdens de ontwikkeling en de liquidatie van dit drei
gende conflict met Portugal afspeelden, bleef beperkt tot
zijn arbeid aan zend- en ontvangtoestel op het versche radio
station van Timor-Koepang. Tal van telegrammen met in
structies van Gouverneur-Generaal Idenburg aan Kolonel
van Rietschoten heeft hij opgenomen; evenveel rapporten
van den Kolonel naar Buitenzorg overgeseind. Niemand
mag nu nog den ernst van de toenmalige situatie onderschat
ten. Een bevel tot gewapend optreden, zou ons — ook in het
moederland—op voet van oorlog gebracht hebben met Portu
gal. Men kan daar de schouders over ophalen, maar dat is ook
wel gedaan over de beteekenis van het pistoolschot van Princip
op Aartshertog Franz Ferdinand en zijn vrouw in Serajewo.
En de toestand was uitermate gespannen---- dat mag ik
verklaren.
Wat er in de telegrammen stond was ambtsgeheim en
behoort dat te blijven. Maar één impressie er van wil ik
geven. Het is die van groote bewondering voor het gelijktijdig
89

kloeke en behoedzame beleid van den heer Idenburg en voor
het prachtige begrijpen en ten uitvoerleggen van de geseinde
regeerings-intenties door den heer Van Rietschoten. Het
was niet moeilijk om uit den tekst der gewisselde telegram
men tot de overtuiging te komen dat de GouverneurGeneraal een verkwikkend vertrouwen stelde in het beleid
van den bevelhebber. En uit de antwoorden van den Com
mandant bleek de gezondheid en de gerechtvaardigheid van
dat vertrouwen. Beide mannen droegen samen een tweesoortige verantwoording; ieder zijn aandeel ten volle.
Ik was slechts een onopgemerkt ambtenaar aan den seinsleutel daar op Koepang. Maar ik was tevens een volwaar
dig burger van den Nederlandschen Staat, die een oordeel
mocht hebben — al moest ik dat oordeel voor mij zelf
houden — over het beleid van zijn Regeering onder moeilijke
omstandigheden.
Ik laad geen enkelen valschen schijn op mij door nu te ver
klaren — nu immers niemand er mee gebaat of geschaad kan
worden — dat ik er van overtuigd was, dat groote landsbe
langen hier waren toevertrouwd aan mannen, die boven hun
taak ver uitstaken.
Ik poogde voor mij zelf altijd een antwoord samen te stel
len op het telegram, dat ik ontving of dat ik verzond. „Wat
zal de Landvoogd hierop doen---- ?” of: „wat zal de Ko
lonel adviseeren ?” vroeg ik mij af; en ik maakte mijzelf
beurtelings Gouverneur-Generaal en troepen-commandant.
Si j’ étais___! Maar ik bleej de man die pisang geplant had;
en die deswege het Onzichtbare Bestier had getart en dus
naar Ambon was overgeplaatst. Toch---- bedenk eens, wat
een voorrecht die man genoot. Een schriftelijke cursus in de
meest superbe Dalmeyer-kwaliteiten — gratis — met een
Gouverneur-Generaal en een Kolonel als leermeesters. Als
zóó’n man niet eenmaal bij zijn vrouw thuis zou komen met
de blijde boodschap: „Ik ben bedrijfsleider geworden!”
Wie dan wel ? vraag ik u.
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AFSCHEID VAN HET HUISRAAD.
Vóór het vertrek van den schrijver naar Ambon moest hij
te Koepang die merkwaardige, half sentimeateele, half commercieele Indische afscheids-ritus ondergaan, die bekend
staat als vendutie. De ambtenaar en zijn gezin worden in een
Indische carrière eenige malen van kastjes naar even zoo
veel muurtjes gestuurd. Iedere overplaatsing beteekent:
vendutie. Verkoop in het openbaar van het heele hebben en
houden.
Het meenemen van huisraad is practisch onmogelijk en in
ieder geval verpletterend voor de beurs. De vendutie zette in
met een bezoek van den vendumeester.
Hij beplakte alles, groot en klein, met nummertjes en hij
verspreidde per circulaire een uitermate optimistische op
somming van wat hij beleefd tezamen vatte als een „keurige
goed onderhouden inboedel van den ambtenaar van het
Radio-station te Oiba (Koepang)”. Het is een getuigenis
waar men in alle ambten tevreden mee mag zijn, maar het
was geenszins de laatste pijl op zijn inventaris-boog. Als de
Resident vendutie hield, werd er gesproken van „het kost
bare, rijk geschakeerde met zorg en smaak gekozen uiter
mate goed onderhouden huisraad (waaronder eenig antiek)
uit de ambtswoning van Z.H.E.G. den Resident van dit
gewest.”
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De liturgie voltrekt zich nu in drie phasen: a. De kijkdag;
b. de vendutie zelf; c. aftocht van de gekochte goederen en de
financieele afwikkeling.
Op den kijkdag staat des avonds een standaard met lan
taarn voor het huis, voorzien van den firmanaam van het
Vendukantoor.
Sidin de huisjongen is alleen in de woning aanwezig — in
zijn sneeuw-witte jas — als vertegenwoordiger van de
familie; de kleurigste hoofddoek, die hij van het laatste
tractements-voorschot heeft kunnen koopen, siert zijn hoofd.
Na afloop komen „toean” en „njonja” even in huis terug
en dan vragen zij aan Sidin wie er al zoo geweest zijn. Of
„toean resident” er was en „Njonja controleur”. Sidin heeft
ze allemaal gezien en ze vonden het allemaal „bagoes betoel”
(heel mooi). Dan komt de vendutie zelf.
Ruim een uur voor het aanvangstijdstip neemt een oude
inlander vóór het huis plaats. Iedere halve minuut of daar
omtrent geeft hij een slag op de gong, die hij in de hand
ophoudt. Een sinister geluid.
Blanken, Inlanders, Chineezen, Arabieren, schuifelen naar
binnen.
De Notaris speurt met critischen blik rond. De kleeren
maken den man hier heelemaal niet. En hij moet voorzichtig
zijn met zijn crediet. Die sober gekleede Arabier daar b.v. is
Sidin-bin-Hassan-bin-Sali.... goed voor een ton, desnoods
twee. En die Chinees op sandalen en een armelijk stroohoedje
op zijn hoofd, is de heer Liong-Ho-Lin, die een berooide
Balkanstaat er boven op zou kunnen helpen met een leening,
op de manier van de voormalige lucifer-monarchen Kreuger
& Toll, zonder er één schildpad-ei minder om te eten. Maar
Soekardjo daar in den hoek of Mangoen of Sastrodinoto, die
toch bruine schoenen dragen en een hoornen bril, zijn zelden
goed bij kas.
De vendutie vangt aan: de gong versnelt het tempo, de
heele noten worden zestienden en er staan geen dreigender
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ff’s in de finale van de Tannhauser-ouverture, dan nu in de
partituur van den gongslager.
Er wordt in het Maleisch afgeroepen. Pas op, dat ge u niet
vergist in het bieden, want bij het „rottan-zitje” is aangekondigd: ,,jang bli satoe bli ampat”, d.w.z. wie één stoel
krijgt toegewezen moet er vier koopen.
Heele volksstammen zijn daar mee ingeloopen. Verdiende
loon overigens, want wie zoo onnoozel is om te denken dat hij

een heel ameublement van den ambtenaar van het Radio
station kan koopen voor een voddig tientje, heeft geen begrip
van de ,,standing” van een „keurig onderhouden inboedel”.
De vendutie is een gezellig rendez-vous, vooral voor de
dames van de plaats —. Knus keuvelend, en sappig critiseerend zit men in de stoelen, totdat de koelies ze namens den
nieuwen eigenaar komen wegsleepen.
Wanneer de vendutie is afgeloopen, betaalt de venduhouder, na aftrek van de kosten en een zekere rente, terstond de
opbrengst uit.
Dan zijn de meubeltjes weg-----en och------de opbrengst,
ook al valt zij mee, vergoedt nimmer geheel de pijn van het
afscheid er van.
Daar wordt de geliefde schrijftafel weggesjouwd en daar
gaat de gemakkelijke stoel. Mevrouw is even het achterhuis
ingeloopen (van een bevriende familie) toen zij het servies
zag aankomen, dat zij van haar moeder gekregen had en
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mijnheer zeii maar niet, dat het wiegje van zus daar net achteraan kwam Het zijn niet de meubelstukken zelf die ontde herinneringen; de lieve en de smartelijke,
die^oorbijgedragen worden. Vreemde verwijten en doelloos
schuldbesef verwarren het gemoed.
De donkere toon van de stoomfluit van den Paketvaartstoomer bromt over de gezengde kustplaats. Wij moeten aan
boord om via Makasser naar Ambon te reizen. Welk een
vreemdeling kan men toch zijn op de paden van zijn eigen
ziel. Is er dan toch nog weemoed in ons hart, nu wij dit ver
schrikkelijke van koorts doorgloeide banningsoord gaan
verlaten ? Voor’t laatst kijken wij naar de cactussen, naar de
verweerde rotsen, wij schudden vriendenhanden. Dan wor
den wij op de schouders van door het water wadende koelie’s
gedragen naar een roeiboot.
De boot zet ons langszij den stoomer bij de scheepstrap af.
Het anker wordt gelicht---- wij varen weg. In het roode
schijnsel van de late avondzon vloeit Koepang met den hori
zon ineen.
Edmont Dantes dankte de voorzienigheid, toen hij het
Chateau d’If voor goed verliet.... en wij, wat dachten wij,
toen Koepang uit ’t gezicht verdween ?
• • • .Maar vlug flitst het zoeklicht onzer mijmeringen op
de toekomst. Slecht zicht gaf de bundel. Niet meer dan om
trekken: een nieuw land, een nieuw volk, een nieuw Radio
station. Ambon! de parel der Molukken.
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NAAR HET NOOTMUSKAAT-EILAND.
Wij zijn op weg naar Ambon en wij reizen via Makasser.
In de hoofdplaats van Celebes moeten wij een volle week
wachten op de aansluitende boot. Welk een reistempo, niet
waar ? en welk een verschil met de dagen van heden.
Ik heb mij voorgenomen om geen ,,reisbeschrijving,, te
geven, maar één algemeene impressie van de scheepsreizen
door den Oostindischen archipel moet ik toch neerschrijven.
Bij het krieken van den Indischen morgen, dat is zoo onge
veer tegen half zes, komt de Paketvaart boot meestal voor een
havenplaats aan.
Het is dan heerlijk koel aan dek, de frissche ochtendwind
waait prikkelend om de slapen, de morgenkoffie, die zwijgend
door den Madoereeschen scheepsbediende wordt aange
boden, stimuleert de organen. Aan den wal is het bewegen
te zien van de bescheiden bedrijvigheid, die een eenzaam
kustplaatsje op de been kan brengen. Eenige kunstmatige
aanmoediging is er niet voor noodig, want de komst van den
Paketvaartstoomer is de groote gebeurtenis. Hij brengt voor
hen, die banden hebben met de verre wereld over de zee,
brieven en nieuwsbladen en postpakecten • • • # geld. • • •
maar voor allen op het eiland voedsel. Zakken rijst, suiker,
specerij. Vóór dit alles brengt de boot echter, • • • afwisseling. Eén oogenblik in de maand, op grootere plaatsen in de
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halve maand, gebeurt er eens iets — wordt de sloopende
monotonie van het leven op het kleine afgelegen kustplaatsje
gebroken.
De vestigingen op de talrijke eilanden van den O.-I.
archipel lijken, van de zee uit gezien, alle zeer veel op elkaar.
Een aantal loodsen met gegolfd plaatijzeren dak, voor het
opslaan der goederen, die per boot aangebracht of afgehaald
worden. Daarnaast of er achter wat inlandsche woningen en
een eindje naar „boven** (de kust is dikwijls snel glooiend)
de huizen van de notabelen, als de agent van de K. P. M., de
Controleur, Missie-gebouwen, etc. Het is een „vreemd”
land, dat wij daar voor ons zien opdoemen uit de morgen
schemering. De aanblik er van herinnert niet aan Nederland.
Wij kennen deze kusten niet met haar ruigbegroeide heuvels
en haar diepe donkere groen. Wij, die gewend zijn aan de
lage vlakke landen van ons vaderland, dat zich met moeite
boven den zeespiegel schijnt te handhaven, aan de uitge
strekte weiden, aan de liniaal-rechte kanalen, de grauwe
haastige rivieren, die stroomen onder driftige grauwe luch
ten, wij voelen ons „in den vreemde”.
Maar dan zien wij op dat voor ons vreemde morgenfeest
van kleuren van een overwinnenden dageraad, van de diep
blauwe zee, van de donkergroene berg-bebossching, een
vertrouwd symbool: het rood-wit-blauw van onze vlag
wappert aan den vlaggestok op den landingspier.
Wij zijn hier dus toch thuis als Nederlander.
Welke gevoelens ook gewekt mogen worden bij het zien
van onze vlag, niemand zal de waarheid kunnen loochenen
van het feit, dat hij hier neerziet op de erfenis van een stoer
en arbeidzaam voorgeslacht, verzorgd door zelfbewuste tijdgenooten, die schakels zijn in een traditie van drie eeuwen.
Als tegen het vallen van den avond het anker weer gelicht
wordt, stoomt ons vaartuig den ganschen nacht weer in
open zee, maar bij het gloren van den nieuwen dag doemt
een nieuwe kuststrook op en telkens wappert weer tegen
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den achtergrond van donkergroen datzelfde rood, wit en
blauw. Overal leven Nederlanders in die kleine lage huizen
in dit door de Natuur gezegende land. Zij hebben er den
stempel op gedrukt van hun arbeidzaamheid, hun kennis,
hun slag om met het inheemsche volk om te gaan. De een
zaamheid, de gelijkvormigheid van hun levens hebben de
energie niet verlamd, die onmisbaar is om een eerbiedwek
kende traditie voort te zetten.
Wij komen bij het eerste lichten van een nieuwen pralenden zonnedag binnen het gezicht van het eiland Ambon of
Amboina. Wij zien den top van den 85 meter hoogen radiomast even boven het hooge heuvelland uitsteken. Nog flitsen
de stralenbundels van den vuurtoren van Noesa-Nive
— vlak bij den mast — over het zilverige water-oppervlak.
Dan varen wij de baai binnen. Nog ruim een uur stoomen en
wij zullen voor de kade liggen van de residentie-hoofdplaats.
Hoe groot is het verschil in welkom, dat ons toeklinkt uit
dit liefelijke landschap met dat van Timor-Koepang, de
sombere rots. Gouden zonlicht stort zich uit over het rustige
baaiwater, dat het blauw bezit van de Middellandsche Zee.
De baai is rijk gestoffeerd met zeil- en roei-vaartuigen. In
enkele zit één visscher te pagaaien. Het zijn kano’s met z.g.
,,vlerken”, die het omslaan beletten. Zeer schilderachtig en
krijgshaftig zijn de stoere „orem-baai’s”. Groote ranke vaar
tuigen met hoogen boeg en hek, bemand door tientallen
roeiers, die hun „dajongs” (breede riemen) in het waterplan
ten volgens een, door gezang onderhouden, streng enforsch
rhythme. Bij eiken gemeenschappelijken ruk aan de riemen
schiet de boot pijlsnel verder.
Er is een gezond vreugdig beweeg op dezen breeden
waterplas. De hooge steil oprijzende baaiflanken zijn tot op
den kam begroeid met sappig, kruivend geboomte.
Uit de spaarzame paalwoningen van de Boetonneezen,
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tegen de hellingen gebouwd, stijgen zacht-blauwe rookwolk
jes omhoog. Forsche boomen groeien tot aan den rand van
het baaiwater. Hier is zóóveel levensdrift in den planten
groei, dat de zee slechts een redelijken tijd behoeft terug te
wijken, om den vrijgegeven grond nieuw gewas te laten
kiemen. Het geheele eiland juicht in de zon, hier wil alles
leven, schoonheid scheppen en gelukkig zijn.
Onder den waterspiegel, dicht bij de oevers, vindt men de
wonderbaarlijke teergekleurde scheppingen der koraaldier
tjes. Sponzen van het liefelijkste rosé, takken van fijn ge
nuanceerd geel, kussens van een blauw, dat verffabrikanten
niet zouden weten te treffen.
Wij varen dicht onder den wal. De baai is verbluffend diep.
Wij zien enkele ,,pala”-boomen — de nootmuskaat — het is
weldra oogsttijd, want de ruige doppen zijn hier en daar van
de vruchten gevallen, zoodat de ,,boengah-pala”, de claretroode foelie, de gezochte specerij aan den fijnen disch, zicht
baar is. Ook de sago-palm staat in bosschen bijeen. Zijn
kruin bevat vele waardedragende zaken, maar zijn stam is
volksvoedsel. Als de potloodstift in houten omhulsel, zit het
sagomeel in het hart dezer decoratieve boomen. De nerven
van zijn bladen geven bouwmateriaal voor huizen, de bla
deren zelf zullen het huis dekken.
Hier is de Natuur zelve hovenier.
Ons hart juicht. Welk een schoon land!
Het Paradijs was hier niet, maar het was stellig----net zoo!
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EENZAAM ONDER DE APOSTELEN.
f
Een Radiostation is een inrichting, die nogal wat plaats
inneemt. Er zijn gauw een paar hectaretjes mee gemoeid.
Zoodat iedereen terstond bereid is om in te zien, dat het
niet kan worden opgericht in het hartje van de stad.
Toch schijnt het mij een onjuiste werkverdeeling toe,
waarbij de man, die het terrein voor het Radiostation uit
zoekt, er later niet behoeft te werken en nog minder: te
wonen. Ware dit verplicht: ik geloof, dat er heel wat Radio
stations op minder trieste en afgelegen plekken zouden zijn
opgericht, dan nu in de wereld het geval is. De Radioingenieur, die uitgezonden wordt om een terrein te zoeken,
rust blijkbaar niet, vóórdat hij een plek gevonden heeft, waar
de zachtste echo van de beschaving niet meer wordt ver
nomen. Staat op die plek een berg in den weg van den vrijen
aanloop der radiogolven, dan trekt hij dien berg over en hij
hamert zijn jaloneurs in den grond aan gene zijde van den
kam.
In de nieuwe cosmologie, de heelalleer, werkt men met een
zonderling elastiek wiskundig symbool, voorgesteld door de
Grieksche letter x.
Wij hebben daarover onlangs nog vernomen, dat men er
het heelal mee kan laten uitzetten van een leeg naar een vol,
dan wel inkrimpen van een vol naar een leeg, al naar ver99

kiczinfi! * men kan er het heelal alleen niett mee laten stilstaan.
Deze factor, die zoowel professor Einstein als Prof. de Sitter
lijk geeft, hoewel zij beiden schijnbaar lijnrecht tegenover
®elkaar
J staan, is
' uitgevonden door den Belgischen Abbé
Lemaitre.
.
Men zou zoo zeggen, daar is moeilijk een soepeler en
handzamer formule-grootheid te vinden dan deze plooi
bare b
Mis! In de calculaties nopens de doeltreffendheid van
verbreiding van de energie van een radiostation „paraisseert” de factor : „bodem-constante”.
Waterstof krijgt de dichtheid van platina, vergeleken bij
deze zwevende grootheid.
Wij zullen het daar nu niet lang over hebben.... gelooft
u van mij, dat deze bodem-constante in het brein van den
ingenieur een ramp is voor de leden van de nederzetting, die
later een Robinson Crusoë-maatschappijtje moeten vormen
op de plek, die de verwenschte „constante” geleverd heeft.
Waarachtig, men zou, vergelijkenderwijs dan gesproken,
met meer rust een overspannen bacterioloog met een virulenten stam typhus-bacillen kunnen zien rondsluipen om de
prise-d’eau van de waterleiding, dan een radio-ingenieur
zich buigen over zijn „bodem-constanten” tabel, wanneer
hij op zoek is naar een geschikt terrein.
Het terrein, waarop het Radiostation Ambon was opge
richt, droeg alle kenmerken van bodem-constante-wee. Vol
gens de situatie-teekening was ’t een prachtig terrein. Volop
zee in de richting, waarin de radiogolven haar „aanloop”
moesten nemen. Heuvelrijen in het noorden. Een richting,
waarin wij toch geen energie behoefden te sturen. Kortom:
een prima „bodem-constante”. Maar de afstand tot het
naaste plekje blanke beschaving bedroeg twintig Nederlandsche kilometers. Een afstand over ruig terrein. De gekapita
liseerde jaarlijksche lasten voor wegen-onderhoud, vervoer,
waterleiding-aanleg, woningbouw, motor- en ossenwagenioo

transport, kalmeeringskosten van door eenzaamheid ver
toornde kolonisten, enz., enz., zouden ons veroorloofd
hebben om het station te bouwen op Manhattan of op het
Frederiksplein zonder het bank-conto uit te putten en in
clusief de hoogere bouwkosten voor een zender met meer
energie om te compenseeren voor de ongunstiger „bodemconstante” van Manhattan of Frederiksplein.
Maar wij zaten er eenmaal mee. Met of zonder „bodemconstante” zouden wij moeten beproeven om ons op NoesaNive, zoo heette de afgelegen plek op Ambon’s uiterste
puntje van zijn schiereiland Leitimor, behaaglijk te voelen;
er te leven en te werken. De plek zelf, hoezeer ook afgelegen
en eenzaam, was een gezegend stukje natuur. De naastbij gelegen nederzetting van inheemschen — de donkere Ambonneezen — bevond zich in het dorp Latoehalat, een klein
halfuur gaans van Noesa-Nive af.
Het viel niet moeilijk om op voet van vertrouwelijkheid te
komen met de Ambonneesche bevolking. Het waren, over
’t algemeen genomen, intelligente, eerlijke, vooral leergierige
mannen en vrouwen, die in psyche niet zoo ver van ons af
stonden als b.v. de Javaan, de Maleier, de Atjeher, de Minangkabauer, de Dajak, of de Papoea. Misschien kwam dat
wel voor een deel door onze gelijkheid van godsdienst.
De Ambonneezen van Leitimor zijn Christenen. Tal van
kerkjes, waarin des Zondags, volgens den rechtzinnig-protestantschen ritus, dienst gehouden wordt, werden gevonden
langs den rijk beschaduwden weg, die liep van het Radio
station naar de residentie-hoofdplaats; het vertrouwde psalm
gezang van het westen steeg ook uit deze eenvoudige bede
huizen op; en boven den ingang las men: „Djanganlah
Takoet,, of___ „Vreest niet!” Tien Ambonneezen uit de
omliggende kampongs waren in vasten dienst van het Radio
station, dat onder wetenschappelijke leiding stond van den
Luitenant ter zee J. A. Brouwer. Deze tien Ambonneesche
werklieden — ik gebruik voor hen niet graag het woord
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„koelies”, dat de officieele betalingsstaat als „beroep” aan
duidde — droegen de namen van de Apostelen. We hadden
Mattheus, Lucas, Johannes, Marcus, Tidoris, enz. En wij
riepen hen uitsluitend met den voornaam aan. Zij hadden
wel een achternaam en meestal een van vier of vijf letter
grepen, waarvan de eerste beide steeds „Latu” vormde,
maar die was van geen nut. Latu was een afleiding uit het
Alfoersch, dat zooiets beteekende als: „Hij die vooraan
staat”. M.a.w. het opperhoofd___de koning.
Toch waren zij geen van allen koningen van den geest.
Het intellectueele opperhoofd van deze inheemsche schare
was de „mandoer”, de Makassaarsche ex-leger-gids Lato,
terwijl als onverschrokken klimmer (in den radiomast) als
drijver van den nader te noemen ossenwagen, kortom als
duvelstoejager voor gevaarlijken, koelbloedigheid vereischenden arbeid, optrad Wiro de Javaansche „tani”. Tot de
notabelen uit den omtrek behoorden Wiwi, de lichtwachter
van den vuurtoren, Lapian, het Menadoneesche hoofd der
school van Latoehalat, Latumahina, de dirigent van het
bamboe-fluit orkest in de kerk.
De zorg van de omgeving was Everardus, de visscher.
Hij ging zich wel wat dikwijls te buiten aan den „sagoweer”,
den benevelenden palmwijn uit den bloemstengel van den
sagopalm.
Wanneer de verdenking op hem rustte, werd gepoogd
zekerheid te verwerven door hem op te dragen om te probeeren op één been te gaan staan. De veelvuldigheid dezer
verzoeken schenen meer uitwerking te hebben op zijn vaar
digheid om op één been te kunnen staan, dan op zijn over
tuiging, dat het bedwelmende sap behoorde te worden
gemeden.
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HET STILLE PARADIJS.
Het Radiostation te Noesa-Nive (Ambon) was in uiterlijk
gelijk en gelijkvormig aan dat van Timor-Koepang. Alleen
was de toren, de ijzeren mast, van 85 m hoogte, van extra
staaldraad-tuien voorzien, met het oog op de .... aard
bevingen.
Kleine aardschokken kwamen herhaaldelijk voor; dan
trilden en zoemden de talrijke antennedraden alsof er een
vlucht groote vogels gelijktijdig op was neergestreken. Het
terrein, dat ten behoeve van den bouw zoo goed als kaal
geschoren was geweest, groeide weldra — buiten de grind
wegen — dicht met wild gewas, dat met paradijs-achtige
vruchtbaarheid uit den bodem opschoot; zonder dat een
menschenhand zich de moeite had behoeven te geven, het
zaad er voor uit te strooien.
Nauwelijks een half jaar had de Groote Onzichtbare
Hovenier noodig, om van de vlakgehakte landtong een liefelijken tuin te maken, met al de schakeeringen van groen,
waarmee de tropische natuur het landschap decoreert. Aan
den steilen boschrand, achter de — nog onbewoonde —
woningen der ambtenaren, waren eenige Kanarieboomen
gespaard gebleven. Deze knoestige reuzen, wier vruchten op
onze walnoten geleken, hieven de ruige kronen met manne
lijke stoerheid omhoog; fiere beschermers waren zij, op des
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Scheppers last, van de teere,
ruischende nootmuskaatboomen, wier kastanje-achtige
vruchten rijpten in den milden schaduw van den blader
tooi van den gigant. Daartusschen torenden de kloeke,
lenige stammen van de klap
pers; de gespierde zonneboomen, die driftig groeiden
naar het onverduisterde licht;
om hoog in hun top onder
een beschuttende plumeau
van gerafelde palmbladen de
trossen koele kokosnoot-bollen te laten opzwellen tot
vollen wasdom.
Onverzadigbaar dronken
deze
boomen het zonlicht in;
KAlP/iG
dat hen slank en pezig maakte
als athleten; mannelijk taai gewas tegenover de vrouwelijke
zachte, elegante „pala”-kruin, die als onze berken kon rit
selen, en die zonder de beschutting van het bladerdak van
den Kanarie zou verschroeien in de ongetemperde zenging
van den tropischen zonnebrand.
Langs den weg en in het terrein schoot de pisang — de
banaan — op; en haar vruchten waren voor ieder, die de
moeite wilde nemen om ze te begeeren. Zoo was het ook met
de „papaja”, een zacht verkoelend ooft als bij ons de meloen
of de pompelmoes.
Aan kleine donkergroene struikjes, als bessenboomen,
vlamde weldra het karmozijnen rood van de Spaansche
pepertjes. Een kleine kerstboom leek zoo’n struik, met ontel
bare kleine roode kaarsjes. Al deze gaven en nog vele andere
werden geschonken, zonder dat iemand er om gevraagd had.
IO4

Zij bloeiden op uit een bodem, dien niemand bezat of be
geerde, vóór de regeering besloot er een radiostation te
stichten.
Het groene land werd zee zonder dat een noemens
waardig strand het van het water scheidde en onder den
spiegel van dat water kleurden in alle tinten van het palet van
een veeleischend schilder, de wonderlijke bouwsels van de
koraaldiertjes. Exotische visschen schoten uit de roze grotten
te voorschijn of wendden het zilveren lijf in kalm beweeg van
vinnen, tusschen de vreemd-prachtige waterflora door.
Verder op zee, de Bandazee, die kilometers diep was en
die zóó stil en rimpelloos kon zijn, dat zij onder de overvloe
dige uitgieting van ongehinderd zonlicht een meer van kwik
of vloeibaar zilver geleek, bewoog zich af en toe een prauw
met lading voor Ambon in de richting van den baaimond.
De silhouetten van de roeiers en hun pagaaien staken scherp
gelijnd af tegen een aluinen horizon. Rustig gleed het vaar
tuig over het water; hoewel zij ver uit de kust roeiden, kon
toch — door de vreemde geleidbaarheid van de trillende
lucht — het zachte geklots der „dajongs” — roeiriemen —
worden gehoord.
Onzegbaar melancholiek klonk het primitieve gezang der
roeiers. Zij zongen niet, omdat een rustig en vreugdig ge
moed tot zingen noopte, maar om het rhythme in hun roeien
te houden. De strakke maat er van werd bevolen en gehand
haafd door een donker geboem op een ruwe trom met geitenvel bespannen: de „tataboea”.
Kilometers ver werd het langzame geroffel reeds gehoord;
dan zwelde het langzaam in de nadering en stierf geleidelijk
weer weg. Een peinzen-wekkend geluid, dat sprak van de
eenzaamheid, die kan zijn als koele balsem, maar waarin
tevens de tijd zachtjes het gif spuit, dat op ’t eind de koorts
der vertwijfeling door de aderen jaagt.
Wee den huisvester van de Ziel, die in deze verlatenheid,
waar de Schepper zelf de lengte stelt van den slinger van
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de klok die het levenstempo aftikt, wee hem, die geen trouwe
metgezel heeft aan zijn eigen gedachten.
Met huiveringwekkende grootschheid voltrokken sche
mering en duisternis telkens weer aan het einde van een zondoorgloeiden dag den ritus der voorbereiding van de neer
daling van den nacht. Wanneer in het gemoed de rust was en
de vrede om de stem der Schepping aan te hooren, dan was
het alsof zij zei: indien gij een kathedraal begeert, om in te
mijmeren over de hoofdzaken van uw leven, dan zal Ik die
voor u bouwen. Het sinistere gefladder van de „kalongs”,
de groote vleermuizen, behoorde nog bij den aftocht der
schemering, daarna lichten de sterren langzaam op tegen een
hemel van zwart fluweel___ineen groepeering, die in het
nuchtere westen ongezien blijft; tientallen krekels snerpen
hun draaggolven op de stilte; en in den grooten regenboom,
die zijn blaadjes heeft toegevouwen, toen de zon in de zee
verdween, lichten duizenden zachtgroene toortsjes en maken
van hem een grooten wonderlijken Kerstboom. De lichtjes
bewegen zich buiten de donkere contouren van zijn kruin.
Zij fonkelen met het koude schijnsel van een fluoresceerend
scherm. Het zijn de stille vuurvliegjes; zóóveel zijn er, dat
zij de sterren in aantal schijnen te overtreffen.

Zevenmaal klokt de ,,tokkeh,,, een groote hagedis, zijn
roep uit den klapperboom, de „tataboea” gromt in de verte
op zee zijn mono-rhythmisch gedreun. Het ademen der
Eenzaamheid.... het spreken der Stilte!
Een scherp gekraak van het grind op den weg, die slechts
in één richting van de eenzaamheid af loopt, verscheurt plot
seling die stilte. De peinzer ziet verschrikt uit zichzelf op.
Het koele brein sluit haastig de deuren van het open gemoed.
Wat is dat ? Gekraak in het grind ? De zachte tred van den
blootsvoetsen Ambonnees is het niet....
Het zijn schoenen. Daar naderen geschoeide voeten....
Er moet iets bijzonders gebeurd zijn, zegt het brein....
— verontrust — waarom anders die schoenen ?
Zóó was de eenzaamheid van Noesa-Nive-----haar be
koring, haar bedwelming.... haar verschrikking.

107

NOESA-NIVE’S GENEES- EN HEELKUNDIGE
DIENST.
De slanke ijzeren mast, met haar vele tuien en met haar
talrijker antennedraden terzijde van het gebouwencomplex,
verried te duidelijk, dat de bezoeker voor het Radiostation
van Ambon stond, om nog aanleiding over te laten voor
twijfel over de bestemming der nederzetting. Toch zou
niemand zich hebben behoeven te schamen, wanneer hij die
bestemming in een andere richting gezocht had, op het
gezicht van een groot aantal Ambonneesche mannen en
vrouwen (vooral vrouwen) vóór den ingang van het gebouw;
ieder met één, maar niet zelden met twee, chocolade-donkere
kroeskoppige babies in de armen.
Het was op den dag, die zulk een vreemd schouwspel te
zien gaf: inenten tegen pokken.
De mantri-vaccinateur hield dan zitting op het Radio
station, niet alleen voor de kleinen, maar ook voor de grooten.
En het was noodig, dat ’t gebeurde, want de gevreesde ziekte
woedde soms met schrik-aanjagende hevigheid.
En niet alleen de pokken___ook de cholera sloop af en
toe grimmig door de kampongs rond. Zoo erg soms, dat wij
het poorthek van het terrein sloten, de werklieden met de
Bijbelsche voornamen verboden naar huis te gaan, voor hun
eten en drinkwater (gekookt) zelf zorgden---- en iederen
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bezoeker zekere hygiënische processen lieten ondergaan,
alvorens hij de afrastering mocht binnentreden.
De geneeskundige verzorging van de bewoners van het
Radiostation was een aangelegenheid, die hoofdbrekens
kostte. Op Ambon woonde de militaire dokter, maar men
moest er toch al heel naar aan toe zijn, om hem de lange,
moeilijke reis te laten maken van vier uur gaans naar NoesaNive. Zeker! de motorboot was er ook nog. Maar het baaiwater was in den west-moesson soms geweldig bewogen; dan
was er van naderen met de motorboot geen sprake. Gelukkig
waren we allemaal nogal van een stevige constitutie, zoodat
de dokter er in ruim vier jaar tijd maar éénmaal geweest is.
Een onzer beschikte over een dik boek, een soort medische
encyclopaedie; zoo’n boek, waarvan Jerome K. Jerome ons
reeds zoo smakelijk heeft verteld. Had iemand nu b.v. pijn in
de zij en hij keek in het boek onder het hoofd: „pijn in de” en
men sloeg dan over arm, been, borst (vooral het hoofd „pijn
in de borst” overslaan!), tot dat patiënt aan de Z kwam,
dan vond men een zóó wee-makende opsomming van oor
zaken van pijn in de zij en men constateerde al lezende, de
symptomen van zooveel neven-kwalen, dat een dokter een
zoodanig menschelijken puinhoop toch moeilijk meer restaureeren kon___en de aandoening werd vergeten.
Herhaaldelijk werden we door den arts genezen.. • • per
telefoon. In een enkel ernstig geval en bij zekerheid nopens
naderende gezins-vergrooting, scheepten zich burgers en
burgeressen in naar Ambon, naar particuliere verpleging of
militair hospitaal. De hygiënisch-medische roem van NoesaNive was echter de huis-apotheek onder beheer van den
chef. In een groote kast te zijnen huize stonden de zoete
balsems, de zachte zalven, de prikkelende of doovende wate
ren, de verkoelende oliën, uitgestald in potten en flesschen,
voorzien van passende opschriften. Een handboek van den
Overste-dokter leerde duidelijk, dat b.v. „antidotum arsenici” heel wat anders was dan „sapo viridus” en het gaf
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in welke gevallen van vleeschelijke malaise deze
tevens
geneesmiddelen moesten worden aangeulte^n
je antidota bemoeiden we ons niet erg, maar de
Wuneuentum acidum borici”, resp. zincici”,,”, werd er
kwistig op los gesmeerd. Met gewoon water-----wat zeg
ik . met „Aqua”, met een paar druppeltjes bijzonder
geurend vocht, „aqua laurocerasi”, vermengd, werden ont
roerende genezingen bewerkstelligd van lijders aan dien
plaag van het menschdom: de hoest.
Het therapeutisch hoogtepunt van den dag viel nochtans
in den vroegen morgen, wanneer de „loopende patiënten”
zich aanmeldden in een geïmproviseerde polikliniek. Dan
verschenen de Ambonneesche vrouwen met haar zieke kin
dertjes.
De kleintjes, die in de slendang — den lendedoek — ge
dragen werden, hadden meestal huidaandoeningen, die erg
verwaarloosd waren. Want de moeders kwamen in den regel
eerst bij ons, wanneer zij er zelf geen raad meer op wisten
met de afschuwelijke on-hygiënische huismiddeltjes. In die
gevallen deed een fiksch bad al dadelijk wonderen en wat
verder nog noodig was, deed groene zeep en zalf. De oudere
kinderen hadden veelal schurft aan de beenen. Onder de
kraan gingen ze; en borstel groene zeep en teerzalf brachten
veel in orde. „Natura sanat medicus curat”.... gelukkig,
dat de Natuur bereid was, het leeuwendeel voor haar reke
ning te nemen.
Vele prachtige genezingen van huidziekten, been-, hoofd
en armwonden, werden geboekt; en onze moeite werd her
haaldelijk beloond met een geschenk in pisang, een bout van
een varken of een kip.
Voor koorts was er maar één middel: de chinine; hielp dat
niet, dan was ’t typhus • • • • en dan werd evacuatie bevolen.
Kan het eenvoudiger ?
Chirurgisch ingrijpen viel natuurlijk buiten de be
voegdheid van den staf van dezen medischen voorpost.
no
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Tenslotte kan niet iedereen een Albert Schweitzer zijn.
Eenmaal kwam een patiënt om hulp, die een zonderling
gevormden duim vertoonde. Tengevolge van den beet van
een wild zwijn, was de wond tot een kruisvormige vleeschwoekering uitgegroeid.
„Hooggeachte dokter,” schreven wij aan den arts te Ambon, „wilt u dezen patiënt zelf behandelen, zijn duim eischt
waarschijnlijk chirurgisch ingrijpen ?”
„Overhandig dezen brief aan „toean dokter” in Ambon,”
zeiden wij tot den man met den wanstaltigen duim; „hij zal
je dan helpen; hij kan dat beter dan wij.” Over een mogelijk
ingrijpen met het mes van den chirurg spraken wij uit een
oogpunt van tact niet, want dit zou den man niet aangemoedigd hebben, den tocht naar Ambon te aanvaarden.
Den volgenden dag bezorgde de slimmerd bij ons een
antwoord-briefje van den arts.
„Heeft de dokter niets aan je duim gedaan ?” informeer
den wij, wat verbaasd en ook een tikje naar den bekenden
weg, want het lichaamsdeel zag er uit als gisteren.
„Tida Toean!” (Neen!) sprak de man onbewogen.
„Amice!” schreef de dokter. „Het spijt me, dat ik je niét
van dienst kan zijn; patiënt stuurde zijn broer---- ”
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IN ’T WESTEN DREIGT NIEUWS.
De lezers, die tot dusver de volharding bezaten om dit
boek te blijven lezen, zullen al wel vermoed hebben, dat wij
niet op het Radiostation Noesa-Nive (Ambon) zaten met de
opdracht om te mijmeren in de eenzaamheid en de stilte, noch
om de inlandsche bevolking, zoo goed en zoo kwaad als ’t ging,
genees- en heelkundig te verzorgen, noch ook om de natuur
te bewonderen in haar veelzijdigheid en haar vruchtbaarheid.
Wij zaten er om de proeven te nemen, die moesten uit
maken of de radiotelegrafie later op grooter schaal in den
indischen archipel zou kunnen worden toegepast.
Het feit, dat er nu in Indië zooveel van de radiotelegrafie
gebruik gemaakt wordt en dat de toepassing er van geculmi
neerd heeft in een radio-telefoon-verbinding met het moe
derland, bewijst, dat deze onzekerheid in positieven zin is op
gelost geworden. Het schema voor die proefnemingen was
grondig uitgewerkt onder opperleiding van Ir. C. J. de
Groot, met medewerking van de toenmalige Luitenants ter
Zee J. A. Brouwer en G. C. Holtzappel. Zij waren resp. leiders
der proefnemingen op Sitoebondo (Java), Ambon en TimorKoepang.
Een jaar lang zou er dag in dag uit (Zondags niet) op een
groot aantal uren geseind worden onder aanteekening van
gegevens over temperatuur, weersgesteldheid, vochtigheids112

graad van de lucht, luchtstoringen, gebruikte golflengte,
energie, enz., enz. Het hoofdgegeven, waar wij nieuwsgierig
naar waren, was nochtans het aantal woorden, dat in een be
paald tijdsverloop kon worden overgeseind. Welke woorden
wij in die tallooze uren overseinden, was onverschillig en aan
gezien geen mensch ter wereld in staat is, een jaar achtereen
dagelijks gedurende een groot aantal uren verstandige woor
den over te seinen, waren er ongetwijfeld een massa onver
standige, althans zinlooze, bij. Onder deze onverstandige
woorden zou ik niet gaarne rekenen de talrijke volzinnen,
waarin de leiders hun conclusies uitwisselden, of waarin zij
hun radio-technische spiegelgevechten hielden. Maar waren
er geen reëele „nota’s”, dan werd de fantasie ingeschakeld en
dan hadden wij het over de meest onwaarschijnlijke dingen,
waarbij zelfs Claudius Civilis, bij zijn beroemd onderhoud aan
de afgebroken brug, aan den Romeinschen veldheer Cerealis
een hunnebed toeschoof en zei: „gaat u zitten”. Minstens
eens per maand werd een „etmaal-proef” ingelascht; dan
knetterden de vonkzenders dag en nacht. Wie precies over
den loop van deze proeven wil worden ingelicht, schaffe zich
Dr. de Groot’s standaardwerk aan: „Radiotelegrafie in de
Tropen”. Na verloop van tijd werd het publiek op de eilanden in
de gelegenheid gesteld om van de radioverbinding gebruik te
maken. Wij verzonden en ontvingen telegrammen over de
noteering van copra (gedroogd klappervleesch), over tjengke
(kruidnagelen), pala (nootmuskaat), boenga pala (foelie). Wij
veroorzaakten opgewondenheid en vreugde of neerslachtigheid
en leed (al naar ’t geviel) door de melding van overplaatsingen,
wij ontketenden reuze-fuiven door het opnemen van bevorde
ringen, blijdschap na geslaagde examens, vurig begeerde ver
lovingen, of dankbaarheid na ziekten met gunstigen keer. Ook
leefden wij mee met hen voor wie wij droeve tijding moesten
doorgeven en wij zelf werden daar niet voor gespaard.
Drie ambtenaren bedienden om beurten den seinsleutel op
Ambon; voor alle drie in die vier en een halfjaar, dat wij
“3
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er waren, droeg de aether een treurig bericht. Onze collega
op Sitoebondo was in zulke gevallen een man met fijn gevoel.
„Wie zit daar ?” informeerde hij in de taal van het Morseschrift. De dienstdoende ambtenaar antwoordde dan met
het noemen van zijn naam. Laat ons zeggen dat die naam was
A. Dan zei Sitoebondo: „roep B even”. En dan zette B zich
aan ’t toestel om letter voor letter op te schrijven, dat de vader
of moeder van A in Nederland was gestorven.
Dat waren verschrikkelijke oogenblikken, waarin we op
elkaar toetraden en eikaars handen zwijgend grepen. „Is ’t
mijn vader
„Neen! de moeder van je vrouw.... ”
Zoo rolde ons dienst- en ons particuliere leven zonder
merkbare afscheiding voort.
In den Oostmoesson — waarin het op Ambon regent —
hadden wij dikwijls de grootste moeite om onze telegrammen
uit de oorverscheurende cacophonie van luchtstoringen te
voorschijn te visschen, of ze aan Koepang of Sitoebondo ver
staanbaar te maken.
Een enkele maal was ’t zóó verschrikkelijk, dat we niet of
nauwelijks het geluid van ons tegenstation konden hooren.
Dan bleven we heele nachten op het station, telkens weer
beproevend om contact met elkaar te krijgen. Want ’s nachts
ging ’t altijd beter dan overdag. Kwam dan om vier uur vijf en
dertig in den morgen (Midden Javatijd) of om kwart over
vijf plaatselijken tijd (wij leefden op Ambon 40 minuten later
dan op Java) het eerste licht van een nieuwen dag, dan
staakten wij onze pogingen tot half zeven ’s avonds. Want na
zoo’n nacht was het overdag met de correspondentie hopeloos
gesteld. Deze periode’s van verstoorde gemeenschap deden
zich niet veelvuldig voor, maar zij duurden toch altijd twee of
drie etmalen aan één stuk
Tegen „bootdag” — eenmaal in de veertien dagen — werd
het stationsrapport voor het hoofdbureau in Batavia geschreven.
In hemdsmouwen zaten wij dan achter de schrijftafel met een
lap vloeipapier onder de polsen en pareltjes op 't voorhoofd.
114

De thermometer wees dan niet zelden 33 graden Celsius.
In deze rapporten aan Batavia vroeg ik voor ons maat
schappijtje verschillende gunsten, die het Hoofdbureau zoo
eenigszins mogelijk verleende. Aan het verzoek om een com
municatiemiddel met Ambon, gaf Batavia gehoor op een on
vermoede wijs.
„Gelet op de conditie van den weg en het geaccidenteerde
terrein”, aldus schreef onze hoogste chef, „kunt gij als trans
portmiddel binnenkort verwachten een wagen en twee ossen,
bestemd om dezen wagen te trekken.” Dat was een opwindend
bericht voor de nederzetting; twee ossen zouden we moeten
gaan verzorgen. „Wie heeft er verstand van ossen?”___
„dat moet Wiwi zijn”, vonden we allemaal. „Wiwi!”, zeiden
we tegen onzen eenigen Javaan, „er komen twee ossen....
daar moet jij voor zorgen!” „Baik toean!” (Goed mijnheer!)
sprak onze toren-acrobaat onverstoord.
*

*

*

„Is er nog nieuws onder de zon ?”, vroeg de militaire Com
mandant mij op 29 Juni 1914 in het hotel Soselisa te Ambon;
toen ik daar ambtshalf één dag vertoefde.
De man van het Radiostation in Ambon was als nieuwsbron
minstens gelijk aan een Nederlandsch ochtendblad, moet
men begrijpen. „Nou en of!” zei ik, „we krijgen twee ossen
I”
op Noesa-Nive
Dit nieuwtje liet niet na indruk te maken, want op een af
gelegen buitenpost is men niet veel gewend. „O ja! en dat is
waar ook---- vanmorgen vertelde Sitoebondo mij, dat er
weer hommeles is op den Balkan; Aartshertog Frans Ferdinand en zijn vrouw zijn in Serajewo vermoord.”
I”
„Zoo!” zei de Militaire Commandant, „dat is ernstig
!” zei de vrouw van den dokter....
„Verschrikkelijk
„maar wat dol---- dat bericht van die ossen!”
*

*

*

Ontzaglijke gebeurtenissen wierpen
vooruit.... maar wij zagen ze nog niet.

haar

schaduwen
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AAN DEN VOORAVOND VAN EEN CATASTROPHE.
Een doelloos pelgrim, die in den avond van den 3en
Augustus 1914 toevallig zou hebben vertoefd te Noesa-Nive
(Ambon), zou hebben opgemerkt, dat er in de besloten radionederzetting iets bijzonders aan de hand was.
Uit de wijd-open vensters van de achtergalerij van de chefswoning straalde een licht van zóó buitensporige kaarssterkte,
als drie petroleum-lampen, twee aan den wand en één boven
de tafel, slechts vermochten te ontwikkelen.
Een tafel van groot formaat in die achtergalerij was feestelijk
gedekt. Een ruiker canna’s (een bloem die op de gladiolus
lijkt) stond in het midden; links en rechts daarvan orneerden de
groene slingers der „bruidstranen”, een liefelijk klimop met witte
en roze bloempjes, en enkele takjes met purperbloemige „bou
gainville’s”, het nog nimmer gebruikte Nederlandsche damast.
Om de tafel geschaard zaten de drie administratieve amb
tenaren van het Radiostation met hunne vrouwen, de tech
nische ambtenaar (vrijgezel) en___de hoofdpersoon van den
avond, het middelpunt in dit bescheiden feestvertoon: de
leider der proefnemingen, de zee-officier, die nu na vol
tooiden arbeid van ons afscheid ging nemen, om naar Java
en verder naar Nederland terug te keeren. Aangezien er in
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ons maatschappijtje van acht Nederlanders altijd een prettige
verstandhouding had geheerscht, ook al ontken ik de gebrui
kelijke kleine wrijvingen niet, was er van terughoudendheid in
de tafelkout geen sprake. De scheidende leider werd hartelijk
en oprecht toegesproken; want aangezien alle aanzittenden
dagelijks met elkaar omgingen en weken, soms maanden ach
tereen in geen ander blank gezicht konden kijken, dan in
dat van de 7 lotgenooten, was er geen kans maar ook geen
noodzaak — om vleiende leugens te reciteeren.
Wij verloren in den leider 12V2 procent van onze bevolking
en — wat ernstiger was — een grooter percentage aan intellect
en conversatie.
In de gesprekken-pauze’s dachten we allemaal wel even
met een gevoel van pijn aan de naderende scheiding. Een van
de acht ging terug naar Java, naar Nederland, naar de beschaving
dus. En wij zouden blijven in de verlatenheid; onze toekom
stige arbeid zou zelfs de bescheiden opwinding en de afwisse
ling van de proefnemingen ontberen. Het eenige lichtpunt
bleef de wagen met de twee ossen, die Batavia ons had be
loofd. Onder de koffie en een sigaar zaten wij nog langen
tijd in de open voorgalerij met elkaar te praten; en als wij
zwegen keken wij naar buiten, waar de tropennacht onder
beklemmenden luister heerschte. Vrede en stilte en weemoed.
Het was Maandag de 3e Augustus geweest en de 4e
Augustus naderde.
Drie dagen achtereen had de morseseinsleutel gerust. Het
Radiostation was gesloten geweest. Op Zaterdag 1 Augustus was
vrijaf gegeven voor de periodieke schoonmaak der machines.
Zondag 2 Augustus was een rustdagen op Maandag 3 Augustus
werd de verjaardag van H.M. de Koningin-Moeder gevierd ;zooals gebruikelij kis wanneer H. M.:’s verjaardag op een Zondag valt.
Dinsdagmorgen den 4en Augustus om acht uur bliezen wedus
voor de eerste maal na drie dagen rust de samengeperste lucht
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weer achter den zuiger van den benzinemotor; de machine sloeg
aan, de dynamo’s zoemden,de hoofdtelefoon werd omgegespt, de
vonken knetterden den oproep naar Sitoebondo door den aether.
Ik kan nauwelijks een meer opwindend oogenblik in mijn
gansche leven aanwijzen, dan dat wat nu volgde. Geagiteerd
roffelde Sitoebondo zijn mededeelingen naar ons toe. „Heb
vergeefs geprobeerd jullie te pakken te krijgen.... Europa in
vuur en vlam.... Duitschland en Oostenrijk in oorlog met
Rusland en Frankrijk.... Engeland verklaart oorlog aan
Duitschland.... Duitsche troepen zouden Nederlandsche
grens overschreden hebben.... ga er onmiddellijk voor zitten,
heb pakken telegrammen voor den Resident en voor het garni
zoen ... en denk er om correspondentie met de vloot gaat vóór
alles... je krijgt daarvoor een code! luister uit naar de Duitsche
kruisers „Gneisenau”, „Scharnhorst”, „Leipzig” en „Dresden”... Japansche vloot uitgevaren met onbekende bestemming”.
De eene verbijsterende mededeeling volgde de andere. De
Resident kreeg in geheime taal gestelde depêches, de militaire
commandant dito, onze leider, die nog een laatste afscheids
bezoek bracht, kreeg order om te blijven.... het verbluffende
nieuws verspreidde zich onder de leden van onze kleine kolo
nie en nog vóór de laatste guirlandes van bruidstranen en
bougainville’s van de feesttafel van den vorigen avond waren
weggeruimd, bracht een militair piket uit Ambon een hoe
veelheid dynamiet om de radiotoren op te blazen en om de
vitale machinedeelen van ons station te vernietigen---- wan
neer het noodig mocht zijn. Zij die dienst hadden, en de
vrouwen, groepten bij elkaar, en bespraken de verschrikkelijke
dingen die gebeurd waren; en zij poogden zich een voorstelling
te maken van het grooter onheil dat uit deze ontzettende wer
veling van ontstellende feiten moest voortspruiten.
Een depêche van onzen hoogsten chef, gelastte ononder
broken dag- en nachtdienst voor alle drie radiostations. Sitoe
bondo was onze, graag gehoorzaamde, dictator. 1600 K.M.
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was het station van ons verwijderd.... maar wij hingen aan
zijn lippen, ook al praatten wij met. ... de handen.
Af en toe vroegen schepen ons om nieuws. Duitsche,
Engelsche, Nederlandsche, Japansche schepen. Een koorts
van opwinding, onzekerheid, verbijstering trilde in de vragen,
die ons in morsetaal gesteld werden. Met onze antwoorden
moesten wij voorzichtig zijn... . Was onze Japansche vriend,
dien wij nooit gezien hadden, de marconist Takahashi van de
„Tango Maru”, nu misschien niet onze vijand... . Konden
wij nu een anderen vriend, den „Funkentelegraphen Obermaat” van den kruiser „Leipzig”, die 14 dagen geleden onze
gast geweest was, nog wel vrijuit te woord staan, zonder
landsbelangen te schaden ? Af en toe hoorden wij het geroep
van DASM aan DASG.... een onbekend sein.... maar
dat kon ons niet misleiden.. dezen zangerigen vonktoon zou
den wij uit duizenden aetherstemmen herkend hebben....
het waren de seinen van de „Gneisenau” en de „Scharnhorst”. En uit de sterkte er van leidden wij af, dat zij vrij
dicht bij waren. Uit Soerabaja werd ons gemeld, dat het
Nederlandsch-Indisch eskader onder Schout-bij-Nacht Bauduin had zee gekozen. Wij zouden er naar luisteren. Al wat
er aan aandacht en intellect gegeven kon worden, was tot het
uiterste gespannen.... maar er zou nog meer gevergd worden.
Brand!.... werd geroepen. Terreinbrand. Giftig dikke rook
wolken stegen uit het voor-terrein op. Het droge dorre lange g ras
had vlam gevat.. .alang-alang-brand. Het vuur werd door den
wind naardebenzine-bergplaatsgejaagd... „De Japanners!..
werd geroepen, „dat hebben de Japanners gedaan!
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AVONTUUR MET EEN KAPERSCHIP.
Een alang-alang brand lijkt altijd erger dan hij in werke
lijkheid is. Het is een angstig vrees-oproepend gezicht, die
wild kolkende, grijze rookwolken boven het terrein; voort
jagend op den wind. Stukjes verkoolde grashalm worden in
duizendtallen al wervelend meegevoerd. Rossig schijnsel van
woestspelende vlammen boort af en toe door de rookkolken
heen. Een prikkel als van den rook van brandend hout, doet
de oogen tranen. Het ziedt en buldert met op en neer gaand
rumoer; millioenen pezige bladschachtjes ploffen en sissen;
de stengels uit de bamboestoelen springen met een knal uiteen;
sappig groen van kruipvruchten spettert als vet in de pan. Met
snorrenden overmoed klimmen de vlammen in de klapperstammen en zij laten niet af vóór dat de palmbladkroon de
gespreide armen heeft laten zinken. In de asch, aan hun voet,
vallen de geroosterde kokosnootbollen met een plof.
Het eenige bruikbare afweermiddel tegen den alang-alang
brand is de methode, die doeltreffend is bij westersche boschen heidebranden: n.1. het schoonkappen van een breede
strook grond. Het komt er dan op aan om een juiste schatting
te maken van de voortplantingssnelheid van het vuur; opdat
de kaalgeschoren brandgang gereed kome vóór de vlammen de
brandweer hebben bereikt. Wij deden op Noesa-Nive ook
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zoo, met hulp van de, inderhaast opgeroepen, kampongbevolking. Mannen en vrouwen sloegen met „parangs”,
groote hakmessen, de alang-alang néér; terwijl het personeel
van het Radiostation, zekerheidshalve, een aantal vaten benzine
uit het pakhuis in zee rolde. Zij dreven daar veilig in een stil
haventje, dat door koraal-rots gevormd was; en na eenige
uren, toen de brand geluwd was, werden zij weer op den wal
getrokken. Vóór de opengehakte strook hield het vuur halt:
la bataille cessa faute de combattants\ Zwart als negers keerden
wij weer op het station terug, waar onze collega nog altijd de
meest opwindende telegrammen opnam.... de alang-alang
brand in Europa woedde met toenemende hevigheid door.
Niemand scheen hier meer een brandgang te kunnen
kappen.... omdat er geen terrein meer was waar het vuur
niet reeds woedde. De Japanners van Ambon werden echter
in eer hersteld, omdat een onderzoek naar de oorzaak van den
brand uitwees, dat roekelooze visschers een houtskoolvuur
hadden veronachtzaamd.
Op het Radiostation begonnen nu de lange nachtwaken. Wij
hoorden de Duitsche vloot onderling seinen wisselen over een
machinedefect van de „Scharnhorst”. Admiraal von Spee
correspondeerde met de „Emden” onder von Müller; dit was
het eenige Duitsche oorlogsschip, dat zich niet bij het groote
smaldeel bevond, dat later bij de Falkland-eilanden door een
Engelsch eskader, onderadmiraal Sturdee, zou vernietigd wor
den. Alle seinen gingen in code.... maar, zóóveel ontcijferden
wij er wel van, dat wij begrepen, dat de Duitsche vloot riep
om het koopvaardijschip de „Markomania”; opdat het haar
van steenkool zou voorzien. Onze taak was het nu om mee
te helpen zorgen, dat dit kolen laden niet zou geschieden in de
territoriale wateren. Daartoe werkten wij samen met het
Nederlandsche oorlogsschip „Tromp”, dat onder bevel stond
van kolonel Umbgrove met den toenmaligen luitenant ter
zee (nu afgetreden vlootvoogd in Nederl.-Indië) Ten Broecke
Hoekstra als artillerie-officier. Er was op allerlei terrein een
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„Umwertung aller Werte” waar te nemen, want de comman
dant van de „Van Gogh”, het opnemingsvaartuig voor hydro
grafische doeleinden, dat af en toe Ambon aandeed voor ravitailleerings-doeleinden, voer nu van Soerabaja naar de vloot
met een lading.... varkens; bestemd voor de vleeschprovisie
aan boord der schepen, inplaats van bij ons te komen ten
nissen.
Op een avond leidden wij uit de sterkte van de morseteekens van de „Emden” af, dat hij niet zoo heel ver uit de
buurt kon zijn; en wij deelden onze bevindingen mede aan
de „Tromp”, die trouwens zelf ook al buit had geroken.
De „Tromp” rondde juist het eiland Saleier, ten oosten
van Celebes, toen hij de „Emden” „en flagrant délit” be
trapte kolen over te nemen uit de „Markomania” op verboden
terrein. In groote spanning luisterden wij deze ontmoeting
af---- die volgens later vernomen verklaring aldus verliep:
De 24 cm. vuurmonden van de „Maarten Harpertszoon”
werden op de „Emden” gebakst; nu beide bodems stil lagen
was de „Tromp” meester van het terrein. De „Emden” had
geen zwaarder geschut dan enkele 15 cm. kanonnen; welis
waar kon hij 24 mijl „loopen”, tegen de „Tromp” maar
15, als men de ketels tot barstens toe opstookte, maar dat
legde nu geen gewicht in de schaal.
Met de granaten, uit de munitie-bergplaats aan dek ge
bracht, werd een afwachtende houding aangenomen en per
officier van piket werd kapitein von Müller gesommeerd om
de onzijdige Nederlandsche wateren te verlaten. Aan deze
sommatie werd — na een uitwisseling van hoffelijkheden —
terstond voldaan. Wij bleven in voortdurend contact met
onze vrienden van de Marine en op een gegeven morgen
zagen wij een rookpluim aan den horizon der Bandazee. „Zijn
jullie dat daar in het Noordwesten?” vroegen wij per Radio
aan de „Tromp”. — „Ja, dat zijn we,” luidde het antwoord,
„we komen naar (dit in code) Ambon.” Een oogenblik later
seinden we: „het lijkt wel een optocht, wie zijn er allemaal bij
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U ?” In code antwoordde de „Tromp”: „ik ben hier met den
torpedobootjager „Wolf” en we begeleiden de Duitsche koop
vaardijschepen „Linden” en „Ulm”, in beslag genomen in
een haventje van Ceram”. Dit waren de eerste neutral iteitsschenders, die onze vloot inrekende. Een paar uur later pas
seerde het convooi Noesa-Nive en stevende de baai binnen.
Wij hadden op den 85 meter hoogen toren de vlag doen
plaatsen door Wiro. Op een sein van beneden streek Wiro de
vlag als een groet. De „Tromp” salueerde terug. De vuur
toren vanNoesa-Nive heesch de vlaggenteekens uit het Inter
nationale Seinboek. De „Tromp” had contact met het land.
Het „land”, dat volgens onzen zee-officier, leider der proeven,
omschreven moest worden als: „een steenachtige verheffing
van den zeebodem, bestemd tot het vestigen van vuurtorens
en andere geleide-bakens voor den zeeman”.
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HET LEVEN DES BANNELINGS EN ZIJN
HOOGTEPUNTEN.
^

Zoo rijde zich op het stille Noesa-Nive het
eene jaar aan het andere. Vertier en ont
spanning was er niet. De kleine kolonie
4
ontmoette elkaar des avonds geregeld
aan het zeestrand----waar de tijd gekort werd
•/
met prauwvaren op de
Bandazee of met zwem
men in een ondiep bekken,
dat door koraalrots van
de zee was afgesloten.
Er was verder een geïmproviseerde tennisbaan onder den
mast van het station... en dan---- niet te vergeten! thuis,
dat monument van verstrooiing in de Indische verlatenheid:
de leestrommel. Iedere twee weken bracht de Paketvaartboot
post en couranten voor ons in Ambon aan. Een van de Amboneesche beambten van het radiostation haalde deze post op.
Steeds was het een oogenblik van opwinding, wanneer de
groote postzak werd leeggehaald en zijn inhoud onder de
rechthebbenden verdeeld.
Af en toe, moesten de mannelijke helften der gezinnen,
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aan ’t werk om voor de vrouwen een brood-oventje te
maken. Want wij waren, door den grooten afstand, waarop
wij ons van de hoofdplaats bevonden, gedwongen om zelf
brood te bakken. Het deeg voor dit brood, werd tot rijzen
genoopt, door toevoeging van sagoweer; een gistend vocht,
dat van den sagopalm werd genomen. Voor het bakken van
dit brood was een oventje noodig, dat wij vervaardigden van
twee leege petroleumblikken. Het is moeilijk te begrijpen
wat er van Indië terecht zou komen, wanneer er eens geen
petroleumblikken waren. Zij dienen letterlijk overal voor.
Zij worden gebruikt als wateremmers, als bewaarplaats voor
rijst, te veel om op te noemen. Op Kapan (Timor) had de
militaire bezetting, van een groot aantal petroleumblikken,
waar zij de bodems uit had verwijderd, een complete water
leiding gemaakt; waarmee de moestuin werd geïrrigeerd.
Twee van deze petroleumblikken waren voldoende om er
een prachtigen broodoven van te maken. De onwennigheid
inzake het bewerken van scherpgekant blik, bezorgde den
makers wel een paar handen, die deden vermoeden of zij in
Nederland met de kat gespeeld of bramen gezocht hadden,
maar dit ongemak was van voorbijgaanden aard.
Een hoogtepunt per jaar was de receptie op 31 Augustus
(Koninginnedag) bij den resident van Ambon.
Alle ambtenaren uit het gewest, die zich van hun stand
plaats mochten en konden verwijderen waren daar present.
Het was de eenige dag des jaars, waarop wij in zwarte gelegenheidskleeding verschenen. Zelden zal er bij een plech
tigheid een zóó gemengd gezelschap verzameld zijn geweest,
als dat wat aanwezig was op een groote receptie bij den resi
dent in Ambon.
Daar loopt b.v. een kapitein in een vreemdsoortig uniform.
Het is geen officier van het Nederlandsch-Indische leger;
dat kunnen wij terstond waarnemen, want er zijn talrijke
officieren van dat leger ter receptie. Wanneer wij echter den
vreemd uitgedosten officier eens scherp opnemen, vragen
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wij ons af, waar wij dit gezicht eerder gezien hebben. Er gaat
ons weldra een licht op. Het is de eigenaar van een der twee
groote hotels ter plaatse.
Hij is niet minder dan kapitein-commandant van de Ambonsche schutterij. Nergens elders in Indië vindt men nog
zoo’n instituut. De Amboneezen zijn er zwaar op gesteld;
waarschijnlijk om deze gesteldheid heeft de regeering Ambon
in het bezit van zijn schutterij gelaten, hoewel het korps
thans opgeheven heet te zijn. Wij zien verder een aantal
marine-officieren. Behalve den zee-officier, leider der proef
nemingen op het radiostation, zien wij commandant en
officieren van het opnemingsvaartuig „Van Gogh”.
Er zijn verder een aantal officieren van de Gouverne
mentsmarine, van de Paketvaart en van de geconfiskeerde
Duitsche koopvaardijschepen. De „burgers” zijn aanwezig
in groote verscheidenheid van ambtelijken- en maatschappelijken welstand en aanzien. Aanzien en welstand spiegelen
zich vrij nauwgezet af in snit en leeftijd van den zwarten rok
dien zij dragen.
Alle rassen uit den archipel zijn vertegenwoordigd. Daar
is b.v. de welgedane kapitein-chinees (hoofd van de brand
weer). De kapitein der Arabieren heeft het uiterlijk en de
kleeding van de aartsvaders. Er zijn ook tragische figuren
aanwezig. Het zijn de ballingen. Zie b.v. dien kleinen Javaan,
daar, met zijn nauwsluitenden hoofddoeken zijn kris tusschen
den lendedoek gestoken. Het is een kleinzoon van den
Javaanschen vorst Dipo Negoro, die den Java-oorlog ont
ketende. De zonden van de vaderen worden hier wel zwaar
geboet. Zwijgend en stil schuifelt de kleine, droevig uitziende
Javaan tusschen de gasten door. Een man met een Panama
hoed in de hand, zou voor een Australischen parelvisscher
kunnen doorgaan, maar wie hem daarvoor houdt, vergist zich
schromelijk, want hij is niemand minder dan de ex Sultan van
Atjeh. Ook hij is een balling, maar klaarblijkelijk weet hij zich
beter in zijn lot te schikken dan de nazaat van Dipo Negoro.
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Nadat alle aanwezigen zich in groepen hebben verdeeld:
officieren, ambtenaren, handelsmenschen, etc. voert telkens
de leider van de groep kort het woord tot den resident,
waarbij hij de gelukwenschen aanbiedt ter gelegenheid van
den verjaardag van H.M. de Koningin. Na dit ceremonieele
gedeelte, verzamelt de resident alle aanwezigen in onge
dwongen dooreenmengeling om zich heen en spreekt hen toe.
Eerst in het Nederlandsch en daarna in het Maleisch.
Een drie maal herhaald „hoera” wordt ten slotte aange
heven op het welzijn der landsvorstin.
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OP HET BEVENDE EILAND STERFTEEN... SPIN.
De deputatie van het radiostation keerde des middags met
de motorboot weer naar Noesa-Nive terug. Na ongeveer
anderhalf uur varen, zetten de kolonisten weer voet aan wal
op den rotsachtigen bodem van de aanlegplaats.
De stilte van den avond en later van den nacht, de schoone
sterrenhemel waren grootsch en beklemmend. Tegen den
nog even lichtenden avondhemel silhouetteerden, diep zwart,
de groote lijven van de „kalongs” de Indische vleermuizen.
De vensters van het radiostation zijn verlicht. Den geheelen nacht wordt er dienst gedaan; er wordt alleen geluis
terd, want de telegrammen van den dag zijn alle uitgewisseld.
Het is Augustus en de verbinding is uitstekend; voor de ge
sprekken met Sitoebondo is de hulp van Koepang niet noodig.
Wij luisteren alle drie uit op de z.g. scheepsgolf; de 600 m;
het zeegedeelte, waarin ons eiland ligt is niet al te druk be
varen, zoodat wij zelden door een schip worden aangeroepen.
Sitoebondo heeft het wat drukker.
Woord voor woord volgen wij zijn gesprekken met de
schepen in de Javazee en zelfs de Singapore-booten in de
Straat van Malakka kunnen wij gemakkelijk volgen. Het
trompet-toontje van de Australische stations klinkt vlakbij.
Aan een klein verschil in het roepteeken van het station
merken wij of het Port Moresby is of Perth of Port Darwin.
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Er is een havenstaking uitgebroken in Darwin en dat geeft
nogal wat bedrijvigheid in de lucht. Wij hebben toch niets
anders te doen en daarom luisteren we maar naar het verhaal
van de „Houtman” van de Paketvaart, die met Port-Darwin
in gesprek is over de vraag, welke haven het schip het best
kan binnenloopen. Het is doodstil op het station, want ook de
28 paards benzinemotor in de machinekamer, ongeveer
vijftig meter van ons verwijderd, staat stil. Een druk op den
knop van de electrische bel is voldoende om hem snuivend,
onder den eersten impuls van de tien atmosfeeren saamgeperste lucht, aan den gang te zetten, wanneer wij electriciteit
noodig hebben voor het uitzenden van teekens. Alle deu
ren en ramen staan wijdopen, want het is zoel en drukkend.
Er is iets dreigends in de atmosfeer, schoon toch de hemel
wolkenloos is, met de sterren als zilver gestrooid op zwart flu
weel. Op de zee zoemt het donkere geboem op de „tataboea”
in de prauwen, die koopwaar naar Ambon vervoeren. De
telegrafist, met de hoofdtelefoon om, rookt zijn pijp en hij
leest de courant van veertien dagen terug.
Kikvorschen kwaken in de buurt van de steunpardoenen
van den radiomast. Op den weg langs het station kraakt even
het grint onder den stillen tred van den ongeschoeiden voet
van een laten visscher. Krekels snerpen hun lied buiten in
de struikjes der spaansche pepertjes; vuurvliegjes dansen
in de kruin van den papaja-boom. In de hoofdtelefoon
zingen de morse-toontjes der tallooze radiostations, honder
den, soms duizenden kilometers van elkaar verwijderd, hun
klagelijk lied. Een van de oorschelpen der hoofdtelefoon is
van het oor afgebogen, zoodat de telegrafist met een oor
met het andere
luistert naar de stemmen uit den aether.
oor laat hij de geluiden van den tropennacht waarnemen.
Want het brein is onrustig; het wil geïnformeerd blijven
nopens hetgeen in de omgeving voorvalt. De stationsklok,
die den Midden-Java-tijd aanwijst, tikt de seconden haastig
weg. Het is twee uur in den nacht op Java; dus bij ons tien
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minuten over half drie. Nog één uur en 20 minuten en de af
lossing zal verschijnen. De vrede van den nacht draagt een
masker.
Geen zintuig ziet het, maar de ziel heeft het ontdekt. Plot
seling valt dat masker.
Het is of het stationsgebouw de beklemming als een wezen
heeft gevoeld.... een angstige huivering vaart er over heen,
de vensters trillen mee. Van buiten klinkt terzelfdertijd het
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geluid van een ontzettende rilling van de talrijke antenne
draden. Het is of een monsterachtig groote vlucht zware
vogels, gelijktijdig opgeschrikt, met breeden wiekslag van de
draden wegvliegt. Wild trillen die draden, met donker ge
zoem, alsof opeens tientallen omfloerste kerkklokken aan het
luiden geslagen zijn, zoo klinkt het. Krekels en kikvorschen
zwijgen opeens. Geen ander geluid is er dan dat van de wildzwiepende draden.... vlagen van aanzwellend en wegster
vend klokgebeier___ uit naburige dorpen lijken het;
... .voor een waarnemer in het vaderland is het zoo. —
Want in Indië, althans op onzen eenzamen post, luiden geen
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klokken. Er is geen kerkklok mijlen in den omtrek. De tele
grafist, vliegt op uit zijn stoel; hij werpt de hoofdtelefoon,
die hij haastig heeft ontgespt, op de tafel en snelt naar buiten.
Dit sinistere verschijnsel is hem maar al te zeer bekend. Het
is een aardbeving. De aarde trilt. Het gebouw wordt op en
neer bewogen, de groote 80 meter hooge toren ook; hij rukt
aan de draden, die hij draagt, als de stok van het regenscherm
de baleinen.
.Als de slanke ijzeren naald moet vallen, onder de heftig
heid der beving, dan moec hij bij voorkeur naast den telegra
fist vallen.... daarom snelt hij naar buiten en wacht af wat
er verder gebeurt. De huivering der aarde heeft slechts
enkele seconden geduurd, misschien zelfs maar een onderdeel
van een seconde. De toren staat rustig en ongedeerd. Fel
zwart contrasteert zijn filigranen vakwerk tegen den even
lichteren hemel. Alleen bewegen de zware staaldraadtrossen,
waarmee hij, juist met het oog op het aardbevingsgevaar
extra is afgespannen, zachtgolvend op en neer. De inlandsche
machinist is uit de machinekamer gekomen. Wanneer hij de
telegrafist buiten ziet rondsnuffelen bij de zware afspanningen
van den toren, om te inspecteeren of er schade is toegebracht
aan de betonnen afspanhuisjes, zegt hij: „Kojang tanah,
toean!”
Ja Amat___inderdaad: een aardbeving.
De luisterdienst wordt weer hervat. Dit huiveren der aarde
is geen zeldzaamheid; maar het verontrust toch telkens weer.
Nog altijd leeft op Ambon de herinnering aan de groote aard
beving van 1898; toen een groot deel van de hoofdplaats ver
woest werd en talrijke inwoners het leven verloren bij de
ramp.
In de hoofdtelefoon twetteren de veelstemmige morsetoontjes der schepen en kuststations verder. Een verfrisschend
koeltje strijkt door de openstaande galerij deuren binnen.
De telegrafist neemt het stations-dagboek vóór zich en schrijf
daarin: „2 uur 3 minuten, lichte aardschok, geen scha e .
13:1

Om vier uur in den nacht wordt de machine aangezet ___
er moet even een verstandhoudingssein gewisseld worden
met Koepang en met Sitoebondo. De naalden van de volt- en
ampèremeters op ’t schakelbord, kruipen langs de cijfers. De
veertjes in den frequentie-meter trillen van o tot 500. Even
voorbij de 500 vliegt de aldus geregistreerde trilling.... maar
dan keert zij gehoorzaam terug en blijft onder dit cijfer
staan.
Deseinsleutel wordt neergedrukt, het relais dat den grooten
energiekringsluit, klappert. De oproep zingt uit in den aether.
„P. K. C., P. K. C. van P. K. E.,, Zoodra de ontvanger weer
aan de antenne en de zender er van losgeschakeld is, hetgeen
met één enkele hefboombeweging gebeurt, klinkt het ant
woord reeds van Koepang en een oogenblik later dat van
Sitoebondo. Vroeger op de vestingwallen in den tijd van prins
Maurits riepen de schildwachten elkaar des nachts den kreet
„da” toe. De aether-schildwachten, doen desgelijks. Zij staan
echter niet op een boogschot afstand van elkaar. Sitoebondo
is 1600 km van ons verwijderd en Koepang 800.
De telegrafist wil op den knop van de electrische bel drukken,
om de machinekamer te laten weten, dat de motor tot stilstand
kan worden gebracht. Plotseling trekt hij den reeds uitge
stoken vinger terug. Op den betegelden vloer kruipt een spin
recht op het seinrelais aan. Het is een groote spin, die daar
kruipt. Wanneer haar lijf in het midden van een theeschoteltje
zou zijn, grepen hare pooten nog over den rand er van heen.
De telegrafist ziet deze haastige wandeling van het griezelige
diertje half geparalyseerd aan. Want hij weet, dat wanneer de
spin niet onmiddellijk van reisdoel verandert, zij binnen een
oogwenk tijds ge-electrocuteerd zal zijn. Het seinrelais staat
op een houten blok. De stroomtoevoer geschiedt over twee
dikke koperen staven, die op een afstand van één centimeter
van elkaar gelegen zijn. Tusschen deze twee staven staat echter
een electrische spanning van eenige honderden volts. Met
merkwaardige beslistheid loopt de spin tegen het blok van het
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relais op. Geen macht ter wereld kan haar meer van den dood
redden. Want het is duidelijk dat zij aanstonds een of twee
van haar vele pooten op de koperen staaf zal zetten, die het
dichtst bij haar is. Dat zal haar niet schaden. Maar de geringste aanraking, die zij daarna zal hebben met de tweede
staaf, brengt den dood. En die aanraking zal zij krijgen, want
zij wil over de staven heen loopen, klaarblijkelijk in de rich
ting van de Leidsche flesschen, die achter het relais staan op
gesteld. Uitschakelen van den motor kan haar niet meer
redden, want het neemt te veel tijd vóór dat het relais stroom
loos wordt. Uitschakelen van den hefboom op het schakelbord
kan ook niet meer, want dan moet de hoofdtelefoon eerst
worden afgegespt... de honderste seconde die nog rest is voor
zulk een reeks handelingen te kort. Ziedaar dan een zekere prooi
voor den dood. Het is maar een spin---- maar dit door niets
en niemand af te wenden noodlot.... zou dat óók zoo cynisch
menschen kunnen verbeiden ? Waarom zou het niet ? Voor zulk
een loerend lot waren menschen en spinnen gelijk. Zou de tele
grafist schreeuwen: „halt! spin! verroer u niet... verzet geen
voet meer... de armen van den dood zijn wijd uitgespreid”.
Hij glimlacht bij de gedachte, dat een spin, die zoo
veel pooten heeft, dat men den tel er van kwijtraakt, nu
plotseling geen voet meer zou mogen verzetten. „To be
or not to be”. Deze spin is er nu nog.... maar over
een duizendste seconde zal zij er niet meer zijn. Geen spóór
zal er meer van haar te
P
vinden zijn. Zelfs geen
• ~
rookwolkje zal er van
\t§|P
haar over blijven, voor
mm
den duur van een oog
ï
opslag. Tal van gedach
ten flitsen als filmbrokstukken voorbij het
x
geestesoog van den te
niomi
legrafist. In niet meer
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tijd dan noodig is om uit den top van den radio mast
op den grond te vallen. Fransche revolutie, Anna Boleyn,
de „Titanic,,) een mijnramp, Martinique, de„Berlin,,>
oorlog in Europa. De stoet van leed en rouw en ontsteltenis,
die menschen en de menschheid troffen, heeft overeenstemmingspunten met de tragiek van deze onschuldige niets
vermoedende spin.
Daar rusten reeds drie of vier pooten op de rechtsche staaf,
vijf pooten---De telegrafist sluit de oogen---- een nijdige korte plof____
het is voorbij!
De aflossende collega stapt binnen.
„Wat zit jij naar dat relais te staren ? Is er wat kapot ?”
„’t Was maar een spin!”
„Wat spin?”
„Geëlectrocuteerd op de gelijkstroom rails.”
„Zoo!”
„En is er nog iets bijzonders ?”
„Neen! Alleen een aardschok om 2 uur.”
„Wat je zegt! Ik heb er glad doorheen geslapen-----dus de
gewone dooie boel van altijd!”
Tal”
. . . .ja.
De afgeloste telegrafist gaf den dienst over aan zijn op
volger en begaf zich naar huis. De woningen der ambtenaren
stonden slechts eenige honderden meters van het radio
station af.
Op den grintweg liepen reeds eenige Amboneesche visschers, met groote pakken op de schouders. Hij behoefde niet
naar den inhoud te vragen. Het pak-materiaal, pisang-blad,
verried den inhoud: Sago-meel. De grondstof waarvan de
Amboneezen het zoutelooze sagobrood bakken. Het ziet er
uit als Hollandsche metselsteen. De pakken sago-meel worden
door de Boetonneezen per zeilprauw aangevoerd. Zij komen
er mee van Boeton en van Banda van Saparoea en van Soya.
Van een richting uit, die voert naar het plaatijzeren dak van
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de bijgebouwen van het huis van den derden telegrafist,
klinkt een slag, dien men zou toeschrijven aan een op dat dak
geworpen steen. Maar de telegrafist weet beter. Indien het
werkelijk een steen was, zou hij na den slag van het dak af
rollen en op den grond vallen. Maar dit gebeurt niet; alles
blijft doodstil. Wie zou hier ook steenen werpen, midden in
den nacht, op een zinken dak? De blanke bewoners van
Noesa-Nive zeker niet en de hoffelijke en eerbiedige Amboneezen zullen het evenmin in het hoofd halen om zulke bal
dadigheden te bedrijven. Het is een van die vreemde ver
schijnselen in Indië. „Stille kracht” noemde Couperus het;
„goena-goena”, zeggen de inlanders. De telegrafist poogt
nuchter westersche verklaringen te geven voor het geluid.
Temperatuursdaling van het zinken dak, doet spanningen
ontstaan of verdwijnen, die tot schoksgewijze vereffeningen
aanleiding geven. Maar ze bevredigen hem niet heelemaal.
De mystiek van den Indischen nacht heeft deel aan de oorzaak
zijner geluiden.
De telegrafist ontsluit zijn huisdeur en hij legt zich ter
ruste.... achter de klamboe.

135

!

EEN RADIOSTATION IN OORLOGSTIJD.
De belangstelling voor den wereld-oorlog verflauwde in den
loop van drie lange jaren, waarin de partijen elkaar in even
wicht hielden, zelfs te Noesa-Nive.
Natuurlijk hadden wij onze kaart van het front aan den
wand hangen. Wij merkten de posities van de geallieerde- en
van de teutoonsche krijgsmachten met vlaggetjes; wij bedis
cussieerden hevig wat Joffre of Nivelle nu zouden moeten doen,
als zij hun slag wilden slaan en wij begrepen niet, waarom Hin
denburg of Ludendorff nu niet zagen, hoe op een bepaald
punt van het front, de overwinning voor ’t plukken stond.
Tenslotte raakten de vlaggetjes onder ’t stof; er gebeurde
maanden achtereen niet zooveel aan ’t front, dat zij één
speldeprik verzet konden worden.
En moesten zij één prik verzet worden, dan had dit duizen
den menschenlevens meer gekost per gevechtsdag, dan de
honderden van de dagen der roerloosheid.
lederen avond seinde Sitoebondo ons het nieuws uit de
bladen. Als Vaz Dias nu bij het uitspreken van de radiopersberichten zoo’n aandachtig radiogehoor heeft als Sitoebon
do toentertijd had aan de Koepangers en de Ambonners,mag
het persbureau trotsch zijn op zijn nut. Met het voortschrijden
van den oorlogstijd, werd het er te Noesa-Nive niet interes
santer op. Af en toe kwam er eens een Australische torpedo136
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lager voor ons station neuzen. „Had u iets?” seinden we
dan per morse, maar the „man o’war” deed geen mond open,
al hoorde hij ons best.
Onze naaste buren, d.w.z. de Duitschers op het eiland Yap,
het kabeleiland, eenige honderden kilometers boven Menado,
hadden met eenigen galgenhumor van ons afscheid genomen.
Zij „bliezen” hun station met dynamiet op, want de Japan
ners waren op weg om het eiland te bezetten. Het is nu nog
Japansch mandaatsgebied.
Onze oostelijke bu
ren, de Australische
|gSjstations Perth, Darwin en Port Mores} V
r-|l B
• 1
by, waren verre van
spraakzaam, zoodat Flv
J
we ’t maar niet meer ^ r5 *4 i\vÏL J
/ /
probeerden om hen
aan den praat te krij
gen. Dat polemiseeren per Radio was anders niet van risico ontbloot. Dat
merkte een politiek aangelegd marconist van de „Hout
man”, den Paketvaartstoomer, die tusschen Java en Austra
lië voer, aan den lijve. Deze collega was zóó vervuld
van den uitslag van Australische Parlements-verkiezingen,
dat hij ons op onze vraag naar nieuws een fel gekleurde
schildering gaf van het optreden van een bepaalde poli
tieke partij en daarbij nogal ongezouten zijn niet gunstige
meening zei over den toenmaligen Australischen premier.
Deze schildering was mede opgevangen op een Nederlandsch
oorlogsschip en onze politieke marconist rookte terzake een
tamelijk kwade pijp, wegens het beleedigen van een hoofd der
regeering van een bevriende mogendheid.
De daverende inhoud van de perstelegrammen van de talrijke
oorlogsfronten, hadden ons orgaan voor sensatie-nieuws be-
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grijpelijkerwijs wel een tikje afgestompt; toch griezelden wij
nog geducht, toen onze collega van dienst op een morgen tot
zijn beide makkers zei: „Lui, hebben jullie hier van terug ?**
Nieuwsgierig kwamen wij naderbij en lazen: „Resident
Ambon. Per stoomschip Vancloon is heden a costi vertrokken
de beul Hamid met schavot en helpers voor executie Li Hong
Lin. Verzoeke het noodige verrichten. Directeur B. B.”
(Binnenlandsch Bestuur).
Li Hong Lin was een Chinees ter plaatse, die door den
Landraad ter dood veroordeeld was. Toen „het noodige”
verricht was, verzonden wij een telegram, dat „Monsieur**
Hamid zich met zijn lugubere bagage weer had ingescheept
naar Makassar. „Ik vind dat *t weer tijd wordt voor onzen
vriend Takahashi**, zei op een zekeren morgen een onzer, die
zijn zelfgedraaid sigaretje van tabak van de „weduwe** (Van
Nelle!) liep te rooken op de buitengalerij van het radiostation
en die een blik had geslagen op de vaartabel van het Japansche
stoomschip „Tango Maru*’, dat in geregelden dienst voer
van Nagasaki via Timor Dilly naar Australië. „Kijk...!**
riep hij uit, „daar is een rookpluim aan den horizon.*’
„Hallo, ben jij het Taka, dat binnenbrandje recht voor
ons uit?”
En dan kwam terstond zijn trompettoontje als antwoord in
wat ongewoon Engelsch: „Yes Boys! I*m just opposite your
tower!” Het eerste wat hij steêvast vroeg was: „Have you
any news from the battlefields ?**
Dan zochten wij alle oude telegrammen van de afgeloopen
week bij elkaar en dan kreeg hij zijn portie in een vorm als deze:
„Hospital ship Bremer Castle reported torpedoed and
sunk in the Aegean sea; all saved; junction of armies of
Mackensen and Falkenhayn on the north bank of
Danube.
Rapid german advance in Rumania; german aeroplanes
dropped bombs on London. French gained a great
victory at Verdun, enz., enz.”
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Wanneer hij dit alles had „ingedronken”, bedankte hij ons
uitbundig, vertelde wat van „draadiooze telefonie”, die hij in
zee vóór San-Francisco afluisterde en hij verblufte ons door
te vertellen, dat hij midden op zee duidelijk piano-muziek
had gehoord. „Waar gaan we naar toe ?” zeiden wij tot elkaar
en wij redetwistten dagenlang over den vermoedelijken technischen gang van zaken bij zulk een wonderbaarlijk gebeuren.
De rookpluim van de „Tango Maru” verdween weer onder
den horizon.
„Good bye boys!” riep hij ons draadloos na. Voor goed!
Takahashi’s schip werd gerequireerd voor troepentran
sport naar Europa.
Eenige maanden later stond er midden in het oorlogsnieuws
van Sitoebondo een heel klein — voor die dagen — „onbeteekenend” berichtje: Het Japansche troepen-schip „Tango
Maru” in de Middellandsche Zee getorpedeerd door de
Duitsche onderzeeboot „U 56”; 700 dooden, stop. Wij keken
„Zou Takahashi bij die 700 dooden
elkaar vragend aan:
zijn?”
Hij was er bij... l
Takahashi’s dood deed de gesprekken herleven, die de
Japanner vroeger verwekt had, wanneer hij met zijn schip
aan den horizon „overliep”; ons vertellende van „draadiooze
telefonie”; van klanken van allerlei aard, die hij op de kusten
van Amerika in zijn scheeps-ontvanger had opgevangen.
Verhalen van een radio-wonderlamp, die zou zijn uitge
vonden, bereikten bovendien in vage tijdschrift-artikelen het
Radiostation Ambon.
Er „hing” iets belangrijks in den aether; dat voelden wij
wel; de eischen van den oorlog verzetten zich tegen de open
hartige verbreiding van berichtgeving over nieuwe weten
schappelijke en technische vondsten, die in vredestijd zooveel
sneller de vaktijdschriften bereiken. Wij moesten dus wel
veel gissen over de détails; maar van de hoofdzaak waren wij
intuïtief zeker: de radiotechniek stond aan den avond van de
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vonkzenders, zooals wij die toen bedienden; maar een dage
raad zou weldra volgen van een glorieuzen dag; de zon van
dezen dag heeft nu nauwelijks haar middaghoogte bereikt.
Het tijdperk van de moderne wonderlamp van Aladin.
Met zulk een lamp ontving onze collega van het radiostation
van de Bataafsche Petroleum Maatschappij te Balikpapan.
Wanneer de telegrammen ’s avonds alle uitgewisseld waren,
riepen wij hem wel eens op; — merkwaardig, deze radiobuurpraatjes op 1000 km afstand! — en wij poogden hem
dan door te zagen over zijn ontvanglamp; maar hij zag er
’t wonder niet af; en later bleek dit begrijpelijk, want hij ge
bruikte nog slechts de twee-electroden lamp van Dr. Fleming,
de beroemde voorloopster van de drie-electroden lamp van
Lee de Forest.
Onze collega van Sabang — hij zat te ver weg (3600 km!)
— om een praatje mee te maken, ontving op een goeden dag
een brokstuk oorlogsnieuws van het station Nauen in Duitschland.
— En wat dan nog ? — hoor ik lezers zeggen, die nu pas
draadloos getelefoneerd hebben met vriend en maag in Indië.
• Zeker, we zijn nu stukken verder, dan de kunst van het
overseinen van morseteekens over 11000 km. Maar toen,
d.w.z. omstreeks 1916, was het bereiken door Europeesche
morse-seinen van een Indisch antenne een verbijsterend feit.
Omstreeks dat merkwaardige oogenblik bereikte Dr. Ir.
C. J. de Groot opnieuw Nederlandsch-Indië, nadat hij ruim
een jaar lang met verlof in Europa en Amerika had doorge
bracht. Dr. de Groot kwam uit Amerika te Sabang aan; de
bagage, die hij meevoerde, was van allerzonderlingsten aard;
de geheimzinnigheid van de tasschen en van de petroleumblikken van Timor Koepang zonk er bij in het niet.
Wij zullen het daar nog over hebben, omdat ik zelf met die
bagage eerst veel later kennis maakte.
Maar onze collega van Sabang, de man die de wonder
baarlijke praestatie had geleverd om morse-teekens uit Nauen
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in Sabang op te vangen, werd door den „baas” meegenomen
naar Java, naar Bandoeng.
Er drong druppelsgewijs van den aard van hun beider
werkzaamheid iets tot Ambon door. De verhalen er over
droegen een geheimzinnig en opwindend karakter. Diep in de
bergen van den Preanger zou een radio-ontvangstation zijn
opgericht met zonderlinge antennes; dat in staat was om
teekens uit alle werelddeelen op te vangen en dat — en dat
moest dan ook wel! — de allernieuwste ontvangmiddelen
toepaste, die Dr. de Groot op zijn zwerftochten door Europa
had weten bijeen te zamelen.
De bewuste collega was voor dezen geheimzinnigen post de
aangewezen man. Hij was een zwijgzame vrijgezel, een soort
jeugdige Ghandi, die
triest gestemd raakte bij
>
het peinzen over het niet
i
te taxeeren gewicht van
het leed en de zonden
der Waereld. Over den
kolossalen voorsprong,
die Confucius, Boeddha
70]
en Lao Tse in wandel en
j
leerstelligheid op hem
g
hadden. Hij las de dik1
ste boeken over de wijs
begeerte van het Wes- ^ \
ten, als het beeld van KJ
Rabindranath Tagore
'I
hem van een console
af scheen gade te slaan. ft. J
Hij bewoog zich onder
kaarslichtschijnsel in 'l g
exotische kimono's, ter- —j;
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wijl een Oostersch wierook brandde. Deze wierook schiep
,sfeer”; maar hij verdreef in ieder geval muskieten. Deze man
nu, de geboren kluizenaar dus, de mysticus, de speurder in het
metaphysische, was de man om daar in de blauwe bergen een
zaam als een asceet te leven, onderwijl luisterende naar de stem
men van het verre westen; stemmen die verhaalden van het ge
rucht, waarmee een beschaving ten onder ging; omdat er twist
kwam over haar vruchten---- onder haar scheppers.
Wij schreven aan hem een enkele maal in de hoop iets
van zijn geheim te vernemen. De volzinnen, die wij tot hem
richtten, hadden, wat behoedzaamheid van vragen betreft, een
handleiding kunnen zijn voor Elsa van Brabant met betrek
king tot de conversatie met haar echtgenoot Lohengrin.
Wij smeekten nederig om eenig nieuws___wij hoopten
dat de Groote Kluizenaar in de Paarse Kimono niet in toorn
zou ontsteken over onze verhulde nieuwsgierigheid, noch dat
hij op een van de vele dagen waarop hij zweeg, peinzend en
verstrooid zou wandelen tusschen de gapende kraters der ge
doofde vulkanen, die zijn hut omringden en in een daarvan
— met elegant en vermoeid gebaar — zou werpen: onzen
brief.... Maar de kluizenaar begeerde deze nieuwsgierigheid
meer dan brood. Zoodat zijn zwijgen werd dieper zwijgen.

142

DE GEDOOFDE GLORIE DER PERKENIERS.
De inspectie van het station, door den ingenieur van den
technischen dienst uit Batavia brengt begrijpelijke opwinding
op Noesa-Nive. En die opwinding bereikt het toppunt,
wanneer hij eenmaal is aangekomen en meedeelt dat hem o.a.
is opgedragen om een reis naar het eiland Banda te maken,
teneinde te onderzoeken of daar een geschikt terrein is voor
den bouw van een radiostation. De chef van Noesa-Nive
wordt door hem uitgenoodigd deze studiereis mee te maken.
Voor het eerst in vier jaar zal deze ambtenaar dus zijn post
tijdelijk verlaten.
Des avonds tuurt hij over de verschansing van de Paketvaartboot heen naar de verlichte vensters van het station. Voor de
eerste maal ziet hij zijn arbeidsplaats van de zee uit. In de avond
schemering zijn nog net een aantal witte figuurtjes te zien aan het
strand, het personeel van het radiostation, dat de Bandaboot na
oogt, zooals wij dat allemaal zoo dikwijls gedaan hebben in de
vier jaar ballingschap op Noesa-Nive’s zuidpunt. Het is een
verrukkelijk stille en heldere nacht, want het is volle maan.
De zee, waarop wij varen,is hier kilometers diep; haar opper
vlak is als een spiegel zoo glad en zij kaatst de zachte stralen
van het maanlicht als een even gerimpelde breede strook
zilver. De vuurtoren van Noesa-Nive zwiept zijn stralen
bundel over het water, als geleide-licht voor den zeeman.
Des morgens tegen daglicht passeeren wij het eerste eiland
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van de Banda-groep n.1. de Goenoeng Api. Het is een steile
berg van 600 m hoogte, die majestueus uit zee oprijst, Als de
zon goed en wel op is, meren wij aan de kade te Banda-Neira.
Dit eiland is het Enkhuizen van den archipel. Prachtige
groote koele huizen, zien er vervallen en verwaarloosd uit.
Zij herinneren aan vroegere grootheid, toen het eiland het
bloeiende centrum was van den nootmuskaathandel. Toen de
noot en de foelie nog geld opbrachten. De nootmuskaattuinen waren verdeeld in kavels, die perken heetten. En de
eigenaars dier perken waren de rijke perkeniers. Nu wordt de
noot ook overal elders in Indië geteeld. De concurrentie is
moordend geworden en de meeste perkeniers lijden thans een
sober bestaantje.
Het fort „Belgica” op Neira, dat het geheele havencomplex
beheerscht, is gaaf overgebleven uit den stoeren compagniestijd. Het is verrukkelijk koel in zijn ongeschonden kazematten.
In Coen’s tijd was de „groote oost”, waartoe Banda behoorde,
kostbaar bezit voor de V.O.C. Thans is het een slaperig
eiland. Een onzegbare verveling hangt over het plaatsje, wiens
aanzienlijkste bewoner thans is de arabier Baadilla, de koning
der parelvisschers. Hij toont ons een aantal parelmoeren
schelpen, die nog niet geopend zijn. Zullen zij een fortuin be
vatten aan de kostbare parel of slechts den waardeloozen
„blister”, het door de pareloester ingesponnen zeediertje?
Af en toe opent de Arabier zulk een schelp.
„Hoe is ’t mogelijk, dat ge uw nieuwsgierigheid zóó kunt
bedwingen,” roepen wij uit. De Arabier glimlacht. Wester
lingen kunnen verteerd worden door onzekerheid. Oosterlin
gen weten te wachten.
In de maand Mei brak op Ambon de moesson door; een
ongeveer halfjaarlijksche periode van bewogen atmosferische
toestanden. Het eiland was in vele opzichten een door de
natuur bevoorrecht plekje grond. De strenge afscheiding
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tusschen een overvloedige regenperiode en een tijdvak van
uitputtende warmte, met alles verschroeiende droogte, zooals
Koepang kende, liet zich op Ambon niet merken. Het heele
jaar door viel er van tijd tot tijd een malsch buitje, de hitte
was, hoewel verre van gering, dragelijk. Onder deze omstan
digheden was de plantengroei overweldigend en het groei
tempo van boom en struik verbazingwekkend. De regenboom,
dien wij van den Plantentuin in Buitenzorg hadden ontvangen,
als een plantje ter grootte van een geranium, was drie jaar
later het middelpunt van een heerlijk schaduwzitje. In Mei
werd het weer buiig.
Uit de Bandazee, uit het Oosten, kwamen dan majestueuze
wolkengevaarten aandrijven, die in het midden van den
moessontijd onheilspellend donker waren getint. Zij ont
lastten zich dikwijls boven het station in overweldigende
watermassa’s, gepaard gaande met hevige stormvlagen en ont
zettende donderslagen. Onder deze omstandigheden seinden
wij haastig naar Sitoebondo en Koepang: „wij sluiten: on
weer”. In het begin gingen wij vlugger tot sluiten over dan
later. De moesson bezorgde ons n.1. zooveel onweersbuien,
dat wij wel aan het sluiten konden blijven. Het moest op het
laatst al heel boos weer zijn, wilden wij den grooten schakelaar,
die de antennes met de aarde verbond, inzetten. Zoo gebeurde
het herhaaldelijk dat een inductie-lading binnenshuis kwam.
Daarbij konden wij waarnemen, hoe inderdaad de bliksem
den kortsten weg naar de aarde kiest. Onze zender bestond
o.a. uit een vijftal spoelen ieder ter grootte van een klein
wagenrad. Deze spoelen waren gewikkeld van blank koperband, waarvan de spiralen ongeveer i cm van elkaar waren
verwijderd.
Een electrische stroom, die via de antenne binnenshuis
kwam kon zich alleen naar de aarde begeven, wanneer hij die
spiralen van koperdraad volgde. De bliksem peinsde er geen
oogenblik over, om dezen electrisch wèl-gebaanden weg te
volgen. Hij sprong van spiraal op spiraal over, niettegenstaan145
Radiolcven io

de de luchtweg, dien hij op deze wijze aflegde, eenige millioenen eenheden aan electrischen weerstand bood. Wanneer
de onweersbui gepaard ging met felle stormvlagen, dan waren
wij gedwongen eenige oogenblikken te stoppen. Dan nam de
storm de draden mee van de waaier-antenne voor het scheeps
verkeer en hij zwiepte deze tegen de draden van de antenne
voor het verkeer op de lange golf. Aanraking of nadering tusschen
deze beide antennes veroorzaakte bij het seinen, heftige electrische vuurverschijnselen. Er ging nauwelijks een moesson
voorbij of er werden boomen ontworteld, bruggen in den
weg van Noesa-Nive naar Ambon, meegesleurd; kleine onbeteekenende bergstroompjes zwollen aan, tot woedend
bruisende rivieren, die alles op haar weg verwoestten.
Wanneer de moesson zijn hoogtepunt had bereikt, kon het
gebeuren, dat er in dagen geen vijf minuten regenpauze
voorkwam, waarin de stations-bezetting droog naar het werk
konloopen.De nachtelijke onweersbuien waren van een angst
aanjagende hevigheid en van een uitputtenden duur.
De stille onweersbuien in de tijdvakken der kentering,
d.w.z. in de periode die aan den moesson voorafging of die er
op volgde, gaven een zoo hevig en zóó overvloedig weerlicht
te zien, dat wij er gemakkelijk bij konden fotografeeren.
Een belichting van b.v. een half uur, door weerlichtflitsen,
gaf dan een contrastrijke foto van onbeweegbare doelen.
Niet zelden brak in deze periode onder de bevolking van
Latoehalat, het naburige Ambonneesche dorp, de zoo ge
vreesde cholera uit. Wanneer het aantal gevallen tot eenige
tientallen per dag klem, waren wij genoodzaakt de Europeesche nederzetting te isoleeren. Het Ambonneesche per
soneel, de werklieden met de bijbelsche namen, kreeg dan
onderdak in een groote bamboezen-loods op het stationsterrein, welke het niet mocht verlaten. Onder persoonlijk
toezicht van een der ambtenaren werd het eten toebereid,
terwijl uitsluitend gekookt water als drinkwater werd ver
strekt. In ploegen begaf het stationspersoneel zich per motor146
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boot naar Ambon, teneinde in het militair hospitaal een „prik”
te ontvangen als voorbehoedmiddel tegen de lasten van de
plaag die meedoogenloos rondsloop en haar slachtoffers koos.
Wij stonden er machteloos tegenover. Wanneer de kampongbevolking bij ons om hulp aanklopte voor de getroffen slacht
offers, was alles wat wij konden doen: een sterken z.g. „Bleekersdrank” meegeven.
Zelden gaf de cholera een lijder hersteld aan het leven
terug. In onze huizen werd de grootste zindelijkheid betracht,
al het vaatwerk werd vóór het gebruik in kokend water ge
steriliseerd, terwijl het drinken van ongekookt water, vrijwel
gelijk gesteld werd met een poging tot zelfmoord. Of het aan
deze maatregelen toegeschreven behoort te worden, zal altijd
een onbeantwoorde vraag blijven, maar in al de jaren van ons
verblijf hebben wij met geen enkele infectie-ziekte te kampen
gehad.
De kleine blanke nederzetting op Noesa-Nive moest één
maal in de maand „fourageeren” in Ambon. Dat geschiedde
in de „toko” van Ong Kie Hong te Ambon. De moeilijkheid
was altijd om de zakken rijst, de blikken petroleum, de blikken
boter en al die zaken, die in een maand tijd in een huishouden
worden verwerkt, naar de plaats van verbruik te vervoeren. Er
was een behoorlijke weg van Ambon naar Noesa-Nive, maar
deze weg ging over een betrekkelijk klein gedeelte door zeer
sterk geaccidenteerd terrein.
Auto’s waren er niet en de paar sado’s, die Ambon rijk was,
konden de goederen niet bevatten; nog daargelaten, dat ge
bruik daarvan het vervoer veel te kostbaar zou maken. De
gemeenschap van het radiostation, was dus aangewezen op
vervoer te water. Voor gezamenlijke rekening werd dan een
prauw gehuurd, die met de huisjongens werd bemand. Zoo
werd dan de voorraad van Ambon naar Noesa-Nive geroeid.
Een maand of acht van het jaar ging dat goed. De baai was dan
kalm en vriendelijk---- maar in de overige vier maanden, kon
het er geducht spoken. Ruw braken de golven dan op de
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rotsachtige kust; et* was onder die omstandigheden geen
denken aan, om met personen of goederen langszij de landingstrap te komen.
Eenmaal heeft een mislukte landingsproef ons een maand
mondvoorraad gekost. De prauw was bij een poging tot
meren omgeslagen en de geheele inhoud, voor zoover soorte
lijk zwaarder dan water, was verdwenen naar den bodem der
zee. De roeiers waren ook in het water terechtgekomen; maar
zij hadden zich zwemmende kunnen redden. Inplaats van
nieuwen mondkost te kunnen opschuren, hadden wij met peru
balsem en engelsch pluksel, de geschaafde ledematen van
onze huisjongens te behandelen. Dat er groote neerslachtig
heid heerschte in het radiokamp, was te begrijpen; al werd
later de wonde op werkelijk genereuze wijze geheeld door den
Chef van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst, die besloot
om de door zijn ambtenaren geleden schade door den Dienst
te laten vergoeden.
Dit voorval wierp opnieuw een helder licht op de noodzaak
van een vervoermiddel te land. En zoo werd er in Batavia be
sloten, dat Noesa-Nive mocht beschikken over een kar, die
getrokken zou worden door twee ossen.
Ik heb al eerder gezegd, dat het bericht van dit besluit
groote opwinding had veroorzaakt in het radiokamp; een op
gewondenheid die toenam, toen het bericht binnenliep, dat
kar en ossen per Paketboot van Soerabaja waren vertrokken
met bestemming Ambon.
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HET AVONTUUR MET DE BALINEESCHE
SAPPIES.
Wiro, de Javaansche „tani”, was na onbegrijpelijke om
zwervingen door den archipel op het radiostation van NoesaNive terechtgekomen. Hij was de eenige man onder ons, die
een landbouwkundige opleiding had genoten, waarin bodembewerking met behulp van „sappies” of trekossen voorkwam.
Die opleiding had hij niet genoten in wèl gesloten college
zalen, maar op de wijde glinsterende sawah zelf. Hij had als
leider van spannen ossen door de weeke velden geloopen,
achter het zware kouter aan, dat de dieren door de taaie
sawah-klei trokken. Hij was een korte gedrongen man van
middelbare jaren. Pezig en stoer.... langs zenuwen als van
5 mm vertind ijzerdraad, kabelde zijn brein orders aan de
willige spieren.
Onverschrokken klom hij in den toren; hij oliede op tijd
de staalkabels en de ijzeren trekschoren, die den toren in even
wicht hielden; waarbij hij zich zonder noemenswaardig steun
punt voor zijn voeten, op 80 meter boven den grond even
rustig en gemakkelijk scheen te voelen, als wij op den grond.
Deze Wiro werd naar Ambon gezonden om de sappies in
ontvangst te nemen en naar Noesa-Nive over te brengen.
„Het verdient aanbeveling,,> zoo schreef de Chef van den
P.T.T.-dienst in Batavia ons, „om de dieren niet terstond voor
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trekdoeleinden te bezigen, maar om dit eerst te doen, nadat
zij twee a drie weken rust genoten hebben om van de invloeden
van de zeereis te herstellen”.
Nu, dat konden wij begrijpen; ook sappies kunnen van een
bootreis van veertien dagen „verreisd” aankomen. Wat de
rust betreft, daar zou het hen niet aan ontbreken. We zouden
hen behandelen, als waren zij aanzienlijke pensiongasten.
„Wiro, laat de sappies nou den eersten dag tot Amahoesoe
loopen (een dorp halverwege Ambon—Noesa-Nive) en breng
ze dan den tweeden dag hierheen. Op Amahoesoe kun je ze
wel een nacht stallen bij da Costa.”
„Baik! toean,” zei Wiro, die alles goed vond. Voetje voor
voetje, als waren het reconvalescenten uit een hospitaal-tuin
bracht Wiro, de dieren naar Noesa-Nive. Loom stappend, be
dachtzaam en peinzend herkauwend, ondergingen zij een
eerste bezichtiging door de voltallige nederzetting.
Op de boot hadden de dieren klaarblijkelijk eenige huidschavingen opgeloopen, die omzoemd en beloopen werden
door een groot aantal vliegen. De pot met perubalsem en
Engelsch pluksel werd voor den dag gehaald en voor de
woning van den Chef van het station, ontvingen zij den eer
sten veterinairen bijstand. Vervolgens werden zij een tevoren
zorgvuldig omheinde ruime, dichtbegroeide enceinte binnen
gedreven, ten einde een aanvang te maken met de rustkuur.
De sappies ondergingen die rust met een welbehagen, dat
niet achterstond bij dat van een compagnie soldaten na een
vermoeienden marsch. Zij graasden zich dik aan de sappige
gewassen van duistere botanische identiteit, waarmee de
grond van de ge-improviseerde kraal overvloedig bedekt was.
Zij staken de neuzen snuivend in den wind en zij schenen
zich te herinneren hoe hunne stamvaders eertijds in drommen
over de steppen hadden gejaagd op zoek naar de drenkplaats
met het kristallen water. Zij holden althans in caprieuze galoppen achter elkaar aan en zij stieten daarbij geluiden uit,
die de beklemming van een Afrikaanschen nacht vol gebrul
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van hongerige leeuwen en het getetter van trompettende neus
hoorns, niet weinig zouden hebben toegesnoerd óm de ge
dachten van den expeditie-reiziger, wanneer hij slapeloos lag
te woelen op zijn veldbed in een tent. Het scheen ons toe, dat,
wanneer straks Wiro deze opgewekte runderen zou weten te
spannen voor de, inmiddels ook door mannenkracht aange
komen ossenwagen, zij naar Ambon zouden snellen in een
tempo, waarbij dat van de Romeinsche wagenrennen genaderd
zou worden. Verontrustend was het verschijnsel, dat zij zich
wat ontwend bleken te hebben aan het eeuwenoude begrip
van „huisdier”, dat immers dienaar is van den mensch.
Als humeurige bisons, die eenige malen door expresstreinen in de Wild West van de rails waren geduwd, ont
vingen zij Wiro in het veld, wanneer hij hen voorzichtig wilde
naderen met het voornemen eenige trekoefeningen te beproe
ven. Zij dreven dit onhartelijke spel zóóver door, dat Wiro
zich op een morgen half gekraakt en met ontvellingen op ver
schillende plaatsen van zijn bronzen lijf, onder behandeling
moest stellen van den man met den perubalsem en het engelsch
pluksel. Een acute karakter-verduistering tengevolge van een
explosie van atavistische neigingen, had het sappie er toe
gebracht Wiro op de hoorns te nemen; als was hij een treite
rende picadore geweest uit de eerste arena van Sevilla.
De rustperiode der sappies werd als gevolg van dat voorval
metéén week verlengd. Niet omdat zij het zoo noodig hadden,
maar om Wiro gelegenheid te geven van den ontvangen schok
te herstellen.
Toen de sappies op een morgen dan eenmaal voor den wagen
gespannen waren, kwam er een nieuw euvel aan het licht.
De wagen was n.1. loodzwaar. Het leek meer een stuk ge
pantserd veldgeschut dan zoo’n licht wagentje van hout en
atap, dat de sappies op Java en Sumatra plegen te trekken. Er
kon nochtans geen zekerheid worden verkregen over het aan
tal pk’s waarover de sappies beschikten, want zij gedroegen
zich als nerveuze brontosaurussen; zij snoven en schopten,

wierpen de achterbeenen omhoog en splinterden het hout van
den wagen. Afspannen en opnieuw de wei injagen was het
eenige wat hun instemming vermocht te verwerven. De sappies
schenen er geen flauw idee van te hebben, dat leden van hun
ras en soort op de wereld waren om te trekken. Zoomin men
echter terstond een veulen voor de dokterskoets spant, zoo
min kon men ongeoefende sappies klaarblijkelijk zonder voor
opleiding voor een kolossaal zware kar zetten. Er behoorde op
kalmer en eenvoudiger wijze te worden begonnen; wij besloten
daarom om twee zware telegraafpalen aan elkaar te koppelen
en deze door de sappies over den grond te laten voorttrekken.
Zoo oefende men immers ook remonte-paarden. Het was
eigenlijk dwaas, dat we er niet eerder aan gedacht hadden.
Na eindelooze moeite waren de beesten tenslotte voor de
palen ingespannen en ondernamen zij den uiterst bedachtzamen oefentrektocht naar Ambon. Laat in den avond ver
namen wij per bode, dat Wiro zich genoopt had gezien om in
kampong Amahoesoe den tocht te onderbreken, omdat de
sappies de hoeven bloedend hadden verwond aan het kiezel
op den weg. Eerst na eenige dagen rust waren zij in staat voetje
voor voetje als invaliden naar Noesa-Nive terug te keeren, ten
einde een nieuwe periode van reconvalescentie tegemoet te gaan.
Toen zij in die periode kans zagen om eenige malen uit de
„kraal” los te breken, onze erven te betreden en daar alles wat
geurde en liefelijk was te verslinden, was de maat vol. Wij rap
porteerden in kuische, vergoelijkende woorden het mislukken
van het experiment aan het hoofdkantoor te Batavia en waag
den het om voor te stellen om de sappies en de kar, voor een
zacht prijsje te verkoopen. Dit voorstel werd aanvaard. De kar
werd naar Ambon en de sappies naar Banda verkocht. Vóór
het inladen op de boot zag een der ellendige tweehoevigen nog
kans om te drossen en heel de chineesche wijk van Ajnbon op
stelten te zetten. Zondertranenzagen wij des middags den Paketstoomer voorbij varen. Twee lastposten aan boord. Dat was—
wat de verdere lading ook geweest mag zijn, stellig het geval.
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TERUG NAAR DE BESCHAVING.
Latumahina, de dirigent van het fluitorkest uit de kerk te
Latoehalat, had zonder aarzelen, begrijpend, geknikt. Zeker,
dat notenschrift kon hij best lezen; en hij zou het bij de eerst
komende repetitie op het schoolbord schrijven.... en door
zijn mannetjes laten spelen.
Eenige dagen later, hoorde de voorbijganger het fluitorkest
van Latoehalat spelen: ,,It ’s a long way to Tipperary, it ’s a
long way to go”. Het Engelsche oorlogslied.
Per „leestrommel” (lees-portefeuille!) in „Sketch” of mis
schien was ’t in „Illustrated London News” hadden wij het,
al zooveel besproken, marschliedje ge-importeerd gekregen.
Latumahina had het niet als zoodanig begrepen, hij kende zin
noch woord van het lied; hij speelde het met statige cadans:
zooiets als de Cortège des Serdares uit de Kaukasische Suite
van Ipolitof Ivanof...., maar met die „opvatting” won de
herschepping slechts aan Oostersch koloriet---- zooals de
muziekkritikus zou hebben gezegd.
Dit fluitorkest zat op een zekeren Zondagochtend voltallig,
zijn leden gekleed in smetteloos witte kabaai’s (met tressen),
op de ruw-houten verhevenheid, die voor dit gezelschap in de
nederige dorpskerk van Latoehalat was uitgespaard. Het
wachtte op het beginsein van den voorganger; op den plaats
vervangend pendita.
Het fluitorkest vervult in de Ambonneesche Christelijke
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kerkjes de taak van het orgel (en van den organist) in de bede
huizen van het Westen.
De dienst van dien morgen was n.1. een bijzondere. Niet,
dat de gang van den eeredienst in éénig opzicht ook maar zou
worden afgebogen van de gewone Zondagsche lijn....
neen.... het bijzondere was: het afscheid uit de „gemeente”
van den toean van het „kantor** der „kawat oedara**, den
heer van het Radiostation van Noesa-Nive. Deze „heer**, die
vier-en-een-half jaar onder de bevolking had geleefd, die
deelgenoot was geweest in haar feesten, zoowel als in haar
rouw, was nu overgeplaatst naar Java, naar Bandoeng. Hij
moest met de zijnen „tanah Ambon” verlaten-----voor goed,
waarschijnlijk---- want het zou al een heel grillig lot moeten
zijn, dat zijn weg andermaal over het eiland der nootmuskaat
en der sago zou willen leiden....
Deze heer van het Radiostation zou van Latoehalat’s be
volking afscheid nemen, o.a. door haar na het be-eindigen
van den dienst door den goeroe garedja, van den kansel af toe
te spreken. En daarom ook was de kerk voller dan anders.
Niet omdat er onder de gemeentenaren spijbelende kerkgan
gers waren, die alleen op de Zondagen met extra luister ver
schenen, b.v. op die dagen tegen Goeden Vrijdag, wanneer
de hulpprediker-pendita uit Ambon de aannemelingen kwam
bevestigen; neen___maar er waren er bij die voor dezen bij
zonderen dag van het nabije Eri en Selalei gekomen waren en
zelfs waren er uit het verre Amahoesoe.
De vrouwen zaten er in haar zwarte sarong en baadjes op
strenge rijen; daarachter de mannen in de kabajas, zóó wit,
als alleen de Ambon-zon ze kan bleeken.
De goeroe heeft bij de deur het teeken gegeven; het fluitorkest begint te preludieeren. In de Maleische taal wordt ge
beden, gezongen en gepreekt. Het is alles in het mooie Ambonsche hoog-maleisch en wij mogen werkelijk niet beweren,
dat wij alles verstaan.
Straks, na den dienst, zal de toean ook in het hoog-maleisch
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tot de gemeente moeten spreken; gelukkig heeft Lapian, het
hoofd van de plaatselijke school, geholpen bij de vertaling van
het Nederlandsch in het Maleisch, dat op een kansel past.
Er is nu geen fout meer in, want Lapian — een zoon van de
Minahassa — is een nauwgezet leeraar.
Vóór dat de goeroe den zegen geeft, mag de toean dan
zijn woord van vaarwel tot de gemeente spreken. Hij be
stijgt den preekstoel en hij vertelt van het ontvangen be
vel tot vertrekken; van het gevoel van geluk om weer
terug te keeren
✓
tot een wereld,
die hem ver
trouwd was en
waaruit hij een
maal werd weg
gezonden naar
deze stille bosschen en heu
vels en zee,
maar ook van
een gevoel van
smart om een
schoon land gj
met zooveel ^
nieuw-gewonnen vrienden te
verlaten.Hij me
moreert de ge
zamenlijk ge“
vierde feesten,
o.a. het rottantrekken (tarekrottan) bij volle
maan (trang boelan); hij spreekt van de ge
meenschappelijk doorstane angsten, wan
neer ziekten en plagen offers eischten aan
levens, dan wel ongunst der Natuur door

misoogst of bandjir, schade bracht aan lijf en goed. Hij
vermaant ook om zekere twisten niet op de spits te drij
ven en wekt ten slotte op tot trouw aan het gezag, dat
de veiligheid verzekert en toeziet, dat het recht heerscht.
Oentoeng (voorspoed) wenscht hij allen: oemoer pandjang
(een leven tot in de grijsheid) en de gehuwden: banjak anak
(veel kinderen). Dit laatste is in het Oosten een gelukwensch
van opperste orde.
De gemeente is hier en daar toch wel even aangedaan. Daar
zit Paulus, die zoo dikwijls van de sagoweer heeft gedronken,
die bestemd was om het brood te laten rijzen als gist; zoodat
hij de flesch moest bijvullen met water___waardoor het deeg
natuurlijk niet rees en verdenking — niet ten onrechte — naar
hem uitging. Hij zal toean toch wel missen. Daar zit Jantje
de Madoereesche machinedrijver van het station, die dan ook
vroeger Amat heette___maar die.... zeldzaam voor een
Moslim.... overgegaan is tot het Christendom. Aan de op
rechtheid van Jantjes trouw aan zijn nieuwe „denkrichting”
mag niemand nu twijfelen___maar dit nieuwe geloof alleen
was in staat om hem de gelegenheid te verschaffen om een
vrouw te winnen in het land van zijn arbeidzaamheid. Hij
ook zal den toean missen om hem te redden uit perikelen.
Daar zitten voorts Penina en Francina---- gewezen vrouwe
lijke huisbedienden, die nu zelf getrouwd zijn en donkere
babies hebben.... en die een traan laten om het vertrek van
„nonnie”, de blonde baby, die zij met liefde en zorg hebben
opgepast en---- verwend.
De goeroe breidt, na de zegenbede, die den scheidenden
blanke werd toegezongen, de armen. In ’t Maleisch spreekt
hij: „Gaat dan allen heen in vrede---- ”
Amen! volgt er tenslotte---- het fluitorkest valt op een
teeken van Latumahina in. De gemeente schuifelt naar bui
ten ___maar wij staan verbijsterd-----Plechtig speelt het orkest in een statig schrijdend rhythme:
„It is a long way to Tipperary___it is a long way to go” • • • •
156

Wij kijken elkaar aan---- als dit ridicuul is en grotesk-----dan is het dat, omdat ons brein het zoo wil zien. De wijding
binnen deze muren wordt er klaarblijkelijk niet door ge
schonden.
Niemand van de kerkgangers of van de leden van het fluitorkest hoort deze klanken als profaan geluid. Integendeel • • • •
voor aller gevoel is dit een mooi passend koraal, dat uit het
Westen kwam en dat nu een zoon van dat Westen tot eer en
afscheid wordt meegegeven.
Ernstig verlaat de menigte het bedehuis___„Tipperary”
speelt.
Wij treden op Latumahina toe en danken hem voor zijn
spel.
„Beter dit nummer voortaan uit de kerkmuziek te schrap
pen,” zeg ik tot hem---- „het is er niet voor gemaakt....
het heeft een ander doel.”
„Baik toean!” (Goed mijnheer!), zegt de maestro, „Sla
mat djalan!” (Goede reis).
In Ambon, waarheen de motorboot ons brengt, ligt de
Paketvaart-stoomer vertrekklaar. Vaarwel Ambon! „Kipas
lenso poetih tanah Ambon soeda djaoe---- ”
Naar een wel zeer onbekende bestemming zijn wij nu op
weg! Deze onzekerheid betreft niet de aardrijkskundige plek,
waarheen wij ons begeven___Wij gaan naar Bandoeng....
dat staat vast, maar waar in of bij Bandoeng zal de plaats
liggen van onzen arbeid en van welken aard zal die arbeid zijn ?
Hoe zal het radiostation er uit zien, waar de Kluizenaar in
de Paarse Kimono peinst in de schaduw van gedoofde vul
kanen ?
De Paketvaart-boot brengt ons naar Soerabaja. Honderden
parkieten en papagaaien, beo’s en andere krom-snaveligen,
wiegen op hun bamboezen hangers, die den vorm hebben
van stijgbeugels, heen en weer en zij kirren verdrietig.
Zij zijn in Nieuw-Guinea en in de havens van Ceram aan
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boord gekomen___ als bagage der oostersche handelaren.
Een aantal van deze vogels zal de gevaren van tocht en mor
sigheid te boven komen en het tot een bestaan brengen van
„sprekende” kakatoe in een glimmend getraliede kooi, met
glazen voeder- en badbakje, op een bovenhuis van het westersche middenstands-woningblok.
De meesten van hen zullen vroegtijdig een triesten dood
sterven.
Tegen zons-ondergang murmelen de moslims op het
opperdek de gebeden, zij werpen telkens met extatischen
ruk de bovenlijven voorover; de beenen gekruist onder het
lichaam, de handen, als afwerend ongezien gevaar.
Scherp teekenen profielen van grijze Arabieren tegen den
donkerenden avondhemel af; zij gelijken op de beeltenissen
van de aartsvaders uit den ouden platenbijbel.
De boot brengt ons veilig over; een nacht in het hotel; en
den volgenden morgen omstreeks zes uur nemen wij plaats
in den express-trein naar Batavia.
Wij hebben in geen vijf jaar een trein gezien; ook de vele
auto’s zijn een vreemden lust voor het niet verwende oog.
Op Ambon was maar één auto; een oud beestje, dat als een
stuk speelgoed gebruikt werd door den verbannen Sultan van
Atjeh. In die auto vervoerde hij dan nog soms zijn medeballing, een achter-achter kleinzoon van den Javaanschen opstandigen koning Diponegoro. Ook het gouvernement wreekt
de zonden der vaderen tot in een ver geslacht
! De lange
treinreis begint.. .. ongeveer 14 uur later zullen wij in Bandoeng zijn. Wij zien uitgestrekte velden beplant met suiker
riet. Wij zien sawa’s. Bergmassieven links en rechts aan den
horizon, die soms wat naderen en daarna weer verder af zijn.
De zon is reeds eenige uren geleden ondergegaan, wanneer de
trein aanvangt de oostelijke hellingen te bestijgen van de
bergketen, die de hoogvlakte van Bandoeng omringt. Af en
toe zien wij in een gedurfde bocht van de spoorbaan den kop
of den staart van den trein met de lichte vakjes der altijd
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geopende coupé-raampjes
de hitte noopt daartoe.
Een vreemde, milde streeling strijkt plotseling langs oogen
en voorhoofd. Ik raadpleeg het kaartsysteem van mijn her
innering, om een omschrijving te krijgen van den aard dezer
niet herkende, maar aangenaam opwindende gewaarwording.
Wat kan dat zijn ?
Onderwijl de groote kartothekaris bezig is, komen er
nieuwe gegevens binnen. Een parelende prikkeling als van
versch ontkurkten schuimwijn huivert een verwarrend wel
behagen door het lichaam, dat zich toch niet bewust was te
lijden of te begeeren.
De karthotekaris levert zijn rapport in. Hij omschrijft de
vreemde huivering als de lichamelijke ervaring van den passa
gier van de mailboot, die in de meedoogenlooze roostering
van het Roode Zee klimaat voor een oogenblik de scheepsvrieskamer mocht binnengaan.
Herkend! De vreemde liefkoozing was de eerste bergkoelte.
Wij zijn 5 a 600 meter boven den zeespiegel en het is
avond. Hoe later het wordt en hoe hooger wij stijgen, des te
tintelender werkt de koele zuurstof, die onze longen gulzig in
zuigen. Het is of het bloed in de aderen mousseert. Heerlijk,
dit behoedzame binnengaan in den voorhof der koude.
Na zes jaren onafgebroken lauwe, vochtige hitte-----die
drukte als het gewicht van een looden klamme hand---- ver
liest de warmte haar kleffen greep; de warmte, die nauwelijks
afliet in de badkamer en die uit de slaapkamer niet week....
die even adem liet scheppen bij 8o° Fahrenheit, maar tot de
grens van wanhoop en energie-instorting bracht bij 90° en
hooger.... de verschrikkelijke onontkoombare zwoele broei
ing van den donkeren, ritselenden nacht---- de barnende,
blakerende, blikkerende straling van een in hitte en licht
zwelgenden dag.... geeft het op....
Wij hadden vergeten, dat er nog koude op aarde bestond.
en nu zwiepten haar afgezanten ons streelende koele berg159
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zefiertjes in het gelaat___ dat wij driftig uit de portier
raampjes hieven, in gulzig verlangen.... naar volkomen verfrisschende omwappering; als wilden wij het wikkelen en be
graven in glanzende koele, o koele zijden shawls.
De rookkolommen van de bergopwaarts zwoegende loco
motieven zwiepten duizenden korreltjes onverbrand koolgruis mee, die het gezicht en de kleeding groezel maakten en
die in de ooghoeken stekend vastschoten---- maar dit onge
rief werd niet geteld in de zalige overgaaf aan de koozende
koelte.
Neus en longen zwelgden de verkwikkende lucht in. met de
trillende begeerte van den dorstigen karavaan-reiziger, die
met de tot nap gebolde hand het water schept uit den plas in de
oase en drinkt.... drinkt---Bandoeng, stad der koelte, die uitsteekt boven de gezengde
vlakten en waarop weer wordt neergezien door koeler berg
toppen___ wier hellingen den kieskeurigen bouwgrond
dragen, die het heilzame kruid laat wassen, dat in de geheele
wereld de koorts tempert en verjaagt----- groeiplaats der
chinine.... ik groet U; de weldaad van uw koude, maakt mijn
herinneringen aan het geliefde Ambon minder smartelijk.
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Dr. Ir. C. J. de Groot, de chef van den Radiodienst in
Nederlandsch Indië, standplaats: Bandoeng, ontving mij,
den afgetreden chef van het Radiostation Ambon, met de
ongedwongen hartelijkheid, die een van zijn vele bemin
nelijke eigenschappen was. Wij waren oude kennissen van
elkaar.... op Koepang hadden wij elkaar voor het eerst ont
moet .... maar het diepere contact tusschen ons beiden sproot
toch voort uit het gedeelde „jutterschap”. Wij waren beiden
geboren Nieuwediepers. Dr. de Groot was de chef, zoodat ik
mij terstond bij hem had aangemeld om orders. Wij begonnen
dadelijk met het „inwerken”. Dr. de Groot was daarbij nau
welijks een half uur aan het woord, of het duizelde mij van
al de verbijsterende nieuwe dingen, waarmede ik te maken zou
krijgen. In de garage van zijn woning lagen de onderdeden
van een completen luchtballon\ Dien had hij in bruikleen van de
Nederlandsch-Indische Luchtvaart-Vereeniging.... die het
ballonvaren er aan had gegeven, nadat de zee-officier
Rambaldo met den ballon, genaamd, „Batavia”, was
verongelukt. Een oceaan van ballonstof, touw en mandwerk
leek de garage-vloer. „Wat wilt u met dien ballon ?” vroeg ik.
„Oorspronkelijk was het mijn bedoeling” — aldus Dr. de
Groot — „de zendantenne „op te laten” voor het radio
verkeer met Nederland
maar nu ik de kloof van Malabar
ontdekt heb.... heb ik den ballon niet meer noodig----afgezien nog van het bezwaar van den winddruk.... die
blijkt toch te groot uit te vallen.... in Malabar is echter een
kloof, waarvan de opening in de richting van Nederland
wijst___het kan niet mooier------wij zijn bezig om de kabels
nu van kam tot kam te spannen.... om er straks de antenne
aan te hangen.
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Ge zult Malabar vandaag nog zien, want we gaan er naar
clan gaan we morgen naar Tjangkring”. „Tjangtoe
kring ?” „Ja, Malabar herbergt de afdeeling: zenden naar
Nederland; en Tjanglcring is het ontvangstation.
Malabar en Tjangkring liggen hemelsbreed io km van
elkaar af.... maar het is meerdere uren gaans langs den
groot en weg; omdat een moeilijk begaanbaar hoog-oprijzend
berg-massicf Malabar van Tjangkring scheidt.”
In de verschillende bijgebouwen van Dr. de Groots
woning, die tevens voorloopig kantoor was, stonden een groot
aantal kisten met apparaten, voor radio-technische doeleinden
bestemd. In een der leege bediendenkamers stond echter een
groote buikige ketel. ,,Is dat er een voor veevoeder ?” vroeg ik
verbaasd. „Neen, niet precies..!” antwoordde Dr. de Groot,
wiens oogen achter de brilleglazen tintelden van pleizier over
de verbluffing van zijn nieuwen medewerker, „neen, dat is
mijn ioo kilowatt booglampzender, dien ik uit Amerika heb
meegebracht. Het zal nog een heel karwei zijn om dat ding op
den Malabar te krij
gen ___want een weg
is er niet!” „Maar, hoe J
komt u er dan ?” „—Per //A
auto tot Pengalengan en
dan verder te paard!” '
„Te paard ?!” „JaJjl
zeker... wij gaan eiken
dag te paard naar den
Malabar.
Trouwens in Tjangkring zijn ook
twee paarden beschikbaar.. De tocht
duurt daar echter niet zoo lang als
die naar den Malabar.’’ „Maar wat
doet u daar toch op den Malabar ?”
— „Ik ben bezig er een zendstation
te bouwen, dat met Nederland zal
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moeten kunnen seinen. Geen offer is de regeering hier te
groot om verbinding te krijgen met het moederland. Wij
zijn vrijwel van de buitenwereld afgesneden, omdat al
onze telegrammen de Engelsche censuur moeten passeeren.
Zoodra nu de antenne in de kloof van Malabar is gespan
nen, heb ik een luchtnet, dat 600 meter boven den grond hangt; dat
doet niemand mij in Europa na; want het hoogste luchtnet
daar is dan van Nauen en dat is maar 200 m boven den grond.
Ik sein met den „booglampzender”, dien ge zooeven voor een
veevoeder-ketel versleet. Stap nu in de auto.... dan rijden
we naar Malabar.”
,,Accoord Dr. de Groot....! Maar waar haalt u de electrische energie vandaan om uw veevoeder-ketel te stoken?
Op den Malabar is toch geen electrische centrale?” —
„Kijk...., dat hebben wij voorloopig origineel opgelost; ik
krijg van de Centrale van de electrische tram te Batavia een
dynamo ter leen van 600 volt; dien heb ik net noodig voor mijn
booglamp.” „Maar wat moet dien dynamo aan ’t draaien
brengen ?” „Ook daarvoor is gezorgd. Ik heb van de militaire
luchtvaartafdeeling een vliegtuigmotor ter beschikking ge
kregen. En met dien motor drijf ik den dynamo aan.
Het is natuurlijk een tikje behelpen---- , maar ik heb goede
hoop, dat ’t zoo voor elkaar komt. Die 600 meter hooge
antenne moet ’t ’m doen. En je zal zien, dat ie ’t doet ook.
Groote belangen staan op ’t spel. De moeilijkheden van den
oorlog spitsen zich steeds meer toe.... steeds grimmiger
wordt de kamp gestreden___moederland en Indië kunnen
nauwelijks een vertrouwelijk woord meer met elkaar wisselen
Wij zullen ons best doen daarin verandering te brengen---wij hebben nuttig werk te verrichten. Maar het is „hard
labour”, denk er om; vaste kantooruurtjes kennen we hier
niet___ bij nacht en ontij zijn we op t’ pad. Ha------ we zijn
in Pengalengan___Uitstappen. Hier is de paardenstal....
Sastro, haal twee paarden-----Neemt u die zwarte, dat is het
paard van ingenieur Verdam---- mak in alle tuigen.... hij is
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alleen wat lastig halverwege, als hij voorbij het huis van zijn
ouden baas komt. Niets van aantrekken, wanneer hij daar
met de achterbeenen slaat. Als u er goed op blijft zitten---raakt hij u toch niet.”

Daar gingen wij dan samen de nauwe, steenachtige, door
tropische regens uitgeschuurde, bergpaadjes op. Den Malabar
tegemoet. Op enkele open plekken in het hout werden zijn
machtige toppen zichtbaar___ schoon vaag van omtrek.
Want haastige witte wolken braken zichzelf op zijn kruin.
Dr. de Groot vertelde tijdens den rit onophoudelijk van
zijn'arbeid, van zijn ervaringen in Europa en van zijn plan
nen___Het was voor den man uit Ambon, alsof hij met
Haroen-al-Raschid zelf uit was. De 1001 Nacht vertelling
werd er een tamme vertooning bij en geen sprookjes-slot op
een berg kon geheimzinniger schijnen, dan de houten blokhut
op de Malabar-helling, waaromheen des avonds de zwarte
panters slopen, aangetrokken door het kampvuur, dat werd
ontstoken, omdat ’t zoo kil werd; zoo koud.... Welkeen
vreemd land---- welk een vreemde arbeid------

DE PIONIERS VAN DEN MALABAR.
Reeds geruimen tijd zijn de binnenflanken van den Malabar
van het hooge hout ontdaan. Honderden Soendaneesche
koelies hebben de ficus-, nanni-, kapok- en djatti-boomen
geveld. Met bewonderenswaardige inspanning zijn vaten
cement en ander bouwmateriaal naar de kammen gezeuld,
voor het storten van de pardoenen (cementen blokken),
waaraan de stalen ophangkabels van de berg-antenne moesten
worden afgespannen.
De houten blokhut uit de eerste verkenningsperiode is
vervangen door een ruime houten loods met een geraamte van
constructie-ijzer; terzijde van deze loods staat een houten
huisje van kleiner afmeting; het is n.b. een apart huis voor
de---- afstemspoel!
Bij golven van 8 en 16 kilometer lengte, want dat waren de
golven, waar straks mee naar Nederland gezonden zou worden,
behooren nu eenmaal geen kleine spoeltjes. Als een reusachtige
kooi zag het gevaarte er uit. De dynamo van de Bataviasche
tram is in de groote loods opgesteld geworden, evenals de
vliegtuigmotor. Dikke kabels verbinden den dynamo met den
„veevoederketel,,J den ioo kilowatt booglampzender, die met
onbegrijpelijke inspanning en na overwinning van verbluffen165

de moeilijkheden uit de keuken van Dr. de Groot’s huis,
langs den grooten weg is gevoerd en vervolgens den berg opgeheschen, voetje voor voetje, in onderdeden, en door menschenkracht alleen.
Er zal vanavond voor ’t eerst „gedraaid” worden. Om
12 uur ’s nachts ongeveer zal ’t openingssein uitgolven. Dan
is het in Nederland zoowat donker.
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De uren, die ons nu van middernacht scheiden, zijn uren
van spanning en onzekere verwachting. Zullen de morseteekens, die straks de 600 m hooge draden moeten verlaten,
het verre moederland bereiken? Zullen zij niet onderweg
uitgeput raken?; de afstand is 10.000 kilometer. Vèèl tijd
voor hun reis vragen de teekens trouwens niet. In 1/30 seconde
zullen zij in Nederland kunnen zijn---- maar zullen zij niet
na Vm seconde uitgeput uitkabbelen aan de boorden van het
Suez-kanaal of in de zandwoestijnen van de Sahara ?
De leider, Dr. de Groot, loopt met stoïcijnsche kalmte en
met feillooze zekerheid nopens de plaats van opberging van
de meest uiteenloopende instrumenten en gereedschappen,
temidden van den grootst mogelijken rommel rond. Hij heeft
zijn witte „toetoep” (gesloten) jas uitgetrokken en hij heeft
zich in plaats daarvan getooid met een dik bruinachtig kleedingstuk met tressen, dat men hier in Nederland coin-de-feu
166

zou hebben kunnen noemen. De technische ambtenaar kijkt
voor ’t laatst nog eens naar den vliegtuigmotor en naar den
dynamo en ook naar den booglampzender, in wiens binnenste
straks de vette lichtboog getrokken moet worden. Lichtboog
n.1. tusschen een koperen- en een koolspits. De koperen spits
is hol; zij wordt voortdurend door stroomend water koel ge
houden. De boogvlam moet zichzelf meer dan 30.000 maal
per seconde aansteken. En dus moet zij ook even zooveel maal
per seconde weer uitdooven. Vraag niet waarom, lezer! Geloof
mij, wanneer ik u verzeker, dat alleen een booglamp, die
30.000 maal per seconde wordt aangestoken en gedoofd, in
staat is om een radiogolf uit te zenden met de antenne, waar
mede die booglamp electrisch verbonden is, wanneer zij zóó
nerveus aan- en uitgaat. Deze boogvlam, in de, vrijwel her
metisch gesloten, hoogkamer is een recidief zelfmoordenares.
En dat is maar gelukkig ook, want wie zou de vlam 30.000 maal
per seconde kunnen uitblazen ? Dat doet de booglamp auto
matisch. Op ’t hoogtepunt van haar leven, zorgt zij voor haar
eigen dood. En ’t oogenblik van haar sterven is het moment
van wederopleving. Wanneer de boogvlam getrokken wordt
(door kool- en koperspits even tegen elkaar te duwen) vliegt de
electrische stroom, over een blijvende vlam (de vette spette
rende vlammen aan de beugels der electrische trams!) van
pool tot pool van den dynamo. Maar op dien weg wordt de
stroom geleid door dikke draden, die om zware magneetijzeren
kernen gewikkeld zijn. Dit ijzer wordt daardoor sterk mag
netisch. En dit magnetisme zuigt de boogvlam weg; zooals een
scheut tocht een kaarsvlam uitblaast. Als de vlam weg is, is
ook de stroomkring onderbroken, waardoor het ijzer zijn
magnetisme weer verliest. De spanning op een condensator
stijgt nu echter tot zulk een hoogte, dat zij de boogvlam weer
aansteekt zonder dat er nu magnetisme is om haar uit te
blazen. De vlam leeft dus weer bloeiend op, totdat zij op haar
florissantst is; waarna het magnetisme het jonge bestaan weer
vernietigt. En zoo gaat dat al maar rusteloos door; de natuur167
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wetten laten toe, dat dit spelletje zich 30.000 maal — en
meer, als ge wilt —per seconde herhaalt; geheel automatisch;
en met bovenmenschelijke stiptheid en regelmaat.
Het eenige wat de vlam vraagt, is: een beetje ademhalen in
een atmosfeer van waterstof. „Dat is billijk,” zult u zeggen!
„Geef het haar, die 30.000 dooden per seconde sterft, wat
mij betreft van harte.” Dank u! Maar hoe komen wij aan
waterstof ? Wij zijn in Indië\ en volop in oorlogstijd, moet ge
beseffen. Als u in die dagen in Nederland niet eens aan thee
of koffie kondt komen, zouden wij dan waterstof moeten
hebben ?
De Natuur schaft raad. Druppel een kool-waterstofverbinding als benzine of petroleum in de hoogkamer.... en de
enorme hitte van de koolspits zorgt voor ontleding er van in
de chemische componenten koolstof en waterstof. Maar pas
op! De koolstof, die blijft, is: roet\ ’t allerfijnste roet, waarbij
? Maak
potloodslijpsel grof is van korrel; en de waterstof
de booglamp niet open, vóór dat de spitsen voldoende zijn
afgekoeld. Want wanneer de lucht voortijdig wordt toegelaten,
vormt zij met de waterstof-resten in de hoogkamer het ge
vaarlijke knalgas, dat met een reuzen-knal explodeert, wanneer
de nog gloeiende koolspits het gevaarlijke mengsel ontsteekt.
Maar u weet nu meteen waarom alles hier zoo in-en-in
pik-zwart ziet. Alles is bestoven met moleculair-fijne deeltjes
roet. Wij zelf zien er ook allemaal uit als negers.
Dr. de Groot heeft alles in orde bevonden. Hij is uitstekend
gemutst. Het koelwater der koperspits wijst 10 graden
Celsius. Zoo koud is het op den Malabar en daarom hurken
wij rond een vierpits-petroleumstel tezamen om ons een
te warmen.
beetje___te warmen. Hoort u dat?
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TJANGKRING; ZWAKKE STEMMEN UIT EEN
WERELD VOL KRIJGSGERUCHT.
In tegenstelling met
Malabar, ligt Tjangrust. Op den
^
van staal op ^

den altijd rumoerigen
kring in onverstoorde
Malabar het gehamer
staal, het knarsen van
de hijschkettingen in
katrollen___het ver])iGEfcjk
bijsterend geroffel der
motoren, het hooge ge1}
spin van rondsuizende
vliegwielen, het geklater van
het water van het magere riviertje,
zich over de rotsblokken omlaag
stort. Openhartige, veelsoortige bedrijvigheid.
Op Tjangkring... rust, stilstand, geheimzinnigheid.
Het ontvangstation in de Preanger bergen, dat klanken ontvangt
uit Europa, ligt op een in de berghelling uitgegraven plateau. Dit
plateau is aan alle zijden met hoog gespannen stekeldraad af
gezet. Voor den ingang staat een soldaat der gewapende
politie op wacht. Op een wat lager gelegen plateau-tje zien
we een woning van bamboe-vlechtwerk met atap gedekt; het
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is de stulp van den Kluizenaar in de Paarse Kimono. Maar hij
heeft zijn geheim moeten prijsgeven. Hij heeft op last van
zijn Meester, den Grooten Toovenaar van Malabar, moeten
vertellen, hoe hij den stillen nacht haar geluiden ontlokte....;
zijn verhaal heeft hij zonder opmerkelijke terughouding ge
daan. Thans mijmert de kluizenaar weer bij zijn boeken, de
leerling moet het nu zonder zijn voorlichting doen.... De
avondwind brengt af en toe een speurtje prikkelend parfum.
Het is de wierook. ,,Djoeragan ?”.... hoe on-nabootsbaar
zangerig wordt dit woord gesproken. Het is het Soendaneesche woord, dat het Maleische Toean, Heer.... hier ver
vangt. „Djoeragan ?” „Neen Saptari, ik heb niets meer noodig; je kunt naar huis gaan.”
Saptari, de Soendaneesche bediende, verdwijnt in de duis
ternis. Ik hoor hem eenige woorden wisselen met den soldaat
van de wacht en dan daalt hij in het dal. De lichten van Bandoeng twinkelen heel in de verte aan den overkant der vlakte
onder aan de donkere vlek in iets minder zwarte lucht. De
vlek is het massief van de Tangkoeban Prahoe, Bandoeng’s
makke vulkaan. Op een spiritus-brander wordt wat thee ge
warmd. In afwachting van tien uur twintig minuten. Dan
komt de stem van Nauen in Duitschland voor ’t eerst door.
Het is dan 4 uur in den middag in Europa. Er wordt slechts
met één lamp ontvangen. Meer lampen zijn trouwens niet
noodig. De morse-teekens van Nauen zijn luid genoeg. Het
inschakelen van een versterker haalt de luchtstoringen maar
noodeloos op.
Onder het tamme schijnsel van een eenvoudige pe
troleum lamp, zooals zij in de Chineesche toko’s hangen,
wordt letter voor letter opgeschreven in het stationsdagboek. De uren van den avond en den nacht schrijden
voorbij.
Ludendorff geeft zijn dagelijksch stafbericht. Bezonvaux
is door de Duitschers ingenomen. Dat gelooven wij zoo maar
niet op Ludendorff’s eerlijke gezicht. Om 1.30 komt het
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Fransche Lyon. Ah, daarhebben we het al: „Wij bereikten
alle gestelde doelen, zoodat wij Bezonvaux niet langer behoef
den vast te houden.” Dus houden we het toch maar op
Ludendorff.
Er is dus niets beeldenstormends gebeurd aan het front; en
die eeuwige polemiek van admiraal Von Tirpitz met de
Amerikanen over de noodzaak van den onbeperkten duikboot-oorlog, wordt---- zelfs hier op dien stillen berg___ taai.
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Wij schrijven weer een nieuw telegram op: „Transocean
No. zooveel”; de Duitschers seinen hun telegrammen, die
voor „de wereld” bestemd zijn, in het Engelsch. Daar flad
dert heel druk en onbesuisd iets naar binnen.
Het is een larong___een vliegende mier------een diertje,
iets kleiner dan de Nederlandsche „glazenmaker”. Ik werp
haastig de deur dicht, want deze bode voorspelt een invasie.
Maar een half dozijn larongs fladdert reeds rond het glas van
de petroleum-lamp. Zij zengen de vleugeltjes vallen neer en
spinnen als razende tollen op den rug over het blanke papier.
Met de muis van de hand worden zij terzijde geschoven....
maar een dozijn fladdert thans om de lamp, haastig dringend
naar dezelfde verschroeiing als de voorgangers. Waar komen
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deze vliegende mieren vandaan ? Hoe komen zij binnen ? De
tientallen worden honderden, de honderden duizenden. Een
snorrende, trillende wolk, verdringt zich thans om de lamp.
Zij vallen voor een deel in de vlam, die dan even in een piek
boven het glas uitschiet, als de crematie in één spettering vol
tooid wordt. Heele sidderende koeken wentelen op het papier
om een as, die zelf bestaat uit fladderende en poot-sprietende
lichaampjes.
Onophoudelijk schuift de linkerhand de wriemelende
massa’s op zij. De rechterhand schrijft, schrijft---- geen
woord mag er gemist worden. Nauen seint uiterst belangrijke
berichten over de lotgevallen van een Nederlandsch kon
vooi ---- ; dit bericht is voor den Gouverneur-Generaal van
het allerhoogste belang. En nu juist die lamme, helschmakende fladderlingen. Zij sluipen vleugellam van de oor
schelpen der hoofdtelefoon op de oor-randjes, die voor de
zachtste aanraking gevoelig zijn. Als de zin van het geseinde
woord reeds door mij verstaan is, vóór dat Nauen het heeft
voltooid, kan ik mij de luxe veroorloven van even met de
rechterhand over haar en hals te strijken---- waar alles
kriebelt en leeft. De linkerhand moet het papier schoon
vegen___één oogenblik pauze doet twee lagen sidderende
lijven ontstaan en nog steekt de scherpe potloodpunt bij het
schrijven soms in een door vleugels verlaten mierenromp. Ik
wip op mijn stoel op en neer, schud met het hoofd als een
paard met opzet-teugel, blaas.... denk onweerstaanbaar aan
den rattenvanger van Hameln.... vind deze diertjes erg,
maar lang niet zoo erg als ratten---- die er toch ook zijn op
Tjangkring___Zie met een gevoel van afkeer, van walging,
op de hooge stapels lijken van larongs neer-----bedenk dan,
dat deze duizenden fladderende diertjes, die de vleugels zeng
den aan een lamp, nog in aantal overtroffen worden door de
gesneuvelden en gewonden, die dezen eigen dag misschien ge
vallen zijn aan de fronten, waarvan de dooden-oogst thans in
morse-stemmen wordt gerapporteerd.
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Steeds meer larongs zoemen aan.... zij werpen zich op
de lamp als---- de legers van den kroonprins op Verdun,
Vaux, Douaumont.... Mijn neus___oogen___ lippen----Ik vlieg op en blaas de lamp uit... Het radio-lampje is nu de
eenige lichtbron---- voor de potloodpunt juist voldoende...
Niemand, die belang stelt in deze verhalen over „Radioleven,>, behoeft bevreesd te zijn,
dat wij nog niet eens een keer
tezamen naar Malabar zullen
terugkeeren.
Tjangkring is nog onvol
doende aan u beschreven, om
het reeds weer te verlaten.
^
v
Tjangkring leverde, zooals blij
ken zal, de apotheose van „Ra- v
dio-leven”. Met het teekenen
van Tjangkring’s „sfeer”,
doen wij niets anders dan het
décor schilderen voor de opvoering van het epos van een
tot de journalistiek gedreven telegrafist.
Weinigen zullen durven beweren, dat zij in ruim twee jaar
tijd eenige honderden malen den dageraad hebben zien door
breken.
De man van Tjangkring durft dat wel. Men hoort zoo vaak
zeggen: „In Indië komt de zon plotseling om zes uur op en
zij gaat om zes uur weer onder.” Dat „plotseling” is ver van
juist. Precies kwart over vijf in den morgen komt het eerste
tintje rood in het zwart van den nachthemel, waaraan de
sterren schitteren als zilver op fluweel.
Dat eerste tintje rood is de inzet van de uitvoering door de
Natuur van de kleuren- en tinten-orgie der dageraadssymfonie, die ten kwart voor zes in den morgen van Tjangkring
eindigt met het verschijnen van den rood-gelen zonne-
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rand boven den kam van den Goenoeng Nini, den berg waar
op, 2 kilometer ver af, het laatste palenpaar staat van de bergantenne.
Deze antenne leek al heel weinig op het klassieke antennetype, n.1. den T-vorm. De antenne van Tjangkring week, wat
vorm betreft, weinig af van de stroomgeleiding van hetelectrische spoor tusschen Amsterdam en Haarlem. In Halfweg
stond dan het huisje met de ontvangtoestellen en Haarlem lag
dan beneden aan den rand van de sawah’s uit de Bandoengsche
hoogvlakte. Van den berg Nini af gerekend, liep de dubbele
antennedraad dus over een afstand van 2 kilometer naar het
ontvanghuisje en vandaar weer 2 kilometer naar de laatste
palen in de sawah. Een reuzenantenne dus. Maar de golven,
waarmee de stations seinden, die wij afluisterden in dat primi
tieve houten gebouwtje, dat tegen de berghelling scheen vast
gezogen, waren ook van zes tot twintig kilometer lang.
Minstens öm den anderen avond, maar in drukke bewogen
periodes van den wereldoorlog iederen avond, hield ten onge
veer half tien een automobiel stil, voor een onaanzienlijk
bamboe gebouwtje, gelegen in de dessa Tjangkring, aan den
grooten verkeersweg van Bandoeng naar Bandjaran. Het
knarsen van de remmen deed terstond den Soendanees Soeparwi uit het huis naar buiten treden, gewapend met een
geweer, model M 95, plus een bamboezen fakkel en wat paar
dentuig.
Het geweer gaf hij aan den man, die uit de auto gestapt
was, die het met behulp van den riem over de borst hing. Bij
het flakkerende licht van de toorts zag deze man er onheil
spellend uit, want zijn Zuid-Afrikaansche boerenhoed, als
mede een wijde cape-mantel, gaven zijn onrustig silhouet iets
Corsikaansch. Toch bezat deze figuur niets wezenlijk angst
aanjagends, want u zult begrepen hebben, dat het de telegra
fist van Tjangkring was, die zijn eenzamen post voor den
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nacht ging bezetten. Hij besteeg het gezadelde paard, Manus
geheeten, een bezadigde, niet overjeugdige merrie, met eigen
inzichten nopens rij tempo en route. Soeparwi volgde te voet,
een legerklewang omgegord, de kleine processie bijlichtend
met zijn fakkel. De kleine processie ? Ja, er was buiten de beide
mannen en het paard, nog een vierde figuur die meetrok. Dat
was de kleine Mazeppa, een allerdolst, borstelig, mal bruin
veulen, de jongste dochter van Manus. Wanneer Manus naar

„boven* ging met den „djoeragan op den rug, dan holde en
bolderde Mazeppa opgetogen en bandeloos mee.
Het geweer, ik wil het graag bekennen, is nimmer gebruikt
voor een ander doel, dan om er ’s morgens na het bad mee
schijf te schieten op oude flesschen, terwijl Soeparwi *s klewang
slechts de schachten van bamboestoelen kliefde. Maar wij be
zaten de wapens van het leger om ons zoo noodig te weer te
stellen tegen de panters. Deze dieren slopen inderdaad rond
de ontvang-hut en rond de stulp van den Kluizenaar met
de Paarse Kimono. Saptari, de huisbediende, heeft ons meer
malen de sporen van de moeder met jongen getoond---175

maar panters, die honger noch dorst lijden, zijn gevaarloos als
huiskatten en veel schuwer.
De Kluizenaar voornoemd heeft tijdens het wegslaan van
het hooge alang-alang (lang gras), in de buurt van het huisje,
een python gevangen (groote slang), die hij waarachtig nog
voor een tientje aan den Chinees in Bandoeng verkocht, onder
beding van teruggaaf van de huid. Slangenvleesch eet de
Chinees, zooals wij de malsche karbonade. Deze huid is de
Kluizenaar gaan „prepareeren” met groote brokken sulfus
cupricus (kopersulfaat), opdat het vel later zou kunnen ein
digen als sigarenkoker of schoentje aan damesvoet. Deze be
stemming heeft het echter nimmer bereikt.... maar zeker
weten wij nu, dat de weg van slangenvel tot damesschoen,
geen rondgang is door Boldoot’s fabrieken.
Stapvoets trok de kleine stoet den berg op. Het lichtje van
de petroleumlamp, uit de hut daar boven, wierp zijn zwak
schijnsel over het ravijn uit, waarlangs ons pad naar boven
kronkelde; want Saptari, die eerst weer bij het morgenkrieken
zou verschijnen, wachtte in de deuropening tot de djoeragan
„boven” was. Grillig en monsterachtig groot, dansten de
schaduwen, die het fakkel-schijnsel van man en paard wierp,
op de hoog oprijzende bamboe-stoelen langs den weg. Er
werd nauwelijks een woord gesproken. De Soendanees is niet
spraakzaam en opent bovendien, uit hoofschheid, nimmer het
gesprek en de djoeragan boven op het paard was een aartsmijmeraar. Het was alles goed zoo, op dien zwijgenden tocht;
indrukwekkend, voornaam, rustig; Tjangkring was een school
voor de philosofie van het zwijgen. Want de nacht kende geen
metgezel.
— „Morgenochtend om io uur weer met Manus terug
komen, Soeparwi,” zei ik, terwijl de karabijn in den hoek werd
geplaatst. „Semoehoen Djoeragan” — begrepen Heer — zong
Soeparwi terug.
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„Wat wilt u morgenochtend eten?” vroeg Saptari.
„Mij dunkt, wat nassi-goreng (gebakken rijst) zou wèl
zijn, Saptari!”
„Semoehoen Djoeragan!”
— „Is er vandaag nog iets bijzonders gebeurd, Saptari ?”
„Ja, Djoeragan.... de zwarte bengaalsche geit heeft een
jong.”
„Wat zeg je, Saptari.... en is het een
, ,Prampoean (een geitj e) toean.’’
„Het geluk is met ons, Saptari.”
De hoofdtelefoon wordt weer
omgegespt. Het woord is nu aan..
Ludendorff.
Gedurende den jarenlangen
oorlog in Europa en in Klein-Azië,
werden op het radio ontvang
station Tjangkring regelmatig dag
in daguit heele vellen oorlogs
nieuws in een opschrijfboek met
l
doorschrijfpapier volgeschreven.
-V
Het origineel werd na afloop van
iederen nachtdienst in een ver
zegelde enveloppe verzonden aan
Dr. de Groot, die het werkstuk van den nacht deed ter
hand stellen aan niemand minder dan aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië zelf. Deze hooge
functie bekleedde destijds Mr. J. P. graaf van Limburg
Stirum, thans Hr. Ms. gezant te Berlijn. Er zullen weinig
werkkringen geweest zijn en nog zijn, die onder een zoo ge
duchte controle stonden als die, waarbij de eenvoudige, in vol
maakte stilte en afzondering verrichte arbeid betrokken was,
van den radio-telegrafist van Tjangkring. De gemiddelde
oogst van één nacht luisteren naar de radiostations van Europa
leverde immers tweeduizend woorden aan nieuws op. En de
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Gouverneur wachtte op deze woorden met evenveel aandacht
en zekerheid, als wij hier ’s morgens naar ons ochtendblad
uitzien.
Uit deze paar duizend woorden nieuws trok de Gouverneur-Generaal n.1. waarderijke conclusies over den toestand
in Europa en vooral over de positie van het moederland te
midden van de strijdende buurlanden. Zelden dus zal er ook
door staatsdienaren arbeid verricht zijn, die van zoo groote
beteekenis was en die daarom ook zoo groote voldoening
schonk. Toch zouden wij tot nog grooter belangrijkheid stij
gen. Wij zouden het weldra brengen tot de Toovenaars van
de groene bergen; tot de eenige mannen uit geheel Nederlandsch-Indië, die geluiden konden verstaan uit het verre
Europa. Want met de intrede van den verscherpten duikbootoorlog werd de censuur der Engelschen meedoogenloos. Geen
betrouwbaar bericht bereikte Nederlandsch-Indië meer via
Suez en Colombo. Toen Noord-Amerika de zijde van de ge
allieerden gekozen had, was ook de sein-weg via Yap-ManillaWashington voor Nederlandsch-Indië afgesloten. Als een
immer waakzaam, luisterend oor, in dienst van de gerustheid
en de op-de-hoogte-stelling der regeering, was op de uren,
dat Europa verstaan kon worden, d.w.z. tusschen tien uur des
avonds en negen uur in den morgen, voortdurend het oor van
den schrijver, of dat van den Kluizenaar met de P.K. gespitst
op nieuws.
Wij verzamelden zulk een ervaring in het afluisteren van de
morseteekens der verschillende Europeesche stations en wij
raakten zóó vertrouwd met de eigenaardigheden van de sei
nende collega’s, dat wij precies wisten, wie dien nacht het be
langrijkste nieuws zou gaan seinen. Soms was het Nauen of
Eilvese in Duitschland, maar niet zelden hadden we meer aan
Lyon in Frankrijk of aan Carnarvon in Wales. Ook pikten we
wel eens een graantje van de Philippijnen of van San-Francisco. De Kluizenaar in de P.K. dreef op een gegeven avond
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zijn vak-overmoed zóó ver, dat hij de teekens van Nauen zat
op te nemen.... op de schrijfmachine.
De Landvoogd zal de eerste dagen van ons beider experi
menten op de „Noiseless” wel hier en daar eenige moeite
hebben gehad om de getypte lettergrepen te ontcijferen, want
de schrijfmachine was een vreemd instrument voor ons. Een
aantal letters uit het telegram werd later met de hand ingevuld,
omdat wij ze op het suprème oogenblik, waarop ze getikt
moesten worden, niet gauw genoeg hadden kunnen vinden op
het toetsenbord. Ook bleek soms bij rustig overlezen, dat
Foch of Cadorna een aantal gevangenen gemaakt hadden, die
nu in pondsterling- of dollar- of in andere nooit gebruikte
zonderlinge schrijfmachine-teekens stonden aangegeven, in
plaats van in cijfers. De verkeerde „key” was dan neergedrukt.
Op eenmaal machtigde de Gouverneur-Generaal Dr. de
Groot om de telegrammen, die des nachts te Tjangkring
werden opgenomen, voor zoover hij dat toelaatbaar oordeelde,
te verstrekken aan de pers.
Deze beslissing maakte Tjangkring, met zijn bergtoppen
Nini en Pipisan, tot hoogtepunten, waarnaar niet met meer
nieuwsgierige verwachting is uitgezien door de geheele Nederlandsch-Indische pers, dan eenmaal door de volgelingen van
Mozes is opgezien naar den Sinaï.
Op ’t oogenblik van deze nobele kruising van het vak van
telegrafist met dat van journalist, werd de Kluizenaar met de
Paarse Kimono voor de vervulling van een eervolle, maar
weinig aanlokkelijke opdracht, weggezonden.
Hij moest zich begeven naar het snikheete petroleumdepöt op het eiland Poeloe-Samboe, recht tegenover het
Britsche Singapore; met het doel, daar een ontvangstation
in te richten, dat morseteekens van Dr. de Groot’s booglamp
van Malabar zou kunnen verstaan. Waarom ? Om de Nederlandsche schepen van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij,
of van andere Nederlandsche reederij, te vrijwaren voor be179

slaglegging volgens het fameuze angarierecht. „Niet binnen
zonder kloppen” had de Nederlandsche regeering voorge
schreven voor de schepen met bestemming Singapore. Vóór
dat zij de haven van Singapore binnenliepen, klopten zij even
aan bij den Kluizenaar met de Paarse Kimono te Poeloe
Samboe om advies.
En dat advies verstrekte de Kluizenaar op grond van de
orders, die wij hem met de sein-installatie van Malabar toe
stuurden. De seinsleutel voor deze berichtgeving stond naast
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de schrijfmachine op de tafel in Tjangkring, zooals nu ook de
telegrafist, die den ultra-korte golf zender van Kootwijk be
dient, op het Amsterdamsche telegraafkantoor zit.
Aan den anderen kant van de schrijfmachine stond een
morse-seintoestel, dat verbonden was met het telegraaf
kantoor in Weltevreden.
Via dit toestel werden de telegrammen, die uit den oogst
van den nacht waren geextraheerd, verzonden naar „Aneta”,
de Vaz Dias van Nederlandsch-Indië; welk persbureau zorgde
voor de distributie van het gretig begeerde, door het publiek
altijd verslonden nieuws, in de geheele Nederlandsch-Indische
pers.
Zoo was de door niemand gekende, eenzame telegrafist,
arbeidende in den nacht bij het schijnsel van een walmende
petroleum-lamp, in een ruwe houten hut tegen een berg
helling, een figuur van bijna epische grootschheid. De koop
vaardijvloot moest hij beschermen tegen hinderlaag, de
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Groote Heer daar over de bergen in Buitenzorg vreesde zijn
ijlboodschap. Want wanneer Nederlandsch-Indië in den
oorlog werd meegesleurd, zou de jobstijding uit Tjangkring
over het land gaan. Want men zou het uit Europa het eerst
aan hem seinen. Onophoudelijk spraken aetherstemmen in
de hoofdtelefoon van het krakende Europa.
In de vlakte daar beneden twinkelden de lichtjes en klonk
verwijderd het trieste geluid van de tong-tong, die de uren
van den nacht aftelde van dessa tot dessa.
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MYSTIEK VAN EENZAME NACHTWAKEN.
Tjangkring heeft een indrukwekkend deel uitgemaakt van
„Radioleven”. De meeste nachten van een driejarig verblijf in
Bandoeng’s omgeving zijn er doorgebracht. Er zijn misschien
tallooze beroepen, die in eenzaamheid worden beoefend; al
deze beoefenaars zullen beamen, dat het een mooie kunst is om
prettig alleen te zijn met zichzelf. De gedachten en handelin
gen zijn niet gebonden aan conventies; de zedelijke wacht die
beveiligen moet tegen de opmerkzaamheid van anderen is af
getrokken. De ziel opent zich, als de blaadjes van de bougain
ville. Zij stelt in alles belang en haar vragen zijn argeloos en
veelsoortig als van een kind, dat in een vreemde, aantrekke
lijke omgeving, aan den geliefden en vertrouwden vader om
opheldering vraagt.
Vóór dat de arbeid aan de hoofdtelefoon begint; vóór dat de
telegrafist gaat luisteren naar de stemmen uit Europa, dat
dreunt van krijgsgeweld, is er eerst altijd een oogenblik, dat hij
luistert naar de stem van de schepping. Het zijn geen woorden,
die door de natuurkunde kunnen worden ontleed in lucht
trillingen, die daar zachtjes tot hem gesproken worden; even
min als het de vernuftige mechanica der ooren is, die ze op
vangt en ter vertaling doorgeeft naar het brein. Hier wordt niet
geluisterd met physische organen. Hier kan nimmer gespro
ken worden van een noodzaak tot vertellen en ook niet van een
182

'

dwang tot luisteren. De ziel opent zich en de Schepper
spreekt tot haar.... en wat Hij zegt geeft een gevoel van
vrede___ ; maar het geheugen, hoezeer het ook zijn best doet
den inhoud van deze oogenblikken vast te houden---- het
kan niet meer bewaren dan de notities van een weldadige her
innering; de zin van het persoonlijk woord van den schepper
is weer geheim, nadat hij één oogenblik werd verstaan.
Zulke oogenblikken komen alleen, wanneer de opmerk
zaamheid voor de omgeving volkomen is ter ruste gegaan.
Wanneer alle physieke gespannenheid is afgelegd. En dit kan
alleen, wanneer door maandenlang verblijf op een zelfde plek,
onder dezelfde omstandigheden een volkomen vertrouwdheid
is verworven met den nacht, de plaats waarover hij is gedaald,
met de omgeving en hare geluiden. Het kan ook alleen, wan
neer de natuur zelve van vrede is vervuld. Doch wanneer de
wind ruiselt door de puntige blaadjes van de bamboestoelen,
wanneer vreemdsoortige dierengeluiden van ver klinken uit
de bergen boven; of komen uit de wijde sawah’s beneden;
wanneer de maan de begroeide hellingen in een zwak licht
baadt; waarin de boomen felle slagschaduwen werpen;
wanneer de wolken zachtjes langs het uitspansel varen; dan
is de waakzaamheid der oplettendheid niet ter ruste, hoezeer
ook de schoonheid en de stilte dan in andere openbaring
kunnen bekoren.
. Maar in de loome stille nachten zonder licht, zonder geluid,
zonder andere beweging, dan het getwinkel der sterren tegen
den zwart-fluweelen hemel, sterren in de prachtige indruk
wekkende constellaties, die een waarnemer aan den evenaar
te zien krijgt, komt de physieke en geestelijke ontwapening,
die voorwaarde is voor een verheven ontvankelijkheid voor de
toefluistering van geheimen, die gekend mogen worden door
den mensch van dat oogenblik, maar niet behouden door den
mensch van daarna, anders dan in een vage belofte voor den
mensch van straks.
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Het werkvertrekje, waar iederen nacht naar de morseteekens van Europa werd geluisterd, werd slechts flauwtjes
verlicht door een petroleumlamp. Rond-om de werktafel
stonden groote rekken met Leclanché elementen. Links van
den telegrafist stonden — achter de batterijen elementen —
een stuk of zes accumulatoren met een capaciteit als van de
starter-batterijen der automobielen. Zij moesten den stroom
van 12 Ampère leveren voor een groote radiolamp, de z.g.
Von Lieben buis, die gebruikt werd bij het luisteren naar
schepen op zee en naar de kuststations Ambon, Koepang en
Sitoebondo.
Rechts van den telegrafist stond de kleine Telefunken-lamp,
die aangesloten was op de groote cylindervormige spoelen
vóór hem op de werktafel. Hij zat dus aan drie zijden door
tafels met instrumenten ingesloten. Achter zijn rug was de
buitendeur. Die werd des nachts altijd afgesloten.
Het werkvertrek gaf ter linkerzijde door een deur toegang
tot een nevenvertrek, dat als laboratorium was ingericht voor
proeven met den snaargalvanometer van Einthoven. Deze
snaargalvanometer was een instrument, dat in constructie en
werking sterk verwant was aan de cardiograaf van wijlen Prof.
Einthoven te Leiden. De bedoeling was om te beproeven of
dit apparaat geschikt was voor het opnemen en fotografeeren
van seinteekens uit Europa. Theoretisch kon worden berede
neerd, dat het gevoelig moest zijn voor de snel rhythmische
seinteekens en onverschillig voor de stelsel-looze impulsen
der hevige tropische luchtstoringen. De practijk weersprak
de theorie langen tijd. Het toestel scheen de luchtstoringen
te zoeken en te verzwelgen.... zooals de scheerende meeuw
den blinkenden visch bespeurt en gretig verslindt.
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DE EERSTE SEINPROEVEN NAAR EUROPA.
De mantri van het boschwezen in Nederlandsch-Indië
stond als aan den grond genageld van ontzetting, toen hij
eenmaal moest erkennen, dat zijn oogen hem niet bedrogen.
Een leger van honderden koelies zwaaide de bijlen in de
sappige stammen van forsche boomen, het „radi rata” van de
Soendaneesche werklieden klonk knetterend door de ijle berg
lucht, wanneer zij aan de touwen rukten, die om de naakte
boomtoppen gelust waren. Met het doel om de reeds half ge
kloofde stammen te doen vallen. Kortom, de mantri, d.w.z.
de inlandsche ondergeschikte van den houtvester, aanschouw
de een georganiseerde vernietiging van hectares van „het
hout” in de Malabarkloof___een stuk bosch in zijn „ressort”
ging me daar vóór zijn eigen oogen grondig tegen de vlakte,
zonder dat hem bekend was, dat iemand hier zelfs maar toe
stemming bezat om één grashalm te snijden.
De dienst van het boschwezen in Nederlandsch-Indië schijnt
onder meer belast te zijn met de zorg voor het behoud en de
exploitatie van de gouvernementsbosschen. Het is dus geen
wonder, dat de houtvesters, die dikwijls boschgebieden beheeren zoo groot als Noord-Brabant, mantri’s van tijd tot
tijd laten inspecteeren, hoe de onder het beheer van de hout
vesterij staande bosschen er uit zien. Nu is voor het personeel
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van de houtvesterij ieder bosch een voorwerp van aandacht
en zorg___maar staat zoo’n bosch op een berghelling, dan
geniet het de extra sympathie van den dienst, omdat een dus
danig bosch een rol schijnt te spelen met betrekking tot den
regenval in het boschdistrict en in ieder geval: eenmaal neer
gestorte regen gedraagt zich wilder op een berghelling zonder
dan op een met bebossching. Deze mantri nu, die zijn maandelijkschen inspectie-tocht maakte door de dreven rondom den
Malabar, die dus de gouvernements-hout-bestanden afliep,
die gelegen waren tusschen de stille thee- en kina-plantages...
hij zag daar opeens een leger van de aller-ijverigste vandalen
de Malabar-helling kaal kappen---- !
Toen de mantri — zoo gaat het door mij nu na-vertelde
verhaal verder — van zijn eersten schrik
bekomen was, wendde hij zich
één van de Soendaneesche koelies
die juist een fikschen jaap kerf
de in den stam van een gladden

kapok-boom „Wat moet dat nou---- wat is dat hier voor
werk, Apa itoeh!”
„Hier mag niemand houtkappen zonder toestemming van
„toean houtvester”. Ajo dan toch brenti---- houd op------ ”
De koelie met de bijl keek den verbijsterden mantri
medelijdend en daarna triomfantelijk aan. „Die is goed---- !”
dacht hij...., „daar staat de mantri tegen mij op te spelen...
en, wanneer ik nu niet zoo zeker op mijn bloote voeten stond,
zou ’t er leelijk voor mij uitzien, want met den Landraad valt
niet te gekscheeren...., terwijl hij toch moest weten, dat het
gouvernement — zijn meester dus! — zelf last gaf om deze
boomen te vellen”.
Ik heb aangenomen, dat de koelie dit alles dacht, om den
lezers duidelijk te maken, hoe de beide bruine broeders een
onderling afwijkenden kijk bezaten op de rechtmatigheid van
het kaalscheren van de Malabarhelling. In werkelijkheid denkt
de gemiddelde Soendaneesche koelie niet zoo lang en zoo
scherp.... en onze koelie hier volstond dan ook met tot den
mantri te zeggen: „dat is in orde hier mantri, het is de regeering zelf, die laat kappen”. En hij sprak natuurlijk tot den
mantri niet van „de regeering”, maar van de „Kompenie”.
Nu is de „Kompenie” in den Oost als gezagsbegrip in
engeren zin „het leger”; het militaire gezag. Het woord stamt
nog uit Coen’s tijd. De mantri keerde dan ook naar de hout
vesterij terug met de mededeeling, dat „het legerbestuur”
bezig was om de binnenflanken van den Malabar geheel te
ontbosschen.
Den houtvester schokte dit bericht natuurlijk zeer; en nog
denzelfden avond schreef hij aan het Hoofd van den Dienst
van het Boschwezen te Buitenzorg een „missive”, die meer
dan op pooten stond-----over het vandalisme van het Leger
bestuur.
Deze missive bereikte den Commandant van het Leger en
Chef van het Departement van Oorlog, die van een gelijk187

making van den Malabar natuurlijk niets afwist, maar die bij
zichzelf dacht: als er door het Leger ergens gehakt wordt, zal
dat wel gebeuren door de Genietroepen. Zij toch hakken den
boel met even veel genoegen om als zij hem elders weer op
bouwen. Maar de Genie schreef na tallooze informaties bij
eigen afdeelingen, dat het haar ,,niet wel” duidelijk was, wat
de Leger-Commandant met dat hakken bedoelde, want er
werd nergens gehakt en zeker niet op berghellingen, want men
was zelfs bij de Genie
de waarschuwende
missives nog niet ver
geten , om vooral geen
hout noodeloos te
kappen op berghel
lingen, gelet op den
fatalen invloed van
voorzegd hakken op
het „watergedrag”
van de betrokken
streek. Totdat einde
lijk een Genie-officier, die tijdelijk ge
detacheerd was bij
den Radiodienst op Tjangkring en bij het Radio-laboratorium
te Bandoeng, toevallig inzage kreeg van de „stukken”
en de onvoorzichtigheid had om uit te roepen: ,,0, dat
is Dr. de Groot, die den boel omhakt op Malabar voor de
oprichting van het radiostation, dat naar Nederland moet
seinen”.
„Gelukkig, dat wij er niets mee te maken hebben,” zei de
commandant der Genie.
„Hoever sta je met het kapwerk, Content ?” telefoneerde
Dr. de Groot aan den baas van de paar honderd bijl- en
parang-hanteerders op Malabar
, want er is hier een missi
ve van het Boschwezen.”
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„Nou-----met een week legge ze voor de grond,” antwoord
de de werkbaas.
Na een week schreef de radio-leider zijn antwoord-missive
aan het Hoofdbestuur van P.T.T.; dat wil zeggen: de Chefde-bureau kreeg van hem opdracht, om die kap-zaak van den
Malabar op tactische wijs in het reine te brengen.
En daar was de Chef-de-bureau,deoud-hoofdinspecteurPéw,
’n meester in. Zoet vloeiden de volzinnen in de ambtelijke missive.
„Het ware wellicht juister geweest, wanneer vóóraf ver
wittiging had kunnen geschieden aan het boschwezen, van
een voornemen om enkele onvermijdelijke wegkappingen ter
hand te nemen; zooals UHEG. echter gebleken is uit de
dezerz: missive....”, etc., etc
Als milde dikke regendruppels dropen de sappige volzinnen bluschwater op den
gloeienden toorn van de mannen der houtvesterij---De Groot’s Malabar groeide voort.
Zoo stond dan op den Malabar op zekeren dag alles gereed
om proef te draaien, onder de leiding van den oppersten
chef: Dr. C. J. de Groot.
Tusschen Tjangkring en Malabar was een telefoonver
binding aangebracht; en een extra lijnenpaar was bestemd
voor het „relais”.
Met behulp van dit relais, dat op Malabar den stroomkring
sloot van den ioo kilowatt-booglampzender, was het den
seinenden telegrafist geoorloofd om op Tjangkring den seinsleutel te bedienen. Dat dit slim bedacht was, zal iedereen
beamen, die wil inzien waar het ons allemaal om begonnen
was. Wij zaten in Nederlandsch-Indië geïsoleerd en gewan
trouwd door vrijwel al onze buren. Onze laatste buur, die
officieel nog wat met ons öp had, was: Amerika. Maar ook
deze Staat had ten langen leste óók al de zijde van de geallieer
den gekozen; en hij was dus van dat oogenblik af bondgenoot
geworden van Japan. Daardoor waren wij nu wel geen vijan
den van elkaar; maar onze groote neutrale broer van vroeger
was ’t toch ook niet meer.
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Tegen Japan hadden wij als radio-menschen zeker niets...
integendeel.... we zagen zelfs verlangend uit naar de komst
van een sterkeren booglamp-zender; een van 200 kilowatt of
daaromtrent, dien Dr. de Groot daar te lande had besteld;
benevens behoorlijke hoogspanningstransformatoren, die hem
in de toekomst konden veroorloven, electrische energie te be
trekken van de electriciteitscentrale van Dago of vanDajeuhKolot, een soort Indische P.E.N. of P.E.G.E.M. in den dop.
Want Dr. de Groot had natuurlijk van stonde af aan wel inge
zien, dat het met dien vliegtuigmotor en met den dynamo van
de Bataviasche electrische tram, die als energiebronnen voor
de uit te zenden radioteekens zouden fungeeren, ietwat
„modderen’* beloofde te worden. Maar.... de voorloopige
pogingen waren in ieder geval volkomen verantwoord; Indië
moest probeeren — hoe primitief desnoods ook — om contact
te krijgen met het moederland. Éénzijdig contact dan; want
in Nederland was men op het oogenblik, waarvan ik nu spreek,
nog niet in staat om seinteekens naar Indië te sturen.
Met den bouw van Kootwijk is men n.1. eerst later begon
nen, terwijl men van de wonderbaarlijke eigenschappen van de
ultra-korte golf nog geen vermoeden had; althans men wist
toen nog niet hoe er partij van te trekken.
De slimheid om den seinsleutel in Tjangkring te plaatsen,
zat *m nu in het inzicht, dat, wanneer Europa nu eens op de
kreten van de ex-electrische tram-dynamo plus vliegtuig
motor ging antwoorden, men immers in Tjangkring dat ant
woord alleen maar zou kunnen ontvangen. En om dan weer
wat met de booglamp terug te zeggen naar Europa, zou de
telegrafist zijn antwoorden eer6t naar Malabar hebben moeten
telefoneeren.
Dat was te omslachtig; vandaar dus de seinsleutel op Tjang
kring, die den heelën electrischen winkel op Malabar aan den
gang zette. Het gevaar-----of beter: de humeur-bedervende
mogelijkheid, dat Tjangkring Europa hartroerend toesprak op
een oogenblik, dat kwetsbare zend-apparatuur van Malabar
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in puin lag, bestond voor den telegrafist op Tjangkring niet,
want hij luisterde in de hoofdtelefoon naar zijn eigen seinteekens mee. Vielen die seinteekens uit, dan was er iets op den
Malabar aan de hand en dan wachtte hij geduldig op een
telefoontje, dat het sein bracht van ,,alles weer in orde”.
Maar wacht nu eens even, hoor ik iemand zeggen, die deze
uiteenzetting iets meer dan vluchtig heeft gevolgd. Wie
moest u nu in het gunstigste geval uit Europa antwoord geven,
als ’t toch ging om oorlog of vrede. Juist! de tragiek van
de situatie was, dat, als wij in Nederland in den oorlog ge
sleurd zouden worden, het zou afhangen van de zijde, die
wij moesten kiezen, over welk radiostation (Duitsch of
Engelsch) wij berichten zouden krijgen. Deze onzekerheid
— men hale nu niet de schouders daarover op, nu alles achter
den rug is —, maar deze onzekerheid was kwellend. De tekst
van onze in het Fransch, Duitsch en Engelsch gestelde op
roepen, was dan ook uitermate diplomatiek van woordkeus.
Aan ’t begin van een prikkelend koelen nacht, stonden wij
allen dus gereed voor het eerste proefdraaien op Malabar.
De Kluizenaar in de Paarse Kimono hield io km verder over
de donkere bergen de hand, die waarschijnlijk van ontroering
ietwat sidderde, om den seinsleutelknop geklemd. — Geen
kleinigheid! om voor de eerste maal rechtstreeks radiografisch het Moederland aan te roepen. Na Coen en Raffles en
Daendels, ieder op hun manier, een epoche in onze koloniale
historie verpersoonlijkend, de naamlooze Kluizenaar mijl
palen hamerend in den aether.
?” informeerde Dr. de Groot, die van
„Zij we klaar
buiten gekomen was en die nu zijn brilleglazen afpoetste, om
dat zij in het verwarmde zend-vertrek besloegen....
„De koelwater-leiding is nu in orde en de boog moet nu
branden als een patent-olielampje op de slaapkamer van de
!” riep de leider, met meesterdienstbode___” „Mannen
lijk nagebootste volksmenners-intonatie en vergezeld van dito
gebaren • • • • „heeft iemand nog wat tegen iemand anders te
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zeggen
? doet het dan nu.... want, zoodra devliegtuigmotor draait---- is spreken waarschijnlijk uitgesloten.”
Er werd nu zoo iets geroepen, dat luitenant Viruly ,,Vóór
vrij ? Contact!” zou noemen; en toen barstte er een orgie van
lawaai los, waarbij dat van den zeeslag in het Skagerrak ver
geleken, het tikken van een bescheiden wekker moet geweest
zijn.

Een roffel van ratelende explosies vulde het houten ge

bouwtje, zóó, dat het geluid gewicht scheen te gaan aannemen.
Het daverde en roffelde de Malabar-vallei in en het kaatste
terug op de steile bergwanden; en het mengde zich zoo weer
met nieuw oorspronkelijk geluid in de hut. Tot elkaar spreken
was nutteloos___; het scheen zelfs of je elkaar al minder
goed kon zien door dat lawaai! Dit was de climax van de
herrie.. .• • een verwijlen in het grensgebied van het geluid,
dat het oor kan verduren. De uitlaatpijp van den vliegtuig
motor doorliep alle gloed-nuancen van donker koraal-rood
tot het haast-spetterende roodwit van het ijzer uit de smidse
van den dorpssmid.
De drijfriem tusschen motor-pully en dynamo-dito (N.B.
voor technici!: de dynamo maakte minder toeren dan de aan
drijvende vliegtuig-motor!) klepperde als een watermolenrad.
Na 12 minuten draaien werd er gestopt. De weinige over
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levenden van de uitbarsting van de Mont-Pellée op Martinique zullen met nauwelijks meer verlichting het staken van het
razen van een woedend brommenden vulkaan hebben onder
gaan, dan wij de stilte verwelkomden na deze eerste ronkende
uitbarsting van het zendgedeelte van de nieuwe verbinding
Indië-Nederland.
Daar stapt Content binnen, het factotum. Hij is ontdaan.
„Wat er met dat spoelhuisje aan de hand is, weet ik niet,”
stoot hij er gejaagd uit. „Het hout rookt van binnen op wel
vijftig plaatsen.”
Dr. de Groot lacht___ „dat zijn de ijzeren schroeven
waarmee het ding in mekaar zit,” zegt hij.... „door het
enorme magnetisch veld zijn ze gloeiend heet geworden. Ver
vangen door koperen schroeven is ’t eenige wat er op zit.
Maar___dan zitten er toch wel een paar ampères in de spoel
ook. Hallo___Kluizenaar, zegt Europa iets terug?”
„Miss Cavel is gefusilleerd”.... zegt de Kluizenaar door
de telefoon; en Dr. de Groot brengt het ons over.
Wij kijken elkaar onderzoekend aan---- iedereen zwijgt.
„Vanavond seinen we niet meer,” zegt De Groot tenslotte.
„Eerst moeten die schroeven verwisseld worden.”

193
Radiolevcn 13

1

DE SLOTREGELS VAN EEN EPOS.
De omstandigheden zelf dichtten de slotregels van het epos
van den eenzamen radio-telegrafist op Tjangkring in den
nacht van den ioden op den nden November 1918.
Het lot en niets of niemand anders had aan dezen figuur een
verbijsterenden invloed geschonken op de vorming van de
publieke meening in Nederlandsch-Indië.
Hij had tot taak om nieuws van de Europeesche gevechtsfronten te seinen aan alle dagbladen van dat uit gestrekte gebied.
Dat nieuws moest hij naar eigen inzicht verzamelen uit de
morse-mededeelingen van de radiostations van vrijwel alle
landen van Europa. Wanneer Rome b.v. wat te veel rede
neerde over Italia irredenta, dan liet hij dat station schieten,
cm eens een oogenblik het oor te leenen aan het Wale’sche
Carnarvon, het land van den Britschen staatsman Lloyd
George „French regain more ground, with 400 more prisoners”, seint het b.v. en er volgen meer van dit soort onbe
paalde berichten. Ook dit station houdt de belangstelling niet
lang vast. Dan Lyon maar; destijds het station op de langste
radiogolf, n.1. 18.6 kilometer. ,,La situation de 1’armée du
général Diaz entre Asiago et le Brenta a été améliorée,\
Dat zullen wij even opschrijven (of tikken!), maar laat ons
eerst liever even afstemmen cp Cavite, het Amerikaansche
station op de Philippijnen, dat altijd om 3 uur ’s nachts
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Indischentijd,een kort communiqué geeft. Ah! dat is nieuws
van den eersten rang: ,,Hospital Ship Koningin Regentes, in
company of „Sindoro” carrying British delegates to the
Hague Prisoners’ Mission sunk.”
Het is de Koningin Regentes van de maatschappij „Zee
land”. Er zijn gelukkig geen dooden. De „Sindoro” is
een oude boot van
de Rotterdamsche
Lloyd.
De vruchtbaarste
berichten - verstrek ker is en blijft echter
Nauen, het groote
Duitsche station bij
Berlijn. Het seint
* jaS i
ieder woord twee
maal; het seintempo 7;
is ongeveer 15 woor
fff?
den per minuut;
d.w.z. een behouden
woordtempo van 7 a
8 per minuut.
Nauen heeft de
goede gewoonte om
aan ’t begin het aan
I
tal woorden te sei
nen, dat het telegram telt. Wanneer het nu 200 woorden
lang zal zijn, weet de telegrafist, dat het overseinen onge
veer een half uur zal duren. Zeer dikwijls werden in zoo’n
telegram belangwekkende bespiegelingen gehouden over
vraagstukken van den oorlog. De geleverde zienswijs was die
van de Duitsche regeering of van de Duitsche legerleiding en
zij droeg dikwijls een polemisch karakter, omdat zij veelal
verweer of antwoord gaf op uitgeseinde beweringen van ge
allieerde zijde.

I !
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Ofschoon Nederlandsch-Indië — omringd als het was door
de oorlogvoerenden zelf, of door landen, die in den oorlog
partij gekozen hadden — van iedere ongekleurde berichtenvoorziening langs kabels verstoken was, genoot het een voor
recht, dat in de laatste beide oorlogsjaren door nauwelijks een
enkel land gesmaakt werd: n.1. de mogelijkheid om zich een
oordeel te vormen over de posities der strijdenden op de
vele slagvelden; en over de gerechtvaardigdheid van de zaak
of de daden van de verschillende partijen, uit het requisitoir
van den vijand, zoowel als uit het pleidooi van den vriend.
Dat voorrecht genoot het publiek van Nederlandsch-Indië;
voorgelicht door de Nederlandsch-Indische pers, die haar
spuitende nieuwsbron een tijdlang aanwezig wist op Tjangkring alleen. Eén radio-ambtenaar in een houten huisje op
een berg; die het leven leidde van een Nederlandsch bakkers
knecht vóór de afkondiging van de Bakkerswet, d.w.z.
’s nachts werken en overdag slapen, was Reuter en Vaz Dias
en Havas tegelijk.
Uit den oogst van 2 h 4000 woorden Franschen, Italiaanschen, Duitschen of Engelschen tekst, moet hij op eigen ge
voel het belangrijkste zeven, dat hij aan de hongerige pers zal
doorseinen, want alle berichten kunnen niet worden opgeno
men. En hij moet bij het hanteeren van de schaar en het
blauwe potlood niet alleen op de lengte, maar ook op de bron
letten. Er moest immers evenwicht zijn tusschen het pro
Duitsche en het geallieerden-welgevallige nieuws...., want
ook in Indië bekampten de koesteraars van aan elkaar tegen
gestelde sympathieën elkander even bitterlijk als thans de
aanhangers van botsende omroepen het doen.
O, welk een rijke taak was het, om daar in de stille, frissche
morgenuren van een prillen zonnedag, door niemand ge
stoord of bedild, door iedereen vertrouwd en gewaardeerd, te
zitten overwegen hoe het dagelijksche nieuwsrapport aan de
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pers er moest uitzien. Er komt weer wat teekening aan de
fronten. Hoofdrol-acteurs op het verschrikkelijke schouwtooneel gaan zich klaarmaken voor de laatste acte. Anderen
schminken zich reeds af.
„The Emperor of Austria dies” staat ergens in mijn boek;
„Lloyd George resigns”; later: „Mr. Asquith resigns. King
sends for Mr. Bonar Law.”
„General Foch appointed Generalissimo”, enz., enz.
Totdat eindelijk de groote nacht komt van den wapenstil
stand. Tronen storten in dien nacht, revoluties breiden als
prairie-brand uit in vroeger hechte bolwerken van feodalisme
en absolutisme — keizers en koningen vluchten, struikelend
over de eigen kroon, die van het hoofd viel. Nog is het ver
lossende woord niet gesproken als om kwart over vijf het dag
licht doorbreekt. De voorwaarden, die de geallieerden aan den
verslagen vijand hebben doen weten voor het verkrijgen van
een wapenstilstand, zijn meedoogenloos hard. In den avond
van den qen heeft Nauen er nog heftig tegen uitgevaren.
Admiraal Von Tirpitz bezweert zijn landgenooten „to fight to
the utmost”. Erzberger is naar het front. De nachtredacties
van de bladen met een ochtendblad bellen Tjangkring op.
Is er al wapenstilstand ? Is dit de eerste dageraad in een tijd
van lang ontbeerden vrede ? Wij weten het nog niet. Om 6 uur
’s morgens seint Nauen de letters: n. m., „No more”bedoelt
hij er mee. Vliegensvlug wordt de oogst van dezen heroïschen
nacht naar Bandoeng geseind. De telegrafist gunt zich weinig
tijd, want ieder oogenblik kan Nauen opnieuw beginnen om
de beslissing te seinen op de wapenstilstandsvoorwaarden.
Maar___jammer____, wanneer het laatste woord met den
morse-seinsleutel door hem langs de lijn naar Bandoeng is
geseind, keert hij haastig tot de hoofdtelefoon terug. Nauen is
reeds begonnen.... het station heeft blijkbaar een zeer kort
bericht geseind, waarvan hij nog juist de laatste woorden opteekent___ yiand so we had to accept”.
Maar die woorden zijn duidelijk en voldoende; zij worden
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doorgeseind naar de krant. ------ So we had to accept”.
Nu is het uit! Ook voor Tjangkring. Want de berichten
zullen nu in belangrijkheid tanen en het kabel-verkeer zal
worden hersteld---- zoodat de pers Tjangkring weldra kan
ontberen en zal vergeten.

!

Voor de zooveelste maal stijg ik op ’t kittige sandelhoutpaardje, dat mij naar „beneden” zal dragen, naar huis en naar
bed. Ik kijk van zijn rug af weer naar de uitgestrekte sawahvakken van de hoogvlakte beneden mij. Een aluinen damp
vlucht onder de roostering der jonge zonnestralen. Hier en
daar komen goudgele vlekken in het sappige groen te voor
schijn. De aren rijpen tot paddi. Als ik Saptari’s huisje pas
seer, zijn de vrouwen daar bezig met het stampen in het rijst
blok. Vrede was altijd over dit land hier-----nu is er ook
vrede in Europa.... hoewel ik 10.000 km van zijn slagvelden
verwijderd ben, weet ik, dat de stem van ’t geschut thans na
ruim vier jaar vernietigend spreken tot zwijgen is gebracht.
Europa heeft het mij alleen in dit land verteld.... en nog
enkele minuten lang zal ik de eenige man zijn, die het nieuws
kent---- en wie het daarna ook zal vernemen, hoorde het,
omdat mijn hand het voor hen opteekende en omdat ik wilde,
dat zij het zouden kennen.
Ach.... gun den man van Tjangkring deze onschuldige
apotheose---- Niemand was er getuige van dan zijn paardje.
Hij was immers de moderne bode van Marathon.... en om
dat zijn boodschap ijlde langs koperdraden, zeeg hij niet door
uitputting dood terneer, gelijk de klassieke koerier dat deed...
Daarom spreekt inplaats van de historie, dit boek over hem...
geen slechte ruil---- dunkt mij.
Toen de wapenstilstand eenmaal gesloten was en de oorlogsontspanning volledig was ingetreden, werd — zooals reeds
verwacht was — aan Tjangkring de kroon der belangrijkheid
van het hoofd genomen. De kabel-verbindingen over Noord Amerika en via Aden stonden weer open voor telegrafische
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gemeenschap van Nederlandsch-Indië met het moederland;
omgekeerd ook kon „het Plein” te Den Haag weer vrijelijk
met Buitenzorg van gedachten wisselen.
Het radioverkeer over Tjangkring was ook voor de pers
van geringer beteekenis geworden, nu de pers-agentschappen
in Europa hun bedrijf van nieuwsvoorziening van Indië weer
konden opvatten.
Tjangkring boekte nog wel een aantal berichten in.. • • >
maar zelden van het eertijds zoo spraakzame, stipte Nauen.
Wat zouden de overwonnenen nog te zeggen hebben ? Er viel
voor hen immers alleen maar te seinen over de instorting van
zoovele zaken die het Versailles van 1871, als in het graniet van
den tijd gehouwen, aan de Geschiedenis had toevertrouwd.
Er was voor hen niets dan leed en smaad en bitterheid en
ontgoocheling. De overwinnaars trokken den Rijn over en
hun legers bezetten de bruggehoofden van Keulen, Mainz,
Coblenz, enz.
Lyon was nu de verspreider van het geluid van de over
winnaars.
Bijna eiken dag trok een Fransch leger, als bevestiging van
uit oorlog geboren nieuw gezag, een Elzassche of Lotharingsche stad binnen. Metz, Straatsburg, Mühlhausen,
Colmar.
Ik vind de nauwkeurige uitgeseinde beschrijvingen er van
in het stationsdagboek: „Generaal de Castelnau reed, op
zijn schimmel gezeten, het marktplein op, waar hem op plech
tige wijze de sleutels der stad, op een kussen, (met den tri
colore!) werden overhandigd. De Generaal hield daarbij een
rede, waarin hij de ontroering schetste van het oogenblik,
waarop de terugwinning van het eenmaal van Frankrijk afge
scheurde land voor het front van de dappere zonen van dappere
vaderen met het hijschen van de driekleur op den toren van
het stadhuis werd gesymboliseerd.”
Zoo luidden ongeveer de berichten, die des nachts door
Europa werden verbreid.
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Hun belangrijkheid daalde naarmate de tijd voortschreed;
terwijl ook de regelmaat langzaam aan in ongestadigheid
verliep. De eindelooze verslagen van een in zichzelf verdeelde
twistzieke vredesconferentie de on-interessante wenteling
van den namen-cyclus Woodrow Wilson, Clemenceau, Lloyd
George, Orlando, waren op den duur niet in staat om zelfs
maar de belangstelling van den telegrafist van Tjangkring vast
te houden. Zoo kon het gebeuren, dat er ’s nacht om 3 uur
niets meer op te nemen viel. Dan legde de nachtelijke luisteraar
naar Europa’s vermoeide geluiden de hoofdtelefoon op tafel
en trad naar buiten op het betonnen platform, dat met stekeldraad was afgezet. Heel in de verte , op den grooten weg, be
neden in de vlakte, bewogen zich lange rijen grobaks, ge
trokken door ossen. Het ge-klon-klong, bij het gaan der dieren,
van de klepels in de houten klokken, die om de stoere nekken
hingen, drong gemakkelijk naar boven door....
Het dansende schijnsel van de rijen rechtop aan de karren
gestoken toortsen, trok een waggelende stippellijn van licht
punten langs den weg. De koele lucht was een willig voertuig
voor de fijne geluiden van den tropen-nacht. Het slaan op de
tong-tong in de dessa’s steekt daarbij in luidheid af. Van overal
uit de vlakte wordt het knerpen gehoord van de wielen der
zwaar-beladen wagens, die rijst of cassave of vruchten of
klapper vervoeren naar den passar te Bandoeng of Tjimahi,
waarheen over weinige uren de huisbedienden zullen gaan om
inkoopen te doen. Uit het nachthok op palen mekkert even het
geblaat van een Bengaalsche geit. De schildwacht staat met
het geweer bij den voet bij de opening in de draad-omheining.
Ook hij en zijn mede-politie-soldaten zullen weldra ver
trekken. Wat en wie valt er nu nog te bewaken en te bescher
men, nu Tjangkring haar plicht gedaan heeft___de oorlog is
uit---- spanning en gevaar zijn geweken. Alles is nu anders,
saaier, onbevredigender. Alleen de sterrenhemel daarboven
is dezelfde gebleven. De groepeeringen der lichtpunten aan
het uitspansel boven Tjangkring, zijn voor onze begrippen
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eeuwig. Antares schittert met een schijnsel, even rossig van
gloed als die van de toortsen daar beneden aan de karren.
Dan keert de telegrafist daar buiten uit zijn gepeins terug
en stapt naar binnen in het houten gebouwtje, twee trap
jes op.
Op den grond spreidt hij een matje.... en op dat matje
strekt hij de ledematen. Als dekking tegen de koude van de
nachtlucht en als bescherming tegen de — niet zeer talrijke —
muskieten, spreidt hij den ruiter-mantel over zichzelf uit.
Eerst als Saptari om half zeven aan de deur klopt, vlucht de
slaap van zijn oogen. Een slaap, zoo rustig en diep, als geen
optimistisch prospectus van een westersch pension hem durft
afschilderen.
„Je moet vandaag de accu’s laden Saptari!”
„Semoehoen djoeragan! Het zal gebeuren heer!”
Het slotbedrijf van de tewerkstelling op Tjangkring van
den boekstaver van „Radioleven”, had tot ondertitel: het ex
periment met de „Zeven Provinciën”. De booglampzender
van Dr. de Groot werd aanvankelijk in Nederland niet ge
hoord. Hoe Malabar ook zijn best deed; hoe de stukken er
ook af vlogen in letterlijken zin.... het verlossende bericht,
dat men de seinen gehoord had, kwam maar niet. Dat begon
aan Dr. de Groot begrijpelijkerwijs heel erg te verdrieten. Hij
was er van overtuigd, dat met zijn gunstige antennehoogte
het aan zijn zendsysteem gelukken moest om den afstand
Indië—Nederland te overbruggen. Dat de Malabar-zender in
staat was om de grenzen van den Indischen Archipel te be
reiken met zijn seinen, dat was bewezen met de vestiging van
het ontvangstation op Poeloe Samboe. Op het petroleumeilandje n.1., in het gezicht van het Britsche Singapore, ten
einde de Nederlandsche koopvaardijvloot niet te laten loopen in
het gemeene valletje van het beruchte angarie (in-pik!)„recht”.
Den Kluizenaar in de Paarse Kimono werden de ooren daar
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aan *t tuiten gebracht van het lawaai; terwijl ook onze makkers
op Ambon en Koepang, die intusschen voorzien waren van de
Telefunkenlampjes, die ook op Tjangkring gebruikt werden,
rapporteerden, dat ’t niet om aan te hooren was.... zoo
hard....; dus nog harder dan het normale eindpunt in hardheidswaardeering bij den radio-telegrafist: keihard. Maar in
Nederland hoorde men niets van Malabar. Dr. de Groot
besloot nu om, met medewerking van het Departement der
Marine, om de teekens van Malabar zeemijl voor zeemijl te
volgen. Daartoe deed hij in de werkplaatsen der Rijkstelegraaf
op Batavia een prima ontvangtoestel maken, dat geplaatst
werd aan boord van het pantserschip de ,,Zeven Provinciën”;
de bemanning van de radiohut zou aan boord tijdens de reis,
die zou gaan van Tandjong Priok, via Japan, San-Francisco,
Panama-kanaal, New-York, uitluisteren volgens een van te
voren opgesteld seinschema van Malabar.
Aan boord werden de luisterproeven geleid door den tegenwoordigen Vice-admiraal Jhr. G. L. Schorer, terwijl de heer
R. Visser, thans een sieraad van den staf van den technischen
omroepdienst der N.S.F., een doorslaggevend aandeel in het
slagen der proeven had. Ik herinner mij nog den nacht op
Tjangkring, waarom om de een of andere reden een laatste be
zoek in loco werd gebracht aan het ontvang-mekka door alle
autoriteiten, die bij de „Zeven Provinciën "-proeven een rol
zouden gaan spelen. Het was tegen den avond. Er barstte een
zóó hevig onweer los.... als alleen het hoogbergdeel van den
Preanger kan vertoonen. De gasten besloten den nacht in mijn
ontvanghut door te brengen en spreidden zich zoo goed en zoo
kwaad als dat ging op den grond, onder mantels uit. Daar
lag Dr. de Groot en daar de zee-officieren-----Wanneer ik
rondkeek, zou ik.... met de programma-ervaring van den
omroepleider___stellig aan het laatste bedrijf van „Hamlet"
gedacht hebben'; althans aan het oogenblik, waarop in dat
treurspel iedereen iemand anders doodgestoken of vergiftigd
heeft. De „Zeven Provinciën" vertrok: eerst naar Honoloeloe
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Er is geen vervelender werk dan het roepen en seinen naar
iemand, die geen antwoord meer kan geven. De seininstal
latie van het pantserschip had natuurlijk op verre na niet zoo’n
groote werkings-radius als onze reusachtige Malabar-inrichting. Toen de „Zeven Provinciën” dan
ook zoo om en nabij de hoogte van
de Philippijnen was, raakten wij
het contact kwijt; en eerst uit
~~
een doodgewoon draadtelegram uit Japan leerden
wij, dat de Malabarteekens tot zoover
op „slofjes” ge
nomen waren.

Wij begonnen
onzen radioneus
al een tikje trotsch
in den wind te steken,
toen op een gegeven dag
de ontvanger van de „Zeven
Provinciën” onze zelfvoldoe
ning over de resultaten van onze
ioo kilowatt in eèn antenne, die
600 meter „schoon”- boven den grond
hing, een geniepige deuk gaf. Maar dan
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ook een reuze-deuk. In Honoloeloe, d.w.z. op een afstand van
toch zeker 4000 kilometer, ontving de „Zeven Provinciën”
woordelijk telegrammen, die Sitoebondo met zijn armzalige
5 kilowatt op 1600 meter golf naar Ambon stuurde. Onze
goeie brave hakkepoffer van Java’s oostpunt sloeg me daar
onbewust een record van je welste. Het was onbegrijpelijk
voor alle hoogwaardigheidsbekleeders rond den troon van den
heer Sommerfeld (de opsteller van voortplantingswetten voor
radio-golven), maar de bewijzen waren er voor.... de
„Zeven Provinciën” stuurde den tekst op-----en die klopte
precies.
Wij correspondeerden verder dag in dag uit met onzen
dierbaren stomme___wij seinden hem al het nieuws, dat wij
nu — o hoe kunnen dingen grondig veranderen! — van de
pers kregen. Ik herinner mij nog alle verhalen over de vreeselijke uitbarsting van den vulkaan Kloet, die wij aan de „Zeven”
deden, maar___zoo bleek later.... niet altijd hoorde het
schip onze teekens. Vooral na New York, in den Atlantischen
Oceaan, was het slecht. En gij, lezer, voelt mee nietwaar met
het lot van de nachtelijke seiners met de energie van Malabar.
Hun taak bezat slechts de matige opwinding van iemand, die
opdracht heeft om te praten tegen een stomme, die kans
loopt om ook doof te worden, maar die eerst in Nederland aan
de draadtelegraaf zou kunnen vragen om ons te seinen, dat hij
inderdaad doof geworden was en---- waar.
Er kwam niet zoo heel lang daarna een dag, waarop ik voor
de laatste maal op de sandelwood naar beneden reed.... om
nooit meer op de berghelling, waarop de bergen Nini en
Pipisan neerzagen, terug te keeren.
Aan de kade te Tandjong-Priok lag het mailschip „Wilis”
te wachten, dat mij en de mijnen naar Nederland terug zou
brengen___na negen jaar tropendienst. Hoe weinig kon ik
vermoeden, dat het een afscheid van Indië zou worden voor
goed___De heer en mevrouw de Groot brachten ons om
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6 uur des morgens op het station te Bandoeng nog een af
scheidsgroet.
Een geweldig belangrijk hoofdstuk van „Radioleven”
werd afgesloten, toen de Preanger-express westwaarts ver
trok ___weer de hitte tegemoet___ maar achter deze warmte
wisten wij de milde koestering van het weerzien van het
vaderland.
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HET HUISJE OP DE MEENT.
Zoo ongeveer tusschen Huizen en Eemnes ligt er een ge
bogen strook weiland langs de voormalige Zuiderzee, welk
land bekend staat als „de Meent”.
Wijd en ongerept is de Meent. Eén kunstwerk is er maar:
de dijk, die in den winter het wassende water moest beletten,
Blaricum en Eemnes te bereiken. Nu is dat niet meer noodig.
De zee is getemd tot IJsselmeer. Wie op de kruin van dien dijk
staat, ziet, vóór zich uit, wanneer hij in de richting van de
zee kijkt, uitgestrekt weiland tot aan den horizon toe, daar is
de zee. Draait hij zich om, dan ziet hij een bijna even groote
strook grond, die vlakbij hem grasland is-----maar die met
inachtneming van alle fijne overgangsnuances, waarover de
natuur beschikt, tegen den Gooi-rand aan droge heide is
geworden. De Meent wordt aan de landzijde begrensd door
hooge wallen van heideplaggen. Hier en daar in die wallen is
een hellend draaihek. Zoodat, wanneer men de Meent be
treedt of verlaat, het hek zichzelf achter den bezoeker sluit.
Wanneer hij den drogen klap van het dichtvallende hek
hoort, waant hij zich misschien op de Meent; hij is dan echter
pas in den voorhof. Hij is pas goed opgenomen in de mild
omvademende ruimte van de Meent, wanneer hij door een
der „mennegaten” van den dijk is geloopen. Deze gaten zijn
als de „passen” door de Alpen. Zoolang het zomer is rijden
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de hooiwagens en de melkkarren er door heen. Des winters
worden zij met zand gedicht; opdat de dijk van Huizen tot
Eemnes een gesloten barrière vorme voor het dan dreigende
water. De nuchtere bezoeker van Blaricum, die aan de noord
grens van dit romantische dorp even over den aarden wal
heen een blik werpt op de Meent, volstaat misschien met te
zeggen: „Tjonge, wat een lap land” en dan keert hij weer over
een van de landwegjes naar de kom van het plaatsje terug.
Maar de bezoeker met den droomenden blik zal, zoodra hij
eenmaal op de kruin van den dijk staat, de ruimte van de
Meent met zijn oogen afzoeken. De dichter in hem zal zeggen:
deze wijde vlakte heeft haar geheimen; haar schoonheden,
die zij niet op éénmaal voor den vluchtigen bezoeker verraadt
of uitstalt. Indien hij ze wil kennen of ondergaan___dan
moet hij minstens een jaar lang, dagelijks bij dag en bij nacht,
de Meent betreden---- of hij moet er naar vragen bij den
„Hermiet van de Meent”, daar in dat kleine huisje op palen
gebouwd, dat halverwege den dijk en de zee ligt.
Het laatste is gemakkelijker en zeker minder tijdroovend en
de Hermiet is bereid om te antwoorden, want hij is in dit boek
zelf weer aan het woord.
Het huisje is het „radio-huisje”. Zoo noemen de Gooische
boeren het, die dagelijks ten minste twee-maal in melkenstijd
de rulle zandwegen met hun karren berijden in de richting
van de zee.
Wat er in dat radiohuisje gebeurt, weet niemand van hen.
De Hermiet, die er eiken dag uit het dorp heen trekt, kennen
zij als een zwijgend, niet al te onvriendelijk, maar-----fatsoen
lijk man; die geen booze-----alleen maar vreemde dingen
doet in dat kleine ruw-getimmerde huisje, op palen gebouwd.
Ook weten zij dat de overheid iets met dit vreemde gedoe te
maken heeft.
De palen waarop het huisje is gebouwd zijn noodig om het
gedurende den winter tegen overstrooming te beschermen.
Een tweede vaste bezoeker aan het huisje is de waker Smeenk.
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Hij is er overdag, zoolang de Kluizenaar er zelf niet is. Soms
zijn ze er een poosje tezamen overdag. Smeenk is oud-jachtopziener. Zijn gezicht draagt de sporen van jarenlang speuren
bij nacht en ontij naar den wild- en vischstrooper. Hij is op
gegroeid in ruimten met een horizon aan allen kant. Als ge met
hem praat, kijkt hij al sprekend in het rond, als verwachtte hij
ergens den brutalen flits uit den lichtbak of vermoedde hij
den zoeker naar het verboden kievitsei, den acte-loozen
visscher in pachtwater van een van de
waaien onder Eemnes. Smeenk’s oogen
zien alles wat er ver
weg op de Meent ge
beurt. Hij zou een
vlieg hebben kunnen
zien loopen op de
leien van den spitsen
toren van Blaricum’s
Sint-Vituskerkje, als
er ooit een vlieg geloopen had op dien toren.
Uit het huisje gezien, vertoont de horizon de silhouetten
van de beide kerktorens van Eemnes, de ranke hooge spits
van de katholieke kerk in Blaricum en de gedrongen lage van
het kleine Protestantsche kerkje. Verder het rulle geboomte
langs den weg naar Huizen (het Huizer-hoogt is nog onbe
bouwd). De uitkarteling van den horizon houdt op met de
silhouetten van de kalkovens aan de visschershaven te Huizen.
Als soldaten in het gelid staan zij naast elkaar. Wanneer zij
zich ’s avonds oplossen in de duisternis, flitst op hun plaats
het havenlicht van Huizen zijn zwiepende slagen over de
Meent. Het is onmisbaar oriënteeringslicht voor den nachtelijken wandelaar over de Meent. En de „Groote Beer” daar
aan den noordelijken hemel. Een helder sterrenbeeld, dat ge
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u van de radiolezingen van Dr. Sluiter nog herinnert. Ont
houdt het maar goed, want in een mistigen nacht, bij grond
mist, wanneer ge geen meter ver kunt zien, zal de Groote
Beer u de eenige standaard zijn, waaraan ge uw richting kunt
toetsen. Naar het huisje toe wandelen, bij nacht en ontij, is ge
makkelijker. De groote petroleumlamp, die boven de tafel
met instrumenten hangt, schijnt haar licht als een soort baak
over de Meent uit. Maar dit schijnsel kunt ge slechts zien,
zoodra ge door het hennegat gepasseerd zijt. Vóór dat oogenblik moeten de wagensporen in het vochtige zand u den weg
wijzen. En de duisternis is dik op de nachtelijke Meent. Geen
hand voor de oogen kunt ge zien. Ieder licht van Blaricum
achter u heeft straks zijn beteekenis als loodslamp voor den
terugtocht.
Het ontvangstation op de Meent bij Blaricum was, radiotechnisch bekeken, op gelijksoortige wijs gemeubeld als
dat op Tjangkring op Java. Op een lange tafel stonden de
ontvangtoestellen uitgestald. Deze ontvangtoestellen waren
vervaardigd in Indië, in de werkplaatsen van P.T.T. aldaar,
onder toezicht van wijlen Dr. Ir. C. J. de Groot. Zij waren
verzonden per oorlogsschip ,,De Zeven Provinciën,\ Tijdens
de reis naar Nederland werd er op deze toestellen aan boord
geluisterd naar de seinen van den booglampzender van Dr. de
Groot op Malabar-radio.
De booglamp-zender was er, ook een jaar na het sluiten van
den wapenstilstand niet in geslaagd om zijn teekens in Neder
land opgevangen te krijgen. Zou dan een radio-verbinding van
West naar Oost wèl kunnen slagen en van Oost naar West
niet ? Wij ontvingen immers in Indië uitstekend uit Europa.
Waarom kon nu Europa geen letter van ons ontvangen?
Er moesten, tot dusver onbekende, atmosferisch-electrische
invloeden een woordje meespreken, of • • • • (het was een gedachte, die door onzen technischen trots terstond ietwat
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koeltjes werd terug gewezen) onze zender deugde niet.
Teneinde zekerheid te krijgen over het gedrag en het lot der
seinteekens, werd toen het ontvangtoestel op de „Zeven
Provinciën” gemonteerd; en de aether tusschen Indië en
Nederland werd, om zoo te zeggen, zeemijl voor zeemijl afge
lood. Er bleek inderdaad toch wel iets met dien aether loos te
zijn, want in den Atlantischen Oceaan (de „Zeven Provinciën”
voer via het Panamakanaal en New York) verloor het schip
het contact met de teekens van Malabar voorgoed. Het scheen
inderdaad waar, dat de teekens uit het Westen naar het
Oosten gemakkelijker reisden, dan omgekeerd.
Net andersom dus als bij de vliegtuigreizen tusschen de oude
en de nieuwe wereld. Terstond werden natuurlijk over dit ver
schijnsel ingewikkelde theorieën opgesteld, waaraan de as
draaiing van de aarde te pas kwam en ook dat radio-meisje
voor alles: de Heaviside-laag.
De radiotoestellen werden uit de „Zeven Provinciën” ge
lost en zij werden na eenige trieste omzwervingen opgesteld in
het huisje op de Meent, dat thans het voorwerp van beschrij
ving is en dat het zal blijven tot kort voor het einde van dit
boek van radioherinneringen. Het huisje was het eigendom van
het Departement van Koloniën en de toeziende voogd er over,
namens den eigenlijken huisheer: Dr. de Groot in Indië, was de
toenmalige Directeur der N.S.F., de heer A. Dubois, die het
dagelijksch beheer en de inrichting had toevertrouwd aan den
heer P. C. Tolk.
„Het huisje op de Meent” was dus een stukje Indisch bezit
op den Nederlandschen bodem.
Het oogmerk van de opstelling van het „Huisje op de
Meent” was: aantoonen, dat de teekens van den zender op
Malabar in Nederland konden worden gehoord.
Het ontvangen van het eerste radio-seinteeken uit Indië in
Nederland op de Meent was weggelegd voor den heer R.
Visser, die zelf de reis met de „Zeven Provinciën” van begin
tot het eind had meegemaakt.
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Het feit van de ontvangst is stellig voor de ontwikkeling
van de radio-verbinding Nederland-Indië van historische
beteekenis geweest. De belangstelling voor zulk een verbin
ding ontving met dit eindelijke slagen, na veel tegenspoeden,
een nieuwen en thans beslissenden impuls. De antenne waar
mee deze eerste ontvangst werd verkregen, leek veel op die van
Tjangkring. Het was n.1. een enkele, lange, horizontale draad,
opgehangen aan palen van ongeveer 20 m hoogte. Deze lange
draad kwam wel 2 km ver; de schier eindelooze palenrij, onbe
rispelijk in het gelid geplaatst, verloor zich in den horizon
heelemaal bij het Huizerhoogt. Toen de schrijver van dit
boek op de Meent verscheen om de plaats van zijn voorganger
in te nemen, vond hij dus zijn bedje gespreid, zooals hij het in
het begin van dit hoofdstuk heeft beschreven. Niet alleen
was dit bedje in figuurlijken zin gespreid, maar ook in letter
lijken zin, want naast de toesteltafel, rechthoekig daarop,
stond een ruw houten kampbed, gevuld met versch stroovan
de Blaricumsche akkers. Op dat bed strekte de eenzame tele
grafist des nachts de kuische leden uit, zoodra om 3, 4, 5 uur
in den morgen de serie telegrammen uit Indië „binnen,, was
en hij door Java „goeden nacht en welterusten” was gewenscht.
Dan stond daar de zon al weer bijna op middaghoogte boven
de. kim. Het was toen een zeer wonderlijke gewaarwording
om aan dit groote tijdsverschil, dat door den afstand werd
veroorzaakt, te denken---- maar het kan thans nog maar
weinig indruk maken, nu het verslag van een radio-voetbalwedstrijd gemakkelijk in Oost en West wordt gevolgd, op
hetzelfde oogenblik, dat het in Europa door den „ooggetuige”
wordt afgeleverd. In twaalf jaar heeft de radio-techniek een
volkomen overwinning behaald op ruimte en tijd.
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BLARICUM, TOONKAMER DER SCHEPPING.
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De oostelijke helft van den horizon
der Meent toonde de beide kerktorens
vanEemnes, wat wilgenhout en popels
langs de bermen en slooten van ’t
Eemnesser polderland, de lage weiden
in het Eemgebied en tot slot: de
Zuiderzee met haar stoffeering van
klein zeil.
’s Avonds en ’s nachts waren het
havenlicht van Huizen, de vaste lichten
van Blaricum en de lantaren op den
uitlooper van den Eemnesserdijk, de
oriënteeringsvuren voor den pelgrim,
die des nachts het huisje verliet om
(u zich naar Blaricum te begeven,
gf,
Eerst een woord over Blaricum.
f
Voor den eenzamen bewoner van
„het Huisje op de Meent”, was „de
wereld” tijdelijk ineengekrompen tot
het dorp Blaricum; welks vriendelijke
silhouet zich vredig in den avond
hemel uitkartelde, wanneer de zon
was weggezonken achter de kim aan
den Huizer-kant. Een merkwaardig
dorp. Blaricum was als een steekproef
uit menschen en wereld. Een miniatuur
toonkamer der schepping.

In het dorpje van eenige duizenden inwoners, vindt ge
den mensch in al zijn schakeeringen; bewogen en gedreven
door zijn hartstochten, idealen, impulsen en gevoelens; rustig
en tevreden schuilend onder de beschutting van zijn geloof;
toornend ook tegen menschen en maatschappij; dorstend
naar schoonheid en geluk en soms hongerend naar brood. In
Blaricum leven menschen, als de rogge en de boekweit op de
schrale akkers, het leven der planten; maar naast hen ziedt
het in de zielen van andere menschen van schoonheidsdrang,
onrust en opstandigheid. Er is geen dorp, waar zooveel uiter
lijke vrede leeft naast zooveel verborgen tumult. Waar zooveel
waarneembaar geluk regeert bij zooveel stil leed. Waar zooveel
tevredenheid is over de gevonden staat der dingen, naast
zooveel haat voor de ordening van maatschappij en leven.
Onbekommerd over de vragen van schepping en Schepper
is de één, vol hunkering naar weten, naar opheldering, naar
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troost en hoop is de ander. Geen dorp, waar zooveel gedach
ten geschapen worden---- waar de liefde zoo vol en de haat
zoo diep is. Waar de vreemden zoo verwant zijn, waar de
kloven tusschen de karakters, de zielen, de harten, zóó wijd,
onoverbrugbaar, gapen.
Overal leven menschen onder bonte schakeering van emo
ties. ... maar in Blaricum zijn de kleuren feller, de contrasten
heviger___is de schijn voller van bedrog. Treed bij den bak
ker binnen.... hij is een levensbespiegelaar.... een wijsgeer.
Kom bij den kapper---- een maatschappij-ausculteur....
den makelaar in huizen: een aestheticus en kunstkenner. Bij
den groentenboer koopt een sjofel man wortelen___ deze
man is een literator en een gevreesd criticus. Bij den slager
doet een exotisch gekleede, langgelokte jongeling schamele
inkoopen voor den maaltijd.... maar de verkooper kent zijn
klant als den schilder van boomgaarden en zonnebloemen, die
I
% V V-* V

7*
i

214

nauwelijks van die
van Vincent van
Gogh zijn te onder
Groote
scheiden.
geesten leven hier
in kommer, omdat
de maatschappij hun
onevenwichtigheid
niet verdroeg, of hun
wijsheid niet begreep;
maar ook wil luiheid
en grilligheid hier
een enkele maal wor
den versleten voor
miskende genialiteit.
Bezonken landheeren genieten in hun ruime huizen van de middelen, die
de arbeid in de stad hun verschafte. Zielige boeren
lieden dragen het merk van geslachten, die in te kleinen kring
werden geteeld en van de armoede, waartoe de schamele op
brengst van den zandigen bodem hen doemde. Nerveus intellec
tualisme gaat er langs onbewogen
afstomping. De oude Gooische
boerderij staat naast het bizarre
landhuis in Moorschen stijl.
Zoo was Blaricum. Zoo waren
zijn menschen. Om hen heen
bouwde de natuur haar ver
rukkelijk decor. Voor den eenigen bewoner van het huisje
op de Meent was Blaricum de
voorpost van de wereld. Het
was zijn fourageplek voor de
eischen van de stof.
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De verrukke
lijke weggetjes,
die door oud-Blaricum naar de
Meent leiden, zijn
nog vooreen groot
deel gespaard. Dat
men ze toch onge
moeid late.Er is voor nieuw
Blaricum ruimte genoeg. De
Meent zelf is niet ongerept
meer aan den rand van het dorp.
Het is misschien noodig, maar de schoonheid
van het ruige land is nu toch aangevreten door plaatijze
ren loodsen en op gescheurden grond aangelegde rogge-akkers.
Wij loopenop historischengrond. Hij behoort aan dat eigen
aardige gemeenschapsbezit der Erfgooiers. Privilegiën uit den
tij d van FlorisV, „der Keer’len God”, leefden tot den huidigen
tijd voort. Heel in de verte spitsen de torentjes van Baarn om
hoog. Wie over de wijde vlakten langs de Eem tuurt, denkt niet
aan dien ruigen tijd, toen de Graven van Holland en de Bis
schoppen van Utrecht voortdurend op het oorlogspad waren.
Hoe speelt Eemnes een rol in de verhalen rond Jan van
Schaffelaar en zijn ruiters, zooals de goede brave Oltmans ze
ons in zijn „Schaapherder” schilderde. In deze romantische
omgeving stond het houten huisje.
| Het verdroeg de grillen van het humeur dezer wijde vlakte,
zooals dat met hetjaargetij de wis
selde. Tegen deruwewindstooten
.IV*1

216

van den zuidwester was het beveiligd door vier staaldraadschoren, die het ook op de been moesten houden, wanneer de noord
westen-wind het water des winters over het gras joeg; zoodat de
eenzame telegrafist soms uit zijn slaap werd gewekt door het
woedende klotsen der golven onder zijn sobere slaapstêe.
Rond het huisje graasden de koeien en paarden van de
„scharende” erfgooiers. In honderdtallen liepen zij verspreid,
dichtbij en ver. De dieren schurkten zich de huid aan de
schoren van het gebouwtje, waardoor het op zijn palen begon
te zwiepen. Klagend klonk in den prillen morgen het geloei
van de dieren, die op den melker of de melkvrouw wachtten.
Het metalen geklinkklank, veroorzaakt door paarden, wier
vóór- en achterbeen door een ketting verbonden waren, was
sinister; het gebeurde, opdat de prairie-instincten niet zóó over
hen vaardig konden raken, dat zij bij het opvorderen voor
landarbeid, als toomelooze kleppers aan de handen van den
baas zouden weten te ontsnappen.
Een frisch schouwspel anders: het draven van groote
kudden viervoeters in den schemer van een zomeravond,
wanneer de geur der velden, de ruimte, het sappige voer, de
zilte lucht hen dronken van vrijheid en vol van natuurlijk wel
behagen voortjoegen in teugelloos genieten.
De verzamelplaats voor het vee, dat gezelligheid zocht, was
het huisje voor de Radio. Soms hinnikten de paarden zóó
hevig, dat zij de ontvangst hinderden; een plotseling ritselend
y' v
buiten het venster gezwaaide cou/'-'^rantdreefhendantijdelijkinprach'
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_ tige vlucht uiteen.
/

-

)

J

J

• **£.••••

217

LUISTEREN NAAR INDIË.
De luisterdienst naar Malabar-radio, begon omstreeks n
uur in den avond. In den winter wat vroeger, omdat de duis
ternis dan eerder inviel. De golflengte, waarop werd geluis
terd, was ongeveer 8 km, maar als ’t moest, kon Indië óók
op 16 km uitzenden. Wij spreken nu over bandfilters, selec
tiviteit en 9 kilocycles tusschen de omroepstations in. Hoe
anders was dat in den tijd van het „Huisje op de Meent’’!
De groote zendstations legden toen allemaal op hectares van
den aether beslag. Zij seinden alle met morse-schrift.
Zooals men weet, bestaat dat morse-schrift uit strepen en
punten, die gescheiden zijn door rustperioden. Maar in die
rustperioden moest men ergens blijven met de enorme electrische energie, die de zender in die punten en strepen stopte.
Die kon men maar niet zoo afbreken of te voorschijn roepen
in het rhythme van het morseschrift. Daarom werkten zulke
zenders — er zijn er die het nog doen — niet op één, maar op
twee golflengten. De golf, waarop de verstaanbare morseteekens werden uitgeseind, heette de werkgolf; de golf waar
op de zender zijn energie spuide in de blanke openingen
tusschen de teekens: de rustgolf. Men kon zoowel op de werkals op de rustgolf afstemmen. De teekens op de rustgolf vorm
den als het ware het negatief van de teekens op de werkgolf.
Een merkwaardig toeval is het, (dat uit de structuur van het
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morse-schrift voortvloeit), dat, wanneer men op de werkgolf
het woord „neen” seint, op de rustgolf „ja” wordt gehoord en
omgekeerd. Omstreeks elf uur, wanneer het met de atmos
ferische condities een beetje meeliep, hoorde men Malabar
puffend en blazend „opkomen”. Het geluid van de booglamp
van Indië kon uit honderden aether-stemmen worden her
kend. Soms brak het abrupt af. Dan rees voor onze oogen de
situatie op Malabar weer helder op. Zou er een knalgas
explosie plaats hebben gehad ? Een defect aan de geïmpro
viseerde turbine installatie ? Neen, daar was hij weer terug!
Snuivend en brieschend als een arena-stier, begon Malabar
de letter x of v te seinen. Als een aangeschoten matroos zeilde
het geluid over de graden van den condensator heen; „ op den
voet” gevolgd door de linker-hand, die den geheelen avond
niet van den condensator-knop afkwam. Soms zwierde de
boog tot in het gebied van het Duitsche station Eilvese (bij
Hannover) of hij kwam terecht in de davering van het Deensche Lingby. Als hij daar bleef, was het onbegonnen werk!
Gelukkig nestelde de toon zich doorgaans op een vrij plekje
stilte. Stilte dan meestal opgevat, als een geluidenzöne, waar
binnen de boog zich van zijn aetherbuurlieden door toon
hoogte onderscheidde. Het is merkwaardig, hoe het menschelijk oor zich kan concentreeren op een bepaalden toon. Zonder
noemenswaardige moeite kon de telegrafist voortdurend luis
teren naar den toon van Malabar alleen; terwijl toch de ge
luidenvan meer dan één buurstationgelijktijdigtehooren waren.
Scherp opletten was voortdurend geboden, want de com
municatie was maar éénzijdig. Het „Huisje op de Meent”
kon alleen maar ontvangen en niet zenden.
Op de nummers der telegrammen moest dus nauwkeurig
worden gelet, opdat er geen enkel verloren ging. Ook moest
met de uiterste zorg woord voor woord worden opgeteekend,
want het was onmogelijk om een woord, dat niet verstaan was,
of dat in een „luchtstoring” verloren ging of verminkt werd,
„na te vragen”.
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Wanneer de oogst van den nacht „binnen” was, werd
hij den volgenden morgen afgeleverd aan het telegraafkantoor
te Hilversum, dat voor doorseining er van zorgde naar het
Departement van Koloniën te Den Haag. Want alle tele
grammen waren afkomstig van den Gouverneur-Generaal en
gericht aan den Minister. Was er eens een telegram gemist, of
waren er een paar woorden verloren gegaan, dan werd per
kabel-telegram aan Indië om herhaling verzocht. Het meeste
hoofdbreken kostten de code-telegrammen, omdat die in cijfers
gesteld waren of in zinloos letterschrift. Welk een prachtige
tijd was het toen voor de koloniale producten! Tientallen
telegrammen zijn door ons opgenomen over verkoopen van
het gouvernements-artikel tin. Het waren transacties waar
men tegenwoordig van zou watertanden!
Minder opwekkende lectuur vormden de wekelijksche
opsommingen van de pestgevallen op Java. Humoristisch
waren de opmerkingen van de collega’s op Malabar, wanneer
zij (tusschen de bedrijven door) seinden: „vergeet de koeien
niet te melken,” of: „heb je je zwemvest bij je,” of: „we
moeten even stoppen, want de boog zit onder ’t roet”, of: „de
nassi-goreng wordt door Saptari binnengebracht”. Tegen een
uur of drie, vier, ’s nachts, kwam het einde. „Hier is nix meer
OM!” seinde Malabar dan, „wij sluiten tot morgen zoo laat;
maf se, doe de deur op ’t nagtslot”. „OM” beteekent zooveel
als: „old man” of „ouwe jongen”. Het is een gemeenzame
aanspreking in het jargon der morse-communicatie.
Aangezien de z een veel langer letter is dan de s, spreekt
men van: „maf se;” en aangezien de ch een reus van een letter
is, vergeleken bij de g, seint men „nagtslot” en niet:
nachtslot.
De telegrafist blies nu de petroleumlamp uit en schoot
onder de dekens. In den zomer gloorde het zachte licht van
den kruiigen zomermorgen al weer door de vensters; en om
half vier rommelden reeds de wielen van de melkkarren in
de rulle wagensporen. Maar den telegrafist deerden deze ge220

luiden niet. Zijn bewustzijn keerde eerst weer terug, wanneer
Smeenk, de waker, het huisje binnenkwam, op de manier van
den valet Jeeves bij Bertram Wooster. Je wachtte op *t: „Good
morning Sir!” maar Smeenk zei „Mööge meneer, hier is de
thee.... die roodbonte van Borssen het nou vannacht einde
lijk gekalfd." „*t Is toch niet waar Smeenk?" ,,Zoo waar als
ik hier staan, meneer---- ’t is zoo."
Den geheelen zomer en een halven winter door, werd het
„Huisje op de Meent" trouw des avonds betrokken.
De ontvangst uit Indiëwerd
gaandeweg beter.
Hiervoor bestonden verschil
lende oorzaken. Ten eerste viel
tegen den herfst de duisternis
vroeger in en elke dag werd
eenige minuten korter dan zijn
voorganger. Het is een oude
ervaring in het radioverkeer, dat
de seinteekens gemakkelijker
reizen bij duisternis dan bij daglicht. Aangezien Indië ons
7 uur in tijd vooruit is, kruipt de duisternis van het oosten
naar het westen. Na zonsondergang over de Meent, was het
heele traject, dat de seinteekens van Malabar afreisden, dus
in dikke duisternis gehuld. Ten tweede werd de technische
toerusting van Malabar-radio voortdurend beter en betrouw
baarder. Nu de oorlog voorbij was, kon Dr. de Groot zich
voorzien van de noodige electrische machines van moderne
structuur. De ietwat gammele turbine-installatie, die afhan
kelijk was van het onregelmatig toevloeiende bergwater, kon
buiten werking gesteld worden. De noodige electrische energie
werd langs hoogspanningsleidingen betrokken, eerst uit het
bij Bandoeng gelegen Dago, daarna van de nieuw gestichte
electriciteits-centrale te Dajeuh Kolot. De booglamp werkte
dus regelmatiger; er kwam meer energie in de antenne, waar
door de teekens op de Meent weer luider werden. Ten derde
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moeten even stoppen, want de boog zit onder ’t roet”, of: „de
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OM!” seinde Malabar dan, „wij sluiten tot morgen zoo laat;
maf se, doe de deur op ’t nagtslot”. „OM” beteekent zooveel
als: „old man” of „ouwe jongen”. Het is een gemeenzame
aanspreking in het jargon der morse-communicatie.
Aangezien de z een veel langer letter is dan de s, spreekt
men van: „maf se;” en aangezien de ch een reus van een letter
is, vergeleken bij de g, seint men „nagtslot” en niet:
nachtslot.
De telegrafist blies nu de petroleumlamp uit en schoot
onder de dekens. In den zomer gloorde het zachte licht van
den kruiigen zomermorgen al weer door de vensters; en om
half vier rommelden reeds de wielen van de melkkarren in
de rulle wagensporen. Maar den telegrafist deerden deze ge220
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lingen; wat vóórkwam! Dan hoorden wij *r in het voorbij
zwiepen op toon iooo in de hoofdtelefoon zóó hard als het
slaan door den treinsmid op de wielbanden, wanneer hij de
remmen der spoorwagens wil laten lossen. Maar daarvoor en
daarna hoorden wij niets meer. Meestal werd dan ook maar op
één lamp geluisterd. Het oor was tenslotte toch maar het
nauwelijks te vervangen fijngevoelige uitkies-instrument, dat,
geleid volgens de, min of meer, slimme orders uit de grijze sub
stantie onder het
schedeldak des telegrafists, de groezele storing-jongetjes opzij-duwde
en de blanke tee- *—
kens sneeuwwitjes
zorgvuldig in het
potlood joeg. De
luchtstoringen
speelden dus haar dartel spel vrij uit.
In den zomer werd het wel eens wat te bar; dan waren er
soms nachten, dat er geen verstaanbaar woord uit den aether
te visschen was. Dan hoorden wij in de ziedende da vering
der pruttelende, spetterende, krakende luchtstoringen heel
zwak het ijle toontje van Malabar.
Het klonk als het nutteloos geschrei van de schipbreukelinge in het geweld van den storm.
Malabar seinde nochtans onverdroten door. Wij konden
hem immers niet toeroepen: „Staak uw pogen; het is tevergeefsch!” Malabar zou uit ’t wegblijven van onze kwijting per
kabel besluiten, dat wij niets ontvangen hadden en hij zou
zijn telegrammen straks weer herhalen van voren af aan.
Als het schrik’lijk tumult tot deinzen noopte, werd de
hoofdtelefoon een uurtje neergelegd. Wanneer Smeenk — de
waker — aan ’t timmeren was (zijn tijdverdrijf) dan werd hij
geroepen en in een moderne nabootsing van Dinarzade vroeg
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de telegrafist hem dan: „Smeenk, vertel nog eens één van die
mooie jachtopzieners-verhalen, waarvan gij zoo ’t geheim
bezit.”
Dan schonk Smeenk de koffie in, stopte een versche pijp
en stak van wal:
„Toen ik onder Baambrugge jachtopziener was, leefde ik
— mot U weten — in een woonschuit;___ toen ik’s op *n
keer in een hooischelf in me schapenvacht had leggen spie-en
— ’t was beestenweer, al zeg ik ’t zelf.... en hardstikke
donker___”
„It was impossible not to be thrilled by.... Smeenk.”
Het ontvangstation op de Meent bij Blaricum was opge
richt met het doel om aan te toonen, dat ontvangst in Neder
land van radioteekens van een zender in Nederlandsch Indië,
mogelijk was, gedurende gemiddeld zóóveel uren van een
etmaal, dat de totstandkoming van zoodanige verbinding als
een politieke en economische wenschelijkheid zou worden
beschouwd.
Aan dit doel had het ontvangstation bij Blaricum reeds na
eenige maanden arbeid voldaan.
De Nederlandsche Telegraafdienst besloot immers in 1920
om een ontvangstation te bouwen op de Brabantsche heide
bij Boxmeer. Dit ontvangstation, dat nu al jaren geleden is
opgeheven, stond bekend als het station Sambeek.
De kroniekschrijver van „Radioleven” mag geen oude
wonden openrijten; daarom haast hij zich om te verklaren, dat
de Nederlandsche Telegraafdienst, ook zonder de experi
menten op de Meent, waarschijnlijk wel aandacht geschonken
zou hebben aan ontvangstproeven op Indische seinteekens.
In dien tijd ging dat echter in een tempo, dat, terecht of ten
onrechte, aan Indië geen bevrediging schonk. Zoo ontstond
er een zekere rivaliteit tusschen de Meent en Sambeek.
224

De laatste maanden van 1920 gaven een nek-aan-nek race
te zien tusschen Sambeek en de Meent in het bereiken van
ontvangst-resultaten. De spanning op den voorlaatsten dag
van een zesdaagschen wielerwedstrijd was er nauwelijks mee
te vergelijken. Als een gebroken man kon de telegrafist op de
Meent zitten staren op een half verstaan of heelemaal gemist
woord uit een telegram. Een aantal letters, die uit een woord
ontbraken, behoefden dat woord nog niet onverstaanbaar te
maken. De letters:
antriv cci t ur zou
den voor menigeen
onvertaalbaar zijn,
maar voor den tele
grafist was het een
klein kunstje om hier
M a n t r i-vaccinateur
uit te lezen. Eigen
namen, codewoor
den en cijfers konden
natuurlijk nimmer
worden gerecon
strueerd.
In het algemeen werd natuurlijk alleen dan het ontbrekende
geïnterpoleerd, wanneer redelijke zekerheid bestond voor
de juistheid van het aldus op te bouwen woord.
De telegrafist ging daarbij stellig met minder fantasie of
roekeloosheid te werk dan de professor in de palaeontologie,
die uit een aantal opgegraven fossiele kiezen en een dijbeen
een complete brontosaurus of een mastodont, gereed voor
museumgebruik ineentimmert. Verpletterend was het bericht
uit Indië, wanneer daarin de afwikkeling bericht werd van
telegrammen, die op de Meent nog onvolledig ontvangen
waren en die dus door Sambeek wel in haar geheel waren ge
noteerd. Dan had Sambeek één ronde op de Meent gewonnen.
Maar aan den anderen kant was de vreugde groot, wanneer
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de toovenaars van de Mookerhei een steek hadden laten
vallen. Wanneer zij in een helschen luchtstoringen-nacht een
oogenblik waren teruggedeinsd in een volzin, dien de Meent wel
had neergepend. Zelfs Smeenk deelde in de gerechtvaardigde
opwinding over een succes.
Tegen het tot een super-essence ingedampte collectieve
intellect van de leiders van den technischen dienst der Rijks
telegraaf was de eenhoofdige bezetting van de Meent echter
op den duur niet meer opgewassen. De technische hulpmid
delen, die Sambeek ten dienste stonden gingen in verschei
denheid en kwaliteit ver uit boven wat aan de Meent kon
worden beschikbaar gesteld. Alle vruchten van jonge diep
gaande wetenschappelijke studie der problemen van de
lange afstandsontvangst plukte Sambeek, terwijl de Meent
vrijwel het zelfde bleef in uitrusting en voorlichting.
In November van 1920 moest definitief „het blauwe
aetherlint” aan Sambeek worden afgestaan; het huisje op de
Meent zou zijn aandeel weldra voltooid hebben in de ontwik
keling van de totstandkoming der electro-magnetische ge
meenschap tusschen Moederland en Nederlandsch-Indië.

Deze laatste nachten op de Meent waren soms van huive
rende melancholie doortrokken. De donkere korte November
dagen zetten de vlakte in een vaal aarzelend licht; een dikke
nevel maakte den ring van den horizon nauwer. Over de
weiden scheerden slechts wat kraaien; de paarden en koeiea
waren naar stal gedreven. Hoe miste de telegrafist de rust ea
vrede schenkende nabijheid dezer dieren. De noordwesterstorm gierde in een donkeren Decembernacht over de vlakte.
Het houten huisje zuchtte en piepte in zijn voegen. Dagenlang
hadden plasregens de weiden doorweekt. Groote plassea
water maakten brokken van de Meent in de richting van Eemnes tot ondiepe vijvers.
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Op den Eemnesserdijk brandde de roode lantaarn ten
teeken, dat er gevaar voor overstrooming dreigde.
Dit gevaar verwerkelijkte zich in een der nachten, waarin de
correspondentie met Malabar reeds te middernacht was be
ëindigd. Tegen zes uur in den morgen werd de telegrafist, na
een niet al te rustigen nacht vol striemende stormzwiepen van
toomelooze buien, die over de boomlooze vlakte vrij spel
hadden, gewekt door een vreemd geklots onder den vloer.
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Een inspectie-tocht aan de trap van het huisje leverde aan
stonds geen opheldering. Toen echter met behulp van de
petroleumlamp een rossig schijnseltje naar buiten geworpen
kon worden, onder voorzorg tegen uitwaaien van de vlam
door den aangierenden storm, kaatste het licht op een bewogen
watervlakte. Een peiling met den bezemstok naast de trap
treden verried, dat er ingeveer 75 cm water onder het ont
vangstation doorgolfde.
Het was een vreemde gewaarwording. Noach zag uit over
de wateren. Eerst om ongeveer half acht in den morgen ver
oorloofde het aarzelende licht van een nieuwen dag den be
woner van het huisje op de Meent om te zien wat er gebeurd
was. Van den kustzoom tot aan den Meentdijk golfde en
kookte het Zuiderzeewater.
Tegen 9 uur zwaaide de telegrafist met het vitragegordijntje
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aan een bezemstok zijn noodsignaal. Maar Smeenk was al op
zijn post. Van den dijkhoek van Eemnes naderde de „red
dingsboot”.
Zij meerde langs de trap en de „huis”-breukeling had maar
in te stappen.
Den volgenden nacht werd per vaartuig de eenzame post
opnieuw betrokken.
Aan Indië had de pers doen seinen: „Eem buiten haar oevers
getreden. Radiohuisje op de Meent staat temidden van de
golven.” Malabar begon zijn telegrammen-serie met de op
merking: „Ha Noach.... heb je den olijftak bij de hand ? Hier
hooren wij de tong-tong mijlen ver in den stillen tropenavond
het uur aangeven.”
Op de Meent krijschten ’s morgens de meeuwen rond de
brokjes brood, die de telegrafist het raam uitwierp in afwach
ting van de verlossende boot.
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DE WEG BUIGT AF.

1

Toen Sambeek, met toepassing van een draadraam ging
ontvangen, was het lot van „Het Huisje op de Meent” be
zegeld. Een nieuwe periode van radio-pionierschap van zijn
telegrafist, naderde haar afsluiting. Een nieuw hoofdstuk in
zijn boek van „Radioleven” ging aanbreken. Maar wat zou de
inhoud van dat hoofdstuk zijn? Wanneer het verhaal zijn
normalen loop zou volgen, was een verwachting over den
inhoud van dat nieuwe hoofdstuk niet moeilijk te geven. De
eerste bladzijden zouden dan b.v. verhalen van een triesten
wintermiddag, een mailschip aan de kade te Rotterdam of
Amsterdam; wat stille dagen, vol weemoed, waarin het oogenblik van afscheid wordt afgewacht----- veel voorgewende
flinkheid op den dag van vertrek, een klein vol hart-----wat
tranen___de laatste donkere stoot op de fluit------ een zee
reis van een maand, terugkeer in de Indische maatschappij...
behoedzaam terug stappen in het loome levenstempo van
een tropischen buitenpost. Het blanke papier vlijde zich al
onder de hand om deze regels te ontvangen. Maar.... het
lot hief plotseling een waarschuwingsbord omhoog: „Opletten!
Belangrijk Levenskruispunt”, stond er op te lezen. En dit sein
was werkelijk niet overbodig. Rechthoekig op den stillen
levenslandweg van den ambtenaar kruiste de daverende chaussée van het buiten-ambtelijke Nederlandsche zakenleven.
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Tumulteus gonsde het voorbij in een onthutsende vaart. Het
lokte door zijn frissche veeltakkigheid naar onbekende be
stemmingen, het schrikte af door zijn tempo, door het cynisme
waarmee het achterblijvers prijs gaf, het gebrek aan geduld,
dat het toonde jegens aarzelende wegzoekers.
Aan den telegrafist van de Meent werd de kans geboden om in
Nederland te b lijv en met de onzekere vruchten van een zelfgebaand leven als loon.
Maar ook met het puin der ontgoocheling en mislukking als
mogelijk verschiet. De eenige zekerheid was : de grootte van
den prijs waarvoor dit avontuur kon worden gekocht.
Hij moest h contant worden voldaan. Wat het verleden van
een ambtenaar aan zekerheden voor zijn toekomst had ge
bouwd, moest worden prijsgegeven. Eenige ervaring en
inzicht kon uit dien boedel worden meegenomen___ maar
alles wat los stond van de persoonlijkheid moest achterblijven.
De lieve, stille weg rechtuit lokte---- ; hij zou vrij zeker zijn,
gelijk het groote stuk, dat reeds was afgelegd. Onverwachte
wendingen zouden er nauwelijks komen. Om de drie jaar de
bocht der periodieke tractements-verhooging, om de zes jaar
de helling van het buitenlandsch verlof.
Wat tegenspoed-----wat geluk------en dan: het stille dorpje
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van het pensioen. Maar het vooruitzicht dezer sloopende onbe
wogenheid schrikte in een anderen sector der persoonlijkheid
juist af. Vreemde brandstoffen broeiden daar op de grens van
ontvlamming . • • • de flitsing der gedachten, maakte zuurstof vrij, die lekkende vlamtongen liet spelen uit onvermoede
voorraden levensdurf en energie. „Doe ’t!” „Sla rechts
af!” spoorde deze stem aan. „Den grooten weg op! voor
uit!”
De bespiegelende, de wijsgeerige sector, vaardigde op het
bespeuren van dit vlammenspel terstond een bezadigden
waarschuwer af. „Ga rechtuit!” bezwoer deze, „sla niet rechts
af; begeef u niet in deze verbijsterende voortsuizing.”
„Wee den stillen peinzer in de eenzaamheid van Tjangkring
en den tevreden verlatene van de Meent, wanneer hij wordt
meegezogen in de kolking der vrije maatschappij.”
„Tot nu toe”—aldus betoogde de bezadigde waarschuwer,
al dringender —” waart ge als een atoom van een ontstoffelijke
materie. Zelfstandig en ondeelbaar---- relatief onaanzien
lijk misschien.... maar een gave eenheid en eenvoudigheid.
Vergeet gij dan, dat ge misschien nooit meer in gezelschap van
n zelf zult vertoeven, zooals ge bij elkaar waart in de nachten
van Tjangkring en in die van de Meent ? Waren de verhalen
van den Grooten Verteller niet zóó boeiend om te verlangen
naar de voortzetting er van ? Nu wilt ge uw zelfstandig één
voudig leven prijsgeven en het laten opgaan in- en het binden
aan dat van anderen. Van atoom wilt ge molecuul worden. Is
het helpen vormen van een samengesteld organisme aanlok
kelijker dan het zijn van een eenheid? Daarbij dit: gij waart
van neiging, tot zoover, meer een waarnemer, een beschou
wer, dan een schepper of leider. Gij waart niet het licht, dat
beelden kaatsen___ gij waart eer het broomzilver van de
fotografische plaat, welks fijne korrels zich onder den mysterieuzen impuls van dat licht schikken.... opdat het beeld
gevangen blijve.
Gij wilt nu beproeven zelf licht te zijn. Zal u dit niet zwaar
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vallen___ja, zult ge niet falen ? Wees toch verstandig en voor
zichtig. Ga rechtuit---- den zekeren weg.”
De overpeinzingen wervelden in het brein van den tele
grafist rond, ook wanneer hij ’s nachts over de Meent naar
Blaricum poogde terug te keeren. De stoffelijke natuur zorgde
voor passend décor voor deze als schimmen verschietende
gedachten. Een dikke grond
(
mist belette het zien van
voorwerpen op afstanden
van een handbreedte. De
h
lichten van Eemnes en Bla
ricum waren onzichtbaar
gewikkeld in den dikken
damp.
^
Behoedzaam, voetje voor
voetje, moest geschuifeld
worden, naar het Mennegat
in den Meent dijk.
Gelijk een blinde, vond
de nachtelijke wandelaar
zijn weg over de verlaten
weide.
De duisternis was soms zóó dik, dat alleen de gewaar
wording van klimmen, zekerheid gaf, dat hij het talud van
den dijk opliep.
Andere zintuigen dan het gevoel, de tastzin, konden bij het
zoeken van den weg niet helpen.
Het bestijgen van den dijk was echter steeds het oogenblik
van verdere koersbepaling.
Daar aan de andere zijde van den dijk n.1. werd met de
handen getast naar het wagenspoor vóór het gesloten menne
gat. Dit spoor — met de voortstappende voeten werd het
zorgvuldig vastgehouden — leidde naar het Meenthek van het
dorp. De spaarzame straatverlichting van Blaricum werd het
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schijnsel van een ville lumière vergeleken bij de inkt-zwarte
duisternis van de Meent.
In het brein en het gemoed van den voortstappenden wan
delaar hing een zelfde duisternis om de vraag: „hoe zal ik mijn
levensweg vervolgen ?” „Rechtuit weer gaan, langs verlichte
en afgebakende paden.... of rechts af, een nieuwe maar on
bekende toekomst tegemoet.”
„’t Is ’n heel ding, meneer,” zei Smeenk, nadat hij in diep
nadenken eenige trekken aan zijn pijp gedaan had, „’n heel
ding om van voren af aan te beginnen___toen ik nog jacht
opziener was, stong ik er eenmaal ook zoo voor.... kan u hier
nog niet wat blijven luisteren?”
„Neen Smeenk! „Het Huisje op de Meent” heeft zijn rol in
de historie gespeeld. Het huisje moet weg, jij moet weg, ik
moet weg • • • •
„Maar waarheen ga ik.... rechtuit.... of. . rechtsaf?”
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RADIO BEURS- EN PERSDIENST.
Het oproer „om den telegrafist uit het „Huisje op de
Meent” eindigde met een beslissing, die inhield: „in Neder
land blijven, niet naar Indië terugkeeren, probeeren in de
Nederlandsche radio-industrie een plaats te veroveren, die
brood en toekomst beloofde.”
Het was geen geringe verandering van horizon, maar „it
had to be done”. De eerste arbeid, die in de nieuwe functie
te verrichten was, lag op het terrein van de practische toe
passing van een jonge frissche loot der radiotechniek, n.1. de
draadlooze telefonie.
Het is de verdienste geweest van den toenmaligen directeur
van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, den heer A.
Dubois, dat hij het eerst op het denkbeeld kwam om deze
draadlooze telefonie in dienst te stellen van het zakenleven.
Hij was er in geslaagd, om het Bestuur van de Amsterdamsche Effectenbeurs te interesseeren voor een plan, waarbij, met
gebruikmaking van een zender voor draadlooze telefonie,
beurskoersen, tijdens beurstijd zouden worden rondgespro
ken naar bankiers- en effectenkantoren in de provincie. Dit
plan was onder de toentertijd beschikbare technische moge
lijkheden een stout plan. Onuitvoerbaar was het echter niet;
het bewijs voor de levensvatbaarheid er van is geleverd, nu
immers op dit oogenblik, de dienst, die intusschen al gedu234

rende een groot aantal jaren in handen van het Rijk is over
gegaan, nog altijd goed functionneert. Maar de eerste jaren
van dien dienst waren vol zorgen en emoties.
De schrijver mag het niet over zijn eigen aandeel in dezen
pioniersarbeid hebben, zonder eerst met bewondering mel
ding te maken van het werk, dat daarin mede is verricht door
de heeren Dubois, Tolk, Visser en den Engelschen ingenieur
White; namen die ook verbonden zijn geweest aan de his
torie van het „huisje op de Meent,\ Dit huisje stond nog
geruimen tijd verlaten op de eenzame vlakte, slechts bewaakt
door Smeenk, den waker, die er aan zijn werkbank timmerde
en er zijn beroemde Vlaamsche Reuzen, een konijnen-ras,
fokte.
Maar ook daaraan kwam een eind. Het „Huisje” werd,
zooals het reilde en zeilde, aan de regeering overgedaan en
met zijn verdwijning was de Meent gezuiverd van de laatste
sporen van een belangrijk experiment in dienst van de tot
standkoming van de radio-verbinding Nederland—Nederlandsch-Indië. In het jaar, waarover nu gesproken wordt, was
er het tegendeel van een crisis. De wereld leefde nog in den
waan van een na-oorlogschen schijn-voorspoed. De koersen
van waarde-papieren klommen tot fantastische hoogten. Het
effecten-bedrijf bloeide. Onder die omstandigheden waren
vele belanghebbenden bij den effectenhandel begeerig om de
cijfers der noteeringen uit Amsterdam zoo spoedig mogelijk
na de totstandkoming er van te kennen. De telefoonlijnen
naar de hoofdstad waren tijdens beurstijd dicht bezet....
zelfs de dringende gesprekken, wachtten op hun beurt in
lange rijen. Het klonk vele effectenhandelaren dan ook als een
sprookje in de ooren toen hun voorgespiegeld werd, dat zij
door het nemen van een abonnement op een draadloozen
koersendienst in staat konden raken om de noteeringen aan
de weet te komen, practisch op het oogenblik waarop zij tot
stand kwamen.
Het was dan ook niet te verwonderen, dat zich terstond een
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tweehonderdvijftigtal belanghebbenden bereid toonden om
aan dezen draadloozen verspreidingsdienst deel te nemen. Zij
woonden in vrijwel alle plaatsen van eenige beteekenis in
Nederland. Er waren adspirant-klanten in Maastricht, in
Groningen, in Vlissingen en in Helder. Het begin was dus van
een commercieel standpunt bezien zeer aanmoedigend; maar
de technische uitvoerbaarheid gaf nog vele vraagteekens te
zien. Het werk werd nochtans met voortvarendheid aangevat.
In een der lokaliteiten van het Gebouw voor den Effecten
handel te Amsterdam, werd een Marconi telefonie-zender
opgesteld. De zend-antenne werd aanvankelijk geheschen
aan een twintig meter hoogen zendmast, die afkomstig was
van een Engelsch militair zendstation. De mast bestond uit
stalen buizen van eenige meters lengte. Deze buizen werden
één voor één in elkaar geschoven en voetje voor voetje om
hoog getild. Een hachelijk werk in de nabijheid van het groote
uitgestrekte glazen dak van de groote zaal van de Effecten
beurs. Deze antenne voldeed aanvankelijk niet, zoodat, met
handhaving van den stalen mast, de antenne mede afgespannen
werd aan___den eleganten toren van de Oude Kerk op het
Oudekerksplein. Hoezeer het in bedrijfstellen van het zendergedeelte van den dienst ook groote moeilijkheden te overwin
nen gaf, zij konden in omvang en in veelsoortigheid niet ver
geleken worden met die van de installatie van de honderden
ontvangtoestellen in de provincie. Deze ontvangtoestellen
— het duurde een heelen tijd vóór wij er over beschikten —
waren natuurlijk niet die gevoelige en betrouwbare apparaten,
voorzien van de laatste snufjes van de moderne ontvanglampen-techniek, waarover de radio-industrie ons thans laat
beschikken. Ook de zender mocht niet worden vergeleken
met onze moderne radio-zenders. Een groot vermogen aan
electrische energie moest worden verwerkt door nog onvol
komen geconstrueerde zendlampen.
Het ging dus niet alles van een leien dakje; onze klanten
hadden daarbij niet de „radio-mentaliteit” van den tegen236

woordigen mensch. Laat tegenwoordig een installateur aan
een cliënt zeggen: „ik kan u geen goede radio-ontvangst be
zorgen, want er zijn teveel tramstoringen,,, tien tegen één
kans heeft hij, dat zijn cliënt iets begrijpt van de onoverwin
nelijke moeilijkheden, waarvoor zijn leverancier staat. Hij zal
hem in geen geval aankijken als een soort individu, dat ver
wantschap toont met een oplichtersziel.
Onze beursklanten stonden allen maagdelijk tegenover het
wonder der radiotelefonie. Zij hadden
ingeschreven op een draadlooze ver
binding met de Effectenbeurs in Am
sterdam en, kom-aan, waar bleef die
verbinding nu? Zij beschouwden het
— en het was hun niet kwalijk te
nemen, dat zij er zóó over dachten
— als volkomen gelijksoortig aan het
bestellen van een centrale verwarmings-inrichting, of aan een overstapje
van gas- op electrisch-licht, of aan den
aanleg van waterleiding, ’t Was anders!
250 ongeduldige bankiers bekeeren
tot devote naderaars van het wonder
der nieuwe radiotechniek, de draad
looze telefonie, ziedaar de kern van
de missie, die aan den Kluizenaar van Tjangkring en de
Meent was toevertrouwd.
Nu geen gepeins meer met een weidebloem tusschen de
lippen, geen waarnemen zonder gespannen aandacht, van
het placiede grazend hoornvee of het welgevallig naoogen
van dravende koppels paarden---- tempo tempo------ dag in
dag uit tusschen de wentelende wielen, geen enkelen nacht
in hetzelfde bed, bestijging van daken van provinciale ban
kierskantoren, aankoopen van halve dennenbosschen voor
de verwerving van antennepalen, kilometers koperdraad voor
de antennes, zinken katrollen, paalbeugels laten smeden van
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ijzer, conferenties met gemeenteautoriteiten voor het kruisen
van straten door de antennedraden. Telefoongesprekken, tele
grammen, woedende brieven. „Wanneer kom ik nu eindelijk
eens aan de beurt, mijnheer.”
Aangezien een zóó groot aantal toestellen niet in korten tijd
afleverbaar was, moest de dienst aanvankelijk met vijftig toe
stellen beginnen. Deze bevonden zich voornamelijk bij ban
kiers en effectenhandelaren in Leiden, Den Haag en Rot
terdam. Er was nauwelijks een gebouw waar de geld- en
effectenhandel in deze steden werd uitgeoefend, dat wij niet
van binnen en van buiten kenden. Het dak van het pand,
zoowel als dat van den buurman links en dien van rechts
kenden wij op een prik. De installatieplechtigheid voltrok
zich meestal volgens dezen ritus: De radio-colonne verscheen
op den een of anderen morgen voor de deur van het ban
kiershuis. De directeur werd te spreken gevraagd; deze
functionaris begon het onderhoud, al naar zijn luim en zijn
levenshouding, met de verzekering, dat hij alle hoop al had
opgegeven ons nog eens te zien verschijnen en dat deze
verrassing nu een milde voor hem was, dan wel met een critische bespiegeling over de vraag, of hij ons maar niet heen
zou zenden, nu hij er zich mee verzoend had zijn verdere
leven zonder beurs-radio te slijten. Wanneer wij hem echter
een fraai gekleurde schildering hadden gegeven van de vele
tonnen gouds, die hij op deze manier voortlevende zou tekort
komen, vergeleken met zijn minder sombere collega’s, bleek
de nieuwsgierigheid en de twijfel het bijna altijd te winnen
van de gramschap. — „Maar wat moeten die palen hier”....
luidde de verbaasde vraag van den bankleider, wanneer hij
buitenshuis getreden, de handkar zag, die de materialen be
vatte die voor een fiksche voorgevelvernieuwing van de Bank
nauwelijks tekort geschoten zouden hebben. „Deze palen
moeten op uw dak worden gezet!” „Op dak? Hoe is dat nu
mogelijk. Men heeft mij verzekerd, dat een draadje aan den
wat
schoorsteen voldoende was.” „En al dat draad daar.
tt#
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moet daarmee gebeuren ? Een mooie boel, als je draadlooze
telefonie in huis denkt te nemen en je krijgt een halve telefoon
centrale bovengrondsch systeem op dak.”
Het zonnig optimisme van den aanprijzer der aansluiting
zouden wij onder andere omstandigheden hebben gewaar
deerd. ... onder de critiek van den bank-directeur.... werd
hij in onze oogen een roekelooze jongleur met de subtiele
wetten der ernergie-voortplanting door den aether___een
,,après-moi-le-déluge”-figuur, een lichtzinnige belover van
de verschijning van almachtige toovenaars, die klanken uit
de lucht zouden kunnen tooveren, die een lied zongen van
stijgende H.V.A.’s, wanneer een willige beurs verlangd werd
en die gewaagde van zakkende „Koninklijke olies”, wanneer
men juist op tijd „in den wind” was getreden. Er is nauwelijks
een pijnlijker positie voor een verantwoordelijken functio
naris, dan die waarin hij ervaren moet, dat de macht van zijn
hand en het vernuft van zijn brein als zóó kolossaal en beeldenstormendzijngeteekend, dat hij moet uiteenzetten, dat de
wetten van mechanica en electro-magnetisme in ’t heelal ook
voor hem gelden.
Nadat aldus „kwartier” gemaakt was.... en nadat de
eerste voorposten-aanraking met den klant was verkregen
en tot een goed einde gebracht, kon de hoofdmacht, die
bestond uit twee monteurs, met de antenne-sparren, de trap
pen beklimmen van het bankiershuis.
In vele gevallen boden de daken onvoldoende gelegenheid
voor het bouwen van een behoorlijke antenne, zoodat nadere
conferenties noodig waren met eigenaars van panden in de
omgeving___teneinde hen te bewegen om goed te keuren,
dat één der masten werd geplaatst op hun dak. Ongewild roer
den wij dan soms de zwartste veeten aan, die als onverdund
zwavelzuur invraten in de provinciale samenleving. Bank
directeuren, die liever hun arm in het vuur staken, dan te
gaan vragen of zij een mast mochten laten leunen tegen buurmans schoorsteen. Ook waren er huurlieden, die sisten van
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afschuw, wanneer het denkbeeld geopperd werd, dat hun dak
een paal zou moeten dragen, die het belang diende van den
man van de Bank. De duistere vijandigheid tusschen de clans
uit de verhalen van Walter Scott, werd tot een sympathiek
meeningsverschil teruggevoerd, wanneer men haar hier en daar
vergeleek met de kloven van woede, afgrijzen of verbittering
die gaapten tusschen de bewoners uit een zelfde straat.
Het bouwen van de antenne en het aanleggen van de binnen
leiding, was een arbeid, die vreugde kon schenken aan de
enkelen, die hem verrichtten, zoowel als aan de velen, die
hem belangstellend gadesloegen.
Eerst na de gereedkomst van dit voorbereidende werk,
kwam het groote spannende oogenblik van de beproeving
van het apparaat.
Op bepaalde uren van den dag, werd er door het zendsta
tion op de Effectenbeurs te Amsterdam „proefgesproken”.
Deze proefgesprekken dienden om aan de installateursbrigade gelegenheid te geven om de in de bankgebouwen ge
monteerde toestellen op den zender af te stemmen en de ge
luidsterkte te beoordeelen. De ontvangtoestellen, die voor den
beursdienst gebruikt werden, waren speciaal voor dit doel
vervaardigd. Het waren toestellen, waarvan de onderdeden
op een grondplank waren gemonteerd; zij waren slechts ge
schikt voor de ontvangst van één enkele golf: die van den
beurszender alleen. Deze grondplank werd overdekt door
een metalen deksel; zoodat het toestel geheel afgesloten was.
De vier lampen die het bevatte (geschakeld volgens een nu
zeer verouderd principe van radio-ontvangst) werden inge
schakeld, zoodra de gebruiker de hoofdtelefoon van een
veerenden telefoonhaak nam. Luidsprekers bestonden in die
dagen nauwelijks. Er was er maar één: die van Brown, die den
vorm had van een op zijn punt staanden zak voor kruideniers
waren. Het groote moment van den heelen installatie-ritus
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was dat van het afluisteren van het eerste geluid van den
,,spreker” van den beurszender uit Amsterdam. Een breede
glimlach van rust en voldoening speelde om den bleeken
mond van den leider, wanneer hij de hoofdtelefoon op het
hoofd plaatste en in zijn oorschelpen de gouden stem hoorde
van den omroeper.
„Een-en-twintig, twee-en-twintig, drie-en-twintig”, sprak
deze ambtenaar, ,,hier is het zendstation van de Effecten
beurs te Amsterdam.”
„Hoort u maar zelf,” sprak dan het opperhoofd der radiobrigade met nauw verholen trots. En met een superb gebaar,
reikte hij het afluister-instrument over aan den leider van
het bankiershuis.
„Kolossaal! Hoe interessant.... gut, je hoort ’t duidelijk,
hoe is ’t mogelijk-----wat verzinnen ze toch al niet.... wat
is dat voor gepiep er tusschen door?” „Ja, o, daar zult u
even aan moeten wennen, dat is het postkantoor in Rotter
dam___ Morse-seinen, weet u,-----” „Morse-seinen?”
„Ja, dat zit zoo---- ” en dan volgde er een kleine cursus in
de organisatie van het Nederlandsche Radio-telegraaf-verkeer.
In zulke gevallen scheidden wij in de opperste harmonie van
onzen nieuwen welvoldanen klant.
Maar o wee, wanneer een der vele belagers van goede
radio-ontvangst ons treiterend in den weg trad.
Ik zal u daar een boekje van open doen. „Wilt u niet een
sigaar opsteken___” zei nu de bankdirecteur, stralend van
mildheid over de geleverde technische prestatie.... maar
wij rillen nog van de kleurrijke appreciaties van ons werk,
wanneer de Natuur, haar onvermurwbare wetten op onzen
weg plaatste___en de bankdirecteur, in weerwil van zijn
H.B.S. 5, daar geen begrip van toonde.
De ontvangtoestellen, die gebruikt werden voor den RadioBeursdienst, waren geschakeld volgens een principe, waarbij
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geen z.g. „terugkoppeling” werd toegepast. Dit beroemde
schakelprincipe van den Duitschen doctor Meissner beheerscht
thans nog zoo goed als den geheelen toestelbouw (ook zen
ders) en de patent-kwestie, die onlangs zooveel stof heeft doen
opwaaien in de wereld van den radiohandel, vindt haar oor
sprong in dit basis-principe. Toen de beurs-installaties
moesten worden gemonteerd, was die z.g. terugkoppeling al
bekend. We zouden er niet zooveel moeite mee hebben gehad,
om haar toe te passen, om
dat de groote belangengroepeeringen, die nu straf
voor de patentrechten op
komen, zich nog niet hadden
gevormd___maar we lieten
de toepassing er van na om
verschillende redenen. De
eerste reden was het feit, dat ^
wij slechts van één firma, ip
zoo goed als „uit voorraad”,
speciaal voor den beursdienst
geconstrueerde, toestellen konden betrekken. Met het oog op den
spoed, die betracht moest worden, waren wij vrijwel in onze
keuze tot deze toestellen beperkt; aangezien een jonge industrie,
als de N.S.F. toen was, niet in zóó korten tijd als beschikbaar
was, een massa-fabricage van beurs-ontvangers kon op touw
zetten. De toestellen van de firma, die terstond leveren kon,
Waren niet geschakeld met gebruikmaking van dat terugkoppelprincipe. In de tweede plaats huiverden wij voor de toepassing
van dat beginsel in toestellen, die ontoegankelijk gemaakt
moesten worden voor den gebruiker. Iedere oudere radio
luisteraar weet, dat de terugkoppeling aan zijn ontvanger
een prima inrichting was om de geluidsterkte op te voeren,
maar wanneer men er niet mee wist om te gaan (hetgeen niet
zoo moeilijk was!) sloeg het toestel geducht aan het gillen.
Aangezien de beurscliëntèle, op een enkele uitzondering na,
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volkomen maagdelijk stond tegenover de wetten der draadlooze telefonie, konden wij ze, onder de omstandigheden,
die er toen op het gebied der techniek bestonden, geen toe
stel met een „terugkoppeling” thuis sturen. Het alternatief
was: een veel minder gevoelige ontvanger, waarbij de eerste
lamp in het toestel de taak vervulde van niet meer dan het
kristal in kristal-ontvangers. Met 4 ontvanglampen in het
toestel bereikten wij, op deze wijs, nauwelijks de geluidsterkte,
die een doorgewinterd radio-amateur uit die dagen op ge
lijken afstand van den zender, met één teruggekoppelde lamp
behaalde. Af en toe kruiste zoo’n amateur onzen weg; hij
liet dan meestal niet na om ons met onze vier lampen braaf
te hoonen---- maar wij moesten hem dat genoegen gunnen.
„business-radio” was nu eenmaal wat anders dan pleizieront vangst.
Dat principe van de terugkoppeling in radio-ontvangtoestellen had wel iets gemeen met de toepassing van tripleexpansie stoom-machines. Er zijn misschien betere verge
lijkingen te maken dan deze, maar de overeenkomst is toch
zóó, dat van ten deele gebruikt arbeidsvermogen, de rest — of
een deel er van — onder gewijzigde omstandigheden nog
eens gebruikt wordt, om het eindvermogen te vergrooten. Het
beginsel was gezond genoeg, maar, zooals reeds gezegd is,
de toepassing er van was riskant in handen van radio-leeken...
en daarom lieten wij het na.
Teneinde in plaatsen, die relatief ver van Amsterdam ver
wijderd waren, een dragelijke aanvangs-energie uit de lucht
te tappen, waren wij gedwongen veel zorg te besteden aan de
antenne. Nu, met onze superheterodyne’s en onze superinductie schakelingen, met onze geperfectionneerde lampen
en onderdeden, hebben wij soms meer last dan pleizier van
lange en hooge antennes. Maar in de beursdagen moesten wij,
om aan de lange golf van 1800 meter te komen (zonder con
densator in het toestel), een flink stuk van de afstemgolflengte
in de antenne zoeken en om energie van eenige beteekenis op
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het rooster van de lamp te krijgen, moesten wij de hoogte in.
Was er dan ook een fabrieks-schoorsteen of een kerktoren in
de nabijheid, dan sloegen wij al ras onze begeerige blikken
naar dit voortreffelijke uitsteeksel. In Twenthe was er dikwijls
een fabrieksschoorsteen voorhanden. Fabrikanten bleken in
’t algemeen weinig bezwaar te hebben tegen bevestiging van
een antenne aan hun eigendom ten behoeve van de lokale
Bank. Of deze soepelheid eenig verband hield met de
debetzijde van de bankrekening van een of
andere fabriek, zal wel altijd onopgehelderd blijven... maar beheerders van kerk
torens waren gemiddeld veel
lastiger.
Wij deden de merkwaardige
ervaring op, dat kerken in
sommige plaatsen het eigendom
der kerkelijke gemeente zijn
maar dat de torens, die er aan
vastzitten, rechtsgebied zijn van
de overheid. Zoo kon het ge
beuren, dat wij een gemeente
bestuur hadden vermurwd, om ons genadig te zijn met toe
stemming, maar dat in weerwil daarvan het kerkbestuur
een spaak in het wiel stak, door te eischen, dat wij op zegel
zouden verklaren, dat bliksemcatastrophes, die de kerk in de
toekomst mochten treffen, voor onze rekening zouden worden
geheeld. Wij namen in zulke gevallen maar niet eens de moeite
om aan onze principalen in Hilversum te telefoneeren, of zij
bereid waren om de kerk van een half of heel millioen te
betalen, wanneer zij afbrandde.
Wel hielden wij hier en daar dan voor aarzelende kerk
voogden een kleinen cursus in de waarschijnlijkheidsleer en
wij poogden aan te toonen, dat kerken zonder antenne ook
wel eens door den bliksem werden getroffen.... zoodat de
schuldvraag altijd in het duister zou blijven gewikkeld. Maar
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deze betoogen, hoe welsprekend ook voorgedragen, oogstten
lang niet altijd het verlangde resultaat: toestemming om een
draad van den toren af te spannen. Bij andere kerk- en ge
meentebesturen ging het daarentegen weer in letterlijken en
figuurlijken zin ,,van een leien” dakje. In Maastricht b.v.
was men de meegaandheid en behulpzaamheid zelf.... om
nog niet eens te spreken van Amsterdam, dat ons immers zelfs
veroorloofde om de zendantenne aan de Oude Kerk af te
spannen, tegen luttele guldens „precario” per jaar.
Was er echter geen kerk of een schoorsteen, dan kwam
buurman aan de beurt.... met al de gevolgen-----aange
naam zoowel als zuur. Was eenmaal de installatie weer vol
tooid en werd het proefluisteren met kloppend hart aangevan
gen, dan daalde soms ook het vale grauw der onthutsing om
de kaken der leden van de radio-brigade. Een kolossaal kner
pend, knarsend, krakend en scheurend geluid, kwam dan uit
de hoofdtelefoon___zóó erg, dat het ’t zwakke geluid van
den spreker van de effectenbeurs overstemde. Geen touw
was er aan de mededeelingen vast te knoopen. Ervaring had
ons geleerd de oorzaak van die geluiden te herkennen.
Geen arts kon zooveel symptomen van organische gebreken
bij den mensch herkennen, uit de geluiden die hij in zijn
stethoscoop afluistert, dan wij diagnoses vormden uit gekraak
en gesis en gereutel uit een hoofdtelefoon van een beurs
toestel. Een electrische brillenslijpmachine, een lift, een
waterpomp in de buurt, kon ons vernietigd doen neerzitten.
Vooral in steden, waar nog een gelijkstroom-net was, leden
wij zichtbaar. Het ergste van alles was echter de opheldering,
die de bankdirecteur nu behoefde.
„— En___ hoe gaat ’t er mee------ is er al contact met
Amsterdam___’t zal mij benieuwen hoor------ of er wat van
komt.... wat hoor ik toch voor herrie uit dat toestel komen...
goeie hemel.... wat is dat___is dat draadlooze telefonie-----die krankzinnige krakerij___betaal ik daarvoor mijn goede
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geld nu. ... ja, hoor eens hier.... moet ik mij nu voor den
gek laten houden___ ik versta er geen woord van....
’t maakt me razend.”
„■— Woont er hier in de buurt niet de een of andere tim
merman met een electrische zaagmachine of zoo iets ?”, vroeg
de half moedelooze radioman als antwoord.
„Timmerman met een zaagmachine ?”
„Ja, menheer een timmerman met een zaagmachine....
hij en hij alleen is de oorzaak van die herrie in de telefoon.”
„— Dat moet dan Jasperse zijn, hier vier huizen vandaan...
die heeft daar zijn werkplaats.”
„Dan gaan wij nu eerst naar Jasperse!”
Bij den timmerman Jasperse, in de straat, op wier hoek
het plaatselijke bankierskantoor stond, werden wij met
nieuwsgierigheid en niet zonder belangstelling in onze moei
lijkheden, ontvangen. In het midden van zijn timmermans
werkplaats, vol van de oude gemoedelijkheid van de werk
ruimte van een locaal ambachtsman, stond de boosdoener:
een gelijkstroom-motor van bescheiden aantal pk’s.
Netjes voorzien van alle beveiligingen die de Arbeids- of de
Veiligheidswet vorderde. Tegen een paal hing nog de aan
kondiging volgens de Hinderwet. Er was geen speld tusschen
te steken! Timmerman Jasperse gebruikte volkomen legaal
zijn helsche machine. Op ons verzoek werd de machine een
paar maal aan- en uitgeschakeld___en------ jawel hoor-----onze luisterpost aan het beurstoestel rapporteerde, dat hij
deze handelingen duidelijk had waargenomen in de hoofd
telefoon als een aanzwellend en wegstervend geraas, waarbij
hooren en zien verging. Aangezien er toen geen goedkoope
condensators te koop waren van groote capaciteit, die ook een
behoorlijke electrische spanning konden verdragen, was het
onbegonnen werk om te beproeven den motor met behulp
daarvan, electrisch onschadelijk te maken. Er zat niets anders
op, dan om weer naar het bankpaleis terug te keeren, de an
tenne af te breken en dezelve opnieuw op te bouwen, in een
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richting die 180 graden met die van de vorige verschilde.
Deze operatie bracht ons wel eens de verlangde uitkomst,
maar ook kwam het voor, dat wij van de Scylla van Jasperse
in Charybdis van Pieterse, een brillenslijper, verzeild raakten.
Niet dan na de allergrimmigste vastberadenheid te hebben
tentoongespreid, om goede beursontvangst te bereiken, gaven
wij het op. Dan moest het hooge woord er uit tegenover den
bankdirecteur. Met het gevoel, alsof wij den staart tusschen
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de beenen verborgen, dropen wij af, beladen met de mede
lijdende blikken van den bankstaf in den rug. Maar met de
troostende zekerheid in het hart, onzen plicht te hebben
gedaan, en met Maxwell, Hertz, Marconi, Meissner als ge
tuigen, om te verklaren, dat zelfs H.V.A.’s en Koninklijke
Olie’s niet in staat zijn, om de natuurwetten te violeeren. In
1921 temperde een crisis den lust om zich als beurs-abonné te
laten inschrijven, een crisis die iedereen toen forsch noemde,
maar die nu, vergeleken bij onze eeuwige crisis van vandaag,
een licht temperatuurs-verhooginkje lijkt, tegenover een
typheuze koorts in het culminatie-tijdvak.
.Een aantal klanten moesten wij verliezen, maar---- er
kwam, toen de nood het hoogst was, tevens redding aan de
kim opdagen. Het Persbureau Vaz Dias had het belang inge
zien van een draadlooze verbreiding van persberichten, op
denzelfden voet als dit geschiedde met de beurskoersen. Het
maakte een overeenkomst met het Bestuur van de Effecten
beurs en met de N.S.F. voor het totstandbrengen van een
draadloozen persdienst. De aether-brigade, waarvan een aan247
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tal leden door slapte in het bedrijf op non-activiteit was ge
steld, werd opnieuw geformeerd en trok er op uit.
Het was in den winter van 1921 en een dikke sneeuwvacht
bedekte, naast beemd en weide, de daken van de bureaux en
de drukkerijen van de Nederlandsche provinciale dagblad
pers; welke daken wij hadden te voorzien van de antennes die
straks het nieuws voor de wentel-driftige persen uit den aether
zouden moeten wegzuigen. In 1922 werd de draadlooze pers
dienst geopend in het kantoor van het Persbureau aan den
Singel te Amsterdam. De schrijver dezer „kronijk” was aange
wezen, om aan een aantal vertegenwoordigers van de Groote
Amsterdamsche Pers, een uiteenzetting te geven, van wat er
nu eigenlijk ging gebeuren. Nog rilt hij bij de gedachte aan
al die strenge gezichten, die geen spier pleegden te vertrekken
bij kolossale branden, die zonder aarzelen het huis van den
moord binnen gingen, om dan, onbewogen, een blik te werpen
op het „venster met een kruisje”, waar de duimafdruk ge
vonden werd. Zij allen zaten er met de goede sigaar tusschen
de lippen en den feest-sherry vóór zich op tafel, om te luiste
ren naar de „korte uiteenzetting”.
Het „woord van dank”, gesproken door den voorzitter van
de Amsterdamsche Pers. „voor den helderen uitleg van de
werking van een nieuw technisch apparaat”, was niet in staat
om een gevoel van tekortkoming weg te nemen, nu het ge
sproken woord op de journalisten volstrekt niet den indruk
bleek te hebben gemaakt als b.v. Beethovens klavierspel op de
luisterenden op de plaat, die in de wachtkamer van geen
muziekleeraar ontbreekt.
Van dat oogenblik af, werkte ook de draadlooze persdienst.
Geen van „beide diensten” arbeidden volgens het systeem van
„Giro 128.000” uit een latere draadlooze epoche. Wie beurs
of persmededeelingen begeerde, moest zich behoorlijk, tegen
een redelijke vergoeding, op de diensten abonneeren; hetzij bij
de Effectenbeurs, hetzij bij Vaz Dias. Toch ontwaakte toen
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ook al dat sentiment, dat thans bij den Radio-omroep ook nog
niet heelemaal uitgeroeid is, n.1. de zucht om, wat men ge
makkelijk voor niets kan krijgen, niet met kostelijke zilver
lingen te betalen. Dat spelletje duurde niet lang, want op
een goeden dag kregen deze aftappers den schok van hun
financieel leven, door op te teekenen, dat Koninklijke Olies
van 401 op 837 waren gesprongen en H.V.A.’s van 289
teruggetuimeld op 111. Dat kon niet waar zijn.... en ’t was
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ook niet waar.... want de beurskoersen werden in code ge
geven. Alleen zij, die ingeschreven abonné waren op den
dienst, kregen een sleutel op de beurskoersen, die hen in staat
stelde op gemakkelijke wijze de gesproken koersen te her
leiden tot de werkelijke. Ook de clandestiene aftappers van
den persdienst kregen een lesje. Wanneer Vaz Dias een boschbrand in Siberië beschreef, kon het best gebeuren, dat daar
geen wolkje aan de lucht was geweest, maar dat de werkelijke
beteekenis van dit bericht (dat met behulp van de draadlooze
perscode tot stand kwam), was, dat Lloyd George een rede
voering gehouden had in Aberdeen, waar hij verteld had, dat
Baldwin zich door de Amerikanen had laten afzetten.
In het begin was er nog wat tegenspoed met de ontvangers.
Het kon soms gebeuren, dat uit Assen werd opgebeld voor de
mededeeling, dat men „niets hoorde”. De lange reis naar
Drenthe’s hoofdplaats werd dan ondernomen, om daar te
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ervaren, dat er een draadje van een anodebatterij los was of
een accu uitgeput. Langzamerhand werd dat echter beter en
leerden de gebruikers der toestellen om — desnoodig op tele
fonische voorlichting — kleine fouten zelve op te sporen.
In 1925 was de concessie voor beurs- en pers-zender in het
gebouw voor de Effectenbeurs te Amsterdam afgeloopen.
De Nederlandsche P.T. en T.-dienst had intusschen te
Scheveningen-Haven een eigen telefonie-zender opgericht
en met behulp daarvan wenschte het Rijk, voor wat het zendergedeelte betreft, den draadloozen beurs- en persdienst zelve
te exploiteeren. De ontvangtoestellen werden grootendeels
aan de cliënten verkocht, eenig personeel ging in Rijksdienst
over, de draadlooze diensten werden uit de handen van de
particuliere ondernemers weggenomen, maar deze handen
hadden intusschen reeds ander werk gevonden.
Het was heel zonderling werk. Apparaten verkoopen, die
niemand begeerde te koopen, omdat niemand wist, wat er
mee aan te vangen.
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DE CHEF VAN DEN VERKOOP VLIEGT.
De Radio-,Beurs- en Persdienst, „liepen” in 1923 rustig.
Zij hadden zich spoedig ingeburgerd. Beide diensten verlang
den weinig zorg en toezicht meer. De fabriek, die als exploitante optrad, kon haar werkzaamheid echter moeilijk tot de
bemoeienis met deze diensten beperken. Wilde zij in leven
blijven, dan moesten er orders komen voor draadlooze
zenders en ontvangers. Deze orders konden echter alleen van
zeer bijzondere klanten komen, want, behalve de experi
menten van de „Nederlandsche Radio Industrie”, onder
leiding van den heer Ir. Idzerda te Den Haag, en eenige
schuchtere proeven van de Marconi-Maatschappij in het
plaatsje Writtle in Engeland, was er nog niets te koop op het
gebied van den radio-omroep. De bijzondere klanten, die zich
de weelde van den aankoop van „eigen zenders” konden ver
oorloven, maakten allen een slechten tijd door. Marine en
Leger bevonden zich nog volop in de na-oorlogsche malaiseperiode. Zij gaven geen orders voor nieuwe militaire of mari
tieme stations. De koopvaardij-vloot was, evenals nu, voor een
groot gedeelte opgelegd; zoodat haar radio-verzorgster, de
Nederlandsche Telegraaf Maatschappij „Radio Holland”,
ook geen nieuwe bestellingen kon doen. Het zag er allerbedenkelijkst uit. Er zou iets moeten gebeuren, of wij stuurden
regelrecht op een débacle aan. Er werd letterlijk van alles aan-

gepakt....; zoo kon het gebeuren, dat de fabriek op zekeren
dag een order accepteerde voor het maken van eenige tien
duizenden „Ysstiften”. U weet niet, wat dat voor dingen
zijn ? Het is u volstrekt niet kwalijk te nemen! Laat ik daarom
mogen ophelderen, dat dit ijzeren uitsteeksels zijn, die des
winters, wanneer de wegen door sneeuw en ijzel glad zijn,
onder de hoefijzers van paarden worden bevestigd. Droog
brood was er nauwelijks aan te verdienen, maar.... wat doet
men al niet om aan den gang te blijven ?
Onder deze, ietwat sinistere omstandigheden, werd de
„kronijk”-schrijver van „Radioleven” door zijne directie be
last met de leiding van de afdeeling „verkoop”. Het ambt van
„chef van het verkeerswezen” op een, overigens, onbewoond
eiland, leek zenuwsloopender dan dit.
Een chef van den verkoop, in welke branche ook, dient zich
bij zijn ambtsaanvaarding af te vragen: „wat wil ik aan den
man brengen?” Het antwoord lag hier voor de hand: „Toe
stellen voor draadlooze telegrafie en telefonie”.
De tweede vraag luidt dan: „wie willen dit soort toestellen
koopen?” Ook hierop kon snel een antwoord volgen, maar
het luidde alles behalve aanmoedigend. Niemand wilde dat doen\
Niemand had ze noodig; althans niet voor ’toogenblik.Erwas
nauwelijks een artikel te vinden, dat zóó overbodig was als dit.
Er bleef nu slechts één overweging over; en dat was deze:
„indien wij een artikel produceeren, dat niemand noodig
heeft en dat niemand dus begeert te koopen, laten we dan wat
anders maken___iets waar wel een markt voor is”. Wij zullen
het niet hebben over de zijlijnen, die als een resultaat van
deze overweging werden afgespoord. Dit is een boekstaving
van „Radioleven” en niet van „oliebrandersleven” of van
„kompassen- en scheepstelegrafen-leven”. Laat ik volstaan
met te verklaren, dat wij niet terugschrikten voor den aan
maak van electrische sigaren-aanstekers, watermeters voor de
Zuiderzee-werken, ja zelfs niet voor die van kozijnen en
ander houtwerk voor bouwwerken.
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Maar wij bleven op de loer liggen naar prooi in de radiobranche. De jonge Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
(K.L.M.) leek ons begeerd wild. De Marconi-Maatschappij in
Engeland, wier agente wij waren, was er in geslaagd om een
draadloos zend-ontvangtoestel te construeeren, dat geschikt
was voor vliegtuigen. Men kon er mee telefoneeren over enkele
tientallen kilometers en over veel grooteren afstand kon men
er mee telegrafeeren.
De Directeur van de K.L.M., de heer Plesman, werd voor
zichtig door den nieuwbakken chef van den verkoop gena
derd; en aan hem werden de groote voordeelen geschilderd
van een vliegtuig, dat radio aan boord had.
„Eerst zien of ’t werkt”, zei de luchtvaartchef, zeer terecht;
„en of ’t goed werkt,” voegde hij er aan toe.
„En als ’t goed werkt, neem ik ’t---- ; maar geen oogenblik
eerder, betaal ik één cent!”
„Geef ons dan een vliegmachine om ’t te probeeren.”
„Een „kist” bedoel je---- Goed! Je kunt de H.N.: A.B.C.
krijgen op Waalhaven.”
De H.N.: A.B.C. was een van de eerste Fokker-machines,
waarover de K.L.M. beschikte; en waarmee zij reeds ge
regeld op Londen en Brussel vloog.
Een Marconi A-D -toestel, voor zenden en ontvangen,
werd naar Waalhaven gezonden; het werd in de Fokkermachine, op de plaats van den tweeden bestuurder, gemon
teerd.
Het was een kolossaal belangrijke dag, toen wij op een
zekeren morgen op Waalhaven gereed stonden, om de proe
ven te volgen, die genomen zouden worden op het gebied
van het radio-luchtvaartverkeer. Alles was tot in de puntjes
gereed. De H.N.: A.B.C. zou dadelijk naar Brussel vertrekken
en tijdens de vlucht zou de bemanning probeeren om in ge
meenschap te blijven met het telefonie-station van Waal
haven.
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Een van de marconisten van dit station, zou den tocht als
telegrafist-telefonist meemaken. Wij, op den grond, zouden
waarnemen hoe de proef verliep. Het kon een groote dag
worden voor den chef van den verkoop...., maar hij kon
óók best zijn Waterloo of Beresina tegemoet gaan. De H.N.:
A.B.C. liet zijn motoren vol stijgdrift roffelen. De bestuur
der had reeds in het vliegtuig plaats genomen. De marconist
trok juist een zware leeren vliegjas met leeren hoofdkap aan,
(want men zat in die dagen in de vliegmachines buiten: „op
den bok”) kortom alles was klaar voor den start, toen plotse
ling een telegrafist uit het telegraafkantoor van het vliegkamp
kwam rennen, die met zijn armen gebaarde van: „stop!”
„stop!”; waarschijnlijk schreeuwde hij deze woorden ook
wel op ons af.... want zijn mond vertrok zich in spreek
bewegingen. ... maar in het helsche geroffel van den vlieg
tuigmotor ging iedere zwakkere klank dan een kanonschot,
hopeloos verloren. Het was duidelijk, dat deze jonge man
iets belangrijks op het hart had; weshalf de motor tot stil
stand werd gebracht. Toen hij zich verstaanbaar kon maken,
haalde hij een papier te voorschijn, hetwelk een telegram uit
Londen bevatte. In dat telegram werd gemeld, dat de H.N.:
A.C.A., (het kan ook de „B” geweest zijn!) bij het landen een
ongelukje had gehad met het hoogteroer. „Laat de machine
voor Londen een nieuw hoogteroer meenemen,” luidde het
verzoek in het telegram. „Waarom dan deze opgewonden
heid bij de machine voor Brussel?” vroegen wij ons af---maar wij zeiden het niet, want bij de luchtvaart zijn er altijd
onverwachte wendingen. De luchtvaartchefs bleken terstond
te begrijpen, wat er nu moest gebeuren. „Dan moet de „C”
niet naar Brussel, maar naar Londen,” zei de chef van het
vliegveld. De andere machines hebben een gekromden
„buik”. Het is lastig om het hoogteroer daar onder te binden.
Daarvoor hebben we de „C” noodig; die recht is van onderen.
De machine met de slanke lijn, kon alleen maar het transport
bewerkstelligen. En er was haast bij, want op Croydon in
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Engeland, stond de „B” nu met averij. De „A” werd voor
gereden om naar Brussel te gaan. Maar daar zat geen radio
toestel in. Het zou dagen kosten om het radio-apparaat uit
de „C” te sloopen en over te brengen in de „A”. Dat radio
toestel moest mee naar Londen. „Maar ik” zei de telegrafist
van Waalhaven, „kan wel mee naar Brussel, maar niet naar
Londen; ik mag geen nacht weg blijven___en ik heb geen
„pas”.
Het vliegkamp-personeel sjorde het reserve-hoogteroer
reeds onder den buik van de H.N.:A.B.C.
Moesten wij nu met onze proef in het gezicht van de
haven stranden ? En tot de ijsstiften en de sigaren-aanstekers
terugkeeren ? Dat nooit! Er was maar één oplossing mogelijk.
„Mag ik mee naar Londen als telegrafist?” vroeg de
schrijver, die een tikje klappertandde bij de gedachte om
op zóó’n hardhandige manier den luchtdoop te moeten ont
vangen.
„Dan moet u donders gauw wezen,” zei de stations-commandant.
„Geef mij die jas en die vliegkap,” zei de chef van de verkoopafdeeling.... en de toon was die van den Franschen
edelman, wiens naam afgeroepen werd als slachtoffer voor de
eerstvolgende „tumbril”.
„Présent citoyen!”
„Wanneer ik u een teeken geef,” zei de piloot, „dan kunt
u de antenne uitrollen.... maar eerder niet!” Het zou over
dreven zijn, wanneer wij van den piloot verklaarden, dat hij
erg ingenomen was met zijn verschen marconist voor de reis
naar Londen. Dat gebrek aan hartelijkheid mocht hem niet
kwalijk worden genomen. De marconist zat in die dagen
naast den bestuurder. Hij behoorde dus tot de „bemanning .
Het risico voor den piloot is nu onrede lijk groot. Hij heeft
immers, wanneer hij eenmaal in de lucht is, zijn buurman te
aanvaarden en te verdragen. Onverschillig aan welke physieke
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depressie deze buurman, tijdens de vlucht, ten prooi valt.
Men weet nu eenmaal, dat er naturen zijn, die in een vliegtuig
onderhevig raken aan een malaise, die verwantschap bezit
met de verontrustende lusteloosheid, die aan boord van sche
pen: zeeziekte wordt geheeten. Deze bestuurder had eenige
dagen geleden met zulk een marconist een korte proefvlucht
gemaakt. En deze marconist was, wat men tegenwoordig: een
allergisch geval zou noemen. Hij begon al te denken over het
berispelijke, dat hij in zijn leven had gedaan en het vele goede,
dat hij had nagelaten, wanneer hij — bij wijze van spreken —
over een losse plank in den vloer liep. De onverholen argwaan
van den piloot jegens den nieuwbakken invaller-marconist,
was dus te billijken. „Wanneer ik u een teeken geef, kunt u de
antenne uitrollen.’* „Ik zal er op letten,” zei de chef van den
verkoop, die er over dacht, dat er tenslotte met wat goeden
wil, toch nog wel andere dingen zouden kunnen worden ver
kocht, dan sigaren-aanstekers en watermeters wanneer
deze vliegreis goed en wel voorbij was. Een tijdstip, dat hem
een zonnig levens-oogenblik toescheen, waarnaar hij niet kon
nalaten te verlangen. Er kwam nog bij, dat de vliegtuigbestuurders uit dien tijd, heel erg sceptisch stonden tegen
over radio in een vliegtuig.
De H.N.: A.B.C. was een eenmanswagen en de piloot had
al op zóó’n groot aantal dingen te letten, dat de bediening van
een zend-ontvangtoestel er bij, hem volstrekt niet toelachte als
een toekomstbeeld, waarnaar hij reikhalzend uitzag. Want de
bedoeling was, bij welslagen van de proef, dat de bestuurder
voortaan alleen met de radio zou reizen.
Met een niet te verkleinen gevoel van onbeduidendheid,
kroop de man van N.S.F. op de tweede bestuurdersplaats;
vast besloten om zijn bescheidenheid aan geen neerwaartsche
grenzen te binden. Een Amerikaansch echtpaar nam plaats
in de kleine cabine voor vier personen, die vorm en afmetingen
had, die herinnerden aan het dokters-koetsje van onze groot
vaders.
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Gemeenschap tusschen „bemanning” en „passagiers” be
stond er in die dagen niet. Men „keek” na aankomst op de
landingsplaats eenvoudig welke „overschotten” er zich nog
in de cabine bevonden en---- daarmee uit!
De motor werd aangezet, warmgedraaid en daar gingen we.
Luchtreizigers weten, wat het geraas van de motoren nu
nog beteekent, in de welgesloten, comfortabele passagiers
ruimte van een modern vliegtuig---- zij kunnen zich nauwe
lijks voorstellen, welk een lawaai de daverende roffeling
maakte van dien eenen motor van de H.N..-A.B.C., wanneer
men er in de open lucht vlak achter zat.
Het kwam over ons als een golf van toomelooze geluidsrazernij. Het leeuwengebrul der steppe, mits lang genoeg vol
gehouden door uitgehongerde leeuwinnen, wien men haar
jongen ontrukt heeft, leek op het stemmen van een strijkbas
bij deze orgie van opperste daveringen. Ik probeerde luid-op
te praten, doch zag terstond in, dat een onderzoek naar een
plotseling geval van vermoede doofstomheid, moest worden
uitgesteld tot de aankomst te Croydon___als wij er ooit
bewust zouden komen. Wij waren al een stuk voorbij het ge
sticht „Maasoord”, toen de metgezel met de hand een draaien
de beweging maakte, ten teeken, dat de gelegenheids-marconist desgewenscht zijn kunsten kon gaan vertoonen. De pal
werd voorzichtig gelicht van het antenne-rondsel. De met een
stalen kogel bezwaarde antennedraad suisde onder het vlieg
tuig uit, in de ruimte. De zender werd ingeschakeld en de
lippen van den marconist maakten een aantal spreekbewe
gingen, die de woorden voorstelden: „Hallo Rotterdam! hier
de C-----kunt ge me verstaan?” Het was een weldadige ge
waarwording te bemerken, dat de over het hoofd getrokken
vliegkap met de daarin genaaide oorschelpen van de hoofd
telefoon, het geluid van buiten vrijwel volkomen afsloot. Als
of men uit een roezemoezige stoom-ijzersmederij een stil
kantoorvertrek binnentrad. Heel duidelijk hoorde ik Rotter257 '
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dam-Waalhaven antwoorden: „Hallo H.N.: A.B.C.! wij ver
staan u heel goed, waar is u eigenlijk ?” Begrijpt goed, tegen
woordig in het geperfectionneerde radio luchtverkeer, zou
een zóó primitief gesprek hoongelach verwekken op meer
dan één aerodrome en de chef van Waalhaven zou er een
rapport over opstellen aan het Hoofd van de afdeeling
„Luchtvaart” van het Departement van Waterstaat, dat klonk
als een klok.

Men moet dus geen
vergelijkingen maken met het
heden, maar men moet voor oogen houden, dat wij het hebben
over den gedenkwaardigen dag, waarop voor de eerste maal in de
geschiedenis van de luchtvaart een Nederlandsch vliegtuig
naar Engeland vertrok, met radio aan boord.
Voor de eerste maal werd aan het vliegtuig de vraag gesteld:
waar ’t was. Een vraag, die later de alles beheerschende factor
zou zijn in het verkeer per radio tusschen vliegtuig en grond
station. Het oogenblik was stellig plechtig; er werd historie
geschreven; al mocht men wenschen, dat dit in wat rustiger
omgeving kon geschieden, dan hier ’t geval was.
De vraag van Rotterdam: „waar is u eigenlijk ?”, stelde den
marconist voor onvermoede moeilijkheden. Hij keek eens
over de verschansing naar beneden, waarbij hij een oogenblik
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dacht, dat zijn argeloos buiten boord gestoken arm afwoei.
Weiland en slooten zag hij. Maar hij voelde, dat een ietwat
scherper localiseering van de positie van het vliegtuig gewenscht was. Hij blikte naar den piloot, die zich klaarblijkelijk
nu eens rustig had neergezet, om waar te nemen, wat de
radioman met zijn apparaten uitvoerde. Het was waanzin om
te hopen, dat aan den piloot met vrucht kon worden gevraagd:
„waarzijn we hier?,, Als ik bij Vlissingen het antwoord ge
raden zou hebben, zou onze conversatie nog relatief vlot ge
weest zijn. „Nou H.N.: A.B.C., waar is u nu ?” drong Rotter
dam aan. De radioman dwong zijn geheugen om de ZuidHollandsche eilanden op te sommen. IJselmonde, OudBeierland, Putten misschien?
„Wij zijn boven water,” zei hij tenslotte in de microfoon;
welke plaatsbepaling op Rotterdam-Waalhaven tot een oneer
biedig gegrinnik en tot allerlei humoristische opmerkingen
aanleiding gaf.
Toch scheerden wij werkelijk over een kolossalen plas water,
die achteraf bekeken het Haringvliet bleek te zijn geweest.
Nadat wij eenige gegevens hadden uitgewisseld over golf
lengte en sterkte van het geluid, trok de bestuurder mij eens
klaps aan de mouw en maakte gebaren, die er op wezen, dat
hij van plan was iets toe te schreeuwen. Na een aantal mis
lukte pogingen begreep ik eindelijk, dat wij bij den aanvang
van ons „gesprek” boven Zierikzee waren geweest.
Ik rapporteerde dit prompt aan Rotterdam. Onze zender
was nog maar een zwak apparaat, zoodat in de buurt van Vlis
singen de radio-conversatie niet meer aan strenge eischen vol
deed. Geen nood! Er werd nu overgeschakeld op „telegrafie”
en daarmee was Rotterdam „naast de deur”. Het herkennen
van de Belgische badplaatsen viel niet moeilijk: Knocke,
Heijst.... „is dit Ostende?” schreef ik op een blaadje uit
een zakboekje, dat ik den piloot onder den neus hield. De
piloot schudde: „neen”. Nou, dan was ’t Blankenberge.
Ostende volgde; honderden zwarte figuurtjes krioelden op
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*t strand door elkaar. Er was niets op tegen om even een
praatje te maken op de 600 m golf met Ostende en met een
Zweedsch schip, dat rechts onder ons voer. Duinkerken
mengde zich weldra geïnteresseerd in deze lucht-naar-zeeconversatie; bij deze laatste plaats maakte het vliegtuig een
ruime bocht naar rechts; wij waren boven ,,Het Kanaal” en
koersten op Dover aan. De gemeenschap met Rotterdam was
nog altijd perfect. Het station liet ons nu los omdat het zijn
aandacht aan corresponden
tie met Croydon moest be
steden. Twee kinderachtig
kleine in zee gespreide arm
pjes stelden de haven van
Dover voor. In een omme
zien bevonden we ons boven
het verrukkelijke heuvelland
van Kent.
Ik herkende de plaatsjes
Ashford en Tombridgeniet,
omdat ik ze nog nooit van
mijn leven gezien had....
maar de aardrijkskunde-les
Engeland ,was toch niet heelemaal verkwist geweest----„wij passeeren deMedway,”
rapporteerde ik trotsch. Maar bot daarop kreeg ik een standje
van Croydon-Radio, dat mij vertelde, dat mijn golflengte te lang
was en dat het niet voortdurend naar mij kon uitluisteren,
omdat het dan geen aandacht kon schenken aan het andere
luchtverkeer van het continent. „We will read just your wavelength as soon as you are in OM,” zei de zakelijke Brit en met
een nam hij afscheid van de H.N.: A.B.C. Ik zond nu nog een
laatste bericht aan Rotterdam-Waalhaven: „Wij naderen
Croydon en rollen de antenne binnenboord.” Meteen gaf de
piloot mij het teeken „opdraaien”. Met een gepast gevoel van
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trots orgelde ik den draad naar binnen. Rotterdam wist, dat
het eerste Nederlandsche radio-vliegtuig behouden in de
Engelsche lucht haven was aangekomen. „Hoe moet dat met
mijn pas?” zei ik tot den piloot, toen wij op den soliden
beganen grond waren neergestreken.
„Tob daar niet over,” zei de luchtman. „De bemanning
heeft geen pas noodig.”
Hij opende het portier van de dokterskoets en waarachtig!
daar stapte het Amerikaansche echtpaar frisch en vief uit de
cabine. Het was alsof de kippen uit het nachthok werden ge
laten. Ik had hen glad vergeten.
Wij passeerden de douane-----en met een prachtigen flair
stelde de piloot mij voor met het woord „crew”. In het —toen
nog primitieve -1- restaurant van het vliegveld zetten wij ons
neer en een oogenblik later stapte daar een man op ons toe
voor wien de toekomst een fiksche portie beroemdheid „op
fust” had liggen: Thomassen a Thuessink van der Hoop.In
mijn half doove ooren ratelde de motor van de H.N.: A.B.C.
meedoogenloos door.
Het is niet de bedoeling om nu een aantal impressies te
geven van Groot-Brittannië en Londen, hoewel iemand, die
daar voor ’t eerst van zijn leven bruusk terechtgekomen is,
daartoe maar al te zeer de neiging bezit. Nadat de marconist
van de „C” kennis gemaakt had met de radiobezetting van
het grond-radiostation Croydon, werd de draadlooze instal
latie van het vliegtuig aan een grondige inspectie onderworpen.
Met behulp van een ijktoestel werd de golflengte geverifieerd
en op de juiste maat gebracht. Toen dit geschied was, maakte
de „C” een proefvlucht boven het vliegterrein met een Engelschen marconist aan boord; waarbij alles in orde bleek te zijn.
Toen de „kist” weer gedaald was, wist de Nederlandsche
gast zijn erkentelijkheid voor de verleende hulp niet beter
tot uitdrukking te brengen, dan door twee pond te leenen van
zijn Engelschen collega. Zijn beurs was n.1. niet toereikend
om de uitgaven te bestrijden voor een nacht slapen in het
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vliegkamp-hotel en voor een reis naar Londen, die hij zich den
volgenden morgen voorstelde te ondernemen. Hij moest
bovendien verblijfkosten bestrijden tot Maandag.
Het was Vrijdag, toen hij op Croydon neerstreek, zoodat
hij genoopt was ook den Zondag in Engeland door te brengen.
Een vooruitzicht, dat hem, gezien de saaiheid van den Britschen rustdag, niet bijster aanlokte. Na een nacht slapen in
het primitieve aerodrome-hotel, waar de oorwurmen in op
merkelijke slagorde langs de gekalkte muren marcheerden, en
na het ontbijt, begaf hij zich per trein naar London Bridge en
vandaar per „underground” naar het Strand. Doel: MarconiHouse. In dit kolossale kantoorgebouw was hij tenslotte aan
geland op het bureau van den Chef van de Luchtvaart-radio
om rapport uit te brengen over de ervaringen opgedaan met
het Marconi AD2 apparaat en hij was daarmee al een heel
eind opgeschoten, toen er een messenger-boy kwam binnen
stormen, die zei: „Is u die meneer, die gisteren met de H.N.:
A.B.C. uit Holland is gekomen?”
Op mijn bevestigend antwoord zei hij toen: „Er is getele
foneerd van Croydon, dat de „C” niet Maandag, maar
vandaag (Zaterdag) terugkeert. Of u nu maar zoo spoedig
mogelijk naar Haymarket wil gaan, om daar nog de „bus”
naar Croydon te halen, want ze wachten op u.”
Ik nam haastig afscheid van den Marconi-chef en holde
achter den jongen, die als gids dienst deed, aan, door al de
Dickens-achtige achterstraatjes tusschen Strand en Leicester
Square. Vóór het kantoor van Wm Müller op Haymarket,
wierp ik mij amechtig in de wachtende Croydon-bus en....
voort ging het naar het vliegkamp terug. Ik had nog juist tijd
om daar de geleende twee pond af te rekenen, die ik op
Marconi-House teruggekregen had en toen droeg een „porter”
de leeren vliegjas met de vliegkap al aan. Nog een paar instruc
ties van de radiomenschen en toen een kort onderhoud met den
piloot. In een zakboekje had ik de namen geschreven van al
de plaatsjes, waarover wij zouden vliegen. Ashford, Tombridge,
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Dover, Duinkerken, enz enz. Mijn voornemen was om
telkens, wanneer ik een behoorlijk aantal huizen onder het
vliegtuig waarnam, op een der plaatsnamen te wijzen. Was ’t
raak, dan had de piloot maar „ja” te knikken, was ’t mis, dan
zou ik een ander plaatsje aanwijzen. Waarnemer in een vlieg
tuig te zijn, leek, wanneer men maar methodisch te werk ging,
kinderspel.
Weldra huppelden wij over het terrein heen, op weg naar

de schutting, waarmee één zijde van het vliegterrein Croydon
is afgezet. Ik had mij al behaaglijk geïnstalleerd naast den
piloot op den bok, toen ik aan zijn gelaatsuitdrukking be
speurde, dat er iets niet naar zijn zin ging. Er stond een straffe
wind over het veld en zooals bij den start gebruikelijk is,
moesten wij daar met den neus recht tegenin. Het bleek nu,
dat de machine niet draaien wilde; de staart vertikte het om
naar rechts om te zwaaien. De piloot, die terecht van meening
was, dat, waar hij nu voor ’t eerst van zijn leven met een „be
manning” voer, deze bemanning ook maar aan de navigatie
moest deelnemen, noodigde den marconist uit om zijn zit
plaats te verlaten en buiten op den grond tegen den onwilligen
staart te gaan duwen. In een orkaan van schroefwind, die de
lappen leer uit de vliegjas dreigde te scheuren, wierp de „be
manning” zich in haar volle gewicht tegen den staart.
Toen de „C” er eenmaal gunstig vóór stond stegen wij op
en even voorbij Croydon kreeg ik al het teeken om den antenne263
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draad uit te vieren. Het was ny. c. Aoud kunstje om in ge
sprek te raken met Croydon-r^j^'j^n de cabine zat ditmaal
geen levend wezen; wel een aaw^l ^stelijke damesjaponnen,
bestemd voor Maison Hirsch,
bezien we den wind pal
achter ons hadden, suisden we
een formidabel vaartje
over Kent heen. Vóór dat we de^J^on van het Morse seintoestel goed hadden ingesteld, lag ^^Ver al weer onder ons en
klommen wij tot een kleine kilom^r hoogte om Het Kanaal
over te steken. Alles ging spik en sPah en het notitieboekje mei
de plaatsnamen werkte als een tele^oongids. Mijn piloot had
er schik in. Hij begon zelfs in te ztén> dat die radio ergens goed
voor was en mijn optreden als roerganger in Croydon had
hem bepaald mild gestemd. Midden boven het Kanaal
schreeuwde hij mij eenige volzinnen toe, waarvan ik niets
begreep. Het was hem niet mogelijk om iets op te schrijven,
want met den sterken wind huppelde de „C” zóó jolig door
het luchtruim, dat hij zijn beide handen voortdurend aan het
stuurwiel moest houden.
Ver aan den horizon kwam Duinkerken reeds flauwtjes in
’t gezicht, toen ik twee woorden verstaan had. Het eene was:
„motor”, het andere „warm”. Ik kreeg een schok! Een motor
is een vitaal onderdeel van een vliegtuig op 1000 m boven de
zee. Als dit onderdeel „warm” liep in de ongunstige beteekenis van het woord, dan zouden wij een volstrekt onnoodig
en onbegeerd avontuur tegemoet gaan om de makke sensatie
van dezen eersten haast-vliegtocht wat te kleuren.
Met een vragende uitdrukking in de oogen, wees ik met den
vinger op den motor vóór ons, die als een razende Roeland de
schroef liet wentelen. De piloot lachte en schudde van neen.
Gelijkertijd wees hij in de wijde verten vooruit.
Nu zou menigeen nog over onvoldoende gegevens beschikt
hebben nopens de bedoelingen van den vliegtuigbestuurder.
De marconist wist echter plotseling genoeg. Om te beginnen
stond zijn intelligentie daar boven in de lucht zoowat op millioen volt gespannen; ten tweede had hij niet voor niets ander264

halven dag op vliegvelden doorgebracht. Motoren van vlieg
tuigen worden van te voren op den grond ,,warm gedraaid”.
Wij droegen met ons mee het gehavende hoogteroer van de
zustermachine, die de oorzaak was geweest van onzen tocht
naar Engeland. Het was duidelijk, dat wij dit kapotte roer in
Rotterdam moesten laten; en aangezien wij dóór moesten
vliegen naar Amsterdam,
m
kon eigenlijk een kind be
grijpen, dat de bestuurder
wilde, dat men op Waal
haven al vast het overstapvliegtuig te voorschijn haalde
en dit voor ’t vertrek gereed
maakte. Ik maakte een teeken, dat beduidde: ,,laat dat
maar aan mij over” en riep
Rotterdam-Waalhaven per
morsetelegraaf op. De order werd nauwkeurig omschreven en
onmiddellijk door Rotterdam verstaan. Geen vijf minuten later
berichtte Waalhaven, dat het vliegtuig voor ons gereed ge
maakt zou worden en dat wij bij aankomst in Rotterdam er
terstond mee dóór zouden kunnen reizen naar de hoofstad.
De marconist schreef deze mededeeling in het zakboekje en
hij hield het den piloot triomfantelijk onder den neus. Het
was het psychologisch oogenblik, waarop een verkoopervoelt,
dat hij de deugdelijkheid van zijn koopwaar bewezen heeft.
De breede glimlach van tevredenheid, die speelde om de
lippen van den vliegtuigbestuurder, kon niet misverstaan
worden. We zouden een goede critiek krijgen en in gedachten
hoorden wij den heer Plesman al zeggen: „Nou stuurt u mij
dan maar een paar dozijn van die radiozenders.”
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DE ZIEKE FABRIEK.
Een fabriek zonder opdrachten vórmt een tragisch
schouwspel; steeds meer arbeiders worden er ontslagen, om
dat er geen werk is voor hunne handen; het kader wordt in
gekrompen tot het strikt onmisbare van een kern van vaar
digheid en aanvoering, waaromheen zich straks, wanneer de
tijden beter worden, weer nieuwe werkers kunnen verzamelen.
Er heerscht een sombere gelaten stemming. Bij de maandwisseling is er nervositeit. Aan wien zal dit keer worden aan
gezegd, dat hij op den laatsten dag van de aangebroken maand
voor goed kan heen gaan? Hij, die aan zulk een aanzegging
ontsnapt, gaat met een sprankje relatief geluk naar huis. Be
halve zijn maandsalaris brengt hij twee maanden bestaans
zekerheid mee. Onder zulke trieste omstandigheden lijkt het
uitbreken van een staking een wrange gril van het lot. Om een
loongeschil, misschien ergens in Twente, leggen de arbeiders
in Hilversum het werk neer. Werk, dat grootendeels aan hunne
handen is toevertrouwd om ze bezig te houden; en niet omdat
de maatschappij het bouwsel er van ongeduldig verbeidt.
De poorten der fabriek worden gesloten; de arbeiders ge
hoorzamen op eens de bevelen van een andere leiding, dan
die van den fabriekschef. Eén van de orders is klaarblijkelijk
het „posten” voor het hek.
Niemand der kameraden mag naar binnen gaan, om het
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werk te doen, dat zij er dagelijks plegen te verrichten. Als een
schildwacht loopt de poster eenige uren op en neer in den
snerpenden oostenwind. Het hoofd in den jaskraag wegge
doken, stampvoetend, de handen in den zak. We kunnen hem
uit het kantoorraam zien loopen___over twee of drie uur
wordt hij afgelost. Het is zijn taak om te beletten, dat er
„onderkruipers” naar binnen gaan---- maar, welk een tra
gische paradox!
de fabrieksleiding verlangt niemand
binnen te laten.
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De poster heeft tot taak om te beletten, dat er gewerkt wordt,
terwijl hij eer waakt tegen de aanbieding van niet begeerde
arbeidskracht. Elders, in andere soortgelijke fabrieken, wordt
misschien de strijd met bitterheid gestreden; daar zijn mis
schien de snorrende vliegwielen ongewenscht stilgezet, heeft
men met wrevel of met bezorgdheid de klapperende einde
loos voorbij-vlietende drijfriemen in rust gesteld, • • • maar
hier bij ons niet. De lijdende fabriek rust zelf graag als een
vermoeide uitgeputte zieke. De verdrietige man voor het hek
zou gerust naar huis kunnen gaan.
Het zou geen verschil maken, want er is geen voornemen,
om het werk in de naaste toekomst te hervatten. Er is dan
ook geen vijandschap tusschen den man buiten en zij die
binnen het hek zijn.
Er is een maatschappelijk stelsel, dat deze dwaze verhou
ding heeft bevolen. Als er om elf uur in den morgen koffie
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geschonken wordt voor de lieden binnen, deelt de man buiten
het hek mee.
De fabriek ligt stil. Het is vreemd in de werkruimte. De
stilte, die er hangt is onwezenlijk. De wielen van het drijfwerk
wentelen niet meer driftig in het rond. De electro-motoren
op de consoles snorren niet meer hun zangerigen zoem-zang.
De zware ponsmachines klepperen niet meer groote happen
uit een vergeefs weerbarstig metaal. De automatische machi
nes grijpen niet meer met haar metalen armpjes, haar beitel
tjes snijden geen schroefdraad meer; al de ingewikkelde, half
menschelijke, regelmatige en nauwkeurige manipulaties van
deze wonderlijk arbeidende machines zijn geëindigd. De
draaibanken staan verlaten; het geknetter der electrische
vonken van de zenders in de proefkamer is verstomd. De
sirocco waait niet meer in het binnenste van de zandblaasmachine en de man, die de blankheid van het metaal, dat in
den zandstraal hangt, door een bespiedingsruitje contro
leert---- staat nu voor het hek. In de vernikkel-afdeeling
hangen een massa half vernikkelde schroefjes boven het zuurbad, waardoor heen de electrische stroom voor de electrolyse
niet meer vloeit.
De pols van de fabriek heeft opgehouden waarneembaar te
kloppen. Deze rust is die van een ziekbed; niet die van de verpoozing in het schaftuur, wanneer het drijfwerk ook even stil
staat. Hier dreigt iets te sterven. Enkele hoogere beambten, die
buiten de tucht der vakvereenigingen staan, loopen in„overalls,,
rond. Wat niet roesten mag, houden zij gesmeerd. De groote
ponsmachine alleen stampt nog staafjes ijzer tot ijsstiften. Zij
wordt bediend door een technisch chef. De machine her
innert ons aan een volwassen olifant, die door den oppasser
met apenootjes wordt gevoederd. De logge knaap is gewend
om diltke brokken metaal met één stamp te vormen tot veel
zijdige voorwerpen, nu werpt hij stiftjes uit als een nijlpaar
den muil een koffieboon.
Waarom dit gebeurt weten wij niet. De taak is even einde268
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loos als het tellen der sterren. Tienduizenden ijsstiften moeten
er worden gemaakt---- de olifant spuwt ze bedachtzaam één
voor één uit. Om de order geheel voltooid te krijgen, zullen
we, in dit tempo voortgaande, nog evenveel jaren vooruit
moeten gaan, als wij terug moeten om bij Archimedeste komen
op het oogenblik, dat hij cirkels teekent in het zand.
Een man in een stofjas veegt den fabrieksvloer aan. Het is
ongezond netjes in de werkplaats. In plaats van olie en teer
ruikt men carbol.
Ja, deze altijd snorrende en rumoerige fabriek is ziek. Ziel
en levenloos staan de werktuigen in lange rijen, nu de menschen er niet meer zijn om ze te besturen.
Iedereen van de weinige aanwezigen loopt somber en
zwijgend rond. Onder deze rust is er niet de frissche popeling
van het bewustzijn, dat er maar een tijdelijke verwijdering is
tusschen werkgevers en werknemers; dat, wanneer deze ver
wijdering aan de conferentietafel is overbrugd, het gehamer
van den arbeid weer zal opklinken in een gezonde ontspan
ning na een tijdelijk nerveus inhouden voor den start. Buiten
het arbeidsconflict om is deze fabriek ziek. Een dokter, die haar
ziektebeeld haastig zou observeeren, zou geneigd zijn om te
zeggen: zij lijdt aan de gevolgen van een botsing tusschen
kapitaal en arbeid. En hij zou reden hebben om deze diagnose
te stellen, want kwam de ziekte niet epidemisch voor ? Maar
de diagnose zou hier voor onze fabriek onvoldoende zijn. Want
onder dit uiterlijke ziektebeeld sluimeren de verontrustende
symptomen van een doodelijke kwaal. Haar producten worden
niet langer begeerd. Zij zal nieuwe dingen moeten vóórtbren
gen ... nieuwe afzetgebieden zullen moeten worden gezocht
en gevonden___anders is haar lot bezegeld. In het ook al
stille kantoorgebouw zitten de boekhouders over hun cijfers
gebogen; zij rekenen uit, hoe lang dit nu nog kan worden vol
gehouden; want denk niet, dat een fabriek, die stilstaat, niets
kost.
De afdeeling, die plannen en kostenberekeningen moet
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maken, werkt hard. Een mogelijke klant, die maar even kikt
over een vage begeerte naar een apparaat op radio- of ver
want gebied, krijgt uitgewerkte voorstellen en prijsopgaven.
In negen van de tien en soms in alle tien gevallen, is het mon
nikenwerk geweest. De hunkering naar werk is intens.
Alle arbeid binnen het hek wordt beheerscht door de diepe
begeerte om orders te krijgen. Orders.... vóór dat de staking
voorbij is; opdat wij niet genoopt zullen zijn, om straks
wanneer de strijd, waarin wij zijn betrokken, maar waaraan
wij niet deelnemen, is beëindigd, de fabriek voor goed te
sluiten.
Een nieuwe paradox!
Wij arbeiden — binnen het hek — rusteloos, om te voor
komen, dat wij straks tegen den man buiten het hek moeten
zeggen: Uwe handen kunnen blijven rusten; wij hebben geen
werk meer voor haar.
Hij loopt daar verkleumd heen en weer om zijn makkers te
nopen geen arbeid te verrichten.
Wij — binnen — zinnen op raad om hun werk en brood te
verschaffen, zoodra de rust van den strijd weer wordt ver
wisseld door het blijde tumult van den vrede.
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DE GEBOORTE VAN EEN OMROEP.
De gelagkamer van het hotel Hamdorff te Laren, stond
blauw van den rook en de kachel rood-gloeiend. Heel veel
intellect is er dus niet voor noodig, om te begrijpen, dat het
winter was; en dat het dorp Laren zich op dit oogenblik be
vond op het gedeelte van de Aarde, dat zich van de zon had
afgewend. Een druk getwetter van stemmen vulde de ruimte.
„Willem,” de kellner, die waarschijnlijk G. B. Shaw ge
ïnspireerd zou hebben tot het schrijven van „You never can
teil”, wanneer hij den tact had bezeten om wat vroeger te
worden geboren, liep bedrijvig rond met de stimulantia,
die in een herberg met volledige vergunning plegen te worden
getapt. Het woord „herberg” is niet te onpas genoemd, want
al moge de uitdrukking „hotel Hamdorff” misleidend werken,
de eigenlijke gelagkamer dezer instelling is een herberg\ en
niemand zou willen dat zij anders was. In het midden der,
niet overdadig groote, ruimte stond een biljart. De afmetingen
daarvan waren zoodanig gekozen, dat de gasten, die aan de
kleine tafeltjes hadden plaatsgenomen, langs de lengtezijden,
zich herhaaldelijk moesten rekken in ongemakkelijke hou
dingen, om de spelers ruimte te verschaffen voor het nemen
van een lastigen bal. Niet zelden bracht het „potspel” voor
deze geplaagden eenige verlichting; ook verschafte het aan
een aantal matadors van de kracht als Pieter Stastok, de vrij
moedigheid om een queu ter hand te nemen, die zij overdadig
besmeerden met het krijtje, dat aan een zelfrijzend mechanis
me aan den zolder hing.
De houten vloer was met zand bestrooid en in het hart van
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het lokaal stond de groote ronde stamtafel. „Hamdorff” was,
zooals het een halve eeuw of meer geweest was.... „Loge
ment de Posthoorn”. De éénige pleisterplaats uit het Gooi
toen het nog geen motortram, asfaltwegen, waterleiding,
auto’s en electrisch licht bezat. Toen de Mauve’s er nog
schilderden en de sociale proefnemingen der Blaricumsche
kolonisten hartstochtelijke disputen veroorzaakten. Wat er
mocht veranderen, wat er mocht vallen: de herberg behield haar
oude gedaante
$ en Jan Ham$ dorff, de verle5 den jaar ont
slapen eigenaar,
, bevond zich on
der zijn gasten
als de ouderwetsche waard.
Ook deze gasten
waren niet ver
anderd. Het
meerendeel werd gevormd door den bloem der Gooische kunst
schilders. Men kon ritsjes beroemdheden met den vinger aan
wijzen. Daar zat de weergalooze uitbeelder van het herfst
landschap .... daar de meester van het boeren-interieur,
naast hem die van kindertafereeltjes, verderop de schepper van
hoofdstedelijke grachtstemmingen; al kon men hem niet goed
in den tabaksrook terugvinden, duidelijk hoorde men toch de
katakteristieke betoogende stem van den schilder der indus
trie.... een figuur van renaissance-veelzijdigheid. Philosoof, geoloog, chemicus, historicus, maatschappelijk idealist
met practijkjaren.
Onder het gezelschap, dat in intellectueele nonchalance
rond de tafeltjes kout, ziet men af en toe een verdwaalden
literator___ook een bouwmeester, een toonkunstenaar. Een
pêle-mèle van talent, geest, genie.
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Door ernstige kunstenaars (bestuursleden van „Arti”of „Sint
Lucas” misschien) wordt geschaakt. Om de stamtafel is een
tooneeltje te zien, dat Jan Steen niet zou hebben laten glippen.
Scherpe statistici zouden misschien een wiskundige be
trekking hebben vermoed tusschen de mate van maatschap
pelijke gearriveerdheid der gasten en de uitbundigheid en
extravagantie hunner kleedij. Hoe breeder de flambard en hoe
zwieriger de das, des te modester het bank-conto en des te
soberder de dag der maandwisseling als hoogtijdag. Deze hoed
hier aan den kapstok herinnert in zwier aan dien van kapitein
Banningh Cock op de „Nachtwacht”, maar de beurs van zijn
drager is magerder dan die van Rembrandt op den dag vóór
zijn faillissement. Wij zien hier vele mannen met baarden. In
gedachten plooien wij hun den neepjeskraag om den hals
en---- de figuren van Oldenbarneveldt, Prins Maurits,
Vondel, rijzen vaag weer voor ons op. Een blik, die als een
zoeklichtbundel over de gezichten aan de stamtafel flitst,
houdt een beeldflard vast uit den „Schuttersmaaltijd”. De
zelfde breede zorgelooze glimlachen___het zelfde gebaar
waarmee de schuimende roemer wordt geheven. De kout wordt
luidruchtiger, naarmate het etensuur verstrijkt. De physicus
zou dit verschijnsel niet uitsluitend teekenen als een functie
van den tijd. „Willem” is een aanzienlijke component in de
formule van aanzwellende klankendynamiek.
Juist wanneer de maatschappij-ordening fel wordt gegeeseld door den architect met het voorkomen van een schip
per van de Oost-Indische Compagnie; en de schilder van de
industrie begint het kleuren-spectrum der edelgassen te
verklaren, valt het oog op twee onaanzienlijke, onopzichtige
figuren aan een tafeltje bij het raam.
Het zijn — volgens Willem — de Engelsche chef-ingenieur
en de Hollandsche chef van de afdeeling „Verkoop” van de
fabriek, die al is geteekend als: de zieke fabriek. Zij zitten er
met bezorgde gezichten___want het onderwerp van hun
gesprek heeft de zorg gewekt.
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„De eenige oplossing” — zegt de Engelschman — „is
„broadcasting”; de radio-omroep kan ons nog redden. Maar
zoodra wij ontvangtoestellen gaan maken en je probeert om
ze aan den man te brengen, dan is de eerste vraag, die een
adspirant-kooper stelt: „wat kan je er mee hooren.” En....
dan sta je pretty well met je mond vol tanden. Wat is er met
een radio-ontvangtoestel te hooren? O zeker Idzerda in
Den Haag en wanneer er niet te veel tegenspoed in de lucht
is, de proeven van Marconi op Writtle..
maar dat is alles tezamen niet voldoende om de groote massa voor
\hlix„broadcasting”
te interesseem
v* ren.”
VM /t
„— Zie jij nou geen kans om
' zoo’n zendertje in mekaar te
schroeven...?” vroeg de chef
C—) 11
van den verkoop.
,,— Hoe kom ik aan een
transformator voor de hoog
spanning?”
r'H
„— Staat er nog niet een op ’t ma
gazijn van een onafgewerkt marinestation ?”
„— Maar de generator-lampen dan?”
„— Er zijn twee lampen van Marconi gekomen, die door
gezonden moeten worden naar Indië.... maar die kunnen
nog wel even vastgehouden worden.”
„— Heb je dan een mast voor een antenne ?”
„— We hebben nog die oude telescoopmast van dat radioveldstation, die op de Effectenbeurs gestaan heeft.”
„— Hoe hoog is die?”
„— Twintig meter.”
„— Dat is eigenlijk te weinig .... maar ’t zou gaan. ’t Is
te probeeren.”
„— Wat heb je nog meer noodig?”
„— Een microfoon.”
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,,— Nou, die hebben we toch bij bosjes!”
„— Ja, maar ’t kan geen gewone koolmicrofoon zijn....
wij moeten „kwaliteit” hebben. Maar voorloopig zie ik daar
wel een gat in door een schelp van een hoofdtelefoon te
nemen.”
„— Dan zijn we er zoowat.”
„— En de accu’s dan?”
„— Die hebben wij genoeg over van de beursinstallaties
die ingeleverd zijn.”
,,— En een bescheiden studio ?”
„— Ik sloop alle gordijnen van de kantoorramen weg en
behang er de teekenkamer mee.”
„— We zullen toch morgen eens kijken of er wat bij elkaar
te scharrelen is,” zeide de chef-ingenieur
maar zonder
een crediet van een paar honderd gulden komen we er niet.”
,,— Dat vraag ik aan den directeur,” zei de chef van den
verkoop.
„— Afrekenen Willem!” riepen beiden.
De gelagkamer van Hamdorff liep geleidelijk leeg; ook de
niet-artistieke gasten verdwenen.
In de rookerige zaal van de Gooische herberg was het zaad
gevallen voor het wild tierende gewas van den Nederlandschen omroep. Het kiemde reeds in het bewustzijn der met
gezellen aan het tafeltje bij het raam. Het zou snel wassen.
Van zijn bloemen zouden veien den behaaglijken geur opsnui
ven___aan zijn vruchten zouden velen zich verkwikken;
maar zijn doornen zouden wonden en stormen zouden woeste
vlagen striemen door zijn kruin.
Maar het vermoeden van doornen en storm, verduisterde
niet de vreugde van een nieuw geopend verschiet.
„Radioleven” kreeg een nieuw hoofdstuk dat voor ’t oogenblik merkpaal is voor zijn voorloopig besluit.
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