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De wereld thuisbezorgd

vanger met z’n vele knoppen voor hem - klaar voor ont
vangst! Zou hij . . .? Maar als er nu eens iets fout was!
Dat zou hem z’n buizen kunnen kosten! Het toestel kon
in brand raken. . . .
Ja, maar er kón geen fout zijn! En het was belache
lijk te aarzelen nu het grote moment was aangebroken.
Vooruit dan maar! Eerst zonder buizen! De stekker
ging in ’t stopcontact, de netschakelaar werd omge
draaid .... er gebeurde niets. Dan maar de gelijkrichtbuis er in prikken en op de houders van de andere
buizen de spanningen meten. Ook daarbij bleek alles in
orde te zijn. Nu de laatste stap: alle buizen er in - aarde,
antenne en luidspreker waren al aangesloten. Wat zat-ie
in spanning! In weinige seconden zou immers blijken
wat het resultaat was van al zijn gezwoeg!
‘Klik!’ zei de schakelaar. Geen verdachte brand
lucht. . . . ? Geen alarmerend geknetter? Niets van dat
alles. Mat-rood gloeiden de kathodes van de radiobuizen
en het duurde niet lang of uit de luidspreker weerklonk
een zwak, smeuïg geruis met daar doorheen wat speelse
tjoep-tjoep-geluiden.
Toen hij de morseseinen hoorde, sloeg er een golf
van vreugde door de jongen. Zijn toestel wérkte! Maar
hoe werkte het? Hij draaide aan de afstemknop.. ..
'Hier Scheveningen Radio, goedenavond, blijjt u luiste
ren. . . . ja, hier Verburg voor de 'Mathilde* - hoe was
de vangst en hoe laat lopen jullie binnen? Ik her
haal .. . . ’
De jongen straalde van voldoening! Zoiets hoorde
je niet op een gewone omroepdoos en ook niet op een
speciale kortegolfontvanger: de visserijband. Wat was
’t toch eigenlijk fantastisch dat hij hier, op z’n zolder
kamertje, kon luisteren naar een gesprek tussen een
reder en een visser, die ergens op de Noordzee dobber
de. Radiogolven terwille van de nieuwe haring! Ver
beeldde hij zich dat nu of was het zo: dat hij tussen de
woorden van de schipper van de ‘Mathilde’ het loeien
van de wind en het geweld van de brekende golven
hoorde? Naast de ‘Mathilde’ zat op de visserijband de
coaster ‘Annelies’ - de kapitein ervan, komende van
Liverpool, telefoneerde met zijn vrouw en dochtertje in
Delfzijl. Ach, het kind was jarig! Welk een zegen was
dit alles voor de zeemansvrouwen, die vroeger na hevige
stormen dagen- of wekenlang in bange onzekerheid ver
keerden over het lot van hun man. Tegenwoordig kon
den ze voortdurend op de hoogte blijven - dank zij de
radio!
Dit was dus de Noordzee. Hoeveel verder zou z’n ont
vanger reiken? De jongen draaide de afstemknop naar
een wat kortere golflengte. 'Yes! Honeysoap makes you
so beautiful and so happy!* juichte een zonnige man
nenstem. Nu, dat kon niet anders dan een Amerikaan
zijn, met die reclame voor ‘honingzeep’, waarvan je ‘zó
mooi’ en ‘zó gelukkig’ werd! He, wat? Kondigde die
Amerikaan een programma voor de kleuters aan? Mid-

A1 z’n vrije tijd had hij er aan gewerkt - wekenlang.
Nu was het klaar. Maar zou het werken? Uiterst zorg
vuldig had hij alles gemonteerd, alle verbindingen had
hij verscheidene malen gecontroleerd. Er kón niets fout
zijn. En toch. ... de stekker in het stopcontact steken
en het toestel inschakelen - dat durfde hij niet.
Radio - dat was z’n grote hobby! Op z’n tiende jaar
was hij ermee begonnen, had hij een kristalontvangertje
gebouwd: een simpel apparaatje, niet veel groter dan
een pakje sigaretten en alleen geschikt voor ontvangst
op koptelefoon. En toch was er van het fluisterstemmetje daarvan een veel grotere bekoring uitgegaan dan
van de daverende klanken, die de radio in de huiskamer
voortbracht. Want wat hij met z’n kristalontvangertje
hoorde, genoot hij als een beloning voor zijn eigen
arbeid!
Op de markt had hij z’n eerste ‘radiolamp’ gekocht.
Voor een paar kwartjes. Daarmee had hij ’n ‘éénpittertje’ in elkaar geknutseld.Toen had hij het Jongensradioboek in handen gekregen, was hij er iets van gaan
begrijpen, van die geheimzinnige ‘draadloze’ en sprak
hij niet langer van radio-‘lampen’, maar van ‘buizen’.
Z’n eerste ‘twee-buizertje’ speelde zowaar op luidspre
ker. Daardoor aangemoedigd, had hij er een trap hoogfrequent-versterking voorgezet, zodat hij over een nor
male ‘omroepdoos’ beschikte. Maar juist door dat
‘normale’ was de aardigheid er in een ommezien af
geweest.
Een tijd lang had hij de radio laten rusten, was hij
gaan knutselen met elektromagneten en motortjes, en
was hij zelfs scheikundeproeven gaan nemen. Tot hij
op zekere dag een schema met bouwbeschrijving in
handen kreeg, dat hem naar de radio deed terugkeren.
Een schema van een supergevoelige ‘communicatieontvanger’ met een golflengtebereik van 10 tot 200
meter, moeilijk en ingewikkeld van constructie, maar
met dusdanige kwaliteiten, dat daarmee de ganse wereld
binnen zijn bereik zou komen. Op dat apparaat had hij
z’n zinnen gezet. Dat moest en zou hij bouwen!
Maandenlang had hij al z’n zakgeld opgespaard, alle
radiowinkels van de stad had hij afgefietst om voor de
laagste prijs de beste buizen en andere onderdelen te
kopen en tenslotte was hij met de bouw begonnen. Nu,
dat bleek een zwaar karwei te zijn - veel moeilijker dan
hij had verwacht. De montage moest uiterst zorgvuldig
gebeuren, één slordige verbinding of slecht contact kon
de ontvangstkwaliteiten bederven. En hoeveel hing er
niet af van een doelmatige afscherming van de verschil
lende trappen en kringen?
Maar eindelijk was ’t dan zo ver: tot in de puntjes
afgewerkt stond de indrukwekkende communicatieont-
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den op de avond? Ach, nee - in Amerika was het immers
vele uren vroeger. In San Francisco zouden ze nu ‘good
morning’ zeggen. En in Japan. . .. daar lag nog ieder
een op één oor!
De 80-meter-band: ‘JFat seg je me daarvan, old man,
is dat niet een pracht van een kwaliteit? Tja, een
juweeltje, die nieuwe mike van me.... * daverde in
onvervalst Amsterdams een stem uit de luidspreker.
Dat w’as de gezellige babbelhoek, die 80-meter-band,
waar het vooral op zaterdagnacht wemelde van Holland-

paald systeem van sneltelegrafie, waarbij de ontvangen
signalen in letters werden omgezet zodat men de berich
ten meteen kon lezen. Een ander systeem was de radiotelex: wat iemand in New York op een schrijfmachine
typte, werd praktisch gelijktijdig in Londen, Tokio en
andere wereldsteden op ’t papier getikt door schrijfma
chines, die door geen hand werden aangeraakt! In vele
gevallen werden de signalen van de schrijfmachine
eerst in een papieren band geponst, die op een geschikt
tijdstip met grote snelheid werd afgetast. Daardoor
ontstonden de hoge, gierende geluiden, die op verschil
lende golflengten hoorbaar waren.
In de buurt van de 49, 40, 31, 25, 19 en 16 meter
zaten, dicht op elkaar gedrongen, de vele kortegolf-

se en Vlaamse zendamateurs. De jongen vroeg zich af
of hij het ook nog eens zo ver zou brengen: tot het
werken met een eigen zender en zodoende draadloze
banden van vriendschap te smeden met radioamateurs
waar ook ter wereld!
Met de afstemknop als stuurwiel koerste de jongen
naar kortere golflengten, waar een orkest van telegrafiezenders in alle toonaarden door elkaar een kakofonisch
concert ten gehore bracht. De korte en lange fluittonen
waren nog echt ‘handwerk’: morseseinen van schepen
op verre wereldzeeën. Dan was er de onuitputtelijke
stroom van beursberichten, nieuws voor de persbureaus
om de honger van de kranten te stillen en de ontelbare
telegrammen, die dagelijks bij P.T.T. werden aange
boden - snelzenders verwerkten die stroom in razend
tempo. De vreemdste geluiden waren er bij. Wat was
bijvoorbeeld dat eigenaardige scherpe gekras? De jon
gen wist ’t - z’n oom die bij P.T.T. werkte, had ’t
hem uitgelegd. Dat gekras was afkomstig van een be

omroepzenders, waarmee de verschillende landen hun
nieuws, hun cultuur en zeker ook hun propaganda over
de aardbol verspreidden. Er waren ook enkele stoor
zenders bij: onwelluidende pogingen om het vrije
woord te smoren. Meer muziek zat er in de signalen,
die afkomstig waren van het draadloos overbrengen van
foto’s. Misschien werd daar wel een belangrijke gebeur
tenis in Australië, vastgelegd in een rake foto, overge
seind naar Londen om daar op de voorpagina van de
ochtendbladen te prijken!
Verreweg het vreemdst van alles waren de geluiden,
die niet anders dan van spreken, dus van telefonie, afkomstig konden zijn, maar die volslagen onverstaanbaar
waren en deden denken aan spookachtige wezens, die
ruzie maakten. Dit was ‘scrambled speech’: geheim-
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telefonie! Hierbij werden de klanken van het spreken,
voor ze werden uitgezonden, dusdanig door elkaar ge
klutst, dat ze volkomen onverstaanbaar werden. Dit had
ten doel het onmogelijk te maken dat onbevoegden iets
van de gesprekken zouden verstaan. Aan de ontvangzijde werd de door elkaar geklutste spraak automatisch
en zonder vertraging ontward, zodat de mensen, die
over afstanden van duizenden kilometers met elkaar
telefoneerden, er niets van merkten. Doordat bovendien
de wijze van door elkaar klutsen om de twintig secon
den veranderde, was men van absolute geheimhouding
verzekerd.
Zielsgelukkig zat de jongen te luisteren, verrukt over
de kwaliteiten van wat hij met eigen hoofd en handen
tot stand had gebracht. Zo’n ontvanger, al moest die
nog wel een beetje worden bijgeregeld, werkte voor
treffelijk, was uiterst gevoelig en zeer selectief. Wat
voor Columbus het scheepje Santa Maria was geweest,
was voor hem deze communicatieontvanger, want hij
zou er de wereld mee kunnen verkennen en nieuwe,
hem onbekende gebieden kunnen ontdekken!

Ach, kende hij maar de geheimen van de morse-code!
Het werd toch tijd, dat hij die ging leren! Misschien
samen met een vrind. Dan zou dat veelstemmige getjilp
niet langer abracadabra voor hem zijn en kon hij ook de
telegrafische gedachtenwisseling tussen amateurs in ver
schillende werelddelen volgen. Gelukkig bediende de
luchtvaart zich nu in hoofdzaak van telefonie. Hoor,
daar was een zender van de rijksluchtvaartdienst die
contact had met het K.L.M.-vliegtuig PH-TET, dat
Karachi naderde. Even later klonk uit de luidspreker de
stem van de vlieger, die o.m. meldde dat hij op een
hoogte van 18.000 voet zat. Het werd de jongen vreemd
te moede toen hij bedacht, dat de man die hij hoorde
op dit moment meer dan 5000 meter hoog boven de
bergen en woestijnen van het verre oosten vloog. . ..
Peinzend keek de jongen naar de koperen draad, die
van zijn toestel naar buiten leidde: de antenne! Even
moest hij denken aan de zware ijzerdraad langs de trap,
waaraan het boodschappenmandje hing. Daarlangs
gingen het brood, de flessen melk, de groente en de
boodschappen van de kruidenier. Maar langs die kope
ren draad ging veel meer: langs die ene, dunne kope
ren draad kwam de ganse wereld in zijn zolderkamertje.
Werd hem de wereld thuisbezorgd!
De ganse wereld! Melancholiek fluitspel uit de Ara
bische landen.... swing kersvers uit de U.S.A.........
bronzen gamelan-klanken uit Indonesië.... zoet klin
kende melodieën uit het exotische Hawaii.... stemmen
van omroepers in ’t Spaans, Zweeds, Russisch, Japans,

Het begon met een schreeuw

Hebreeuws en tientallen andere talen.... schor en
gestoord, maar daarom niet minder fantastisch de forse
stemmen der vliegers op weg naar Zuid-Amerika, Ijs
land, Australië. . .. het ritmisch seinen van schepen in
volle zee. ... en de snelzenders, die in razend tempo
woorden en getallen uitbraakten - al die duizenden zen
ders brachten het koperen draadje, zijn antenne, in elek
trische trilling.. ..
Ja, duizenden zenders waren er in de lucht! Dan
waren er nog honderdduizenden telegraafverbindingen
mét draden. En meer dan honderdmiljoen telefoonver
bindingen! Om de ganse aardbol was een net van koper
draden gesponnen - de moderne samenleving was zon
der dat alles ondenkbaar.

Bloedend uit vele wonden lag in de sneeuw een sterk
behaarde, krachtig gebouwde man met ruige gelaats
trekken. Gedreven door honger had hij het gewaagd
jacht te maken op een everzwijn. Maar dat was hem
duur te staan gekomen. De scherpe slagtanden van het
dier hadden diepe wonden in hem gescheurd. Opstaan
kon hij niet meer, kruipen evenmin. In de verte hoorde
hij het gehuil van hongerige wolven. Hij wist wat dit
betekende....
Toen, met een uiterste krachtsinspanning, richtte hij
zich wat op en schreeuwde - schreeuwde zo hard hij

kon. Daarop zakte hij hijgend ineen. Toch probeerde
hij z’n adem in te houden, want hij wilde luisteren,
scherp luisteren. Hij luisterde. ... en opeens kwam er
iets van vreugde in het van pijn vertrokken gezicht:
tussen het huilen der wolven door had hij een geluid
gehoord dat niet anders kon zijn dan de stem van een
medemens. En dat betekende hoop - hoop op redding!
Zo’n schreeuw om hulp, geuit door een mens in
doodsnood, vormde wellicht het begin van de tele
communicatie.
Uit een roodgloeiende massa ontstond enkele duizen
den miljoenen jaren geleden de planeet, die wij ‘onze
aarde’ noemen. Lange tijd was het oppervlak ervan in
hevige beroering, golfde en beefde het onder de donder
der vulkanische uitbarstingen. Vuur, rook en vlammen
spuwend spoten onstuimige fonteinen van vloeibaar ge
steente omhoog; afgekoelde waterdamp condenseerde
tot zwarte wolken, die zware slagregens over de rotsen
uitstortten en de diepste bekkens tot zeeën en oceanen
vulde.
In die zeeën en oceanen ontloken de eerste vormen
van het wondere leven - de oudste, die stevig genoeg

Maar - zo bedacht de jongen - zo was het niet altijd
geweest. De radio en de telefoon bestonden nog geen
eeuw. De telegrafie stamde uit de eerste helft der vorige
eeuw. Hoe zou men het daarvóór hebben gedaan? Want
ook toen was er immers behoefte aan een snelle bericht
geving! Hoe de legers het er in verre streken hadden
afgebracht.... of het schip met zijn kostbare lading de
plaats van bestemming had bereikt.... of de zoon, die
in de Nieuwe Wereld zijn fortuin had gezocht, nog in
leven was....
Hoe zou men voor de telegrafie haar intrede deed, be
richten op de snelste wijze hebben overgebracht? Hoe
zou dit alles zich ontwikkeld hebben? En hoe was die
berichtgeving over lange afstanden - die telecommuni
catie - begonnen?
Beneden in de straat klonk een bekend fluitje. Dat
was z’n vrind, met wie hij vaak z’n huiswerk maakte.
Al van verre kondigde hij z’n komst aan - door middel
van dat fluitje. En plotseling begreep de jongen dat die
telecommunicatie op een dergelijke wijze moest zijn be
gonnen !
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waren om versteende afdrukken op te leveren en waar
van men fossielen heeft gevonden, dateren van 500 mil
joen jaar geleden. Voorafgegaan door monsterachtige
reptielen, waarvan sommige zo hoog als een huis en
wel 30 ton zwaar waren, verschenen 70 a 80 miljoen
jaar geleden de eerste zoogdieren. Pas in het laatste
miljoen jaren deed het wezen zijn intrede, dat door zijn
vernuft op den duur de ganse aarde - de landen, de
zeeën en het luchtruim - zou overheersen: de mens.
Terwijl er al honderdduizenden jaren mensen op
aarde zijn, is die mens er pas zo’n zesduizend jaar ge
leden toe overgegaan iets van zijn gedachten en onder
vindingen op te schrijven. Maar dat betekent niet dat
de geschiedenis van de mens vóór de ontwikkeling van
het schrift - de zogenaamde prehistorische mens - een
gesloten boek voor ons is. Uit talloze overblijfselen van
gebruiksvoorwerpen én uit tekeningen en schilderingen
in grotten heeft men kunnen afleiden dat de mens al
tienduizenden jaren geleden primitieve boten, vaatwerk,
kleren en wapens wist te maken.

was, die het eerste SOS uitzond. Wie zijn noodkreet had
gehoord, schreeuwde terug - ten teken dat hulp in aan
tocht was. Maar evengoed kan die telecommunicatie
zijn begonnen bij een kind, dat verdwaald was en zijn
moeder riep.
Hoe dan ook: zeker is dat al lang voor de mens kon
spreken, dus over een taal beschikte, kreten werden
gebruikt om andere, buiten het gezichtsbereik zijnde
mensen hun komst te melden, af te schrikken, te waar
schuwen voor naderend gevaar - vele vogelsoorten doen
dat ook met hun ‘alarmroep’ - te hulp te roepen of hulp
toe te zeggen. De ontwikkeling van de telecommunicatie
begon dus met een schreeuw!

Aanvankelijk kon de mens natuurlijk niet praten,
niet spreken, maar ongetwijfeld kon hij verschillende
geluiden voortbrengen, die vreugde, pijn of angst uit
drukten. In de loop van vele eeuwen zal de verscheiden
heid van geluiden, die hij kon voortbrengen, zich gelei
delijk aan hebben uitgebreid, zodat hij aan meer ver
schillende gevoelens en gedachten uiting kon geven. Zo
zullen er bepaalde klankencombinaties zijn ontstaan
voor bijvoorbeeld goedkeuring, afkeuring, honger en
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De mensen van zo’n honderdduizend jaar geleden
waren waarschijnlijk nog echte zwervers, wier voor
naamste dagtaak bestond in het zoeken naar voedsel:
eetbare wortels en bladeren, vruchten, eieren én.. ..
dieren. Wij mogen aannemen dat de jacht de mens ertoe
heeft gebracht de eerste werktuigen te vervaardigen. Hij
had ontdekt dat hij de kracht van zijn arm kon ver
groten met een stuk hout en dat de vorm van dat stuk
hout in sterke mate de uitwerking ervan bepaalde. Daar
om ging hij met scherpe stenen het stuk hout be
werken tot hij een prima knots kreeg. Die knots vormde
het begin van een technische ontwikkeling, die in onze
tijd de straalmotor opleverde.
Misschien was het tijdens de jacht dat de telecom
municatie werd geboren. En dat het een gewonde jager

dorst. De kinderen bootsten die na, droegen die later
weer over aan hun kinderen en zo deden de eerste
‘woorden’ hun intrede.
In de loop van zijn ontwikkeling is de mens ertoe
overgegaan met bepaalde klankencombinaties bepaalde
dingen uit zijn omgeving aan te duiden, bijvoorbeeld
dieren. Er is alle kans dat hij daarbij de geluiden van
die dieren nabootste, zodat het best mogelijk is dat al
tienduizenden jaren geleden van een ‘koekoek’ werd ge
sproken. We hebben nog altijd veel van dergelijke klank
nabootsende woorden in onze taal. Denkt daar maar
eens over als je een noot ‘kraakt’, in je handen ‘klapt’,
maïs ‘poft’ - als de wind ‘suist’ en de klok ‘tikt’. Bij
vele woorden is er een treffende overeenkomst tussen de
klank ervan en de vorm van wat het woord aangeeft,
bijvoorbeeld ‘spits. . . . ’ en ‘krom. . . . ’. En zit er in een
snel wegschietende ‘vis’ niet iets van ‘ff. . . . sss’?
Hoe en wat de mensen zo’n tienduizend jaar geleden
spraken, daar weten we volstrekt niets van. Ongetwij
feld spraken de verschillende stammen verschillend,
maar wat, dat valt uit niets af te leiden. Maar wel weten
we dat in sommige streken de mens zich encrm had
ontwikkeld en veel sterker stond in de strijd om het
bestaan. Hij had middelen en methoden gevonden om
vuur te maken, zodat hij zich ’s winters kon verwarmen.
Verder gebruikte hij het vuur om zich tegen wilde
dieren te beschermen en er voedsel op te bereiden. Hij
was niet langer een holbewoner en bouwde hutten van
plaggen, stenen en takken, voer met kunstig uitgeholde
boomstammen over meren en rivieren en maakte van
vuursteen vuistbijlen, messen, zagen, schaven en boren,
waarmee hij hout en beenderen kon bewerken. Vele
vondsten in de bodem bevestigen dit. Maar wat hij
sprak, is ons volslagen onbekend.
En zelfs toen zich 5 a 6000 jaar geleden in de vrucht
bare dalen van de Nijl in Egypte, de Eufraat en Tigris
in Mesopotamië, de Indus in India en de Jang-tse-kiang
in China de oudste beschavingen ontwikkelden, die de
eerste steden, prachtige kunstvoorwerpen en machtige
bouwwerken zoals de piramiden opleverden, en in
deze al tamelijk ingewikkelde samenleving van boeren,
handelslieden, beoefenaars van het ambacht en van de
wetenschap, priesters en koningen de oudste vormen
van schrift ontstonden - ofschoon we dit schrift kunnen
lezen - weten we toch niets van de taal van deze mensen.
Schuilt daarin niet een tegenstrijdigheid: dat we wel
het schrift kunnen lezen, maar niet de taal kennen?
Geenszins, want deze eerste vormen van schrift beston
den uit tekeningetjes: beeldschrift. Daarbij werd elk
woord weergegeven door een afbeelding van wat men
bedoelde. Voor ‘huis’ tekende men een huis, voor ‘hond’
een hond. Als wij zo’n serie tekeningetjes zien, begrij
pen we wel wat er staat, maar hoe men toen ‘huis’ en
‘hond’ noemde, dat weten we niet. Het beeldschrift
wordt voor sommige doeleinden nog altijd gebruikt, bij

voorbeeld voor statistieken en voor verkeerstekens.
Denk maar aan de verkeersborden voor ‘wegkruising’
of ‘overstekende kinderen’! Een voordeel van zulk
beeldschrift is dat het internationaal bruikbaar is en
dat zelfs analfabeten het kunnen begrijpen.
Er zijn echter ook veel nadelen aan verbonden. Het
is erg omslachtig van alles een duidelijk tekeningetje
te maken. Vandaar dat men de tekeningetjes zoveel mo
gelijk vereenvoudigde. Een rivier gaf men bijvoorbeeld
aan door twee kronkellijntjes, een buffel door een kop
met twee hoorns. Op die manier ging het vlugger. Een
ander nadeel is dat men begrippen als ‘moedig’, ‘laf’,
‘dood’, ‘lopen’ en ‘veel’ niet rechtstreeks kon afbeelden,
zodat men zijn toevlucht moest nemen tot symbolen.
‘Lopen’ kon bijvoorbeeld worden voorgesteld door twee
benen - vereenvoudigd: A - ‘moedig’ door een tekenin
getje van een leeuw, ‘laf’ door een hyena, en ‘dood’
door een gespleten slangetong, aangezien die aan vergif
en dus aan de dood deed denken. ‘Veel’ gaven de Sumeriërs aan door een sprinkhaan, want daarvan kwamen
er hele zwermen; de Egyptenaren tekenden voor ‘veel’
geen sprinkhaan, maar een lotusbloem, want die waren
er bij duizenden in de moerassen. Voor wie de sym
bolen niet kent, is het een moeilijke puzzel zo’n beeld
schrift te ‘lezen’.
Het grootste nadeel van het beeldschrift is dat dui
zenden verschillende tekeningetjes nodig zijn, zodat het
een enorme kennis vereist die te kunnen tekenen en
lezen. Gelukkig is de mens van nature gemakzuchtig daaraan hebben we onze hele technische ontwikkeling
te danken - vandaar dat men naar vereenvoudiging ging
zoeken. Hierbij kwam men op het idee gelijkluidende
lettergrepen door eenzelfde tekeningetje voor te stellen.
‘Melden’, ‘heden’, ‘rijden’ en ‘voeden’ eindigen alle op
‘den’; die lettergreep ‘den’ gaf men dan aan door een
vast tekentje. Wij zouden daarvoor bijvoorbeeld een
vereenvoudigde afbeelding nemen van de boom, die wij
‘den’ noemen. Dit lettergrepenschrijt wordt nog altijd
gebruikt, o.m. bij de Chinezen, en ook kennen wij het
nog bij de stenografie en. . . . in de vorm van de. . . .
rebus! Zo kun je de naam ‘Leeuwarden’ voorstellen
door drie tekeningetjes, nl. van een ‘leeuw’, een ‘ar’
en een ‘den’. Het beroemde Egyptische ‘hiëroglyfen’-

schrift, dat enkele duizenden jaren lang een volslagen
mysterie is geweest en dat pas in de vorige eeuw is
‘ontcijferd’, is een ingewikkelde mengelmoes van beeld
schrift, lettergrepenschrift en nog andere systemen.
Het lettergrepenschrift was een belangrijke stap voor-
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waarts, vooral omdat hierbij voor ’t eerst de tekeninge
tjes werden gekoppeld aan de klanken, die bij het
spreken ontstaan. Toch vonden sommige volkeren het
op den duur te omslachtig - de Chinezen moeten ook
nu nog duizenden lettergreepbeelden kennen om te kun
nen lezen - en uit het streven naar vereenvoudiging
kwam tenslotte het letterschrift voort, waarbij elke klank
van de woorden door een afzonderlijk tekentje wordt
voorgesteld. Die tekentjes hebben dus niets meer te
maken met het beeld, met de voorstelling, maar berus
ten alleen op de klank.
Het letterschrift, dat aanvankelijk uitsluitend uit
medeklinkers bestond, heeft zijn oorsprong bij de oude
Semitische volkeren - zoals het joodse volk - het werd
overgenomen en verbeterd door de kampioen-zeevaarders van de oudheid, de Feniciërs, en van daar beland
de het bij de Grieken, die de ‘a’ en de ‘b’ ‘alfa’ en
‘bèta’ noemden. Hun ‘alfabet’ drong door tot de Romei
nen, die de lettertekens de vorm gaven, die wij nog
altijd gebruiken. Want ons schrift is het Latijnse schrift
van de Romeinen.
Zo slaagde de mens er dank zij z’n technisch vernuft
in het beeldschrift, dat door z’n ingewikkeldheid van
duizenden verschillende tekeningetjes en moeilijk ont
warbare symboliek de schriftelijke gedachtenwisseling
tussen de mensen en het voortschrijden van de bescha
ving dreigde te belemmeren, te vereenvoudigen tot een
systeem van slechts 26 lettertekens, dat iedereen gemak
kelijk kan Ieren en waarmee honderden talen en mil
joenen verschillende woorden kunnen worden weerge
geven.
De taal, de spraak is het meest directe communicatie
middel tussen ons, mensen, d.w.z. het snelste en meest
rechtstreekse middel waardoor mensen met elkaar kun
nen communiceren - van gedachten kunnen wisselen,
elkaar iets kunnen meedelen. Dit middel is echter alleen
bruikbaar zolang die mensen binnen het bereik blijven
van de geluidsgolven, die ze met hun stembanden vóórt
brengen. Dus: zo ver ze eikaars spreken of roepen
kunnen horen.
Uit het verlangen een medemens iets mee te delen
ook als men buiten het bereik van eikaars gehoor was
- daaruit is het schrift voortgekomen. Hoe dat precies
is begonnen, weten we natuurlijk niet, maar onder wat
voor omstandigheden die eerste schrijfpogingen zijn
ontstaan, kunnen we ons toch wel voorstellen. Bijvoor
beeld een prehistorische holbewoner, die zijn in ’t bos
vruchten zoekende vrouw ervan in kennis wilde stellen
dat hij een vet everzwijn had gezien en daarom op jacht
was gegaan. En op de rotswand bij de ingang van het
hol met een stuk verkoold hout, waarvan hij uit erva
ring wist dat het zwart afgaf, een everzwijn, achtervolgd
door een man, tekende. Opdat zijn echtgenote dus bij
haar terugkeer in het hol zou snappen dat manlief op
een smakelijke karbonade uit was.

12

zoiets kan het begin van het beeldschrift zijn geweest.
Het gesproken woord verdwijnt zodra het is uitge
sproken - pas in de afgelopen eeuw heeft men het succes
sievelijk door middel van de fonograaf, grammofoon,
geluidsfilm en tape-recorder kunnen bewaren. Maar wat
getekend, geschreven is, wat dus onveranderlijk is vast
gelegd, kan eeuwenlang behouden blijven én . . . het kan
over elke afstand worden vervoerd. Van de houdbaar
heid van het geschrevene heeft men van oudsher een
dankbaar gebruik gemaakt, bijvoorbeeld als men op de
grafmonumenten der koningen wilde vastleggen, wie zij
en welke hun verdiensten waren geweest.
Dat men het geschrevene is gaan vervoeren - het
begin van de briefpost - is waarschijnlijk voortgekomen
uit de behoefte aan geheimhouding en het voorkomen
van vergissingen bij het overbrengen van boodschap
pen. Eerst werden belangrijke mededelingen mondeling
overgebracht, maar dit zal wel tot veel narigheid aan
leiding hebben gegeven. Aangezien het bezwaarlijk was
een op de rotswand geschreven mededeling over te
brengen, maakte men platte platen van klei of was,
waarin men de mededelingen grifde. Dit waren bijzon
der breekbare brieven! Daarom gebruikten de Chinezen
al duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling
uiterst fijne weefsels van haar, waarop zij hun bood
schappen penseelden, terwijl de Egyptenaren van de
vezels van de papyrusplant een soort ‘papier’ maakten.
In andere streken paste men gelooide dierehuiden toe:
perkament. Maar ook werden scherven van gebroken
aardewerk als schrijfmateriaal gebruikt - vooral voor
minder belangrijke mededelingen - en van die potscher
ven, ostraka, met vaak merkwaardige berichten, heeft
men er duizenden in antieke vuilnishopen gevonden.
Wat was de snelste manier, waarop mededelingen
konden worden overgebracht? Eerst waren er alleen
hardlopers, later kwam de paardenpost. Van vóór het
begin van onze jaartelling tot in de vorige eeuw was de
snelheid van het paard de grootste snelheid die de mens
kon halen - en de legerkoeriers van Napoleon gingen
niet sneller dan die van Alexander de Grote. Toch was
er een systeem van briefpost, dat aanzienlijk sneller
ging: de postduif! Vierduizend jaar geleden was er in
Egypte al een uitgebreide duivenpostdienst . . .
Maar als een boodschap nu nóg sneller moest worden
overgebracht? Sneller dan de hardloper, sneller dan
het paard, sneller dan de postduif? Als het om kwesties
van overwinning of nederlaag, van leven of dood ging,
als elk uur of elke minuut vertraging fatale gevolgen
kon hebben - kon het dan niet nog sneller?
Ja, dan kon het nog sneller, dan konden boodschap
pen met snelheden van 1200 kilometer per uur worden
overgebracht: door middel van geluidsgolven. En het
kon zelfs nog duizenden malen sneller, want reeds in de
oudheid, duizenden jaren geleden, beschikte men over
telegrafie - draadloze telegrafie!

Met vuur en trommelslagen
Drieduizend jaar geleden vroeg een bewoner van Jeru
zalem, die aan de hemel een ragfijn sikkelvormig
lichtlijntje zag verschijnen, aan de eerste de beste voor
bijganger of die het zilveren schijnsel ook waarnam en
zo dit het geval was, haastte hij zich met die voorbij
ganger als getuige naar het gerechtshof om daar te
verklaren dat hij de nieuwe maan had gezien. Nadat
het gerechtshof deze verklaring en die van de getuige
op hun juistheid had onderzocht, stelde het op plechtige
wijze vast dat met het zichtbaar worden van de nieuwe
maan een nieuwe maand was begonnen en gaf het op
dracht dit nieuws met de grootste spoed door het gehele
land te seinen. Door zijn hoge ligging - boven op de
bergen - was Jeruzalem zeer geschikt als telegraaf
station. Maar hoe seinde men? Ziehier een letterlijke
vertaling van wat hierover lang voor het begin van onze
jaartelling werd geschreven in de reeks boeken van het
joodse volk, die men de talmoed noemt:
“Op welke wijze geschiedde het seinen? Met fakkels.
Men haalde lange stokken cederhout, riet, harsrijk
dennehout en ruwe draden van vlas, waaromheen men
een lont wikkelde. Iemand klom naar de top van de
berg, stak de fakkel aan en zwaaide die heen en weer
en op en neer tot hij zag dat zijn collega op de vol
gende bergtop hetzelfde deed en ook op de derde berg
top met een fakkel werd gezwaaid. Van waar gaf men
deze seinen? Van de Olijfberg te Jeruzalem. Om de
feesten des Heren op de juiste tijd te verkondigen . .
De telegrafie is er al zolang er volkeren zijn. De tele
grafie is zo oud als het verlangen van de mens zijn
gedachten, zijn woorden te laten reizen met de vleugelen
van de wind . . .
Uit de eerste en eenvoudigste vorm van telecom
municatie, de roep, de schreeuw, ontwikkelde zich bij
sommige volkeren der oudheid het roeppostensysteem.
Hierbij stond langs het ganse traject, dat men wilde
overbruggen, om de paar honderd meter, een man
opgesteld. De eerste riep met luide stem de boodschap
naar de tweede, die haar eveneens luidkeels doorgaf
aan de derde man, die op zijn beurt... ja, zo ging
het tot de boodschap bij de honderdste man of wel
licht de duizendste zijn plaats van bestemming had
bereikt. Met hun handen in trechtervorm voor de
mond vormden die roepposten de eerste ‘luidsprekers’!
2500 jaar geleden voorzag koning Xerxes Perzië van
lange ketens van dergelijke roepposten, die dag en nacht
waren bemand en binnen een etmaal berichten van en
naar de verste uithoeken van zijn uitgestrekte rijk kon
den overbrengen. Sneller dan het snelste paard!
Caesar, de grote Romeinse veldheer en keizer, schreef
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over het roeppostensysteem der Galliërs: “Snel ver
breidde het bericht van de opstand zich over alle pro
vincies van Gallië (Frankrijk). De tijding daarvan
werd door een luid geschreeuw van plaats tot plaats
overgebracht. Wat bij zonsopgang in Genabum ge
beurde, was nog vóór zonsondergang in Averner, op
een afstand van 160.000 dubbele passen (240 kilo
meter) bekend . .
Het systeem van de roepposten is eigenlijk verbluf
fend eenvoudig, het vereist geen enkel hulpmiddel, er
is geen speciale kennis voor nodig en de woorden en
zinnen kunnen in hun geheel worden overgebracht,
maar een groot nadeel is dat er zo veel mensen voor
nodig zijn en die mensen op hun post moeten kunnen
blijven. Als Xerxes over een afstand van 900 kilometer
een bericht wilde laten overbrengen, moesten daarvoor
duizenden mannen op hun post staan. En wilde men
Griekse vuurtelegrajie
systeem Polybios

deze verbindingsketen steeds voor gebruik gereed hou
den, dan moest er een dubbele bezetting van de roep
posten en ook enig onderdak voor de manschappen
zijn. De kans op vergissingen door verkeerd verstaan
was nogal groot en als de storm loeide, was het roep
postensysteem onbruikbaar.
Veel verder dan de menselijke stem reiken de dofdreunende ritmische klanken van de trommel. We we
ten met zekerheid dat de prehistorische mensen al over
trommels beschikten en het is waarschijnlijk dat ze die
trommels ook gebruikten voor het overseinen van be
paalde boodschappen: de eerste telegrafie. Eigenlijk
betekent het Griekse woord ‘tele-graaf’ verreschrijver,

maar dit begrip wordt veel ruimer genomen. Onder
een telegraaf verstaan we elke inrichting, waarmee
tussen van elkaar verwijderde plaatsen door middel

bleek men daar al volledig op de hoogte te zijn - de
trommels van de inheemse bewoners met hun voor de
blanken vaak zo onheilspellende klanken hadden elke
nadering tijdig gemeld. Tot in onze twintigste eeuw
heeft de trommeltelegrafie zich kunnen handhaven en
nog altijd dreunt door menig oerwoud het zware ge
roffel van de tamtam . . .
De reikwijdte van de tamtam is aanzienlijk: vaak
meer dan tien kilometer, in sommige gevallen, bijvoor
beeld in dalen, omgeven door hoge bergen meer dan
twintig kilometer. Er zijn streken in Afrika waar de
trommeltelegrafie onder alle weersomstandigheden
even voortreffelijk functioneert als bij ons de elek
trische en waar alle dorpen elkaar dank zij een uit
gebreid codesysteem de meest uiteenlopende boodschap
pen kunnen seinen. Geluidsgolven planten zich voort
met een snelheid van 1200 kilometer per uur - over
een afstand van 20 kilometer doen ze dus één minuut.
Er wordt beweerd dat toen in de eerste wereldoorlog
op de westkust van Afrika troepen landden, dit nog
diezelfde dag in Oost-Afrika, meer dan 4000 kilometer
van de landingsplaats, bekend was - door middel van
de tamtam!
Bij de Indianen in het Amazonegebied heeft men
telegraaftoestellen aangetroffen, die bestonden uit een
uitgehold stuk boomstam, gevuld met lagen leer, rub
ber, houtspaanders en beensplinters, dat tot een halve
meter diep in de grond reikte - rustend op een harde,
vastgestampte laag zand en zijdelings gesteund door
stukjes veerkrachtig rubber, leer en houtkrullen. Door
daarop met een reusachtige hamer van hout, leer en
rubber te slaan, verkregen de Indianen trillingen, die
zich door de bodem voortplantten en die dan vele kilo
meters verder konden worden waargenomen als men
zijn oor legde op het uiteinde van een stuk boomstam
van een overeenkomstige inrichting. Met deze zender
en ontvanger, die op elkaar waren afgestemd, konden
in de vorm van verschillende combinaties van kortere
en langere slagen de meest uiteenlopende woorden wor
den overgeseind. Behalve in de onmiddellijke nabijheid
van de zender was er van dit seinen niets te horen,
zodat er weinig kans was dat het telegraferen door
onbevoegden werd afgeluisterd!
Het oog is echter veel gevoeliger dan het oor en
lichtgolven reiken veel verder dan geluidsgolven. Zelfs
de krachtigste geluiden zijn zelden verder dan enkele
tientallen kilometers hoorbaar, maar met gemak zien
we ’s nachts een vuur op dergelijke afstanden of het
licht van sterren, die miljoenen maal miljoenen kilo
meters van ons zijn verwijderd. Het is dan ook geen
wonder dat in de oudheid veel meer gebruik is ge
maakt van telegrafie met zichtbare seinen, de optische
telegrafie, dan van telegrafie met geluiden, de akoesti
sche telegrafie. Vuur en rook, dat waren de telegrafiezenders van de oudheid!

van overeengekomen tekens berichten kunnen worden
overgebracht.
Want wat is het grote verschil tussen het roeppostensysteem en de trommeltelegrafie? Dat bij het eerste
geen enkele inrichting, geen enkel toestel wordt ge
bruikt en de woorden rechtstreeks van mond tot oor
reizen, terwijl bij de trommeltelegrafie een toestel wordt
toegepast, de trommel, en de boodschap aan de zendzijde volgens een bepaalde code, een vooraf afgespro
ken systeem, in zekere combinaties van trommelslagen
wordt omgezet en aan de ontvangzijde de ritmische
dreunen, die men hoort, overeenkomstig de code moe
ten worden ‘vertaald’ om de oorspronkelijke boodschap
op te leveren.
Toen de Spanjaarden Amerika binnendrongen en
later Europese expedities Afrika verkenden, werd geen
enkel dorp, geen enkele stam door hun komst verrast.
Want lang voor ze een bepaalde plaats hadden bereikt,
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Ruim 2400 jaar geleden schreef de Griekse dichter
Aeschylos in zijn treurspel ‘Agamemnon’, dat koningin
Klytemnestra op een vraag hoe zij zo spoedig wist dat
de stad Troje door de Grieken was veroverd, als volgt
antwoordde - vrij vertaald: “Deze tijding werd ons
bericht door middel van vuren, die op de berg Ida
werden ontstoken; de vurige bode vloog van punt tot
punt hierheen. Het lichtend sein ging van de berg Ida
naar het eiland Lemnos; van dit eiland ontving de top
van de berg Athos het derde sein. Dit sein van een
harsfakkel verlichtte met zijn stralen de post van
Makistos. Deze vervulde trouw zijn plicht en zijn toorts
had weldra de wachters van de Messapieberg boven de
oevers van de Euripos gewaarschuwd. Zij beantwoord
den het en zetten het sein voort door een hoop droge
heidestruiken te ontsteken, waarvan het licht zich snel
verspreidde over de vlakten van de Asopas, zodat deze
seinen zich voortplantten tot aan de Citherische bergen.
De wacht aldaar ontstak een toorts, waarvan het licht
tot aan de berg Kitheron doordrong, vandaar over de
moerassen van Gorgopis, waar de wachters, die ik er
geplaatst had, vuurvlammen van een grote houtstapel
deden opstijgen, die de horizon tot de golf van Saronikos verlichtten en die op de berg Arachneas gezien
werden. Daar waakten de ons naburige posten, die
het zo lang door ons verbeide vuur op het paleis der
Atriden ontstaken.”
Of het bericht van de verovering van Troje inder
daad op de door Aeschylos beschreven wijze en dan
nog wel in één nacht van Klein-Azië in Griekenland
is doorgedrongen, is twijfelachtig. Want dit was een
afstand van 550 kilometer, waarbij twee maal een
traject van meer dan 150 kilometer in één ruk moest
worden overbrugd. Bovendien was de Trojaanse oorlog
voor de dichter Aeschylos 700 jaar verleden tijd en
dus in hoge mate legende. Uit zijn treurspel blijkt ech
ter duidelijk dat hij bekend was met de praktische
mogelijkheden van de optische telegrafie. Ook de wer
ken van de andere Griekse dichters, zoals de grote
Homerus, bewijzen dat in die tijd telegrafie met vuren
op ruime schaal werd toegepast. En dat ingenieuze
methodes waren bedacht om zeer uiteenlopende bood
schappen of zelfs de afzonderlijke letters van het alfabet
over te seinen.
Zo ontwierp de Griekse geschiedschrijver Polybios
een methode voor het overseinen van letters, waarbij
de letters van het alfabet in vijf groepen, vijf kolommen
van elk vijf letters, waren verdeeld. Polybios schrijft
daarover in de hoofdstukken 45, 46 en 47 van zijn
tiende boek o.m.: “Heeft elke post zich op zijn plaats
opgesteld, dan moet er zowel links als rechts een
stenen muurtje, een borstwering met een lengte van
10 voet en iets meer dan manshoog, voorzien van vijf
gleuven, worden opgericht”. Die gleuven diendeni om
er brandende fakkels in te leggen. Deze nam :men
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op de volgende post waar door twee lange houten of
metalen buizen, waarvan de een op de linkermuur en
de andere op de rechtermuur was gericht.
Polybios vervolgt dan: “Wil men bijvoorbeeld mei
den dat honderd soldaten uit Kreta er vandoor zijn
gegaan, zijn weggevlucht, dan moet men eerst dus
danig zijn woorden kiezen dat men met zo min moge
lijk letters toekomt. Men kan dan zeggen: ‘Kretenzers
honderd gedeserteerd’. De eerste letter is de K. Die
bevindt zich in het tweede horizontale rijtje van de
tabel en wel op de vijfde plaats van dat rijtje. Men
moet dus eerst met twee fakkels in de gleuven van de
linkermuur de volgende post duidelijk maken dat
het tweede rijtje wordt bedoeld. Daarna moet men
met vijf fakkels in de gleuven van de rechtermuur aan
geven dat de letter in het tweede rijtje de vijfde plaats
inneemt. Dan kan de volgende post (die over dezelfde
tabel beschikt) de letter K opschrijven. Nu komt de
letter R: deze staat in het vierde horizontale rijtje en
wel op de tweede plaats. Deze R wordt dus aangegeven
door vier fakkels op de linkermuur en twee op de
rechtermuur. Op deze wijze kan elke boodschap op
duidelijke wijze worden overgeseind . . .”
Tot zover de Griekse schrijver Polybios, die dit
systeem ongeveer 150 jaar voor het begin van onze
jaartelling ontwierp. Tweehonderd jaar tevoren had
een andere Griekse schrijver een telegraafsysteem be
dacht, dat van grote vindingrijkheid getuigt. Hierbij
waren op de verschillende posten volkomen gelijke
vaten, tot eenzelfde hoogte gevuld met water, opge
steld. Alle vaten hadden een kraan met een even grote
opening. Op het water in ieder vat dreef een kurken
drijver met daarop een licht staafje, dat van een schaal
verdeling in letters was voorzien. Wanneer een bood
schap moest worden overgeseind, dan werd de vol
gende post gewaarschuwd door het zwaaien van een
fakkel. Kreeg men van die kant het fakkelsein dat
men gereed stond, dan werd op het moment dat op
de eerste post de brandende fakkel omhoog ging, op
beide posten de kraan van het vat met water open
gedraaid. Zodra door het weglopen van het water de
waterspiegel en daarmee de drijver met de staaf zover
was gedaald dat de letter, die men wilde overseinen,
tot aan de rand van het vat was gekomen, dan liet
men op de eerste post het licht verdwijnen en zodra
de man op de tweede post dit zag, sloot hij de kraan.
Aangezien op beide posten de letterschaal op de drijver
even snel gezakt was, kon de man op de tweede post
van die letterschaal onmiddellijk aflezen welke letter
was bedoeld. Na zijn vat weer tot de rand met water
te hebben gevuld, seinde hij op overeenkomstige wijze
de letter naar een derde post.
Hoe vernuftig dit systeem ook was, het werkte erg
langzaam. En als men het heeft toegepast, dan heeft
men waarschijnlijk een code gebruikt, waarbij elke

letter een bepaald bericht voorstelde. De letter L be
tekende bijvoorbeeld ‘de vijand nadert’ en de letter P
‘uit het zuiden’. ‘Goeiemorgen’ of ‘wel te rusten’ zullen
er wel niet bij zijn geweest, want tot in de vorige eeuw
dienden telegrafen vrijwel uitsluitend voor bestuurs
mededelingen en militaire berichtgeving.
Ook het systeem van Polybios met vijf groepen van
vijf letters was erg omslachtig - voor het overbrengen
van die ene boodschap ‘100 Kretenzers gedeserteerd’
moesten, naar men heeft uitgerekend, 173 afzonderlijke
seinen worden overgebracht - en het is dan ook twij
felachtig of daar veel gebruik van is gemaakt. Maar
zeker is dat alle ontwikkelde volkeren van de oudheid

Middeleeuwse hocus-pocus

optische telegrafen toepasten, waarbij in duisternis het
lichtschijnsel en overdag de rookkolom werden waar
genomen. De beroemde Chinese muur, die 2200 jaar
geleden werd gebouwd om het land tegen de horden
der Tartaren te beschermen, was over een afstand van
500 kilometer permanent bezet door telegrafisten, die
over een brandbaar spul beschikten dat zelfs in de
regen toch nog fel licht gaf.
Van de grote veroveraar Alexander de Grote is be
kend dat hij met verachting een plan verwierp van
iemand, die een telegraafsysteem had ontworpen, waar
door alle delen van zijn wereldrijk dat tot India reikte,
snel met elkaar in verbinding konden komen. Hij stuur
de de man weg, maar had daar later spijt van! De man
was echter voorgoed verdwenen.
De oude Chinezen, de Perzen, de Macedoniërs, de
Carthagers - allen werkten ze met optische telegrafen
en als we de Griekse schrijvers lezen, en alles wat ze
schreven, geloofden, zouden we tot de overtuiging ko
men dat heel Griekenland bezaaid was met torens en
bakens van de vuurtelegrafen. Maar dat er op dit ge
bied door de Grieken veel is gepresteerd, is zeker.
Daarom is het zo vreemd dat de Romeinen, die zoveel
van de Griekse wetenschap en kunst hadden geleerd,
en die tevens zulke knappe ingenieurs en organisatoren
waren, zo weinig tot de ontwikkeling van de telegrafie
hebben bijgedragen. Hun geschiedschrijvers maken vrij
wel geen melding van de telegrafie en eigenlijk tast
men in het duister over hun prestaties op dit gebied.
Vele legers in de oudheid beschikten over hun eigen
telegrafistenkorps en er moeten duizenden torens zijn
gebouwd om door een zo hoog mogelijke lichtbron en
plaats van waarneming de reikwijdte van vuur- en
rooksignalen zo groot mogelijk te maken. Als een
stad werd belegerd, plantten de belegeraars lange
palen in de omtrek, waarop ze toortsen bevestigden
om tijdens de aanvallen snel orders en tegenorders
te kunnen geven. Overdag werd vaak gebruik gemaakt
van gekleurde vlaggen in plaats van rook. Ook bij de
zeeslagen, waarbij soms honderden schepen met duizen
den roeiers en soldaten betrokken waren, werden op
grote schaal vuur- en vlaggeseinen toegepast.
Berucht om de grimmige eenvoud van zijn seinen
was de oosterse veroveraar Tamerlan, die bij de be
legering van een stad slechts drie verschillende vlagge
seinen gebruikte. Een witte vlag beduidde: ‘Geef u
over, ik zal genadig zijn’. Een rode vlag wilde zeg
gen: ‘Ik begeer bloed, de commandanten en officieren
zullen allen met hun hoofd voor de tijd boeten, die
zij mij hebben doen verliezen.’ Zijn derde sein was
een zwarte vlag. Die betekende: ‘Of de stad zich over
geeft of ingenomen wordt, ik zal allen, die binnen haar
muren zijn, zonder uitzondering over de kling jagen!’
Nee, gelukstelegrammen waren er bij de heer Tamerlan
echt niet bij 1

Van het jaar nul tot: aan de Franse revolutie heeft
telecommunicatie stilgestaan.
de ontwikkeling van de
<
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Achttien lange eeuwen, waarin zich toch in de men
selijke samenleving de meest ingrijpende veranderingen
voltrokken, gingen voorbij zonder enige vooruitgang
op dit gebied. En sterker nog: als we de balans op
maken, kunnen we slechts teruggang constateren. Van
het uitgebreide net van optische telegrafen, waarover
vele volkeren van de klassieke oudheid beschikten, was
bijna niets overgebleven en maar weinig was er voor
in de plaats gekomen. Deze teruggang geldt echter niet
alleen voor het telecommunicatienet. Zo haalde het net
van verkeerswegen van het achttiende-eeuwse Europa
niet bij dat van de oude Romeinen, die in het begin
van onze jaartelling over 300 000 kilometer goed ge
plaveide wegen, w.o. 80 000 kilometer zwaargebouwde
hoofdwegen, hadden beschikt.
Toen het Romeinse rijk ineenstortte, viel Europa van
een zekere eenheid uiteen tot een chaos van stammen
en volkeren, die het prachtige wegennet, deze kostelijke
erfenis, en de andere communicatiemiddelen verwaar
loosden en dat had rampzalige gevolgen. Want het ver
keer in de ruimste zin des woords is geen luxe; integen
deel, het is onmisbaar om tot handel en tot welvaart
te komen - het dient de vooruitgang en de samenwer
king en is daarom voor de mensheid van levensbelang!
In het verbrokkelde middeleeuwse Europa met z’n
vele twisten was geen plaats voor de vurige boden,
die bliksemsnel hun tijdingen van oord tot oord brach
ten. En als een enkeling zich in die tijd met het pro
bleem van de telecommunicatie bezighield, verviel hij
in mystiek getinte fantasieën. Terwijl de Grieken het
probleem nuchter-wetenschappelijk hadden aangepakt,
richtten de middeleeuwse gedachten zich tot de toe
passing van bovennatuurlijke krachten ■om berichten
over te brengen. Voor de techniek van de klassieke
oudheid, die met beperkte middelen goede praktische
resultaten had opgeleverd, was een op dromen en waan
denkbeelden berustende toverkunst in de plaats ge
komen, die elke wezenlijke ontwikkeling verhinderde.
Duizend jaar lang was Europa de Griekse wetenschap
vergeten, maar gelukkig werd deze veilig bewaard door
de Arabieren. Vandaar dat tengevolge van de ArabischMoorse invloed in het middeleeuwse Spanje nog wel
optische telegrafen werden gebruikt.
Toen in Europa door het contact met het nabije
oosten tijdens de kruistochten een nieuwe belangstelling
voor de klassieke wetenschap ontwaakte en mede door
de uitvinding van het buskruit, het kompas en de boek
drukkunst, door allerlei veranderingen op sociaal ge
bied en de ontdekkingsreizen tegen het eind van de
vijftiende eeuw de frisse nieuwe tijd aanbrak, die men
de Renaissance noemt, ging men het probleem van
de telecommunicatie weer van de natuurkundige kant
benaderen. Maar dit leidde tot de wonderlijkste be
denksels. Zo stelde de Italiaan Giambattista della Porta,
die grote bekendheid kreeg door zijn uitvinding van

de ‘Camera Obscura’, in zijn in 1553 verschenen boek
‘Magia naturalis’ voor: “met behulp van een holle spie
gel letters op de maan te schrijven. De berichten, die
we met zo’n spiegel op de maan hebben geschreven,
kunnen immers op grote afstand worden gelezen”.
Diezelfde della Porta had nog meer pijlen op zijn
boog en één daarvan bewijst hoezeer in die tijd het
natuurwetenschappelijk denken was vermengd met mys
tieke hocus-pocus. In een brief aan keizer Rudolf II
schreef della Porta over “een bepaalde zalf, die het
twee ver van elkaar verwijderde vrienden mogelijk
maakt op een afgesproken tijdstip van gedachten te
wisselen”. Della Porta onthulde vervolgens iets van de
geheime samenstelling van die zalf, waarin o.m. reuzel,
berevet, mensenbloed en . . . fijngewreven deeltjes van
de schedel van iemand die was vermoord, waren ge
mengd, en vervolgde:
“De twee vrienden moeten dan elk een mes nemen
en dat helemaal met de zalf insmeren. Verder moeten
ze op dezelfde plaats van hun lichaam, bijvoorbeeld
op de armen, een wond hebben, die steeds bloedend
dient te worden gehouden. Om die wonden moeten
ze twee cirkels aanbrengen, waaromheen de letters van
het alfabet worden geschreven - bij de twee vrienden
op volkomen gelijke wijze. Wil men nu met zijn vriend
van gedachten wisselen, dan houde men het mes dus
danig op de cirkel, dat de punt ervan de gewenste
letter aanraakt - uw vriend zal dan op dezelfde plek
naast zijn wond een bepaald gevoel krijgen. Wil ik
hem bijvoorbeeld meedelen dat het mij goed gaat
(‘goedgaan’ is in het Latijn ‘valere’), dan raak ik met
de punt van het mes de huid bij de letter V aan, en
hij zal dat merken. Daarna raak ik de A aan en ook
dat zal hij voelen - en zo ga ik letter voor letter
verder..
Dit is een vreemd soort draadloze telegrafie, niet
waar? En in onze dagen bepaald moeilijk uitvoerbaar,
want hoe komt men zo gauw aan de fijn gewreven
deeltjes van de schedel van iemand, die is vermoord?
De drogist op de hoek of de apotheek levert ons dit
onmisbare ingrediënt voor de wonderzalf niet. En op
moord staat levenslang. Dat kan men toch voor de
telegrafie niet over hebben!
Della Porta was een vindingrijk man, want in zijn
‘Magia naturalis’ gaf hij nog een derde methode voor
het overbrengen van berichten: “ook twijfel ik er niet
aan dat men met behulp van twee gelijke scheepskompassen, waarvan de graad- en windstrekenverdeling is
vervangen door het alfabet, met een vriend, zelfs als
deze zich in de gevangenis bevindt, berichten kan
wisselen.” Della Porta stelde zich voor, dat de ene
magneetnaald de stand van de naald van het andere
kompas zou kunnen beïnvloeden. Nu, zo eenvoudig is
het niet, maar er zit veel bruikbaars in zijn gedachten
gang en zoals we later zullen zien, berust de elektro-
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magnetische wijzertelegraaf van de vorige eeuw ten
dele op dit beginsel.
De beroemde Italiaan schreef dat hij er niet aan
twijfelde dat dit alles kon. Maar waarom probeerde hij
’t dan niet? Wel, dat is nu juist het eigenaardige van
deze tijd: knappe koppen bedachten allerlei methodes
om bepaalde dingen te verwezenlijken, werkten dit met
grote zorg uit op papier - vaak in de vorm van dikke
boeken - en sloofden zich enorm uit om alles aanne
melijk en kloppend te maken, maar proberen hun me
thode in de praktijk toe te passen - daar deden ze niet
aan. Het bleef bij woorden en nog eens woorden. Aan
daden, aan proefnemingen, was men - met een enkele
uitzondering - nog niet toe. Proefnemingen, experi
menten, achtte men zelfs beneden de waardigheid van
de wetenschap!
Een van de beruchtste voorbeelden is de bewering
van de Griekse wijsgeer Aristoteles dat een voorwerp
sneller valt naarmate het zwaarder is. Bijna negentien
honderd jaar lang beschouwde de wetenschappelijke
wereld deze stelling als een onaantastbare waarheid en
studenten die het waagden, hieraan te twijfelen, werden
streng gestraft. Toen nu in 1589 de grote Galileo Galileï
door valproeven, dus proefondervindelijk bewees dat
deze stelling van Aristoteles volkomen onjuist was,
waren de geleerde toeschouwers allerminst overtuigd
en werd hij er zelfs van beschuldigd de metalen kogels,
waarmee hij zijn experimenten had gedaan, te hebben
betoverd. Deze domme halsstarrigheid en vooral de
minachting voor het experiment hebben de ontwikke
ling van de natuurwetenschap én van de techniek
eeuwenlang belemmerd.
Experimenten beschouwde men als ietwat onnozele
spelletjes, maar gelukkig deed men toch wel eens dergelijke spelletjes. Bepaald populair waren magneten in
sommige kringen en daaruit was een soort mode voort
gekomen voor wat men ‘magnetische sympathie’ noem
de. Men wist dat stukken magneetijzersteen ijzeren
voorwerpen aantrokken, en dat dit ijzer door wrijving
met magneten zelf magnetisch kon worden gemaakt.
Voorts wist men uit ervaring dat zowel magnetische
aantrekking als afstoting mogelijk was en dat een vrij
draaibare magnetische naald zich noord-zuid richtte het kompas.
Wat magnetisme eigenlijk was, wist men niet en wij
moeten toegeven dat zelfs in onze tijd het magnetisme
niet volledig is verklaard. De moderne wetenschap durft
dit te erkennen, maar vroeger meende men dat de weten
schap zich niet kon permitteren iets niet te weten.
Magnetische aantrekking, zo zei men, was een uiting
van sympathie, van genegenheid. Magnetische afstoting
kwam voort uit afkeer, uit antipathie. Magnetische
krachten waren geestelijke krachten, die van magneet
ijzersteen uitgingen. En dat kompasnaalden zich noordzuidwaarts richtten, kwam, doordat zich in de poolstre-
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ken enorme bergen van magneetijzersteen bevonden.
Voor dergelijke magnetische bergen hadden vooral de
zeelieden grote angst. Ze waren doodsbenauwd dat in de
nabijheid van een magnetische berg alle ijzeren spijkers
uit het schip zouden worden getrokken waardoor het
schip uit elkaar zou vallen. Toen men in het begin van
de vorige eeuw voor het eerst ijzeren schepen ging
bouwen, waren er heel wat zeelieden die daarop voor
geen geld van de wereld aanmonsterden omdat ze vrees
den dat zo’n ijzeren schip door magnetische bergen
onweerstaanbaar zou worden aangetrokken en daar
tegen te pletter zou slaan!
In de boeken en geschriften uit de zestiende, zeven
tiende en achttiende eeuw komen tal van verhandelingen
over telegrafie door middel van ‘magnetische sympa
thie’ voor. Soms was men erg vaag in zijn beschrijving.
Zo schreef de abt Trithemius omstreeks 1500: “Ik kan
ook zonder bode van verre mijn wil aan een ingewijde
kenbaar maken, zelfs als die in een kerker, drie mijl
onder de grond, zou zitten. En dat kan ik zo vaak ik
wil, langs natuurlijke weg, dus zonder inmenging van
bijgeloof of hulp van geesten”.
Anderen waren duidelijker, zoals Pierre de 1’Ancre:
“Door wrijving met een magneetsteen maakte hij twee
naalden magnetisch en plaatste die op enige afstand van
elkaar en vrij draaibaar boven een wijzerplaat met de
letters van het alfabet. Als men nu een bericht wilde
overbrengen, draaide men aan de ene kant de magneti
sche naald zodanig dat de punt ervan de gewenste letter
aanwees. De andere magnetische naald volgde dan elk
van die bewegingen en wees letter voor letter aan - hoe
ver deze ook van de andere naald was verwijderd. Toen
de koning dit gezien had, verbood hij de uitvinder zijn
methode te verbreiden omdat daarmee aan legers en
belegerde steden in het geheim boodschappen konden
worden overgebracht”.
Duidelijk als voor een schoolboekje is wat Jean
Leurechon, alias H. van Etten, in 1624 schreef: “Wan
neer bijvoorbeeld Claude in Parijs en Jean in Rome
over dergelijke magnetische naalden beschikken, zal de
naald in Rome dezelfde bewegingen kunnen maken als
de naald in Parijs. Stel dat Claude en Jean met een op
dezelfde wijze gerangschikt alfabet werken en hebben
afgesproken elke avond om zes uur met elkaar in con
tact te treden, dan zal Claude de naald eerst bijvoor
beeld 3V2 omwenteling laten maken als teken dat hij
en niemand anders met Jean in verbinding wil komen.
Als Claude nu wil meedelen dat de koning zich in
Parijs bevindt, draait hij eerst zijn naald naar de letter
‘L’ en laat hem daar even stilstaan. Vervolgens beweegt
hij de naald naar de ‘E’ en daarna naar de ‘R’, de ‘0’
en de ‘Y’ (‘de koning’ was destijds in het Frans ‘le roy’).
Steeds op hetzelfde moment zal de naald van Jean, die
met de naald van Claude sympathiseert, op dezelfde
letters stilstaan.” De schrijver, Jean Leurechon, twijfelde

er overigens aan “of er ergens ter wereld een naald
bestond, die voor dat doel voldoende krachtig magnetisch was. . . . ”
Zelfs Galileo Galileï, de grootste wetenschappelijke
figuur van zijn tijd, heeft zich met het idee van telegrafie
door magnetische sympathie beziggehouden, maar dat
hij er niet erg aan geloofde, blijkt uit wat hij in een van
zijn boeken door een zekere Sagredo laat zeggen: “Gij
doet mij denken aan een man, die mij een geheime
kunst wilde verkopen, waarmee men door middel van
een magneetnaald met iemand over een afstand van
2 tot 3 mijl kon ‘spreken’. Toen ik de man zei dat ik zijn
kunst gaarne zou kopen als ik deze eerst kon beproeven
en dat het mij voldoende was als hij een demonstratie
gaf tussen twee hoeken van de kamer, antwoordde hij
dat men op zo’n kleine afstand nauwelijks iets van de
werking ervan kon bespeuren. Daarop zond ik de man
weg, hem zeggend dat ik op dat moment geen lust had
met hem naar Egypte of naar Moskou te gaan om het
experiment te zien. Als hij zich inmiddels daarheen
wilde begeven, zou ik gaarne de rol van magnetische
correspondent op mij nemen en in Venetië blijven . . .”
Uit het vele dat er over is geschreven, blijkt hoeveel
knappe koppen over die telegrafie door middel van
magnetische sympathie hun gedachten hebben laten
gaan. Zo schreef de Engelsman Joseph Glanvilles in
1661 profetisch: “Hiermee berichten zelfs naar Indië te
sturen kan in de toekomst even uitvoerbaar worden als
voor ons de schriftelijke correspondentie is”. Ook dacht
men al aan codes om met een enkele letter een heel
woord aan te geven. “Ik zou willen voorstellen,” zo
schreef Addison in 1712, “de wijzerplaat voor mensen,
die verliefd zijn, te vervangen door complete woorden,
zoals men die zoveel in liefdesbrieven tegenkomt, bij
voorbeeld ‘vlammen’, ‘dolken’, ‘hart’, ‘ogen’, ‘zich op
hangen’ en ‘zich verdrinken’. Door deze maatregel kon
zijns inziens de telegrafische uitwisseling van gedachten
en gevoelens tussen verliefden aanzienlijk worden ver
sneld....”
Hoe hardnekkig zelfs de middeleeuwse hocus-pocus
stand hield, blijkt uit wat de Fransen Bénoit en BiatChrétien in 1840 verklaarden, nl. dat een magnetische
naald niet eens nodig was als men in de beide telegraaf
stations een wijzer van hout langs de letters van het
alfabet liet voortbewegen door. . . . wijngaardslakken,
die sympathie voor elkaar hadden. . . .
Vermeldenswaard is nog een aanhaling, daterend van
1762, uit het werk van Diderot, de Franse geleerde, die
samen met d’Alembert onze wereld haar eerste encyclo
pedie schonk: “Als deze Comus er eens in zou slagen de
werkingssfeer van de gedachtenwisseling zodanig uit te
breiden dat deze van de ene stad tot de andere zou
reiken, wat zou dat prachtig zijn! Dan behoefde men
alleen maar een klein kastje te hebben en deze kastjes
zouden dienst doen als miniatuurdrukkerijen. Want

wat men in het ene kastje zou drukken, zou op hetzelfde
moment in het andere kastje gedrukt en wel op het
papier verschijnen.”
Wat moeten wij van dit alles nu wel denken? Mogen
we uit al deze aanhalingen uit werken van beroemde
mannen afleiden dat men in vroeger eeuwen inderdaad
kans heeft gezien door middel van magnetische krachten
berichten van de ene plaats naar de andere over te
seinen?

Geenszins! Wij, die over magneten beschikken die
miljoenen malen krachtiger zijn dan de beste magneten
uit die tijd, weten dat al die verhalen over telegrafie
door magnetische sympathie op pure fantasie berusten,
hersenschimmen waren. Op afstanden van enkele meters
kon zoiets nog wel worden verwezenlijkt, maar op
grotere afstanden - laat staan over tientallen of honder
den kilometers - kwam er niets van terecht. En hoe
mooi dit alles ook op papier leek, hoe keurig alles
scheen te kloppen, deze zo ‘sympathieke’ vorm van
telegrafie kan nooit hebben gewerkt. Maar dat in het
beginsel ervan - draaibare magnetische naalden om
geven door de letters van het alfabet - praktische moge
lijkheden scholen, dat is nooit scherper gezien dan door
die reeds eerder genoemde Engelsman Joseph Glanville,
die al in 1665 in zijn boek ‘Sceptis scientifica’ (‘De
wetenschappelijke twijfel’) aan de magnetische telegraaf
de volgende profetische woorden wijdde:
“Hoewel dit aardige bedenksel nu nog niet beant
woordt aan de verwachtingen van hen, die er proeven
mee nemen, daarom mag men het nog niet verwerpen.
Want als de kennis op dit gebied zich door verdere
onderzoekingen heeft verbreed en verdiept, is het geens
zins uitgesloten dat langs andere weg de magnetische
kracht toch met succes tot dit doel kan worden toege
past!”
Die andere weg was de elektrische weg en het is de
elektromagnetische telegraaf, die de aloude droom tot
grootse werkelijkheid heeft gemaakt en die, na in alle
landen op aarde te zijn doorgedrongen, zich overal
heeft weten te handhaven - tot op de huidige dag!
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Met vuurpijlen en kanonnen
Tja, wat de mens niet allemaal bedacht heeft om blik
semsnel berichten te kunnen overbrengen! Vuurpijlen,
kanonnen, trompetten, windmolens, vlaggen, spiegels . .
van alles sleepte men erbij! Knappe koppen wijdden
hun ganse leven aan het probleem van de ultrasnelle
overbrenging van berichten en stierven zonder enig
resultaat te hebben bereikt. . .
Telegrafie door middel van ‘magnetische sympa
thie’ was een hoofdstuk op zichzelf. Gelukkig werd het
probleem ook nuchterder aangepakt, o.m. met de van
ouds beproefde middelen van vuur en rook. Maar op
een veel primitievere wijze dan bij de oude Grieken.
Als er vijanden in aantocht waren, werden vuren ont
stoken om de mensen te waarschuwen. Bij dit ene
sein zal het wel gebleven zijn. Op deze wijze behielp
men zich tijdens de middeleeuwen in verscheidene
landen. In Schillers drama ‘Wilhelm Teil’ bijvoorbeeld
komen twee passages voor, die op toepassing ervan in
Zwitserland wijzen: “Wanneer van alp tot alp / de
vuurseinen zich vlammend verheffen” en “Als op

zekere dag de burchten vallen / dan geven we van
berg tot berg / het teken met de rook”. In Schotland
gaf men met vuren aan dat de stamhoofden bij de
koning moesten komen.
Hoewel schaars zijn er in de geschiedschrijving toch
ook berichten over vuurseinen, waarmee men meer
dan één boodschap kon overbrengen. Zo werden tegen
het eind van de middeleeuwen in Frankrijk schei
kundige stoffen in het vuur geworpen, die de vlammen
een andere kleur geven: één van de zeldzame gevallen,
waarbij in de telegrafie een kleurcode werd gebruikt,
want iedere kleur had haar eigen betekenis. Meer mo
gelijkheden dan slechts één alarmsein bood waarschijn
lijk ook de vuurtelegrafie in Spanje, waar de Moren
de Arabische en daarmee ook de klassieke Griekse we
tenschap beoefenden en zoveel mogelijk in de praktijk
brachten.
De uitvinding van de verrekijker - kort na 1600 die aan de Middelburgse opticien Zacharias Jansen of
aan zijn stadgenoot Lippershey wordt toegeschreven,
maakte het mogelijk over grotere afstanden dan met
het blote oog optische signalen waar te nemen en
daarvan zal men hier en daar wel profijt hebben ge
trokken. Zeker is dat de Franse geleerde Amontons dit

omstreeks 1690 heeft gedaan. Amontons was een bril
jant natuurkundige, die echter buiten de muren van
zijn studeerkamer en laboratorium de saaiste en de
onhandigste man was, die men zich kon voorstellen.
Een dame aan het hof van Lodewijk XIV hoorde van
zijn experimenten en wilde hem helpen. Ze organiseer
de in de paleistuin voor een select gezelschap, w.o. de
kroonprins, een demonstratie, maar temidden van al
die deftige dames en heren in hun elegante kledij ‘be
vroor’ Amontons dusdanig, dat er van de hele verto
ning niets terecht kwam.

Op een ander tijdstip heeft Amontons blijkbaar wel
een geslaagde demonstratie gegeven, want in zijn ‘Lof
rede op Amontons’ schrijft Fontenelle: “Hij bedacht
een middel om alle berichten over zeer grote afstand
en bijv, van Parijs naar Rome, in zeer korte tijd en
zelfs zonder dat daarvan in de tussengelegen plaatsen
iets bekend werd, over te brengen. Dit ogenschijnlijk
zo hersenschimachtige idee werd op kleine schaal ver
wezenlijkt. Het geheim bestond hierin dat men op ver
schillende achtereenvolgende posten mensen plaatste,
die door verrekijkers de seinen van de vorige post
waarnamen en die doorgaven naar de volgende post.
Zo ging het langs de hele lijn van de ene post naar
de andere. De verschillende seinen werden gegeven in
een code, waarvan men alleen in Rome en Parijs de
sleutel zou kennen. De afstand der posten zou men
doen afhangen van de reikwijdte van de verrekijker.
Aldus zou een bericht in bijna even weinig tijd van
Parijs naar Rome overgebracht kunnen worden als er
nodig was om de seinen in Parijs samen te stellen.”
een soort van optische telegrafie bedreven en dat gebeurt nog wel, want door de wieken in een bepaalde
stand vast te zetten, geeft men bijv, aan dat er iemand
is geboren, getrouwd of gestorven.
De eerste juni van het jaar 1782 werd op een zitting
van de Academie van Wetenschappen in het Louvre
een 25-jarige monnik binnengeleid: Dom Gauthey, die
in de afzondering van het klooster een akoestisch sys
teem van telecommunicatie had bedacht. Zijn rustige,
ernstige voordracht maakte zoveel indruk op het ge
leerde college, dat het koning Lodewijk XVI adviseer
de Dom Gauthey in staat te stellen een proef te nemen.
Dit geschiedde over een afstand van 550 meter en
daarbij werd een waterleidingbuis gebruikt. Want Dom
Gauthey’s systeem kwam hierop neer, dat hij tussen
opeenvolgende posten zeer lange metalen buizen wilde
plaatsen, waardoor zich geluidsgolven, afkomstig van
de menselijke stem of van slagen met een hamer, kon
den voortplanten. De proefneming met de waterlei
dingbuis over een afstand van 550 meter was een vol
ledig succes. Daarna wilde Dom Gauthey een leiding
van 300 buizen, elk met een lengte van honderden me
ters, aanleggen, maar de koninklijke edelmoedigheid

De kroonprins, van wie afhing of er proefnemingen
op grotere schaal zouden worden gedaan, was een te
grote domoor om het belang van een dergelijke tele
graaf in te zien en daardoor kwam er niets van. Hoe
Amontons de seinen gaf, blijkt niet uit het verslag van
Fontenelle, maar zeker is dat Amontons ook proeven
heeft genomen met windmolens. Hierover schrijft
Fénelon aan de secretaris van de koning van Polen:
“Monseigneur heeft me verteld dat hij zich in Meudon bevond en vandaar een geheime boodschap naar
de molen te Belleville en van die plaats naar Parijs liet
sturen. Het antwoord werd hem gegeven door seinen,
die men aan een molenwiek bevestigde en in Meudon
door een verrekijker aflas. Deze seinen waren letters
van het alfabet, die na elkaar zichtbaar werden en
wel in het tempo, waarmee de wieken ronddraaiden.”
Uit deze brief blijkt dat men grote, losse letters aan
de molenwieken hing en dat deze, als ze bij het draaien
hun hoogste stand hadden bereikt, werden afgelezen een curieus systeem, dat geknipt was voor het vlakke
Nederland met vele honderden windmolens. Met die
Hollandse windmolens werd trouwens al sinds lang
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deinsde terug voor de grote onkosten, die daaraan ver
bonden waren. Dom Gauthey probeerde toen door mid
del van een openbare inschrijving het benodigde geld
bijeen te krijgen, maar dat lukte hem niet en tenslotte
scheepte de teleurgestelde uitvinder zich in naar Ame
rika om daar zijn geluk te beproeven. Tevergeefs . . .
Toch was het systeem van Dom Gauthey zeker bruik
baar, zoals latere experimenten hebben aangetoond.
Zo heeft men in Parijs proeven genomen met kilome
ters lange buisleidingen voor de afvoer van water en
daarbij bleek dat de menselijke stem tot over een af
stand van een kilometer duidelijk verstaanbaar bleef
en dat het geluid van pistoolschoten zich nog veel
verder voortplantte. Een bekend verschijnsel is trou

wens dat men op vele kilometers afstand een trein kan
horen aankomen als men zijn oor op de rails legt. Zo ge
makkelijk planten de door de trein verwekte trillingen
zich door de rails voort. Kort voor de komst van de
elektrische telegraaf heeft men in België een plan uit
gewerkt om de grote steden door middel van ‘akoesti
sche buisleidingen’ langs de hoofdwegen met elkaar
te verbinden, maar tot uitvoering van dit plan is het
nooit gekomen.
AI sinds lang was men bekend met het verschijnsel,
dat grote, hol gebogen vlakken, bijvoorbeeld de zeilen
van een schip of de wanden van een koepel, geluidstrillingen in één punt kunnen concentreren zoals een
bolle lens of een holle spiegel lichtstralen in het zoge
naamde brandpunt tezamen kan brengen. In dat brand
punt worden zonnestralen dermate geconcentreerd, dat
men er iets mee in brand kan steken; bij geluidsgol
ven heeft een dergelijke concentratie tot gevolg dat men

de geluiden veel harder hoort. Daarop berusten de
‘fluistergalerijen’ in de koepel van sommige kathedra
len, waar men fluisterend spreken of het tikken van
een polshorloge op een afstand van tientallen meters
verbluffend duidelijk kan waarnemen.
Verscheidene uitvinders hebben nu voorgesteld op
regelmatige afstanden grote holle ‘spiegels’ van metaal
op te richten met in het ‘brandpunt’ een spreektrompet
of een gewone trompet om daarmee kreten of trompet
stoten over grote afstanden over te brengen. Ze ont
wierpen zelfs codes om door verschillende noten, dus
verschillende toonhoogten de letters aan te geven, maar
ook op dit gebied is het bij vaak goed geslaagde expe
rimenten gebleven en is men nimmer tot toepassing
op grote schaal gekomen.
De zonderlingste maniak op het terrein van de tele
grafie was omstreeks 1780 de Duitse geleerde Bergstrasser, die bijna zijn hele leven wijdde aan een studie
over het overbrengen van berichten en daarvoor aan
raadde het gebruik van: vuur, rook, vuurgloed door
de wolken teruggekaatst, kanonnen, vuurpijlen, gewone
kruitontploffingen, fakkels, vaten met water volgens
het Griekse systeem van Aeneas, geluid van klokken,
trompetten, orgels en andere muziekinstrumenten, wij
zerplaten, beweegbare vaandels, vlaggen en spiegels en
nog alle mogelijke andere hulpmiddelen. Zijn adviezen
waren even breedvoerig als onpraktisch - zo vereiste
het overbrengen van een zin van twintig woorden over
een afstand van enkele honderden kilometers twintig
duizend kanonschoten en het toppunt was dat de goede
man oprecht geloofde dat men nog eens volgens dit
systeem boodschappen zou wegschieten!
Het enige wat naar zijn mening nog aan zijn roem
ontbrak, was een levende telegraaf. Na lang aanhou
den kreeg hij van de autoriteiten toestemming de sol
daten van een Pruisisch regiment zodanig te drillen
dat ze als levende telegraaftoestellen dienst konden
doen. En zo formeerden zich op een goede dag kilo
meters lange rijen soldaten, die met forse armzwaaien
berichten overbrachten: ‘gymnastische telegrammen’ . .
Toch was veel van wat Bergstrasser voorstelde aller
minst belachelijk. Het seinen met vlaggen is op grote
schaal door de marine gedaan en daarbij fungeerden
vaak twee matrozen als levende telegraaftoestellen. Spie
gels zijn veelvuldig gebruikt in de heliografen, die het
zonlicht terugkaatsen en waarmee men lichtschitteringen kan veroorzaken die over grote afstanden kunnen
worden waargenomen. Daar komen we nog op terug.
Maar zo omstreeks 1780 was de telegrafie, ondanks
de activiteit van vele knappe koppen, nog een chaos
van verwarde begrippen waar men voor de praktijk
van het snel overbrengen van berichten weinig of niets
aan had. In Frankrijk kwam toen de man die in die
chaos orde zou scheppen en die de telegrafie van her
senschim tot werkelijkheid zou maken.

Een leven voor de telegrafie
Het waren de veroveringsoorlogen van het door de
revolutie geëlektriseerde Frankrijk tegen de omringende
landen, waarin de telegrafie tot nieuw leven werd ge
wekt. Door Claude Chappe.
Reeds als jongen was Claude Chappe een hartstoch
telijk beoefenaar van de natuurwetenschap en deed hij
niets liever dan experimenteren op dit gebied. Nau
welijks twintig jaar oud schreef hij belangwekkende
artikelen voor een natuurkundig tijdschrift. Vooral de
elektriciteit had zijn interesse - hij bestudeerde o.m. de
uitwerking van deze geheimzinnige natuurkracht op . . .
zijderupsen! Graag had hij de elektrische stromen, die
zich met destijds onmeetbaar grote snelheid voort
plantten, gebruikt voor het overseinen van berichten,
maar hij zag geen kans dit denkbeeld te verwezenlijken.
Claude Chappe begreep hoezeer Frankrijk behoefte
had aan een uiterst snel communicatiemiddel. De Repu
bliek wilde heel West-Europa aan zich onderwerpen
en had zijn legers in het noorden, het oosten en het
zuiden. Maar om doeltreffend te kunnen aanvallen en
tegenaanvallen te kunnen afweren en, waar nodig,
bijtijds versterkingen te kunnen aanvoeren, moest men
in het hoofdkwartier voortdurend op de hoogte kun
nen blijven van wat zich op de zo ver van elkaar ver
wijderde fronten afspeelde - moest men ook snel orders
kunnen overbrengen. Sneller dan de legerkoeriers te
paard dat konden - sneller dan de gestroomlijnde post
duiven . . .
Hierin zag Claude Chappe zijn levenstaak. Bij zijn
eerste proefnemingen gebruikte hij twee volkomen ge
lijk lopende klokken, waarvan de wijzerplaten in tien
vakken waren verdeeld, die elk een der cijfers van 0
tot 9 aanduidden. Wanneer de secondewijzer van de
ene wijzerplaat het cijfer passeerde, dat men wilde over
seinen, sloeg men twee koperen bekkens tegen elkaar
en zodra men op het volgende station het geluid daar
van hoorde, kon men op de wijzerplaat van de daar
opgestelde klok zien welk cijfer werd bedoeld. De se
condewijzers van beide klokken bewogen immers ge
lijk en gelijktijdig. In een woordenboek kon men op
zoeken welke woorden de verschillende getallen voorstelden. Ook probeerde hij een andere code.
Op 2 maart 1791 gaf Chappe in een provinciestad
voor de plaatselijke autoriteiten een demonstratie van
zijn systeem. Het werkte goed. Daardoor aangemoedigd
vroeg hij aan de overheid in Parijs, waar de regering
zetelde, toestemming zijn ‘uitvinding’ in het openbaar
te tonen. Toen deze toestemming was verkregen, richtte
hij in de Champs-Elysées twee houten stellages op en
daarop plaatste hij zijn toestellen. De bevolking stond
echter zo wantrouwig tegenover die vreemd uitziende
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apparaten, dat ze die ’s nachts volkomen vernielde . . .
Dit was het einde van het telegraafsysteem met ge
lijklopende klokken, want Chappe bedacht een nieuw,
eenvoudiger systeem. Zónder klokken. Het was name
lijk bijzonder lastig die klokken volkomen gelijklopend
te houden.
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Om zijn nieuwe systeem te demonstreren, ging Claude Chappe een wat veiliger plek zoeken. Hij meende
die gevonden te hebben in een park te Ménilmontant,
dat particulier bezit was. Daar liet hij een raamwerk
oprichten, waarin een vijftal om een as draaiende platen
werd aangebracht. Deze platen konden in twee ver
schillende standen worden gedraaid, waardoor ze op
een afstand al of niet zichtbaar waren. Hiermee kon
hij genoeg verschillende combinaties krijgen om een
tamelijk grote verscheidenheid van boodschappen over
te seinen. Maar ondanks de bewaking drong ook tot
dit particuliere park een vijandig gezinde menigte door.
De stellage werd in brand gestoken en toen Chappe
zich naar zijn bedreigde werkstuk spoedde, werd hij
gewaarschuwd dat de menigte hem in het vuur wilde
werpen. Men verdacht hem ervan dat hij met zijn seintoestel in contact wilde treden met de gehate koning
Lodewijk XVI en andere koningsgezinden, die in de
Temple gevangen zaten.
Maar ook door deze bedreiging liet Claude Chappe
zich niet afschrikken. Integendeel: de vele tegenslagen
brachten hem er juist toe naar een nog beter systeem
te zoeken. Hij deed lange reeksen proefnemingen om
na te gaan welke vormen en kleuren het best en het
verst te zien waren, welke combinatie tot een eenvou
dige bedienbaarheid, een grote verscheidenheid van
seinen en een geringe kans op vergissingen leidde, en
welke constructie het doelmatigst was. Tenslotte kwam
hij tot een systeem, dat in z’n eerste constructie bestond
uit een lange, in z’n midden draaibare ijzeren staaf
met aan z’n uiteinden een kleinere, eveneens draaibare
staaf. Het was de bedoeling dat dit samenstel van draai
bare staven boven op een toren werd geplaatst en dat
de staven door middel van koorden en katrollen in ver
schillende standen konden worden gebracht.
Zodra uitgebreide proefnemingen hem van de bruik
baarheid van zijn nieuwe systeem hadden overtuigd,
bood Claude Chappe de Franse regering zijn uitvin
ding aan. Op 22 maart 1792 werd hij toegelaten tot
een avondzitting van de Wetgevende Vergadering en
las hij het volgende verzoekschrift voor:
“Mijnheer de president. Ik kom de Nationale Ver
gadering een uitvinding aanbieden, die ik nuttig acht
voor het algemeen belang. Ze biedt de mogelijkheid
tot gemakkelijke en snelle overbrenging, zelfs over
grote afstanden, van alles wat men elkaar kan hebben
mee te delen. Het bericht van enig feit of gebeurtenis,
wat het ook zij, kan overgebracht worden, zowel des
nachts als overdag, en wel over een afstand van meer
dan 100 kilometer in minder dan 40 minuten.”
Na gewezen te hebben op het grote belang van zijn
uitvinding en op zijn geslaagde proefnemingen, zei
Chappe: “De hinderpaal, die ik het moeilijkst zal kun
nen overwinnen, is de geest van tegenzin, waarmee
men gewoonlijk nieuwe uitvindingen ontvangt. Ik zou

mij nimmer boven de vrees daarvoor hebben kunnen
verheffen, zo ik niet gesterkt werd door de overtuiging
dat elke Franse burger op dit moment meer dan ooit
verplicht is alles te doen wat hij kan om het vaderland
nuttig te zijn.”
Hij besloot met de woorden: “Ik ben bereid de
proeven, wanneer men dat verlangt, over alle gewenste
afstanden te doen - ik verzoek alleen dat men mij in
geval van welslagen schadeloos stelt voor de onkosten,
die aan mijn proefnemingen zijn verbonden.”
Claude Chappe had voor het indienen van zijn ver
zoekschrift geen gunstiger tijdstip kunnen uitzoeken,
want van alle kanten werd Frankrijk bedreigd door
vijandelijke legers en er was dringend behoefte aan een
snel communicatiemiddel tussen de vele, zo ver van
elkaar verwijderde fronten. Zijn verzoek werd dan ook
ingewilligd en een commissie werd met een nader on
derzoek belast. Maar zoals dat meer gaat met com
missies: het onderzoek verliep tergend traag en aan
gezien er geen geld beschikbaar was, moest Chappe
voor zijn proefnemingen zijn ganse vermogen opoffe
ren. Hij kwam in ernstige geldnood - bovendien ver
keerde zijn leven menigmaal in gevaar, want in deze
onrustige tijden van guillotine en massaal bloedvergie
ten sloeg de argwaan, veroorzaakt door de geheimzin
nig uitziende toestellen, gemakkelijk om in geweld
pleging.
Maar Claude Chappe was niet bang en bezat in
ruime mate wat voor uitvinders het allerbelangrijkste
is: geduld én doorzettingsvermogen. In overleg met
zijn broers, die hem trouw hielpen, benaderde hij aller
lei invloedrijke personen, waarvan hij er steeds meer
voor zijn plannen wist te winnen. Een grote stap voor
waarts was ook dat hij een nieuwe benaming invoerde
voor zijn toestel, dat aanvankelijk ‘tachygraaf’, d.w.z.
‘snelschrijver’ werd genoemd. Hij meende terecht dat
zijn apparaat gemakkelijker ingang zou vinden als in
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de naam ervan tot uitdrukking werd gebracht dat er
‘van verre’ boodschappen mee konden worden over
geseind. Het was de gezant Miot, die uit de Griekse
woorden voor ‘verre’, tele, en voor ‘schrijven’ grajein
het woord samenstelde dat als geen ander internatio
nale betekenis zou krijgen en dat voor honderden mil
joenen mensen hét symbool van ultrasnelle bericht
geving over lange afstanden zou worden. Het woord
dat overal op aarde vrijwel onveranderd burgerrecht
heeft verkregen en dat na anderhalve eeuw nog spring
levend is. Dit woord: telegraaf...
Chappe had geluk. Eén van de belangrijkste leden van
de commissie van onderzoek werd bij het bestuderen
van het schriftelijk plan zo enthousiast, dat hij een
vurig pleidooi voor de telegraaf hield en op 1 april
1793 werd door de Nationale Vergadering besloten tot
de aanleg van een telegraaflijn over te gaan. Helaas
werd er belachelijk weinig geld voor dit doel beschik
baar gesteld - 6000 franken - maar daarmee wist men
wonderen te doen in de tijd, waarin men machtige
legers zonder soldij en zonder uniformen op de
been bracht en soldaten op klompen overwinningen
behaalden.
Vol geestdrift voor de goede zaak gingen Chappe
en zijn medewerkers aan de slag, maar al spoedig kwam
er tegenwerking van lieden, die vreesden dat de aanleg
van telegraaflijnen veel geld aan de zo magere staats
kas zou onttrekken als die eerste lijn een succes werd.
Hoe wanhopig Claude Chappe door die steeds hinderlijker tegenwerking werd, blijkt uit twee fragmenten
uit brieven aan de geleerde Lakanal, die zijn plannen
zoveel mogelijk steunde:
“Het komt mij voor dat burger Daunou zeer weinig
belang stelt in mijn telegraafsysteem. De burger Arbogast toont dezelfde onverschilligheid. Ik blijf er niet
temin van overtuigd dat het een zaak van het grootste
nut zal zijn. Maar hoe dan ook: als het niet om U was,
zou ik aan het welslagen ervan volkomen wanhopen.
Al mijn hoop is op U, en slechts op U gevestigd.”
Kort daarop schreef Chappe aan Lakanal o.m.:
“Ik dank U hartelijk voor de troost, die ge mij biedt;
ik had er wel behoefte aan. Die Cambon enl Monet,
wat een mensen! Ik bewonder de moed en kalmte,
waarmee gij hun dwaze redevoeringen en hun
1
beledigende uitvallen beantwoordt. Ik verzoek U ervan
overtuigd te zijn dat mijn dankbaarheid eerst met
mijn leven zal eindigen.”
Dat het beroep van Chappe op Lakanal niet ver
geefs was, blijkt uit een brief van enkele maanden
later, waarin Chappe o.m. schreef: “Ik ben U nieuwe
dank schuldig. Gij zijt onuitputtelijk wanneer het er
op aankomt mij te helpen. Ik heb zo juist het besluit
van de commissie ontvangen, dat het de benodigde
gelden voor een proefneming in het groot tot mijn
beschikking stelt.” Eveneens door het aandringen van
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Lakanal vaardigde de Nationale Vergadering het be
vel aan burgemeesters en gemeente-ambtenaren uit dat
overal waar telegraafposten werden opgericht, voor
een goede bewaking moest worden gezorgd - om even
tuele vernieling door wantrouwige volksmenigten te
voorkomen.
Op de twaalfde juli van het jaar 1793 was de eerste
telegraaflijn, die door middel van vier stations tussen
Ménilmontant en Saint-Martin-du-Tertre een afstand
van meer dan vijftig kilometer overbrugde, voltooid
en gingen Claude Chappe en zijn broers - in het bij
zijn van tal van autoriteiten - over tot de plechtige
proefneming, die over het lot van de telegrafie zou
beslissen. Het eerste bericht, dat door de beweeglijke
seinarmen werd overgebracht en dat met verrekijkers
werd waargenomen, luidde: “Danou is hier aangeko
men. Hij bericht dat de Nationale Vergadering haar
commissie voor de algemene veiligheid machtigt om de
zegels te hechten aan de papieren der volksvertegen
woordigers.” Dit bericht werd in 11 minuten overge
seind. De volgende boodschap werd in 9 minuten in
tegenovergestelde richting overgebracht. Daarna kon
den de aanwezige autoriteiten zelf zinnen opgeven, die
werden overgeseind.
Behoudens enkele kleine vergissingen werkte alles
voortreffelijk, de genodigden toonden zich zeer ver
rast over het gemak en de juistheid, waarmee alle be
richten, die ze opgaven, werden overgebracht en al
met al werd deze demonstratie een overtuigend succes.
Twee weken later kwam het besluit: “De Nationale
Vergadering vereert de burger Chappe met de titel van
ingenieur der telegrafie en staat hem een bezoldiging
toe van luitenant der genie. Zij belast de commissie
te laten onderzoeken aan welke lijnen de Republiek
onder de gegeven omstandigheden de grootste behoefte
heeft.” Dit was een grote overwinning voor Claude
Chappe, want nu zou zijn telegraafsysteem op grote
schaal verwezenlijkt worden.
Maar daarmee begonnen de moeilijkheden eerst
recht. Nadat besloten was te beginnen met een tele
graaflijn tussen Parijs en het 300 kilometer noord
waarts gelegen Rijsel, moest in een recordtijd een
telegraafdienst, bestaande uit landmeters, werktuigkun
digen en andere vakmensen uit de grond worden ge
stampt. Door de oorlog was er een nijpend gebrek
aan grondstoffen en er was heel wat nodig voor elk
van de zestien telegraaftoestellen: 2000 kilo ijzer,
50 kilo ijzerdraad, 60 kilo koperdraad, 60 kilo koper,
700 kilo lood in bladen, 250 kilo lood, 120 platen
ijzerblik en 19 platen ijzer. Weliswaar had de rege
ring verlof gegeven de telegrafen op torens en op
openbare gebouwen te plaatsen, maar er moesten toch
ook verscheidene torens worden gebouwd. Men moest
zelf het benodigde hout uit de bossen en de stenen
uit de steengroeven halen, maar het vervoer daarvan

gaf weer grote moeilijkheden. De oorlog had alles
opgeslokt: de paarden waren alle in gebruik bij het
leger, de boeren wilden het trekvee niet afstaan. En
dan was er een chronisch geldgebrek. De lonen werden
zo onregelmatig uitbetaald dat vele metselaars, tim
merlieden en smeden er ’s nachts vandoor gingen.
Tot overmaat van ramp was de houding van de be
volking zo vijandig, dat zowel de arbeiders als de op
zichters genoodzaakt waren met een geweer of pistool
bij zich te werken. Toch kwam ondanks al die narig-

heid de lijn Parijs-Rijsel nog binnen een jaar gereed.
De opening van de nieuwe telegraaflijn viel samen
met een belangrijke overwinning op de Oostenrijkers:
de stad Condé was door de Fransen ingenomen. Dit
heuglijke bericht snelde van de St. Katherinetoren te
Rijsel van station tot station ‘als op de vleugels van de
wind’ tot op het koepeldak van het Louvre te Parijs
en arriveerde daar tijdens een zitting van de Nationale
Vergadering. De voorzitter, Carnot, besteeg met de
boodschap in de hand de tribune, en sprak met van
aandoening trillende stem:
“Burgers, hoort het nieuws, dat op dit moment
tot ons komt door middel van de telegraaf, die gij
tussen Parijs en Rijsel hebt laten oprichten. Condé is
aan de Republiek teruggegeven; de overgave geschiedde
hedenmorgen om zes uur.”
Daverende toejuichingen begroetten deze woorden
en de afgevaardigden verhieven zich als één man van
hun zetels om in een luid en herhaald ‘bravo!’ niet
alleen hulde te brengen aan de legers, maar ook
aan Chappes telegraaf. De Nationale Vergadering ant
woordde per telegraaf dat zij besloten had de naam
Condé te veranderen in Nord-Libre (Vrije Noorden)
en nog tijdens diezelfde zitting kwam uit Rijsel een
bevestiging van de goede ontvangst. Dank zij de tele
graaf waren in één middag over 900 kilometer be
richten verzonden, een afstand waarover de snelste
koeriers in estafetteverband verscheidene dagen de
den - ja, zo snel was alles gegaan dat de vijand in de
mening verkeerde dat de Nationale Vergadering temid
den van de noordelijke legers vergaderde!
Zo deed op 1 september 1794 de optische telegraaf
op triomfantelijke wijze zijn intrede in de geschiedenis
van Frankrijk en van het Europese berichtenverkeer!
In binnen- en buitenland maakte de verschijning van
Chappes ‘télégraphe aérien’ diepe indruk. In de reis
beschrijvingen van Parijs uit die tijd wordt bijna altijd
een bezoek aan de telegraaf vermeld, die op de koepel
van het Louvre stond opgesteld en die voortdurend de
aandacht van de bevolking trok. ‘II va’ of ‘il ne va
pas’, dus ‘hij werkt’ of ‘hij werkt niet’ was de op
merking, die door tienduizenden mensen vele malen
per dag werd gemaakt. De telegraaf was even interes
sant als irritant, want de mensen ergerden zich er
enorm aan dat ze elke beweging van de seinarmen
konden volgen, maar dat ze geen notie hadden van
wat er werd overgeseind. De meer ontwikkelden en
vooral de wetenschappelijk geïnteresseerden onder het
Europese publiek waren zeer nieuwsgierig naar de
telegraaf; beschrijvingen met afbeeldingen ervan wer
den in vele talen en in grote oplagen verkocht en
menigeen maakte een lange reis om het wonder met
eigen ogen te aanschouwen.
Inmiddels was men begonnen met de aanleg van
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een telegraaflijn van Parijs over Metz naar Straatsburg,
voor menige volzin maar drie tekens nodig waren,
een afstand van 600 kilometer, die door 16 stations
voldeed in de praktijk uitstekend.
zou worden overbrugd. De gebroeders Chappe richt
Ondanks vele tegenslagen kwam de lijn naar Straatsten een grote werkplaats in voor de constructie van
burg toch tot stand, daarna werd een telegraaflijn
hun verbeterd type seintoestel, dat de op de vorige
tussen Parijs en de oorlogshaven Brest aangelegd en
pagina afgebeelde vorm had. De aan een hoge paal begon men aan een lijn in zuidwaartse richting naar
bevestigde seingever bestond uit drie beweegbare bal Dij on en Lyon. De lijn naar Rijsel werd na de verove
ken: de lange hoofdbalk, die de twee zijbalken, de
ring van België vertakt en verlengd tot Oostende en
vleugels, droeg. Om de druk van de wind te vermin Brussel. De beambten leidden een hongerbestaan, maar
deren, maakte men de hoofdbalk en de vleugels niet
deden hun plicht en gaven de seinen trouw door.
massief, maar van een samenstel van schuin geplaatste
Toen Napoleon aan de macht kwam, waren de ver
latjes, waar de wind gemakkelijk doorheen kon bla wachtingen van Claude Chappe hoog gespannen, maar
zen. De vleugels waren voorzien van een ijzeren tegen al spoedig bleek dat de eerzuchtige Corsicaan het be
wicht, waardoor ze volkomen in balans waren en ge lang van de telegraaf nog niet voldoende inzag. Hij
makkelijk gedraaid konden worden. Om de zichtbaar begon op deze dienst dermate te bezuinigen, dat het
heid te bevorderen, had men de balken zwart geverfd.
telegraafnet in verval dreigde te raken. Chappe was
In de toren van het telegraafstation bevond zich aan
de wanhoop nabij, maar toen de ondergang van zijn
de onderkant van de hoge paal een samenstel van drie
schepping onvermijdelijk scheen, kreeg hij een inval,
handels, dat een klein model van de grote seingever
die de zaak redde.
vormde. Hiermee werd de telegraaf bediend. Door
De telegraaf was uitsluitend gebruikt voor berich
middel van koperen kabels over katrollen volgde de
ten van het landsbestuur en van het leger. Al eerder
grote seingever elke beweging van het bedieningstoestel.
had Chappe voorgesteld het gebruik der lijnen tegen
De hoofdbalk kon bij het seinen in vier verschillende
betaling open te stellen voor particulieren, bijvoorbeeld
standen worden gebracht, de vleugels elk in zeven ver kooplieden. Hoe gemakkelijk konden marktprijzen,
schillende standen, zodat in totaal 4x7x7 = 196
beurskoersen en berichten over de aankomst en het
verschillende combinaties en dus evenveel verschillende
vertrek van handelsschepen niet worden overgeseind?
seinen konden worden gegeven. Voor het berichten En hoeveel geld zouden de belanghebbenden daarvoor
verkeer werden maar 98 van die 196 tekens toegepast,
niet over hebben? Maar de regering was op deze voor
nl. die met een horizontale of verticale stand van de
stellen niet ingegaan. Toen speculeerde Chappe op de
hoofdbalk. De overige 98 seinen waren alleen voor
hebzucht. De staatskas trok belangrijke inkomsten van
dienstgebruik. Bij het waarnemen van de seinen, het
de nationale loterij, maar deze gaf in de provincie
geen met behulp van een verrekijker geschiedde, keek
aanleiding tot veel bedrog. Daar mocht men loten
men niet naar de hoofdbalk en vleugels afzonderlijk,
kopen totdat de trekkingslijsten per paardenpost uit
maar naar de figuur die ze samen vormden.
Parijs waren gearriveerd. Dat was soms dagen na de
De telegraafbeambten, ook aan de eindpunten van de
trekking. Wie er nu in slaagde sneller te zijn dan de
lijn, wisten in ’t geheel niet wat ze overseinden - slechts
paardenpost, wist, op welke nummers prijzen waren
enkele personen in heel Frankrijk, nl. de gebroeders
gevallen en kon toch nog loten kopen. Chappe stelde
Chappe, kenden de code. Dezen beschikten over een
voor hieraan voorgoed een einde te maken door per
■woordenlijst van 92 bladzijden, elk met 92 woorden.
telegraaf naar de belangrijkste steden te seinen welke
Wat overgeseind werd en wat de telegraafbeambten
nummers waren uitgeloot. Dit bespaarde de loterij zo
dus mochten weten, waren getallen: twee getallen veel geld, dat deze per jaar best 100.000 franken in
per woord. Het eerste getal gaf aan het nummer van
de kas van de telegraafdienst kon storten. Het voorstel
de pagina, waarop het bewuste woord in de woorden werd aangenomen en daardoor kon de telegrafie voort
lijst voorkwam, het tweede getal het hoeveelste woord
bestaan.
van die bladzij bedoeld werd. Op deze wijze kon men
Maar Claude Chappe kon niet voortbestaan. Veel
met 92 tekens 92 x 92 =8464 woorden overseinen.
tegenslag, veel tegenwerking had hij ondervonden. En
Ook bestond er een dergelijk boek van 92 bladzijden,
toen hij successen behaalde, waren er velen, die hem
die elk 92 veel gebruikte volzinnen bevatten - met
dit misgunden en hem belasterden. Dit alles maakte
een extra sein werd aangegeven dat men dit boek moest
hem ziek van narigheid en met de dag werd hij zwaar
gebruiken. Het in de gewenste stand brengen van de
moediger. Toen hij op 25 januari 1805 tegen zijn
vleugels gebeurde bij een schuine stand van de hoofd gewoonte niet op zijn telegrafisch atelier in Parijs ver
balk en pas als deze in horizontale of verticale stand
scheen, ging men hem zoeken. Men vond zijn ontzielde
getrokken was, kregen de tekens hun geldigheid. Dit
lichaam in een put - moe van alle strijd had hij zich
beroofd van het leven, dat in dienst stond van de tele
systeem met zijn perfecte geheimhouding, waarbij voor
het overseinen van een woord slechts twee tekens en
grafie.
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Knipoogjes in drie wereld
delen
Claude Chappe was dood, maar zijn telegraaf leefde
voort. Nog veertig jaar lang. Over het algemeen vol
deed hij uitstekend, deze gevleugelde boodschapper,
die ook wel eens met een knipogend meisje werd ver
geleken. Toen de lijn Parijs-Leipzig gereed was ge
komen, kon een kort bericht over deze afstand van
wel duizend kilometer in een kwartier worden over
geseind en het is dan ook niet verwonderlijk dat een
krant in de Bataafse Republiek - zo heette Nederland
in die dagen - geestdriftig schreef: ‘Alle de Telegraphen dienen slechts tot voertuigen voor de stoflooze
tyding, die met de snelheid des bliksems voordvliegt.’
Natuurlijk was de werking van de ‘télégraphe aérien’
sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De
stations, die 20 a 30 kilometer van elkaar verwijderd
waren, konden eikaars seinen alleen bij goed zicht
waarnemen. Mist was de grootste vijand van dit telegraafsysteem en in de kranten van die tijd werd een
belangrijk bericht vaak afgebroken door de gebruike
lijke mededeling ‘gestoord door de mist’. Chappe had
door het aanbrengen van lantaarns op de seinarmen
geprobeerd in het donker te seinen, maar dat was
geen succes geworden. Men beschikte in die tijd van
olielampen niet over voldoende sterke en toch kleine
lichtbronnen.
Napoleon begon op den duur de telegraaf toch wel
te waarderen en dat is geen wonder, want dank zij
de snelle berichtgeving kon hij menigmaal op verras
sende wijze zijn slag slaan - zowel op politiek als op
militair gebied. Zeer geïnteresseerd was hij in een
telegraaf, die het Kanaal kon overbruggen. Hij wilde
immers een inval in Engeland doen, waarvoor hij zelfs
het gebruik van enorme luchtballons en van stoom
schepen had overwogen. Abraham Chappe, een broer
van Claude, ontwierp voor dit doel een reusachtig

seintoestel, dat, opgesteld aan de Franse kant van het
Nauw van Calais, in Engeland zou kunnen worden
waargenomen. Verder had Napoleon belangstelling
voor gemakkelijk verplaatsbare telegraaftoestellen ten
behoeve van het leger.
Tussen 1803 en 1810 werd het telegraafnet belang
rijk uitgebreid. De zuidelijke lijn werd doorgetrokken
tot Turijn en Milaan, de noordelijke tot Antwerpen
en . . . Vlissingen. Al in de Bataafse Republiek was
men begonnen met een primitief optisch telegraafsysteem tussen Texel en Westkapelle, dat met pek
tonnen en vuurpijlen werkte en waarmee berichten over
schepen konden worden doorgegeven. In 1803 omvatte
de ‘telegraphische beseining der kusten’ van Vlissingen
tot Kijkduin 42 stations, die door middel van vijf grote
bollen of lantaarns seinden. In 1809 kwam een ‘lande
lijke correspondentie’ tot stand tussen de regeringszetel
Amsterdam en het hoofdkwartier van het Franse leger
te Ossendrecht. Hierbij werden de seinen gegeven van
kerktorens in Amsterdam (Westerkerk), Aalsmeer,
Rotterdam, Bergen op Zoom en nog acht andere plaat
sen door middel van grote manden of lantaarns, die
met blokken en takels aan uitgestoken sparren werden
opgehangen. Volgens hetzelfde primitieve systeem kwam
er een telegraaflijn naar paleis Het Loo met posten in
Muiden, Naarden, Eemnes, Nijkerk, Putten, Garderen
en Elspeet.
Kort na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij
het Franse keizerrijk, in augustus 1810, gaf Napoleon
opdracht aan Abraham Chappe om de telegraaflijn
van Parijs naar Brussel te verlengen tot Amsterdam.
Hier kwam Chappe twee maanden later aan om per
soonlijk de aanleg van deze lijn te regelen. Na een
inspectiereis, waarop hij grondig naging welke route
de beste was, liet Chappe telegraaftoestellen plaatsen
op torens in Bavel, Dongen, Sprang, Heusden, Veen,
het fort Loevestein, Leerdam, Hagestein, Houten,

Utrecht, Westbroek, Vreeland en Ouderkerk. Wat zul
len de Franse technici, die tot ieders verbazing met
Kerstmis rustig doorwerkten, hier een sensatie heb
ben verwekt! De weerhaantjes werden het slachtoffer
van deze activiteit, maar de plaatselijke bevolking had
voor maanden lang stof voor gesprekken. Op de Weesperpoort te Amsterdam kwam het eindstation. En daar
mee was de merkwaardige situatie ontstaan, dat het
goede Amsterdam anno 1811 per ‘télégraphe aérien’
was verbonden met o.m. Brussel, Parijs, Straatsburg,

Leipzig, Lyon en Milaan - en was opgenomen in een
telegraafnet, dat zich uitstrekte van de kusten van de
Noordzee tot aan die van de Middellandse Zee!
Veel is de Nederlandse lijn niet gebruikt en dan nog
uitsluitend voor regeringsberichten. De eerste tijding,
die Utrecht bereikte, was het nieuws uit Parijs dat
‘de koning van Rome’, de zoon van Napoleon, was
geboren. Door het slechte weer arriveerde dit bericht
hier op een later tijdstip dan in het veel verder
verwijderde Milaan. Overigens was de telegraaf van
Chappe in Nederland maar een kort leven beschoren,
want toen midden november 1813 in Amsterdam de
omwenteling uitbrak, werd het toestel, waarvan de
bewegingen voor het ingelijfde Holland zelden iets
goeds betekenden, als symbool van de Franse over-

bezegeld, was een groot deel van het eens zo machtige
telegraafnet verwoest. Maar onder Lodewijk XVIII
werd het weer opgebouwd en zelfs uitgebreid en heeft
het nog meer dan twintig jaar lang dienst gedaan.
Tot 1830 waren de gebroeders Chappe de oppermach
tige directeuren, wier enige chef de koning was.
Het succes van de Chappe-telegraaf bracht andere
landen ertoe eveneens optische telegrafen in werking
te stellen. Maar ieder land had zijn eigen systeem.

heersing door een opgewonden menigte van de Weesperpoort gehaald en volkomen vernield. In Utrecht gaf
de generaal van het Russische bevrijdingsleger op
dracht de telegraaf van de Jacobitoren te halen!
Terwijl de Fransen meer en meer werden terug
gedreven, verwoestten de oprukkende legers alle tele
graaftoestellen, die ze op hun weg vonden. De telegraafbeambten verdedigden hun posten tot het uiterste,
maar tevergeefs, en velen van hen zijn dan ook ge
sneuveld. Toen het lot van Napoleon te Waterloo was

Kort vóór 1800 legde men in Zweden telegrafen aan,
die bestonden uit een raam met negen afzonderlijk
draaibare borden, waarmee 1024 verschillende seinen
konden worden gegeven. De Engelsen werkten met een
daarop gelijkend systeem, dat echter zes draaibare
borden had en slechts 64 verschillende seinen ople
verde. De telegraaflijnen Londen-Dover en LondenPortsmouth deden van 1795 tot 1816 dienst, maar
door het ongunstige klimaat en vooral door de be
ruchte Londense mist waren ze meestal niet bruikbaar.

b
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Barnsteen en kikvorsen

Meer succes hadden de Engelsen met de 600 kilometer
lange telegraaflijn, die ze in India van Calcutta naar
Chunar aanlegden. Terzelfder tijd, in 1823, kreeg ook
Afrika een optische telegraaf: van Cairo naar Alexandrië in 19 stations.
Een land dat wegens zijn uitgestrektheid dringend
behoefte had aan een snel communicatiemiddel, was
Rusland. Soms duurde het maanden eer een regeringsorder uit de hoofdstad de provincie had bereikt. Tot
1831 mislukten alle pogingen om daar tot optische
telegrafen te komen, maar toen stelde de Fransman
Chateau, een medewerker van de gebroeders Chappe,
tsaar Nicolaas voor in Rusland telegraaflijnen aan te
leggen. Hij bouwde er twee: één met acht stations
tussen St.-Petersburg en Kroonstad, en één met liefst
48 stations van St.-Petersburg naar Warschau - verre
weg de langste lijn van optische telegrafen ter wereld
met een lengte van meer dan 1200 kilometer!
Er ontstond een angstige spanning toen men deze
lijn in maart 1838 voor ’t eerst wilde beproeven en
onverwachts de tsaar in eigen persoon op het telegraaf
station in St.-Peterburg verscheen. Zijne Majesteit
schreef een bericht van dertig woorden en bood dat
Chateau aan, die het aan de hand van zijn woorden
lijst op een vel papier in seintekens omzette. Op het
moment dat Chateau de telegraaf in beweging wilde
brengen, pakte de tsaar zelf de kruk van het bedieningsmechanisme en begon te seinen - na elk sein
keek hij door een verrekijker om zich ervan te verge
wissen dat het sein verstaan en doorgegeven werd.
Natuurlijk was iedereen stomverbaasd dat de tsaar wist
hoe hij te werk moest gaan - het bleek dat hij zich
’s nachts met een klein model had geoefend. Maar ook
was er ontsteltenis onder de aanwezigen, want o wee,
als ergens een fout werd begaan, mist was of de be
ambten van één van de 47 stations niet paraat waren,
Chateau vreesde al verbanning naar Siberië.
Gelukkig was deze vrees ongegrond, want toen de
tsaar klaar was met seinen en men in hevige spanning
wachtte op de bevestiging uit Warschau, nam men de
seinen waar die ondubbelzinnig bewezen dat de bood
schap van de tsaar goed was ontvangen. Dat in korte
tijd over een afstand van tweemaal vijftienhonderd
kilometer, dus drieduizend kilometer berichten feilloos
waren overgeseind, was een daverend succes! Tsaar
Nicolaas wenste Chateau geluk en deelde hem mee dat
’t hem had behaagd de Fransman voor de rest van zijn
leven een jaarwedde van 10 000 roebel toe te kennen!
Toen in drie werelddelen optische telegrafen wer
den toegepast en alleen al in Frankrijk 534 stations
en 5000 kilometer telegraaflijn in gebruik waren,
kwam uit een simpele elektromagneet zo’n voortref
felijk systeem van telegrafie voort, dat de optische
telegrafen er niet tegenop konden en van de aardbodem
verdwenen.

Wat hebben barnsteen en kikvorsen nu met de ont
wikkeling van de telegrafie te maken? Heel veel. Want
met barnsteen en kikvorsen ontdekte men de natuur
kracht, waarmee men tenslotte de telegrafie op vol
maakte wijze kon verwezenlijken.
Zowat 2500 jaar geleden merkte men in het oude
Griekenland dat barnsteen - versteende hars van naald
bomen - na wrijving met een wollen lap houtvezeltjes,
gedroogde planteblaadjes en andere lichte voorwerpjes
naar zich toe trok: een geheimzinnig verschijnsel,
waarvan men meer dan tweeduizend jaar lang niets
begreep. Toen in de zestiende eeuw Gilbert, de lijfarts
van de koningin van Engeland, dit verschijnsel bestu
deerde, gaf hij het naar het Griekse woord voor barn
steen ‘elektron’ een naam, die tot op de huidige dag
niets van zijn magische bekoring heeft verloren:
Elektriciteit. . .
Zodra men had ontdekt dat niet alleen barnsteen,
maar ook vele andere stoffen door wrijving elektrisch
konden worden gemaakt, ging men eenvoudige toestel
len construeren om door wrijving elektriciteit op te
wekken: de wrijving-elektriseermachine. Daarmee kon
men allerlei interessante proeven doen zoals het ver
oorzaken van aantrekking en afstoting, elektrische
schokken en miniatuur bliksemschichtjes.
Eén van de belangrijkste ontdekkingen op dit gebied
werd in 1746 gedaan op de universiteit in Leiden,
waar Cunaeus samen met zijn leermeester op zekere
dag probeerde water in een flesje te elektriseren. Daar
toe had hij in het water een koperen staaf geplaatst,
die was verbonden met een elektriseermachine. Toen
hij na het elektriseren de koperen staaf uit het flesje,
dat hij met één hand vasthield, wilde halen, kreeg hij
een veel heviger schok dan ooit door een elektriseer
machine was veroorzaakt. Cunaeus had de schrik te
pakken, maar Van Musschenbroek herhaalde het expe
riment. En met zoveel succes dat hij daarover aan zijn
Franse collega Réaumur schreef: “Zelfs voor de ko
ningstroon van Frankrijk zou ik zo’n verschrikkelijke
schok niet nog eens willen doorstaan.”
Zo werd met veel pijn de condensator geboren, het
toestel dat in de elektrotechniek en vooral in de elek
tronica zo’n belangrijke rol speelt en dat tegenwoordig
in zijn eenvoudigste vorm bestaat uit twee van elkaar
geïsoleerde metalen platen. Zo’n condensator is in staat
kleine elektrische ladingen op te hopen tot een grote
lading en die enige tijd vast te houden als ware het
een soort ‘inmaakpot’ voor elektrictiteit. Bij de proef
van Cunaeus en Van Musschenbroek vormden het water
en de hand om het flesje de beide platen en het glas
daartussen de isolerende stof. Het knappe tweetal uit
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Inmiddels had men gemerkt dat elektriciteit zich
gemakkelijk door een metalen draad voortplant en
zodra men over Leidse flessen beschikte, probeerde
men er in verschillende landen achter te komen hoe
ver en hoe snel zo’n elektrische stroom ging. In Frank
rijk leidde dit tot een hoogst ongewone proefneming.
Voor de koning en voor het ganse hof organiseerde
Nollet in Versailles een plechtigheid, waarbij men een
indruk kreeg van de grote voortplantingssnelheid der
elektriciteit. Een compagnie van de Franse garde werd
op het plein voor het paleis opgesteld: 240 soldaten,
die hand in hand stonden en aldus een cirkelvormige
keten vormden, welke slechts op één plaats was onder
broken. Daar stonden twee soldaten niet hand in hand,
maar met één hand vrij en daarmee moesten ze na een
luidkeels uitgeroepen commando de polen aanraken
van een batterij Leidse flessen, die met een elektriseer
machine krachtig was opgeladen. Daardoor kreeg de
hele compagnie een elektrische schok en tot groot ver
maak van de koning en zijn gevolg maakten al die 240
soldaten op precies hetzelfde moment van schrik en
pijn een grote sprong in de lucht - en dit was niet
alleen de eerste militaire toepassing van de elektrici
teit, maar tevens een overtuigend bewijs hoe razend
snel de elektrische stroom zich voortplant.

Leiden ontwikkelde al spoedig een vorm van conden
sator, die onder de naam van ‘Leidse fles’ over de ge
hele wereld bekendheid kreeg.
Bij de vele natuurkundigen in Europa verwekte de
Leidse fles een geweldige sensatie en ze haastten zich
er een of meer te laten maken teneinde over krachtige
elektrische ladingen te kunnen beschikken. Vele lieden
zagen zelfs kans met een elektriseermachine en zo’n
Leidse fles een goede boterham te verdienen. Zij ver
kochten op jaarmarkten, kermissen en andere open
bare bijeenkomsten aan ieder, die daar een paar stui
ver voor over had, elektrische schokken tegen contante
betaling. In Frankrijk was men dermate geestdriftig
over het wonder van de Leidse fles, dat tal van voor
aanstaande lieden, zowel mannen als vrouwen, naar de
beroemde natuurkundige abt Nollet kwamen en hem
smeekten om de gunst een elektrische schok te mogen
ontvangen. Vrees had men niet en van professor Boze
uit Wittenberg zijn de volgende met ophef gesproken
woorden bekend: “Ik zou het niet betreuren wanneer
ik door een elektrische schok stierf, daar het verhaal
van mijn dood het onderwerp zou uitmaken van een
artikel in ‘De verhandelingen der Koninklijke Acade
mie van Wetenschappen te Parijs’.
35

Het probleem van de voortplantingssnelheid en de
reikwijdte werd op serieuzer wijze aangepakt door
Lemonnier, die een keten van ijzerdraden met een ge
zamenlijke lengte van 4000 meter toepaste. Hij pro
beerde met een nauwkeurige chronometer het tijds
verschil vast te stellen tussen het moment waarop de
proefpersoon de vonk zag overspringen als de Leidse
fles en de ijzerdraadleiding met elkaar in contact wer
den gebracht, en het tijdstip waarop diezelfde proef
persoon de schok voelde. Maar wie ook als proef
persoon dienst deed - niemand slaagde erin enig tijds
verschil te constateren en alle proefpersonen verklaar
den dat ze de schok op precies hetzelfde moment voel
den als waarop ze de vonk zagen. En toch had de
stroom inmiddels een afstand van 4000 meter moeten
afleggen. De uitslag van deze proef hoeft ons niet te
verbazen, want wij weten dat die stroom daar nog geen
tienduizendste seconde over doet! Door dit soort proef
nemingen was men zich er in het midden van de acht
tiende eeuw al van bewust dat de elektrische stromen
zich onvoorstelbaar snel voortplantten en ook begreep
men dat ze heel ver konden komen. Zo schreef Johann
Winckler: “de elektriciteit kan zich voortplanten tot
aan de grenzen onzer wereld.”
Ook in Engeland nam men vele proeven. De Engelse
bisschop William Watson legde een geïsoleerde leiding
aan over de Westminsterbrug in Londen en merkte dat
de elektriciteit zich in een onmeetbaar korte tijd van de
ene oever van de Theems naar de andere voortplantte.
Deze zelfde bisschop slaagde er enige tijd later in met
een batterij Leidse flessen via ijzerdraden op tien kilo
meter afstand vonken op te wekken. Dit alles gebeurde
in het jaar 1747, waarin de Amerikaan Benjamin
Franklin de proeven begon die de uitvinding van de
bliksemafleider tot gevolg hadden.
Dat het door middel van elektriciteit mogelijk was
op kilometers afstand en zonder enig tijdverlies von
ken en andere verschijnselen op te wekken, moest wel
tot de gedachtengang leiden dat met elektriciteit be-

richten konden worden overgebracht. De eerste, die
deze gedachte openbaar maakte, was waarschijnlijk de
Engelsman Charles Marshall, die in het jaar 1753
in het Scots Magazine een methode beschreef om met
elektriciteit boodschappen over te seinen. Daarvoor
wilde hij 24 draadleidingen nemen met aan het uit
einde van elk daarvan een heel licht balletje met
daarop een letter van het alfabet, dat hij gemakshalve
tot 24 letters had terugggebracht. Als één van die
leidingen met een opgeladen Leidse fles verbonden
werd, zou het balletje, aan het uiteinde van die leiding
door de elektrische aantrekking en afstoting gaan be
wegen. Charles Marshall schreef letterlijk: “Ik breng
de elektriseermachine in beweging en druk, wanneer
ik bijvoorbeeld het woord ‘Sir’ wil overseinen, met een
glazen staaf of een ander isolerend voorwerp de draad
S tegen de batterij van Leidse flessen en doe even later

hetzelfde met de draden I en R. Steeds gelijktijdig ziet
mijn correspondent de balletjes met die letters in de
zelfde volgorde bewegen. Op deze wijze ga ik verder
met spellen, terwijl mijn correspondent de letters op
schrijft.”
Bravo! Mr. Marshall, dat is in klare taal een bruik
bare methode voor elektrische telegrafie. Onze bewon
dering voor deze vindingrijke Engelsman stijgt echter
nog als we lezen hoe hij elektrische telegrafie geluids
signalen wil laten voortbrengen - een idee dat pas in
de volgende eeuw wederom opgang zou maken. Daar
over schreef Marshall:
“Mocht iemand deze wijze van corresponderen ver
velend vinden, dan kan hij in plaats van balletjes een
rij klokjes ophangen - evenveel klokjes als er letters
in het alfabet zijn en zodanig van afmetingen dat de
grootte trapsgewijze afneemt van klok A naar klok Z.
De elektrische vonk geeft door de toon, die hij bij het
raken van de klokken van verschillende grootten voort
brengt, aan de correspondent aan welke draden na
elkaar met de Leidse fles in contact zijn gebracht. Op
deze wijze zullen de correspondenten er na enige oefening spoedig in slagen de klankentaai van het klokken
spel als complete woorden te verstaan.”
Wat Marshall op zo duidelijke wijze aangaf, was uit
voerbaar, maar ... in die tijd nog zo moeilijk dat het
meer dan twintig jaar duurde eer voor ’t eerst een
praktische poging werd gedaan de elektrische telegrafie
te verwezenlijken. Het zwakke punt was de slechte
isolatie der leidingen, waarover men toen kon be
schikken.
Aan Georges-Louis Lesage te Genève komt de eer
toe het eerst een elektrisch telegraaftoestel te hebben
geconstrueerd. Na jarenlange arbeid voltooide hij in
1774 de apparatuur, die hier is afgebeeld. Op een
soort schrijfbureau bevond zich een rij metalen knop
pen, elk voorzien van een letter van het alfabet. Van
elk der 24 knoppen liep een geïsoleerde draad naar
een andere kamer en daar eindigde elke draad bij een
beweegbaar opgehangen vlierpitballetje en de bijbe
horende letter. Bij de ‘zender’ stond iemand aan een
elektriseermachine te draaien - de ‘telegrafist’ had, be
schermd door een geïsoleerd handvat, een metalen staaf
in de hand, die met de elektriseermachine was ver
bonden. Wilde hij de letter R overseinen, dan drukte
hij de staaf tegen de knop, die met een R was aan
geduid. Draad R kwam daardoor onder spanning, het
geen tot gevolg had dat het vlierpitballetje, dat met
een R was aangeduid, in beweging kwam. Het seinen
hiermee was even eenvoudig als het met één vinger
typen op een schrijfmachine!
Dat Marshall een dergelijk systeem al had beschre
ven, wist Lesage waarschijnlijk niet. Hij was verrukt
over zijn uitvinding en droeg deze op aan Frederik
de Grote in de hoop van die doorluchtige vorst finan-

ciële steun te ontvangen. Daarmee wilde hij dan over
een grotere afstand een telegraaflijn aanleggen. Maar
de grote Frederik had het te druk met zijn staatszaken.
Lesage verbeterde zijn telegraaf nog door in plaats van
vlierpitballetjes heel dunne goudblaadjes te gebruiken,
maar tot toepassing op grotere afstand is het nooit ge
komen. Deze telegraaf heeft binnenshuis waarschijnlijk
goed gewerkt - door isolatiemoeilijkheden zou dit
systeem over grote afstanden niet hebben kunnen vol
doen. Toch is het een grote verdienste van Lesage dat
hij het zvoord in de daad omzette en hem mogen we
dus beschouwen als de eerste bouwer van een elektri
sche telegraaf.
Interessant is wat een Zwitserse collega van Lesage,
de natuurkundige Louis Odler, in 1773 over de mogelijkheden van de elektrische telegraaf schreef. “Mis
schien stelt u er belang in dat ik mijn gedachten over
proeven laat gaan, die het mogelijk maken met de
keizer van China of met de Engelsen, de Fransen of
elk ander volk in Europa van gedachten te wisselen. En
wel zodanig dat men elke gewenste mededeling over een
afstand van wel 4000 tot 5000 uren gaans (20 000
tot 25 000 kilometer!) binnen een half uur kan over
brengen. Is dat niet voldoende om roem te verwerven?
En toch is er niets dat meer werkelijkheid is dan dit.
Hoe deze proeven ook verlopen, zonder twijfel zullen
ze tot een grote ontdekking leiden, maar ik heb niet
de moed ze deze winter uit te voeren.”
Een profetische zienswijze, die echter met weinig
doorzettingsvermogen gepaard ging! Maar dat kwam
in die tijd zoveel voor: geniale gedachten, veel woor
den en het daarbij laten....
In 1787 bouwde de werktuigkundige Lomond een
elektrische telegraaf met slechts één draad in plaats
van vier en twintig. Een Engelsman schreef daarover
in zijn dagboek, dat later onder de titel ‘Reizen in
Frankrijk’ verscheen:
“ ’s Middags bijeenkomst bij mevrouw Lavoisier,
een dame van veel geest, kennis en verstand” (de echt
genote en bekwame medewerkster van de grote ge
leerde Lavoisier), “des avonds bezoek aan de heer
Lomond, een vernuftig werktuigkundige, die een merk
waardige uitvinding op het gebied van de elektriciteit
heeft gedaan. Hij draait aan een toestel in een cilinder
vormig kistje, waarop een elektrometer met een vlierpitballetje is geplaatst. Het kistje is door een metaaldraad
verbonden met een toestel in een ander vertrek, dat
eveneens van een elektrometer met een vlierpitballetje
is voorzien. Zijn vrouw let op de bewegingen van het
vlierpitballetje van die tweede elektrometer en schrijft
de woorden op, die door deze bewegingen worden aan
gegeven. Hieruit kan men opmaken dat Lomond een
alfabet door middel van bewegingen heeft gevormd.
Daar de lengte van de draad niet van invloed is op
het verschijnsel, kan men aldus op alle afstanden cor37

responderen.” Hoewel deze beschrijving niet uitmunt
door duidelijkheid, is er toch uit af te leiden dat Lomond
een code had bedacht, waarbij elke letter door een
bepaalde combinatie van bewegingen van het vlierpitballetje werd aangegeven. Voor één letter moest Lo
mond dus verschillende malen contact maken en of hij
dit op de juiste wijze deed, kon hij controleren door
middel van het vlierpitballetje op de ‘zender’. Lomond
heeft daarmee als eerste een elektrische telegraaf met
slechts één leiding verwezenlijkt - een belangrijke stap
voorwaarts omdat het bij toepassing over langere af
standen wel zeer bezwaarlijk zou zijn als er 24 leidin
gen moesten worden aangelegd.
Ten tijde van de Franse revolutie waren er in Europa
tal van vooraanstaande mannen der wetenschap, die
zich intensief met het probleem van de elektrische tele
grafie bezig hielden. De Duitser Reiser opperde het
denkbeeld de vlierpitballetjes bij een systeem met 24
leidingen te vervangen door glazen platen, waarop van
bladtin gesneden letters van het alfabet waren geplakt.
Elke letter moest met één draadleiding worden ver
bonden. In de ontvanger zou men dan kleine lichtflikkeringen waarnemen op de letter, die werd over
geseind. De Zwitser Heusser stelde voor de vonkjes
explosieve gassen in glazen buisjes, voorzien van de
letters van het alfabet, tot ontploffing te laten brengen:
telegrafie met knallen!
Ook hielden velen zich bezig met de isolatie der lei
dingen. Men had ontdekt dat teer een goede isolator
was en daarom bedekte men de ijzerdraden met een
laag teer. Verder dacht men reeds aan onderaardse lei
dingen en deze wilde men in glazen buizen leggen. Toen
iemand opmerkte dat dit erg duur was, schreef Heusser
in een natuurkundig tijdschrift: “Ze zullen zeer duur
zijn, maar de postpaarden van St. Petersburg naar
Lissabon kosten ook veel geld en wanneer men mijn
idee in het groot verwezenlijkt, wil ik ook een aandeel
van de opbrengst.”

De grote Alexander Volta voelde meer voor boven
grondse leidingen en wilde de vonken gebruiken om
in zijn ‘pistool van Volta’ knalgas, een mengsel van
zuurstof en waterstof, tot explosie te brengen. In 1777
schreef hij daarover: “Als de ijzerdraden door op regel
matige afstanden van elkaar geplaatste houten palen
van Como naar Milaan gedragen worden, dan houd ik
het voor niet onmogelijk dat ik door middel van een
in Como geplaatste Leidse fles mijn pistool in Milaan
kan afvuren!”
Tegen het einde van de achttiende eeuw leefde in
Spanje de geneesheer Francisco Salva, die veel aan
zien had verworven door de moedige en volhardende
wijze waarop hij, ondanks de domme koppigheid van
een groot deel der bevolking, de zegenrijke koepok
inenting had weten te verbreiden. Deze man, die zijn
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ganse leven wijdde aan het welzijn der mensen, zag
kans door een telegraafverbinding tussen Madrid en
een buiten de stad gelegen fort vele autoriteiten voor
de elektrische telegrafie te winnen. Hierover schreef
de ‘Gazette de Madrid’ van 25 november 1796:
“De nauwkeurigheid en snelheid, waarmee men me
dedelingen kon overbrengen, verschaften de uitvinder
de eer voor de koning te mogen verschijnen. De eerste
minister liet toen de telegraaf in aanwezigheid van
hunne majesteiten en vele hoge heren en tot tevreden
heid van het ganse hof werken. Zijne Excellentie vatte
het plan op het apparaat dermate te laten vervolmaken,
dat het voldoende krachtig zou zijn om er op grote
afstanden over land en over het water boodschappen
te kunnen overbrengen.”
Wat Francisco Salva, die als eerste plannen voor
onderzeese telegraafkabels maakte, verder nog heeft be
reikt, is niet bekend, maar zijn activiteit en vooral zijn
propaganda voor de telegrafie hebben er ongetwijfeld
toe bijgedragen dat in 1798 Spanje de wereldprimeur
kreeg van een elektrische telegraafverbinding over een
tamelijk lange afstand. Want in dat jaar voltooide de
Fransman de Bétancourt een telegraafketen van niet
minder dan 42 kilometer - tussen Madrid en Aranjuez!
Helaas is er van deze telegraaf weinig anders bekend
dan dat hij echt heeft gewerkt!
Vermeldenswaard is tenslotte nog het telegraafsysteem met wrijvingselektriciteit, dat in het begin van
de negentiende eeuw door de Engelsman Frances
Ronald werd verwezenlijkt en dat een elektrische tegen
hanger vormde van de eerste telegraaf van Claude
Chappe. Ronald werkte namelijk ook met twee vol
komen gelijklopende uurwerken in zender en ontvan
ger, waarvan de wijzerplaat geen cijfers, doch de let
ters van het alfabet bevatte. Het oproepteken werd ge
geven door een elektrische vonk een pistool met knal
gas te doen afvuren! De toestellen waren zo ingericht
dat van de ronddraaiende wijzerplaat steeds slechts één
letter zichtbaar was. Wilde Ronald bijvoorbeeld een
M overseinen, dan wachtte hij tot de M zichtbaar was
geworden. Op dat moment maakte hij contact tussen
de Leidse flessen en de telegraaf lei ding, hetgeen tot
gevolg had dat in de ontvanger twee vlierpitballetjes
elkaar afstootten. Doordat de uurwerken volkomen ge
lijk liepen was op datzelfde moment in de ontvanger
ook de letter M zichtbaar. Op deze wijze telegrafeerde
Ronald over een afstand van 13 kilometer - ook maakte
hij gebruik van een meer dan een meter diep gelegde
onderaardse leiding in glazen buizen met een lengte
van 180 meter. Afgezien van de moeilijkheden die het
volkomen gelijk doen lopen van de klokken moet heb
ben opgeleverd, had Ronald weinig pleizier van zijn
uitvinding, want toen hij er de Britse Admiraliteit over
benaderde, schreef deze terug: “Nieuwe telegrafen, hoe
ze ook mogen zijn, zijn volkomen overbodig!”

Gekrakeel om een kikker
Een dode kikker met een koperen haakje aan een
ijzeren hek was de voorloper van onze zaklantaarnbatterij. En vormde jarenlang in wetenschappelijke
kringen hét onderwerp van gesprek. Vrienden werden
eikaars vijanden omdat ze het over die kikker niet eens
konden worden. Dikke boeken schreef men over die
kikvors.
Professor Galvani, hoogleraar in de ontleedkunde
aan de universiteit van Bologna, ontketende deze we
tenschappelijke twist, zo hevig als de geschiedenis zel
den heeft gekend. Dit alles was begonnen op een avond
in 1780 toen Galvani met enkele studenten in zijn labo
ratorium een gedode kikvors wilde gaan ontleden en
een vriend van hem in datzelfde laboratorium expe
rimenten met een wrijvingselektriseermachine deed.
Kort nadat hiermee vonken waren getrokken, raakte
een student met zijn ontleedmes de zenuwen van een

kikkerpoot aan en onmiddellijk trok die poot kramp
achtig samen. Toen de student nog eens met zijn mes
de kikkerpoot aanraakte gebeurde er niets. Professor
Galvani was bij deze gebeurtenis niet aanwezig, hij
was even het laboratorium uitgegaan, maar zijn vrouw
ging hem onmiddellijk halen en uitte de veronderstel
ling dat het mes onder invloed van de elektriseer
machine en de vonken elektrisch was geladen. Galvani
schreef hierover:
“Verbaasd over dit voorval kwam zij me er dadelijk
bericht van geven. Ik hield mij met een geheel andere
zaak bezig, doch mijn liefde voor dergelijke onderzoe
kingen kent geen grenzen en ik wilde de proefneming
terstond zelf herhalen. Ik naderde dus zelf met de punt
van mijn ontleedmes de dij zenuwen van de kikkerpoot,
terwijl een der aanwezige personen vonken uit de elek
triseermachine trok. Op het moment, waarop de vonk
oversprong, vertoonden zich in de spieren van de poot
samentrekkingen alsof de kikvors door kramp werd
overvallen.”
Dit verschijnsel bracht Galvani ertoe zich meer dan
tien jaar lang te verdiepen in wat hij ‘dierlijke elek
triciteit’ noemde. Als vele anderen in die tijd meende
hij dat zowel de elektriciteit als ‘het leven’ een ge
heimzinnige soort vloeistof was en hij hoopte enige
samenhang daartussen te vinden. Wellicht leidde dit tot

ontdekkingen, waarmee men de dood voorgoed kon
overwinnen en gestorvenen weer tot leven kon brengen.
Hoe dan ook, Galvani en met hem zovele anderen
stortten zich vol verwachtingen in het onderzoek en
deden het ene experiment na het andere.
Al spoedig merkte Galvani dat de proef ook zon
der elektriseermachine mogelijk was, mits een flink
onweer voorhanden was. Maar in het zesde jaar van
zijn onderzoekingen op ’t gebied van de dierlijke elek
triciteit kwam hij tot een veel verrassender ontdekking:
dat de kikkerpoot zelfs zonder invloed van vonken of
bliksemflitsen tot samentrekking kon worden gebracht!
Op 20 september 1786 had Galvani een gedode kik
ker, waarmee hij proeven wilde nemen, met een kope
ren haakje aan een ijzeren hek opgehangen. Daarbij
merkte hij dat telkens als het koperen haakje met het
ijzeren hek in aanraking kwam, de poten van de kik
vors krampachtig samentrokken . . .
Galvani was buiten zichzelf van vreugde over deze
ontdekking. Hij meende eindelijk het bewijs te hebben
gevonden, waarnaar hij zes jaar lang tevergeefs had
gezocht: dat er dierlijke elektriciteit bestond! Hier
waren immers de spiersamentrekkingen teweeggebracht
zonder hulp van een elektriseermachine of een onweer,
dus . . . kon in dit geval de elektriciteit uit het dier
zelf zijn voortgekomen.
Met verdubbelde energie zette Galvani zijn onder
zoekingen voort en na vijf jaar onafgebroken experi
menteren liet hij hierover een uitvoerige verhandeling
verschijnen. Zijn boek maakte overal in Europa een
diepe indruk op de geleerden, maar lang niet allen
waren het met hem eens. En daardoor ontstond in de
wetenschappelijke kringen een gekrakeel, dat jarenlang
voortduurde. Galvani’s belangrijkste tegenstander in
deze felle strijd was Alexander Volta, die ervan over
tuigd was dat de elektriciteit, die de kikvorspoot in
beweging bracht, haar oorsprong vond in het contact
van twee verschillende metalen - in dit geval koper
en ijzer - terwijl Galvani beweerde dat die elektriciteit
uit de spieren van de kikker voortkwam. Volta sprak
dan ook van ‘metalenelektriciteit’, terwijl Galvani het
over ‘dierlijke elektriciteit’ had. De beide geleerden
zochten natuurlijk in verwoede ijver naar proeven, die
bewijzen vormden waarmee ze hun tegenstander kon
den verpletteren.
Wie deze spannende strijd won? Volta, want de elek
triciteit, die de kikkerpoot deed samentrekken, ontstond
inderdaad door de aanraking van twee verschillende
metalen. Maar het bewijs daarvan betekende niet het
einde van Galvani’s ‘dierlijke elektriciteit’, want ook
die bestaat. Spiersamentrekkingen hebben inderdaad
een elektrische spanning tot gevolg.
De grote wetenschappelijke strijd, die Galvani had
ontketend, is voor onze wereld van onschatbaar be
lang geweest omdat de onderzoekingen van zijn grote
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tegenstander, Volta, de stoot hebben gegeven tot de
ontwikkeling van de elektrotechniek.
Overigens was Galvani niet de eerste, die met twee
verschillende metalen een kikkerpoot deed samentrek
ken. Dat was al 120 jaar eerder gedaan door de Am
sterdamse geleerde Jan Swammerdam zoals blijkt uit
een boek van Boerhaave. Deze schrijft dat Swammer
dam in 1668 de groothertog van Toscane demonstreer
de dat kikkerspieren door contact met een koperen en
een zilveren draad stuipachtige trekkingen vertoonden.
En zo zijn er door nog meer onderzoekers vóór Galvani
proeven op dit gebied gedaan.
Maar hoe maakte Volta zich nu zo verdienstelijk dat
zijn tot ‘Volt’ afgekorte naam in de elektrotechniek nog
dagelijks wordt gebruikt? In de grote strijd om metalen
elektriciteit of dierlijke elektriciteit zei Volta: “Indien
twee verschillende metalen elkaar aanraken, ivordt er
ten gevolge van de ongelijksoortige aard der metalen
elektriciteit opgewekt. Daarmee had Volta volkomen
gelijk. Al spoedig kwam hij op het idee plaatjes van
twee verschillende metalen om en om op elkaar te
stapelen teneinde een hogere spanning te verkrijgen.
Daarover schreef hij:
“Het sprekendste bewijs dat door de blote aanraking
van twee metalen elektriciteit wordt ontwikkeld, is dat
ik bij een van mijn proeven, toen ik verscheidene paren
metalen schijfjes bezigde, ook een twee-, drie- of vier
voudige spanning verkreeg al naarmate ik twee, drie
of vier paren plaatjes van zink en koper of zilver op
elkaar stapelde. Het is dit goede resultaat, dat mij er
tegen het einde van het jaar 1799 toe bracht het nieuwe
toestel te vervaardigen, dat ik elektromotor noemde.”
Met wat wij tegenwoordig onder een elektromotor
verstaan, had dat toestel niets te maken. Het was de
beroemd geworden zuil van Volta: een stapel van af
wisselend koperen en zinken schijfjes met daartussen
vochtige stukjes papier. Als vocht gebruikte Volta eerst
zout water, later een verdund zuur, want dat geleidde
de elektriciteit beter naar Volta meende. Maar met die
redenering sloeg hij de plank mis - de elektrische ener
gie ontstond hier door een scheikundige reactie tussen
het zuur en de beide metalen.
Toch, hoezeer Volta met zijn verklaring er naast
was, zijn zuil opende een revolutionair nieuw tijdperk,
waarin de elektriciteit veel van het tot dusverre ‘onmo
gelijke’ mogelijk zou maken. Want met die zuil kon
men elektrische stromen verkrijgen die duizenden ma
len sterker waren dan met de krachtigste elektriseer
machine konden worden opgewekt en dank zij deze
nieuwe stroombron deden de natuurkundigen de ene
belangrijke ontdekking na de andere. De spanningen
ervan waren weliswaar veel lager dan die van een
elektriseermachine, maar dat was eerder een voordeel
dan een nadeel. De eer en roem, die Volta voor zijn
‘uitvinding’ ten deel vielen, waren werkelijk overstel-

pend - Napoleon heeft hem zelfs een genie genoemd.
Om nog sterkere stromen en nog hogere spanningen
te verkrijgen, ging men vooral in Engeland steeds gro
tere ‘zuilen van Volta’ construeren. Door een beroep
te doen op zijn landgenoten - in de vorm van een
publieke inschrijving - kon Humphry Davy een batterij
laten bouwen, die uit tweehonderd porseleinen bakken
bestond en vierduizend metaalplaten met een totaal
oppervlak van bijna veertig vierkante meter! Met deze
reuzenbatterij, die gevuld was met een oplossing van
zwavelzuur en aluin en bij een spanning van meer
dan duizend volt ongekend krachtige stromen kon
voortbrengen, kwam Davy tot zijn uitvinding van de
elektrische booglamp met koolspitsen, zoals die nog
altijd in de meeste filmprojectoren in de bioscopen
wordt toegepast.
Behalve zijn zuil had Volta ook het zgn. ‘element
van Volta’ geconstrueerd: een bakje met een plaat
zink en een plaat koper in een verdund zuur. Daar
mee kon men, zij ’t bij een zeer lage spanning, ook
tamelijk sterke stromen verkrijgen, maar ’t bezwaar
was dat zich op de koperen plaat belletjes waterstof
gas afzetten, die de stroomdoorgang belemmerden.
Men bedacht methodes om dit en ook andere narig
heden te voorkomen en toen beschikte men voor ’t
eerst over een tamelijk goedkope stroombron, die een
constante elektrische stroom kon leveren. Later is men
de vloeistof voor bepaalde doeleinden door een bijna
droog papje gaan vervangen en zo ontstond het ‘droge
element’, zoals we dat in een zaklantaarnbatterij aan
treffen. Een batterij is niet anders dan een combinatie
van elementen.

omhoog. Salva nu stelde voor van dit verschijnsel bij
de telegrafie gebruik te maken.
Het was de beroemde Duitse anatoom von Somme
ring, die volgens dit beginsel een goed werkende elek
trische telegraaf construeerde. De aanleiding daartoe
was een verbluffend snelle aanval van Napoleon, die de
koning van Beieren aan een minister deed vragen of
Napoleon kon toveren. Want hoe kon Napoleon zo snel
op de hoogte zijn van wat er op het Oostenrijkse
front was gebeurd? De minister had zijn koning uit
gelegd dat Napoleon niet kon toveren, maar wel kon
telegraferen en dat daarin het geheim van zijn over
rompelend optreden schuilde. De koning gaf toen de
wens te kennen ook te kunnen telegraferen. Daarop
ontbood de minister von Sommering en verzocht hem
een verbeterd type optische telegraaf te ontwerpen.
Daar voelde von Sommering niets voor omdat hij
met hart en ziel geloofde aan de nieuwe toverkracht,
die de mensheid ter beschikking stond: de elektriciteit.
Tijdens een diner stelde hij de minister voor een elek
trische telegraaf te ontwikkelen. Vol geestdrift stortte
hij zich in het werk en enkele dagen later schreef hij in
zijn dagboek: “Niet te kunnen slapen eer ik de telegraaf
door middel van elektrische gasontwikkeling had ver
wezenlijkt. Zilver- en koperdraad gekocht... de eerste
proefnemingen . . .” Een dag later: “Gasontwikkeling
op een afstand van 11 meter” en twee weken later:
“Eindelijk is de telegraaf voltooid - het nieuwe tele
grafisch machinetje werkt goed!” Dat was op 22 juli
1809.
Tussen 1809 en 1811 heeft von Sommering zijn
telegraaf nog verscheidene malen verbeterd en tenslotte
ontstond de inrichting, die hier is afgebeeld. De stroom-

De nieuwe stroombron, die dus in het begin van de
negentiende eeuw ter beschikking kwam, betekende een
geheel nieuwe ontwikkeling van de elektrische tele
grafie, die in weinige tientallen jaren tot een volledig
succes zou leiden. De al eerder genoemde Spaanse
geneesheer Francisco Salva was waarschijnlijk de eerste
die de ‘galvanische elektriciteit’ voor telegrafie wilde
toepassen. Vanwege de veel lagere spanning kon hij in
de ontvanger niet, zoals bij de elektriseermachine met
Leidse fles, gebruik maken van vlierpitballetjes. Daar
om wilde hij als zichtbare verklikker van de seinen . . .
kikkerpoten nemen! De kikkers mogen van geluk spre
ken dat dit systeem nooit op grote schaal is verwezen
lijkt.
In zijn verhandelingen over de telegrafie heeft Francisco Salva in 1804 nog een andere mogelijkheid ge
noemd om de seinen zichtbaar te maken: gasbelletjes.
Al verscheidene jaren was bekend dat als men de uit
einden van twee metalen draden, die met een galvani
sche batterij waren verbonden, in water bracht, het
water werd ontleed in de gassen waterstof en zuurstof.
Als kleine belletjes stegen die van de metaaldraden
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bron, links op de voorgrond, werd gevormd door een
zuil van Volta. Deze bestond uit 15 zilveren geldstuk
ken en evenveel zinken schijven, waartussen vochtige
plaatjes vilt waren gelegd. Aan de onderste en boven
ste schijf waren metaaldraden bevestigd, die eindigden
in een pennetje. In een houten raampje waren 27 ijzeren
staafjes aangebracht, elk voorzien van een gaatje en een
letter van het alfabet, het leesteken ‘punt’ of een her
halingsteken. De twee pennetjes van de draden, die met
de zuil van Volta waren verbonden, pasten precies in de
gaatjes van de staafjes, zodat ze er gemakkelijk inge
stoken en uitgetrokken konden worden.
Van elk van de 27 ijzeren staafjes leidde een
met rubber geïsoleerde draad naar een dunne, puntige
gouden stift in een glazen bakje met water, waaraan
een beetje zwavelzuur was toegevoegd. Bij elk van die
gouden stiften was een letter, het leesteken ‘punt’ of
het herhalingsteken vermeld. Het wonderlijke van de
telegraaf van von Sommering was dat men er twee
letters tegelijk mee overseinde. Wilde men de letters C
en H overseinen, dan prikte men de pennetjes, die met
de zuil van Volta waren verbonden, in de gaatjes bij de
C en de H; van de met C en H gemerkte gouden stiften

in de ontvanger stegen dan door het water gasbelletjes
omhoog. Links boven in de tekening wordt dit in closeup weergegeven. Om vervolgens de letters 0 en E over
te seinen, stak men de pennetjes in de gaatjes O en E
en stegen er gasbelletjes van de met 0 en E gemerkte
gouden stiften op. Dóódsimpel! Alleen, hoe kon men
weten dat er OE en niet EO geseind werd? Aan de
negatieve pool ontstond twee maal zoveel gas als bij de
positieve pool en bij het seinen sloot men de pennetjes
zo aan dat bij de eerste letters de gasontwikkeling het
grootst was.
Kostelijk was de wijze waarop het ontvangstation
gewaarschuwd w’erd dat men wilde gaan seinen. Boven
de gouden stiften van de letters B en C was een soort
lepel - met de holle kant naar onder - aangebracht.
Wilde men nu het waarschuwingssein geven, dan prikte
men de pennetjes in de gaten B en C, seinde men dus
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eigenlijk B en C. Daardoor stegen in de ontvanger van
de gouden stiften B en C gasbellen op, die het water
onder de lepel verdrongen. In het water was de stijgkracht van de hoeveelheid gas, die zich onder de lepel
verzamelde, zo groot dat de om een as draaibare lepel
omhoog werd geduwd, waardoor een metalen kogeltje
van een staafje, dat aan de lepel was bevestigd, afgleed.
Via een trechter viel dat kogeltje op een palletje van een
mechanisme, dat eigenlijk een doodgewone wekker was.
Door de druk van het vallende kogeltje schoof het
palletje omlaag en dat had tot gevolg dat de wekker
‘afging’ en bleef bellen tot er iemand kwam om de
seinen op te nemen.
Von Sömmerings telegraaf werkte goed en over
brugde bij demonstraties afstanden van enkele kilo
meters, maar iedereen, de koning van Beieren en zijn
minister incluis, was zo verrukt over de telegraaf van
Chappe dat von Sommering en zijn gasbellen niet aan
bod kwamen. Ook Napoleon woonde een uitstekend ge
slaagde demonstratie bij. Zijn mening erover? Een
minachtend: “C’est une idee germanique!”
Wat inderdaad als een groot bezwaar van de telegraaf
van von Sommering genoemd zou kunnen worden: dat

er 27 verbindingsdraden voor nodig waren. Maar al
spoedig kwam iemand op de gedachte slechts twee ver
bindingsdraden te gebruiken en de stroom in een be
paalde ritmische combinatie te sluiten en te verbreken.
Aan het ritme, waarin de gasbellen ontstonden, kon men
dan zien welke letter werd overgeseind.
De gasbellentelegraaf bood grote voordelen boven
de optische, zoals von Sommering meermalen had be
toogd. Of men er nu overdag mee werkte of ’s nachts,
dat maakte geen enkel verschil, mist of ander ongunstig
weer had er niet de minste invloed op, de seinen werden
met onberekenbaar grote snelheid overgebracht, er
waren geen bijzondere gebouwen of torens voor nodig
en men hoefde niet, zoals bij het voor iedereen zicht
bare systeem Chappe met een geheime code te werken.
Maar hoe groot de voordelen ook waren, de elektrische
telegraaf had voorlopig nog geen schijn van kans.

Magnetische correspondentie
Tenslotte kon het niet onopgemerkt blijven, dat een
kompasnaald in de nabijheid van een elektrische stroom
van richting verandert. De Deense natuurkundige Oer
stedt wordt meestal als de ontdekker van dit ver
schijnsel genoemd. Maar zoals dat bij de meeste be
roemde uitvindingen en ontdekkingen het geval was,
had ook hij verscheidene voorgangers. AI in 1702 had
de Italiaan Romagnosi dit verschijnsel opgemerkt en
beschreven. Maar de tijd was er niet rijp voor van dit
verschijnsel gebruik te maken - bovendien beschikte
men nog niet over galvanische stroombronnen zoals de
zuil van Volta. In 1819, toen Oerstedt erover schreef,
was dat anders en trok het veel aandacht. De grote Deen
wees erop dat een metalen draad, waardoor een elektrische stroom vloeit, zich als een magneet gedraagt een kompasnaald werd er immers door in een andere
stand gebracht. Verder sprak Oerstedt als zijn vermoeden uit dat elektriciteit en magnetisme in wezen hetzelfde zijn.
Al in 1820 stelde de Franse natuurkundige Ampère
voor ’t door een elektrische stroom opgewekte magne
tisme voor een telegraaf te gebruiken. “Men legt van de
ene plaats naar de andere evenveel geleidingsdraden
aan als er letters in het alfabet zijn en in het ontvangst
station brengt men bij elke draadleiding een kompas
naald. Wordt er een stroom doorheen gestuurd, dan
verandert de kompasnaald van stand. Elke letter wordt
dus vertegenwoordigd door één draad en door één
kompasnaald.” Aldus Ampère. Maar zoals dat bij ge
leerden zo vaak gaat: verwezenlijken deed hij dit denk
beeld niet.
De eerste die een bruikbare elektromagnetische telegraaf construeerde, was baron Schilling von Candstadt.
Inmiddels had men ontdekt dat de magnetische kracht,
veroorzaakt door een stroom die door een metalen
draad vloeit, groter wordt als men die draad spiraal
vormig tot een spoel wikkelt. Daar maakte Schilling
von Candstadt een dankbaar gebruik van. In zijn
ontvangtoestel bevonden zich vijf van dergelijke draadspoelen - binnen elk daarvan hing vrij draaibaar een
kompasnaald. Zijn zendtoestel had tien toetsen als
van een piano en er konden tien verschillende tekens
worden overgeseind, doordat elk van de vijf naalden
twee van het noorden afwijkende standen kon in
nemen. De tweede stand werd verkregen door de
stroomrichting om te keren, dus de polen te verwisselen.
Zowel voor de verbindingsdraden als voor <'de spoelen
gebruikte Schilling von Candstadt, die eeni rijk man
was, platinadraden, geïsoleerd met schellak en zijde,
Elk van de naalden droeg een bordpapieren schijfje,
waarvan de opschriften pas zichtbaar werden als de

naald door het magnetisme van de stroom naar één kant
werd getrokken. Op een lijst was aangegeven, welke
letters de verschillende combinaties van standen der
naalden vertegenwoordigden.
Toen Schilling von Candstadt zijn telegraaf op 23
september 1835 op een natuurwetenschappelijk congres
te Bonn voor het eerst demonstreerde, verwekte het
apparaat een sensatie. Een professor uit Heidelberg
liet er een namaken en experimenteerde ermee op zijn
colleges. Daardoor nam de Engelsman Cooke kennis
van het toestel. Cooke had van elektriciteit, van magne
tisme of van de natuurkunde in het algemeen niet het
minste begrip, maar als praktisch ingesteld man be
greep hij onmiddellijk welke ongekende mogelijkheden
in dit apparaat scholen. Hij liet er een namaken, nam
deze telegraaf mee over het Kanaal en wendde zich vol
enthousiasme tot Charles Wheatstone, die op het gebied
van de elektriciteitsleer één van de beste deskundigen
ter wereld was. Engeland, zo redeneerde Cooke, had
dringend behoefte aan zo’n snel communicatiemiddel.
Na het succes van Stephensons spoorlijn ManchesterLiverpool legde Engeland de ene spoorweg na de andere
aan. Welnu: voor de regeling en beveiling van het
spoorwegverkeer zou de elektromagnetische naalden
telegraaf een uitkomst zijn. Straks zullen we zien hoe
zeer Cooke gelijk had.
De uitvinder van de naaldentelegraaf, Schilling von
Candstadt, probeerde intussen verschillende autoriteiten
ertoe te bewegen telegraaflijnen volgens zijn systeem
aan te leggen. Maar tevergeefs! Om de aanleg der
leidingen te vereenvoudigen construeerde hij een tele
graaf met slechts één naald, die twee afwijkende standen
kon innemen. De letter A werd weergegeven door één
uitslag naar rechts en één naar links, de letter B door
drie uitslagen naar rechts en één naar links, de L door
één naar rechts en drie naar links. Hij deed al wat hij
kon om begrip te wekken voor het enorme nut dat de
telegrafie kon hebben en tenslotte zag het er naar uit
dat deze man, die zo’n groot deel van zijn leven aan de
telegrafie had gewijd, toch nog succes zou hebben: in
1837 kreeg hij van de tsaar van Rusland de eervolle
opdracht het eiland Kroonstad met Petershof te ver
binden en wel door middel van een kabel door de Finse
Golf. Vol toewijding ging Schilling von Candstadt aan
de slag, maar midden in de voorbereidende werkzaam
heden stierf hij . . .
Intussen bestond er al sinds 1833 een telegraaflijn,
die geregeld werd gebruikt en het troetelkind vormde
van twee vrienden: Wilhelm Weber, professor in de
natuurkunde, en Karl Friedrich Gausz, directeur van
de sterrenwacht in Göttingen en tevens een wereldbe
roemd wiskundige en astronoom. De aanleiding tot het
aanleggen van die telegraaflijn was geweest dat zich
zowel in de sterrenwacht als in het laboratorium van
Weber een bijzonder nauwkeurige klok bevond en dat
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Gausz de aanwijzingen van die twee klokken graag met
elkaar zou vergelijken om bij zijn astronomische waar
nemingen de juiste tijd zo dicht mogelijk te benaderen.
De sterrenwacht en het laboratorium waren echter
enkele kilometers van elkaar verwijderd en nu was
Gausz op het idee gekomen van de onmeetbaar grote
snelheid der elektriciteit gebruik te maken om de stand
van de klokken te vergelijken.
Al eerder had Gausz een zeer gevoelig instrument
voor het meten van de sterkte van een elektrische

nog nooit voorgekomen, er was vrees voor blikseminslag
en het kostte lange en moeizame onderhandelingen eer
die toestemming door huiseigenaren en gemeentebe
stuur werd gegeven. De leiding, die toen onder de ogen
van de burgers van Göttingen werd aangelegd, was
bijna drie kilometer lang en bestond uit twee blanke
koperdraden, die via een soort isolatoren van dak tot
dak over de stad liepen en op één plaats zelfs aan een
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stroom uitgevonden, dat nog altijd onder de naam van
‘spiegelgalvanometer’ wordt gebruikt: een draadspoel
met daarbinnen een vrij draaibaar staafmagneetje,
waaraan een spiegeltje is bevestigd. Hoe sterker de
stroom, des te meer week het staafmagneetje af van
de stand noord-zuid en des te meer draaide het
spiegeltje. Dit weerkaatste een lichtstraal tegen een
meetlat, waarop dus een lichtvlekje zichtbaar werd.
Zelfs een nauwelijks waarneembare draaiing van het
spiegeltje veroorzaakte al een duidelijke verplaatsing
van de lichtvlek. Met deze spiegelgalvanometer wilde
Gausz de telegraafseinen zichtbaar maken.
Het moeilijkste van de hele onderneming was het
verkrijgen van toestemming om over de daken van de
stad een elektrische leiding aan te leggen. Zoiets was

hoge kertoren waren bevestigd.
Naarmate de werkzaamheden vorderden, kregen
Gausz én Weber steeds meer schik in hun plannetje
en zaten ze echt in spanning of het zou lukken. Met
grote zorg werden twee seingevers en twee ontvang
toestellen geconstrueerd, zodat elk van de beide stations
zowel kon seinen als ontvangen. Als seingever diende
aanvankelijk een galvanisch element als stroombron
met een schakelinrichting, waarmee de stroom in- en
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Vlak voor Pasen 1833 was alles gereed voor de
eerste proefneming. Hoe voelde de grote Gausz zich
toen hij zich voor ’t eerst telegrafisch tot zijn vriend
ging wenden? Wat dacht Weber toen op het afgespro
ken tijdstip het lichtvlekje begon te slingeren, hetgeen
bewees dat de telegraaflijn werkte? We weten niet wat
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uitgeschakeld en de stroomrichting omgekeerd kon
worden. De ontvanger bestond uit een spiegelgalvanometer, waarvan de uitslagen - de bewegingen van het
lichtvlekje - door een kijkertje werden waargenomen.
Evenals bij de éénnaaldtelegraaf van Schilling von
Candstadt konden er maar twee verschillende seinen
worden gegeven, nl. een uitslag van het lichtvlekje
naar links, en één naar rechts. Uit de combinatie van
deze twee soorten uitslagen werden de letters en cijfers
gevormd. Bij het samenstellen van de code was reke-

ning gehouden met het meer of minder vaak voor
komen van de letters. De meest voorkomende letters
waren het eenvoudigst bij het overseinen, zoals blijkt
uit de hier volgende code van Gausz en Weber, waarbij
een ‘r’ één uitslag naar rechts en ‘1’ één uitslag naar
links voorstelt:
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er op dat moment in die twee knappe koppen is om
gegaan, maar wel weten we hoe het eerste telegram
luidde. Heel nuchter: “Michelmann kommt”, de mede
deling dat de instrumentmaker, die zo hard aan de
apparatuur had gewerkt, in aantocht was. Maar hoe
nuchter dit bericht ook was, er zal toch wel even een
trilling van aandoening door die twee geleerden zijn
gegaan toen ze beseften dat een afstand van meer dan
een half uur lopen in een fractie van een seconde was
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overbrugd en dat een heen en weer dansend lichtvlekje
uitdrukking gaf aan menselijke gedachten . . .
Natuurlijk werd de telegraaf in de eerste plaats ge
bruikt bij de wetenschappelijke waarnemingen, maar
toen het tweetal de nodige ervaring in het seinen en
opnemen had en het zonder het lijstje met de code kon
stellen, werd er vaak op allergenoeglijkste wijze langs
elektromagnetische weg van gedachten gewisseld en
vond menig grapje langs de koperdraden zijn weg naar
het spiegeltje. Van alleen maar een hulpmiddel bij het
wetenschappelijk onderzoek was de telegrafie voor
Gausz en Weber echt een hobby geworden - een lief
hebberij die ze niet meer graag zouden missen. Ze
deden geen pogingen tot toepassing op grotere schaal,
want dat was hun vak niet. Dat ze echter de fantastische
mogelijkheden van de telegraaf terdege inzagen, blijkt
uit de volgende fragmenten van brieven, waarin Gausz
eerst iets schrijft over de wijze, waarop het andere
station werd gewaarschuwd:
“Wanneer ik in een bepaalde maat mijn galvanische
zuil in- en uitschakel, heeft dat tot gevolg dat na enige
tijd in het laboratorium van Weber de magneetstaaf
zo ver uitslaat, dat hij een bel raakt, die ook in een
aangrenzend vertrek hoorbaar is . . . Deze wijze van
telegraferen heeft het aangename dat ze volkomen onaf
hankelijk is van het weer en van de tijd van de dag;
ieder die de tekens seint of ontvangt, blijft in zijn eigen
kamer, zo nodig met de luiken gesloten. Ik ben ervan
overtuigd dat bij toepassing van voldoende sterke
draden op deze manier in één slag van Göttingen naar
Hannover of van Hannover naar Bremen getelegrafeerd
kan worden.”
“Bij een budget van 150 thaler per jaar voor de
sterrenwacht en het magnetisch observatorium tezamen
- dit als streng vertrouwelijke mededeling - is het niet
mogelijk waarlijk groots opgezette proefnemingen te
doen. Kon men er duizenden aan wagen, dan zou naar
mijn mening de elektromagnetische telegraaf tot een
verbreiding en tot een perfectie kunnen worden ge
bracht, waarvoor de fantasie bijna terugdeinst. De
keizer van Rusland zou zijn bevelen zonder tussen
station in dezelfde minuut van Petersburg naar Odessa
kunnen zenden. Ik houd het voor niet onmogelijk een
machine te ontwerpen, die de telegrafische boodschap
zowat even mechanisch ‘afspeelt’ als een klokkenspel,
dat op een wals is ingesteld, een muziekstuk afspeelt.
Om tot een directe telegraafverbinding met onze tegen
voeters te komen, zou voor 100 miljoen thaler aan
koperdraad volkomen toereikend zijn.”
In 1836 schreef Weber aan de directeur van een
spoorwegmaatschappij over “koperdraden door de
oceanen naar Oost-Indië of Amerika gelegd, zouden
een telegrafische verbinding met die landen mogelijk
maken.”
Te proberen de telegrafie tot een dergelijke verbrei -
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ding te brengen, dat lag dus niet in de lijn van Gausz
en Weber, maar gelukkig vonden zij in professor Steinheil uit Miinchen de man, die hun telegraaf kon ver
beteren en aan het nieuwe communicatiemiddel meer
bekendheid geven. Steinheil was even enthousiast als
bekwaam en kwam al spoedig tot belangrijke verbete
ringen. Eerst maakte hij een telegraaf, waarbij de seinen
door belletjes van verschillende toonhoogte hoorbaar
werden gemaakt. Daarna construeerde hij het eerste
telegraaftoestel ter wereld, dat de seinen optekende,
zodat het geseinde automatisch op papier werd vast
gelegd en in die vorm bewaard kon worden. Deze eerste
druktelegraaf bevatte een draadspoel, waarbinnen twee
kleine magneetnaalden afzonderlijk om hun as konden
draaien. Tegenover die magneetnaalden waren twee
krachtige staafmagneten aangebracht. Aan één uiteinde
van de beide magneetnaalden was een dun koperen
stripje met een inktreservoir en een soort schrijfpen
bevestigd. Bij het seinen werden als gevolg van de
elektrische stroomstoten en de daardoor veroorzaakte
magnetische krachten de beide pennen of slechts één
van de twee, tegen een papierwand gedrukt, die door
een uurwerk werd voortbewogen. Daardoor werden de
seinen in de vorm van kleine inktpunten op het papier
opgetekend.
Steinheil paste in zijn seingever in ’t geheel geen
stroombron in de vorm van een galvanisch element toe,
doch maakte gebruik van de in 1830 voor het eerst
door Faraday verwezenlijkte mogelijkheid met een
draadspoel en een magneet elektrische stroomstoten op
te wekken. Men had namelijk ontdekt dat als een mag
neet en een draadspoel ten opzichte van elkaar bewegen,
in die draadspoel stromen ontstaan - uit dit verschijnsel
kwam later de dynamo voort. Gausz en Weber hadden
ook al volgens dit beginsel gewerkt, maar Steinheil gaf
hieraan een bijzonder bruikbare vorm: zijn ‘zender’
bevatte een kruk, waarmee men twee draadspoelen ten
opzichte van een hoefijzermagneet heen en weer kon
draaien en met die kruk kon men niet alleen stroom
stoten opwekken, maar ook de richting van de stroom
afwisselen, daar deze afhankelijk was van de richting
waarin men de kruk draaide. Met die kruk seinde men
dus.
De eerste telegraaflijn, die Steinheil aanlegde, leidde
van de universiteit in Miinchen naar de vijf kilometer
daarvan verwijderde sterrenwacht, en voldeed goed.
Toen de koning van Beieren een demonstratie had bij
gewoond, zei hij tegen Steinheil: “Wees maar blij dat
u niet tweehonderd jaar eerder leefde, want dan had
men u onder beschuldiging van toverkunsten op de
brandstapel gebracht!” Steinheil had zelf de hiernaast
afgebeelde code van puntencombinaties, zoals die op de
papierband verschenen, opgesteld.
Het Duitsland van toen reageerde sloom op deze
toch zo voortreffelijke telegraaf en alleen bij de spoor-

terecht beroemd geworden vijfnaaldentelegraaf met
astatische naaldenstelsels, zoals die op de volgende blad
zijde is afgebeeld.
Zijn grote vondst was de toepassing van astatische
naaldenstelsels. Wat zijn dat? Combinaties van mag
neetnaalden, die zich niet door het aardmagnetisme
laten beïnvloeden en dus niet de minste neiging hebben
zich noord-zuid te richten. Hoe dat mogelijk is? Wel:
door twee magneetnaalden evenwijdig zodanig op een
gemeenschappelijke as te zetten dat de noordpool van
de ene naald bij de zuidpool van de andere ligt en
omgekeerd. Door nu de ene naald binnen de draadspoel en de andere er buiten te brengen, verkreeg
Wheatstone buitengewoon goede resultaten - afhanke
lijk van de stroomsterkte en richting kon het tweetal
naalden in elke gewenste stand worden gebracht.
Het ontvangtoestel van zijn telegraaf bevatte vijf
spoelen, elk met een astatisch naaldenstelsel, waarvan
alleen de buiten de spoel gelegen naald zichtbaar was.
Op een ruitvormig bord stonden de twintig belangrijk
ste letters en het geheel was zodanig ingericht, dat ieder
sein werd weergegeven door twee naalden, die een
zodanige stand innamen dat hun verlengden elkaar
precies sneden op de overgeseinde letter. De naalden
wezen de geseinde letter dus aan! De tekening geeft het
seinen van de letter V weer. Om een cijfer over te
seinen, werd maar één naald gebruikt - deze cijfers
stonden op de rand van het bord aangegeven.
Het grote voordeel van deze vijfnaaldentelegraaf
van Wheatstone was dat het seinen, waarvoor men van
een serie toetsen er steeds twee moest indrukken, én het
opnemen van de seinen bijzonder eenvoudig was - wij
zouden hem zonder meer hebben kunnen bedienen. Op
25 juli 1837, twaalf dagen voor de dood van de
oorspronkelijke uitvinder van de naaldentelegraaf,
Schilling von Candstadt, gaven Cooke en Wheatstone
langs een 60 kilometer lang spoorwegtraject naar
Birmingham een demonstratie van hun apparaat, die
een groot succes werd. Deze telegraaf was werkelijk
geknipt voor de spoorwegen omdat elke spoorwegman
hem kon bedienen en de constructie ervan zo simpel en
bedrijfszeker was. Een nadeel was dat er vijf leidingen
nodig waren, maar de voordelen wogen zwaarder. De
ene spoorwegmaatschappij na de andere ging er dan
ook toe over dergelijke telegrafen in dienst te stellen.
Later construeerde Wheatstone ook een telegraaf met
slechts één naald. Hoe uitmuntend zijn systeem heeft
voldaan, blijkt uit het feit dat de Wheatstone-telegrafen
bij de Engelse spoorwegen bijna een eeuiv lang zijn toe
gepast.
Men maakte van de telegraaf in Engeland geen ge
heim. Integendeel, toen in het Paddington-station te
Londen een telegraaf in gebruik werd genomen, werd
het publiek door middel van advertenties en aanplak
biljetten uitgenodigd deze ‘grote attractie’ te komen

wegen vond Steinheil na veel moeite bereidheid om een
telegraaflijn te laten aanleggen. Maar juist die spoor
wegen brachten Steinheil tot een ontdekking, die hem
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onsterfelijke roem zou verschaffen. Op aanraden van
Gausz probeerde hij of hij de spoorrails als telegraaf
draden kon gebruiken. Dat mislukte. Toen ging hij na
of hij met één telegraafdraad en als tweede de rails kon
volstaan, maar ook dat mislukte doordat de verbinding
van de stukken rails uit een oogpunt van elektrische
geleiding niet goed genoeg was. Bij deze mislukte proef
nemingen echter merkte hij dat de aarde zelf als geleidingsdraad dienst kon doen mits men zowel aan de kant
van de zender als bij de ontvanger een draad zo diep de
grond in bracht, dat deze het grondwater raakte. Dan
bleek die ‘aarde’ beter te geleiden dan welke metaal
draad ook! Dit was een waarlijk grandioze ontdekking,
waarvan talloze diensten nog dagelijks het voordeel
ondervinden. Van toen af aan hoefde men niet meer
twee telegraafdraden aan te leggen, maar kon men met
één volstaan en dat gaf een enorme besparing in de
aanlegkosten.
Duitsland was te veel ingedommeld om van het
nieuwe communicatiemiddel op korte termijn profijt
te trekken. De Engelsen en de Amerikanen zagen veel
sneller het belang ervan in! In 1836 had de Engelsman
Cooke uit Heidelberg een kopie van de telegraaf met
vijf naalden van Schilling von Candstadt meegenomen.
In zijn vaderland had hij zich eerst gewend tot de grote
deskundige op het gebied van de elektriciteitsleer,
Michael Faraday, die er - vreemd genoeg - niets in zag,
en daarna tot Charles Wheatstone, die onmiddellijk
begreep welke ongekende mogelijkheden in dit commu
nicatiemiddel scholen en die zonder aarzelen allerlei
onderzoekingen liet schieten om zich met hart en ziel
aan de telegrafie te wijden. In een recordtijd had hij
een beter apparaat ontworpen, maar over de praktische
resultaten daarvan was hij nog niet tevreden. Daarna
kwam hij na een kort, doch intensief onderzoek tot zijn
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bezichtigen: “Onder de bijzondere bescherming van
Hare Majesteit de Koningin en Z.K.H. Prins Albert:
de Galvanische en Magneto-Elektrische Telegraaf. Wij
delen het publiek hierbij met de meeste eerbied mede,
dat dit belangwekkende en bijzondere toestel, waarmede
meer dan 50 seinen in één minuut over een afstand van
28.000 mijlen (!) kunnen worden overgebracht, dage
lijks van 9 tot 8 uur in werking is te bezichtigen in het
telegraafkantoor Paddington-station en in het telegraafgebouw te Slough.”

En zo werd een bezoek aan het nieuwste wereld
wonder, de telegraaf, hét uitstapje van de uitgaande
wereld en stroomden van heinde en verre nieuwsgierige
lieden toe om dit aan tovenarij grenzende werktuig met
eigen ogen te kunnen aanschouwen. De grote massa
van het Londens publiek had er echter nog geen belang
stelling voor, maar dat veranderde in één slag toen de
telegraaf van Wheatstone een beslissende rol vervulde
bij de opsporing van een misdadiger.
In januari 1844 werd in Salthill een vreselijke moord

Met punten en strepen

gepleegd: een man had zijn geliefde, Sarah Hart, met
blauwzuur om het leven gebracht. Bij het onderzoek
van de politie bleek dat iemand een man in grote haast
naar het station in Slough had zien lopen. Hij was
gekleed als een quaker, een lid van een bepaalde gods
dienstige sekte. Op het station in Slough bevestigde
men dit - een als quaker geklede man had een kaartje
naar Londen gekocht en had de eerstvolgende trein
genomen - ongetwijfeld met het voornemen in de drukte
van de grote stad te verdwijnen, erop rekenend dat hij
door de grote snelheid van de trein veilig was. Maar
hij vergiste zich. Want hoewel er nog maar weinig tijd
was - de trein zou binnen een kwartier in Londen aan
komen - nam de politie maatregelen die nog nooit
eerder waren genomen: ze verzond een telegram naar
het Paddington-station te Londen van de volgende
inhoud:
“Te Salthill is een moord gepleegd. Men heeft de
vermoedelijke moordenaar een biljet voor de eerste
klasse naar Londen zien nemen met de trein, die om
7 uur 42 minuten Salthill verlaten heeft. Hij is gekleed
als een quaker, in een bruine overjas, die hem tot op
de hielen hangt. Hij zit in de laatste coupé van het
tweede rijtuig van de eerste klasse.”
Met de telegraaf van Wheatstone was het niet moge
o 
lijk de letter ‘Q’ over te seinen. Daarom seinde men
‘kwaker’. Dat gaf even verwarring. Maar nog vóór de
trein Londen binnenstroomde, stond politie in burger
de moordenaar al op te wachten. De politie arresteerde
hem niet meteen, doch volgde hem. De man klom in een
omnibus, stapte af bij de London Bridge, wandelde die
over, ging een koffiehuis binnen en begaf zich later
naar een herberg. Daar vroeg de politieman hem of hij
niet die dag per trein uit Slough was gekomen. De man
ontkende dit. Omdat de politieagent de man uit de trein
had zien komen, stond deze ontkenning gelijk met een
bekentenis van de misdaad. Na zijn arrestatie bleek
dat de moordenaar in het geheel geen quaker was en
dat zijn naam John Tawell luidde. Na schuldig be
vonden te zijn, werd hij ter dood veroordeeld.
Enkele maanden later schreef een Engels familie
blad: “Onlangs reisden wij van Londen naar Slough in
een wagon vol personen, die elkaar onbekend waren.
Allen zwegen zoals dat bij Engelse reizigers de gewoonte
is. Toen wij al meer dan dertig mijlen in plechtige stilte
hadden afgelegd, zei een kleine dikke heer met een
achtenswaardig voorkomen, terwijl hij naar de palen
en draden van de telegraaf keek: “Dat zijn de koorden,
waarmee John Tawell is opgehangen”.”
Dat de telegraaf een moordenaar had achterhaald,
maakte diepe indruk op het publiek. De kranten stonden
er vol van en Wheatstones naam was op ieders lippen.
Het was deze moord te Salthill die er in niet geringe
mate toe bij droeg dat Engeland in korte tijd over een
uitgebreid net van telegraaflijnen beschikte.

Als op hersengymnastiek of een andere ‘quiz’ wordt
gevraagd wie de telegrafie heeft uitgevonden, is het
raadzaam daarop “Morse” te antwoorden, want dat
levert een punt op. Waarschijnlijk wordt dit als het
enige juiste antwoord beschouwd. Toch is het fout.
Als men een wedervraag zou mogen stellen, zou deze
kunnen luiden: “Welke telegraaf bedoelt u?” Er zijn
immers zoveel verschillende telegrafen, ook onder
de elektrische. Dus zijn er evenveel uitvinders. Maar
legenden zijn hardnekkig . . .
De Amerikaanse kunstschilder Samuel Morse was al
tijdens zijn leven een legende. Dat een kunstenaar de
wereld een telegraafsysteem schonk, dat meer dan enig
ander zou worden toegepast, is een formidabele presta
tie. Maar hoe kwam die schilder daartoe en wie was
Morse?
Zoon van een Amerikaanse predikant, die als jongen
zijn ouders hielp door met het tekenen van portretten
wat extra-dollars te verdienen. En in 1811 aan de
Royal Academy in Londen ging studeren. Toen hij na
vier jaar in Amerika terugkeerde, merkte hij dat zijn
land het te druk had en te arm én te ruw was om zich
voor kunst te interesseren. Met uitzondering van de
portretkunst - rijk geworden Amerikanen wilden zich
maar al te graag in duurzame olieverf op solide linnen
laten vereeuwigen. Morse schilderde liever wat anders,
maar hij moest leven en bovendien wilde hij met
Lucretia Walker trouwen. Hij stopte zijn palet, tubes
verf, penselen en doeken in een rugzak, kocht een op
vouwbare schildersezel en trok door het zuiden van de
Verenigde Staten, waar hij a zestig dollar per stuk
portretten schilderde. In 1818 had hij drieduizend
dollar en trouwde.
Morse had genoeg van dat ijdele portretgedoe en
achttien maanden lang werkte hij aan een enorm ge
schiedkundig tafereel voor een regeringsgebouw in
Washington. Maar hij slaagde er niet in het te ver
kopen en kwam in moeilijke omstandigheden. Toen
stierf zijn vrouw en bleef hij achter met drie kleine
kinderen. Hij voelde zich diep ongelukkig.
Om nieuwe inspiratie op te doen, ging hij weer naar
Europa en enkele jaren lang zwierf hij door Frankrijk
en Italië, genietend van de vele kunstschatten. Hij schil
derde veel en in 1832 scheepte hij zich met vele doeken
in op het zeilschip de ‘Sully’ om in zijn vaderland
opnieuw zijn fortuin te zoeken. Toen hij aan boord
ging, was hij schilder, maar hij verliet een maand later
het schip als uitvinder.
Op de ‘Sully’ was een jonge apotheker en arts uit
Boston, Charles Jackson, die om de verveling van de
lange zeereis een beetje te verdrijven de passagiers af
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en toe wat natuurkundeproefjes liet zien. Op zekere dag
demonstreerde hij een primitieve elektromagneet, toon
de hij aan dat een gewoon stuk ijzer spijkers kon aan
trekken als er een draad omheen werd gelegd waardoor
een elektrische stroom liep. De passagiers vonden het
een kostelijk stuk speelgoed, waarvan ze weinig nut
verwachtten. Maar voor Morse werd dit bescheiden
experiment een ommekeer in zijn leven! Gefascineerd
staarde hij naar het onbenullige brokje ijzer en het
kronkelend stukje draad. En door zijn geest flitste een
denkbeeld dat hem veel zorgen en strijd, maar ook
overweldigende roem zou brengen, in zijn eigen woorden geformuleerd: “Indien de aanwezigheid vani elektriciteit in elk deel van een elektrische stroomkring,
waarin een elektromagneet is opgenomen, zichtbaar
gemaakt kan worden, moet het mogelijk zijn ogen
blikkelijk berichten door middel van elektriciteit over
te brengen.”

Voor Morse wat dit een overrompelend nieuwe ge
dachte - dat vele anderen met hetzelfde idee rondliepen
en zelfs al resultaten hadden bereikt, dat wist hij niet.
Op het schip had hij ruimschoots gelegenheid over het
een en ander na te denken. Dagenlang sloot hij zich op
in zijn hut en hij maakte de ene schets na de andere.
Dat hij niets van natuurkunde of elektriciteit afwist,
daar maakte hij zich voorlopig geen zorgen over - hij
had de blijmoedige Amerikaanse levensopvatting dat
iedereen, ongeacht zijn opleiding, alles kon bereiken als
hij maar wilde. Tot nu toe had hij zich aan de schilder
kunst gewijd, maar het leek hem geen bezwaar de tweede
helft van zijn leven - hij was even over de veertig - aan
de telegrafie te besteden. De telegrafie was dat waard,
dat zag hij helder in en hij aarzelde niet daarvoor zijn
carrière als schilder van naam op te geven.
En inderdaad, “de telegrafie was het waard”, want
de wereld was rijp voor een dergelijk ultrasnel telecommunicatiemiddel - dat zag Morse duidelijk in. De
stoommachine had de grootste omwenteling aller tijden
teweeggebracht: de industriële revolutie. Wat eerst in
huisindustrie was gemaakt, ontstond nu in machtige
fabrieken met daverende machines, in snel tempo
groeiden de steden, nieuwe, veel snellere verkeersmid
delen zoals de stoomboot en de spoorwegen deden hun
intrede, op grote schaal werden spoorwegen en nieuwe
kanalen aangelegd, want de handel nam sterk toe en
het dagelijks leven werd steeds jachtiger. De kranten
met hun fors groeiende oplagen en de handel - zij
snakten naar een snellere berichtgeving! En ook in
het nog zo jonge Amerika, waar uitgestrekte gebieden
in ontginning werden gebracht, zou de telegrafie een
uitkomst zijn!
Uit de schetsen, die Morse aan boord van de ‘Sully’
maakte, blijkt hoe onkundig Morse op het gebied van
de elektriciteitsleer was - de wijze waarop hij het gal va-,
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nische element tekende, lijkt werkelijk nergens op! Maar
verrassend is dat hij toen meteen al de oplossing zag in
een papierlint, waartegen door een elektromagneet een
schrijfstift werd gedrukt.

Morse was erg zeker van zichzelf. Ja, hij was ervan
overtuigd dat de telegraaf, die hij ging maken, de ganse
wereld zou veroveren en het verhaal gaat dat hij bij
aankomst van het schip in Amerika tegen de kapitein
zou hebben gezegd: “Kapitein, wanneer u hoort dat
men over mijn telegraaf als van een wereldwonder
spreekt, bedenk dan dat dit apparaat aan boord van
het schip de ‘Sully’ is uitgevonden!”
Terug in Amerika ging Morse proberen zijn idee te
verwezenlijken. Op de zolder van het huis van zijn broer
begon hij te knutselen met een oude schildersezel, een
versleten klok en nog wat andere oude rommel. Maar
toen hij het resultaat van dagenlange arbeid op een
galvanische batterij aansloot, gebeurde er niets. En
dat was geen wonder want hij was niet op het idee
gekomen de metalen draden die hij om een stuk ijzer
had gewonden teneinde een magneet te verkrijgen te
isoleren . . .

Ten einde raad wendde Morse zich tot een natuur
kundige, Leonard Gale, die hem met raad en daad bij
stond en hem o.m. uitlegde, dat de draden geïsoleerd
moesten zijn. In twee jaren van hard werken ontstond
toen de telegraaf, zoals die hier, door Morse zelf ge
tekend, is afgebeeld en waaraan duidelijk te zien is dat
er een oude schildersezel voor is gebruikt. Een uurwerk
met een gewicht over een katrol zorgde dat een strook
papier met gelijkmatige snelheid over een rol voortbe

zaakt door het geven van schilderlessen te proberen aan
zijn kostje te komen. Hoe pover zijn bestaan was, blijkt
uit een gesprek over lesgeld, dat een oud-leerling later

woog. Tegen dat papier drukte de punt van een potlood,
dat aan een driehoekige slinger van hout was bevestigd.
Aan het midden van die slinger was een staafje ijzer
vastgemaakt en daarachter was in het midden van een
vierkant houten raam de elektromagneet gemonteerd.
Als de elektromagneet niet met de galvanische batterij
was verbonden, trok het potlood langs één rand van
het papier een rechte streep; als er wel stroom door
liep, dan trok de elektromagneet de slinger naar achte
ren en kwam de potloodstreep langs de andere rand
van het papier. Afwisselend in- en uitschakelen had
tot gevolg dat de hier afgedrukte zigzaglijntjes werden
getekend.
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De seingever - aan de onderkant van de tekening was hoogst eigenaardig en nodeloos ingewikkeld. In de
stroomkring van de batterij en de elektromagneet waren
twee bakjes met kwik - op de tekening links onderaan opgenomen en als in het kwik van elk van de bakjes
de uiteinden van een metalen draad werden gedrukt,
werd de stroomkring gesloten - werd dus de magneet
met de batterij verbonden. Dat draadje, dat contact
moest maken, zat aan het einde van een soort ‘wip’, die
beurtelings op en neer werd geduwd als men door aan
een kruk te draaien een staaf met opstaande tanden
heen en weer schoof. Die tanden vormden combinaties,
waarmee de cijfers 0 en 1 tot en met 9 konden worden
overgeseind. Zowel het codesysteem van die tanden als
de zigzaglijntjes, die ze uiteindelijk op de papierstrook
deden ontstaan, zijn hier afgedrukt.
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weergaf. “Wel, hoe staat ’t met het geld?” had Morse
hem gevraagd. De jongeman had geantwoord dat het
hem speet, maar dat hij het pas de volgende week kon
meebrengen. “De volgende week? Dan zal ik wel dood
zijn!” had Morse gezegd. De jongeman begreep er niets
van. “Ja, dood van de honger!” verklaarde Morse,
waarop de jongeman zijn ‘professor’ vroeg of hij hem
van dienst kon zijn met tien dollar. Morse zei toen:
“Tien dollar kunnen mijn leven redden!” De jongeman
nam Morse mee uit eten en deze verklaarde: “Dit is
mijn eerste maal in vierentwintig uur. Jongen, word
geen kunstenaar. Dat is een bedelaarsbestaan. Je leven
hangt af van lieden, die niets van je kunst begrijpen en
niets om je geven. Heus, een waakhond heeft het nog
beter!” De jongeman nam deze les goed ter harte
en ging bij het leger, waar hij opklom tot generaal een beroemd generaal omdat ... hij Morse met tien
dollar uit de brand had geholpen!
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Erg best werkte deze combinatie niet en dat lag
vooral aan de seingever. Het kostte Morse heel wat
hoofdbrekens iets beters te bedenken en toch was dit
eigenlijk het ei van Columbus. Dit bleek later toen hij
dank zij de vindingrijkheid van een jonge assistent tot
de juiste vorm kwam; niet anders dan een strook veer
krachtig metaal, aan één kant op een plankje geschroefd
en aan het andere uiteinde voorzien van een knop voor
de vingers en een contact, dat tegen een contact op het
plankje kon worden geduwd - een vorm van ‘seinsleutel’, die lange tijd is toegepast.
Intussen was Morse met al dat geëxperimenteer
lelijk door zijn geld heengeraakt en zag hij zich genood-

In september 1837, dus na vijf jaar aan zijn telegraaf
te hebben gewerkt, gaf Morse voor ’t eerst een open
bare demonstratie en wel op de universiteit in New
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York, waarbij hij over een afstand van 250 meter de
volgende woorden seinde: “Geslaagde proef met tele
graaf september 04 1837”. Onder de toeschouwers was
een eigenaar van een ijzergieterij, die er wel wat in zag
en die bereid was 2000 dollar in de telegraaf te steken
op voorwaarde dat zijn zoon, Alfred Vaile, assistent van
Morse werd. Morse ging graag op dat voorstel in,
temeer omdat Alfred Vaile een schrandere jongeman
met een inventieve geest was, die vele verbeteringen
invoerde.

Kort na de demonstratie bleek dat de regering bereid
was financiële steun te verlenen aan degene, die op het
gebied van de telegrafie het verst was gevorderd. Morse
kwam daarvoor in aanmerking, maar voordat hierover
een officiële beslissing kon worden genomen, kwam op
de beurs zo’n hevige financiële crisis, dat er van hulp
verlening voorlopig geen sprake kon zijn.

Diep teleurgesteld reisde Morse naar Europa in de
hoop dat men daar zijn telegraaf zou kunnen gebruiken.
Maar dit werd allesbehalve de triomftocht, die hij zich
had voorgesteld! In Engeland wees men hem erop dat
Wheatstone al voor een elektromagnetische telegraaf
had gezorgd. In Rusland deelde men hem mee dat
Schilling von Candstadt al jaren tevoren hetzelfde had
uitgevonden. In Duitsland kreeg hij te horen dat
Steinheil hem vóór was geweest. En in geen van deze
landen was men bereid hem octrooien te verlenen, die
zijn telegraaf zouden beschermen. In Frankrijk ont
moette Morse een uitvinder, die wel succes had:
Daguerre, die voortbouwend op het pionierswerk van
Nièpce de fotografie had ontwikkeld. Volkomen ge
desillusioneerd, maar met wat fotoapparatuur van
Daguerre bij zich, keerde Morse terug naar Amerika,
waar hij een kleine fotostudio opende . . .

Die fotostudio werd een mislukking en door gebrek
aan geld werden de levensomstandigheden van Morse
steeds ellendiger. Maar hoe groot de verleiding was
weer portretten van rijke ijdeltuiten te gaan schilderen,
hij wilde de telegrafie niet opgeven. Zo ploeterde hij
voort en probeerde hij een oplossing te vinden voor
wat zijn moeilijkste technische probleem was gewor
den: de reikwijdte van zijn telegraaf. Bij proeven over
wat langere afstanden had hij gemerkt dat door de
weerstand van de geleidingsdraden de stroom zo zwak
werd, dat de elektromagnetische schrijfinrichting niet
meer goed werkte. Toen al zijn probeersels op niets
uitdraaiden, wendde hij zich tot Amerika’s beste des
kundige op het gebied van de elektriciteitsleer: Joseph
Henry. Deze was teveel een geleerde om aan een toe
stel voor praktisch gebruik te werken, maar toen Morse
hem benaderde, werd hij zo getroffen door diens ernst
én pech, dat hij zich uiterst bereidwillig toonde Morse

te helpen. Punt voor punt onderwierp hij Morses tele
graaf aan een zorgvuldige analyse, verklaarde hoe be
paalde gebreken konden worden verholpen en maakte
hem duidelijk dat hoe sterk de batterij ook was, de
stroomstoten alleen over beperkte afstand krachtig
genoeg waren om het elektromagnetische sc!hrijfapparaat in werking te stellen. Op die manier zou het dus
nooit lukken grote afstanden te overbruggen. Maar,
zo zei Henry, zes jaar tevoren had hij een toestelletje
bedacht dat dit probleem volkomen oploste en waar
door telegrafie over onbeperkte afstanden mogelijk was.
Als Morse daarvan nu eens gebruik maakte . . .
Het klonk als een ongeloofwaardig sprookje en toch
was het zo simpel, dat relais, dat Henry had uitgevon
den. Het woord ‘relais’ was afgeleid van ‘relay’, de
Engelse naam voor de stations, waar de vermoeide
paarden van de postkoets werden vervangen door verse.
Bij Henry’s relais werden zwakke stroomstootjes ver
vangen door sterke. Het was niet anders dan een elek
tromagneet met veel windingen van dun draad, die een
licht hefboompje kon aantrekken dat een schakelarm
van een schakelaar vormde en zodoende een tweede
stroomkring kon sluiten en verbreken. Dit relais, deze
elektromagnetische schakelaar, schiep de mogelijkheid
elke gewenste afstand, desnoods duizenden kilometers,
telegrafisch te overbruggen, want om de zoveel kilo
meter kon men een relais in de leiding opnemen.

Morse was in de wolken over dit alles. Het vooruit
zicht dat de seinen van zijn telegraaf tot in de verste
verten zouden kunnen doordringen, schonk hem nieuwe
kracht om, ondanks alle moeilijkheden, toch door te
zetten, want de telegrafie op grote schaal moest en zou
er komen! Overeenkomstig de adviezen van Henry ging
hij samen met Alfred Vaile een beter type ontvang
toestel ontwerpen en bouwen. Hierbij trok de elektro
magneet een hefboom aan, die aan zijn uiteinde een
stalen punt had. Als er stroom door de elektromagneet
liep, drukte die punt tegen een gelijkmatig voortbewe
gende strook van een zachte papiersoort en groefde
daarin een streep. Korter of langer sluiten en verbre
ken van de stroomkring veroorzaakte op het papier
strepen en punten. . .

Strepen en punten . . . die werden Morses vermaardste bijdrage tot de telegrafie. Zijn eerste code was een
cijfercode geweest, omdat hij alleen getallen kon over
seinen. De woorden, die hij in 1837 op de universiteit
van New York had overgeseind, ‘geslaagde proef met
telegraaf september 04 1837’, hadden er in de cijfer
code als volgt uitgezien: 214, 36, 2, 58, 112, 04,
0 1837. Voor dit omslachtige systeem kwam nu een
code in de plaats, waarbij de letters werden gevormd
door combinaties van punten en strepen.
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Natuurlijk was aan het opstellen van deze code een
onderzoek voorafgegaan dat moest uitwijzen welke let
ters het meest werden toegepast. Dat bleken weer de
E en de T te zijn. Omdat die dus het meest geseind
zouden worden, kregen ze de eenvoudigste vorm: de
E werd één punt, de T één streep. Het statistisch on
derzoek had vervolgens de letters A, I, M en N aan
gewezen. Die werden voorgesteld door respectievelijk
punt-streep, twee punten, twee strepen en streep-punt.
Op deze wijze ontstond het zo bekend geworden ‘Morsealfabet’. Na nog enige veranderingen te hebben onder
gaan, kwam deze Morse-code er als volgt uit te zien:
a •—

b------c —---- d------e •
f--------

h ~~
1 ..
punt...............
komma------ — •
vraagteken • • —
ch----------------1------------------2 ---------------3 -------------

11

s
t
u
v
w

■ —

m-----n —•
o —

eindelijk bij het Congres in behandeling kwam en de
inmiddels al 52 jaar oude uitvinder, die van de pu
blieke tribune de debatten volgde, moest ervaren dat
vele congresleden felle tegenstanders van de telegraaf
waren en er een gevaarlijke grap in zagen, waarmee
de regering zich slechts belachelijk kon maken en zich
lelijk in de vingers kon snijden. Er was dus alle kans
dat het plan bij het stemmen verworpen zou worden;
bovendien zag het er naar uit dat het voor het einde
van de zittingsperiode niet eens aan stemming toe kwam
en dan zouden er weer vele maanden overheen gaan.
Omdat hij de spanning niet langer kon verdragen,
vluchtte Morse weg, betaalde zijn hotel in Washington
en reisde voor zijn laatste geld naar New York.
De volgende morgen werd hij bij zijn karig ontbijt
verrast door de komst van een charmant meisje, Anne
Ellsworth, de dochter van de directeur van het Octrooibureau, zijn beste pleitbezorger. Zij feliciteerde hem.
Morse dacht aan een lugubere grap, verzocht haar niet
met hem te spotten. Maar Anne Ellsworth, die een
grote verering voor Morse had, maakte allerminst een
spottend grapje. Zij bracht de grijze uitvinder het
overrompelend verheugende nieuws, dat de voorstan
ders de zitting van het Congres tot diep in de nacht
hadden weten te rekken, dat het plan was aangenomen
en dat de president van de Verenigde Staten met zijn
handtekening had bekrachtigd dat uit de staatskas
dertigduizend dollars beschikbaar werden gesteld voor
de aanleg van een telegraaflijn van Washington naar
Baltimore . . .
Morse was stil van geluk. Vergeten ’waren alle teleurstellingen en mislukkingen, de spot en de tegenwerking,
want dit was de officiële erkenning; van het belang
van zijn schepping, de telegraaf, die nu zijn triomftocht
kon beginnen!
De afstand van Washington naar Baltimore was 60
kilometer. Wat voor leiding zou hij nemen: onder
gronds of bovengronds? Morse en Vaile besloten de
draden, beschermd door een loden omhulsel, onder de
grond te leggen. Een jonge constructeur van landbouw
werktuigen, Ezra Cornell, ontwierp een soort ploeg om
een diepe voor in de grond te trekken, de draad er
in te leggen en de voor weer dicht te maken. Toen
op deze wijze enkele mijlen kabel waren gelegd, ging
Morse voor alle zekerheid na of de isolatie wel goed
was. Tot zijn ontsteltenis deugde er niets van en was
op vele plaatsen kortsluiting ontstaan. De fabrikant
van de kabel had duchtig geknoeid! Deze ontdekking
bracht Morse in paniek - deze knoeierij had duizen
den dollars gekost en kon wel eens tot een publiek
schandaal leiden dat alles deed mislukken!
Ezra Cornell stelde de wanhopige Morse voor, een
eenvoudige, maar degelijke bovengrondse leiding langs
houten palen te maken. Morse durfde echter geen be
slissing te nemen en vroeg het oordeel van de grote
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Dank zij Henry’s relais, het nieuwe schrijfapparaat,
dat een grote verbetering was, de ‘seinsleutel’ en de
code met punten en strepen was de telegraaf een voor
de praktijk alleszins bruikbaar apparaat geworden, zo
als Morse bij verschillende demonstraties overtuigend
kon bewijzen. Het wachten was nu op de regering, die
wel belangstelling had, maar geen besluit nam. Bij be
sprekingen in Washington was afgesproken dat aan
het Congres een bedrag van 30 000 dollar zou worden
gevraagd voor de aanleg van een telegraafverbinding
tussen Washington en Baltimore. Maar niet iedereen
was voorstander van de telegraaf; er waren ook tegen
standers, w.o. de directeur-generaal der Posterijen,
Johnson, die een systeem van expresse-postbestellingen
had opgebouwd en de telegraaf als een bedreiging van
dit winstgevende bedrijf zag. Deze meneer Johnson
deed al wat hij kon om de mogelijke concurrent tegen
te werken. Het geduld van Morse werd zwaar op de
proef gesteld en meermalen had hij zich afgevraagd
hoe hij zijn vrij kunstenaarsbestaan had kunnen op
geven voor het ellendig lot van een uitvinder. Want
tussen het aanvragen van de regeringssteun en het
toekennen daarvan verliepen zes lange jaren.
De spanning en wanhoop van Morse kwamen tot
een climax toen zijn plan in het voorjaar van 1843
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Joseph Henry. Deze adviseerde eveneens een boven
grondse leiding en die kwam toen inderdaad tot stand van ongeïsoleerd draad over halzen van gebroken fles
sen als isolator, die aan stevige houten palen waren
bevestigd. Het was de jonge Ezra Cornell, die in acht
weken eigenhandig de 64 kilometer lange leiding van
paal tot paal spande.
Op 24 mei 1844 was het werk voltooid. Wie viel de
eer te beurt als eerste te mogen seinen? Dat was Anne
Ellsworth. Zij had immers als eerste Morse meegedeeld
dat zijn plan door de regering was aangenomen! En
zo seinde Anne Ellsworth, die inmiddels het Morsealfabet had geleerd, met vaste hand van het Gerechts
hof in het Capitool te Washington naar Vaile in Baltimore de bijbeltekst: ‘De Heer heeft grote dingen bij
ons gedaan.’
De telegraaf werkte voortreffelijk, maar verwekte
lang niet de sensatie, die Morse ervan had verwacht.
Daarom hoopte hij vurig dat zich spoedig een gelegen
heid zou voordoen om te bewijzen wat de telegraaf
waard was. Hij hoefde niet lang te wachten. In Baltimore stelde de Algemene Vergadering van de Demo
cratische partij James Polk en Silas Wright kandidaat
voor respectievelijk het presidentschap en vice-presidentschap. Vaile seinde dit belangrijke nieuws onmid
dellijk naar Washington en daar haastte Morse zich
aan Wright, die een zitting van het Congres bij woonde,
te vragen of hij de kandidatuur aanvaardde. Het ant
woord was ontkennend. Dit nog belangrijker nieuws
seinde Morse terstond naar Baltimore, waar Vaile de
Algemene Vergadering tot uiterste verbazing bracht
met de mededeling dat hij zojuist uit Washington had

vernomen dat Wright de kandidatuur niet aanvaardde.
De deelnemers aan de vergadering konden hun oren
niet geloven - er was immers nauwelijks een half uur
verlopen eer ze waren klaargekomen met de stemming?
In die tijd kon men toch geen bericht van Baltimore
naar Washington en terug overbrengen? Toen echter
uren later koeriers het bericht bevestigden, begon men
te geloven in dat geheimzinnige toestel, dat men voor
dwaze fantasie had gehouden!
Zo verwekte de telegraaf van Morse al dadelijk de
opschudding, waarop Morse zijn hoop had gevestigd.
En toen de telegraaflijn voor publiek gebruik werd
opengesteld, dacht hij dat de mensen in drommen zou
den komen opzetten om berichten te laten overseinen.
Maar de belangstelling zakte snel en slechts weinigen
boden telegrammen aan. Toch wanhoopte Morse niet.
Toen hij inzag dat er van de kant van de regering
geen steun kon worden verwacht, probeerde hij mensen
te vinden, die bereid waren geld te steken in een Magnetic Telegraph Company. Dat lukte en weldra exploi-

teerde deze maatschappij een telegraaflijn tussen New
York en Philadelphia. Toen begon een Ier, O’Reilly,
die niets van telegrafie afwist, maar een knap en ener
giek zakenman was, telegraaflijnen te ‘verkopen’. Als
hij naar een stad of dorp een lijn wilde leggen, stuurde
hij daar propagandisten naar toe die het sensationele
nieuws verkondigden dat de ‘Lightning Wire’ - de bliksemdraad - in aantocht was. Deze actie sloeg in en
het benodigde geld stroomde even snel binnen als er
draden konden worden gespannen. In nauwelijks twee
jaar bracht O’Reilly duizenden kilometers telegraaf
verbindingen tot stand en toen in 1845 de oorlog met
Mexico uitbrak, flitste door de bliksemdraden het
‘laatste nieuws’ van de fronten naar de kranten, die als
eerste voor een snelle berichtgeving de fantastische mo
gelijkheden van de telegrafie hadden aangegrepen.
Maar ook de zakenlieden hadden spoedig door hoeveel
belang ze bij de telegraaf hadden. Zo seinde men bij
voorbeeld aan de kapitein van een schip in de haven
hoeveel stuks vee in aantocht waren en op welk tijd
stip de trein met vee aankwam. De jonge Ezra Cornell
richtte een onderneming op, die overal waar dit ge
wenst was, lijnen aanlegde, en bracht het tot miljo
nair. Van zijn vermogen stichtte hij de beroemde ‘Cornell-universiteit’ te Ithaca.
De telegraaflijnen liepen dwars door bossen en vel
den en vaak door de ruigste wildernis en draadbreuk
kwam natuurlijk om de haverklap voor - hetzij door
dieren, storm en omvallende bomen, hetzij door sabo
tage van Indianen of boze boeren. Het herstellen van
de lijnen gebeurde door de ‘linemen’, echte avontu
riers, die met hun geweer en hun paard een roman
tisch bestaan leidden. In vele opzichten was het nog
een chaos - soms probeerden twintig telegrafisten tege
lijk over één draad een telegram te verzenden.
Dat vele lieden volgens het Morse-systeem telegraaf
lijnen aanlegdcn zonder daarvoor Morse te betalen,
leidde tot vele processen. Maar ook waren er mensen,
die Morse een proces aandeden omdat ze meenden dat
Morse hun uitvindingen had gestolen. Daartoe behoor
de ook dokter Jackson uit Boston, die in 1832 aan
boord van de ‘Sully’ Morse met het elektromagnetisme
had doen kennis maken. En inderdaad is het heel moei
lijk om vast te stellen wat Morse nu eigenlijk zelf heeft
uitgevonden. Sommige deskundigen beweren dat hij
zich uitsluitend uitvindingen van anderen heeft toege
ëigend.
Hoe dan ook, zeker is dat het optreden van Morse
voor de verbreiding en popularisering van de telegrafie van ontzaglijk belang is geweest en dat hem
meer dan iemand anders de erenaam van ‘‘vader
vader van
de telegrafie’ toekomt. De Morse-code werd een soort
supranationaal alfabet, vooral nadat men had ontdekt
dat vele telegrafisten het geluid, dus het geklik van
de hefboom tegen de elektromagneet, vlugger en ge-

makkelijker konden opnemen dan de zichtbare tekens
op de papierstrook. Dit leidde tot de invoering van de
‘zoemer’ naast of in de plaats van het schrijftoestel,
zodat men de seinen op het gehoor kon opnemen. Zijn
grootste triomf beleefde het Morse-alfabet door de
opkomst van de radio en nog altijd vormen Morses
strepen en punten ‘de’ taal van de radiotelegrafie!
Toen de telegraafnetten zich als spinnewebben over
de aardbol verbreidden, trok Morse zich uit al dat
drukke gedoe terug en ging hij weer schilderen. Hij
was één van de beroemdste mannen op aarde gewor
den en het geld stroomde hem van alle kanten toe.
In zijn atelier stond een seinsleutel, waarmee hij tele
grafische gesprekken met vrienden op duizenden kilo
meters afstand voerde. Op zijn tachtigste jaar, in 1871,
viel hem van de ganse wereld een overweldigende hulde
ten deel. Een jaar later stierf hij - naar men zegt met
zijn hand op de sleutel, die het tijdperk van de ultra
snelle telecommunicatie had geopend.
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81 gulden per 1000 ellen
Brief van de directeur van de Hollandsche Ijzeren
Spoorweg Maatschappij

Aan Zijne Excellentie den Heer
Minister van Binnenlandsche Zaken.
’s Hage, den 21 Januarij 1845.
De aanwending van het Electro magnetismus als eene
nieuwe werkkragt in het practische leven is eene van
de schoonste denkbeelden van den tegenwoordigen tijd.
Door deze bewonderenswaardige vinding heejt het
menschelijk vernuft eene werkelijke overwinning be
haald, op tijd en afstand, die thans geene bezwaaren
meer tegen het onmiddelijk overbrengen der gedachten
opleveren. De proeven van Wheatstone bewezen dat
de electrische stroom eenen afstand van ruim 320.000
ned. mijlen in één Secunde doorloopt, zoodat deze bijna
niet bevattelijke snelheid eene werking daarstelt, die
genoegzaam als onmiddelijk kan worden aangemerkt.
De Heeren Wheatstone en Cooke zich op deze bui
tengewone hoedanigheden grondende, bragten de we
tenschappelijke wereld weldra tot overtuiging van de
mogelijkheid der daarstelling eener Electrische Tele
graaf op den Great Western spoorweg. Met reuzen
schreden ging deze vinding voorwaarts. Het te veel
zamengestelde der eerste vindingen verdween weldra
voor eenvoudiger inrigtingen. Eene enkele behoorlijk
geïsoleerde metaaldraad kon de electrische stroomen
volkomen geleiden, die de machine in werking bragten.
Wij stellen ons nu de volgende vragen voor: le. Is
het daarstellen van Electro magnetische Telegrafen,
nuttig voor den dienst der Spoorwegen? 2e. Is deze
vinding van eene niet te moeijelijke toepassing bij ons
te lande? 3e. Staan de kosten in vergelijking met het
nut, dat door denzelven kan worden verkregen? en
4e. Is eene proefneming in het groot aanteraden?
Dat het daarstellen van Electro magnetische Tele
grafen nuttig kan zijn voor den dienst der Spoorwegen,
zal bijna geen betoog behoeven. Met dit middel toch,
kan er eene onafgebrokene en dadelijke gemeenschap
worden gesteld tusschen de verschillende hoofdstations,
de Ateliers, en magazijnen eener Spoorweglinie. De te
gevene orders der hoofddirectie kunnen als in een
oogenblik op verschillende punten van den weg wor
den overgebragt. De noodig zijnde hulp voor Locomo
tieven, rijtuigen en ander materieel kan van de verst
afgelegene punten dadelijk opgevraagd worden, terwijl
de tijdingen van het afrijden en aankomen der treinen
als door een tooverslag van het eene tot het andere
einde eener spoorweglijn bekend gemaakt kan worden.
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De kosten voor eene zoodanig telegraaf worden door
den Heer Meller berekend op slechts 81 gulden per
1000 ellen (of 1 Ned. mijl), terwijl de eenvoudige
signaal machine met daarbij behoorende batterij op
50 gulden voor ieder station berekend worden. Een
som van ongeveer f 8000 zou voldoende zijn om het
systema tusschen Amsterdam en ’s Hage toe te passen.
Het is op grond van de voorenstaande beschouwin
gen dat ik de eer heb aan Uive Excellentie als het resul
taat mijner overwegingen medetedelen, dat het mij
alleszints nuttig en raadzaam voorkomt, dat door Uwe
Excellentie maatregelen worden genomen om de oprigting van Electro magnetische Telegrafen te bevar
deren, en dat het daartoe bij voorbeeld zeer kan wor
den aangeraden om deze inrigting op eenig gedeelte
van den onmiddelijk onder Uwe Excellenties beheer
staande Rijn Spoorweg te doen daarstellen. Gevende
ik mij eindelijk nog de eer aan Uwe Excellentie te
informeeren dat door mij te gelegene tijd de nodige
voorstellen bij den Raad van Administratie onzer Maat
schappij zullen worden ter tafel gebragt, ten einde op
een gedeelte van onzen Spoorweg, en wel waarschijn
lijk tusschen het station te Amsterdam en de werk
plaats der Locomotieven te Haarlem, tot eene proef
neming in het groot overtegaan.
De Ingenieur Directeur
van de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij:
(get.) F. W. Conrad.

Deze brief was de inleiding tot het gebruik van de
elektromagnetische telegraaf in Nederland. Want Con
rad zette de nodige vaart achter zijn plan en weldra
was het de vraag wie deze eerste telegraaflijn in Neder
land zou aanleggen. Het lag voor de hand dit door
een buitenlander met enige ervaring te laten doen,
maar het werd een Nederlander: Eduard Wenckebach,
die als arbeider enkele jaren in een fabriek van natuur
kundige instrumenten in Duitsland had gewerkt, aan
het Polytechnicum te Wenen had gestudeerd en daarna
Gausz, Weber en Steinheil had leren kennen. Als assis
tent van Steinheil kreeg hij ervaring met de telegrafie.
Was Wenckebach eerzuchtig of in de eerste plaats op
financieel voordeel bedacht geweest, dan zou hij zich
als knap vakman in Engeland een mooie toekomst heb
ben kunnen scheppen. Maar hij voelde zich verplicht
zijn talenten in dienst van Nederland te stellen en
vestigde zich in Amsterdam als fabrikant van natuur
kundige instrumenten. Helaas floreerde zijn zaak niet
erg.
Wenckebach pleitte in vlugschriften en voordrachten
ijverig voor de invoering van telegrafie in Nederland.
Van Conrad kreeg hij zijn kans en bij wijze van proef

legde hij langs de eerste spoorweg in Nederland, de
in 1839 gereed gekomen verbinding AmsterdamHaarlem, een telegraaflijn: één enkele ijzerdraad, 3’/^
mm dik over dennehouten palen met in de kop een
gleuf, waarin de draad kon rusten. Echte isolatoren
waren te duur, daarom volstond Wenckebach met een
bekleding van de gleuf met een lapje gomelastiek. Die
gleuf werd voor bescherming tegen de regen overdekt
door een goed geteerde ijzeren plaat. Op zeven plaat
sen hing de draad slechts 1,24 meter boven de grond

gen van de ‘letters’ kan men onmeetbaar klein noemen:
het blijkt dat een zelfs ongeoefende zeker 15 a 16 let
ters per minuut kan overbrengen, terwijl bij eenige
meerdere oefening dat getal wel tot 24 a 28 zal kun
nen worden verhoogd.’
Aangezien de telegraafverbinding goed werkte en de
proef dus geslaagd mocht worden genoemd, werd de
lijn doorgetrokken naar ’s Hage, zoals men in die tijd
’s Gravenhage afkortte. Zodra deze lijn klaar was,
vroeg de Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij
aan de regering toestemming om de telegraafverbin
ding voor publiek gebruik open te stellen. Toen nu vele
maanden voorbijgingen zonder dat er antwoord kwam,
besloot men de regering uit haar tent te lokken. Men
verzocht de president-commissaris van de Nederlandsche Handel-Maatschappij een bericht van Amsterdam
naar Den Haag te laten seinen. Dat gebeurde op 18
maart 1847 - een telegram over de koffieveilingen: het
eerste openbare telegram in Nederland! Wat men ver
wacht had, geschiedde: de regering moest nu ‘ja’ of
‘nee’ zeggen. Ze zei ja, gaf dus haar toestemming, onder
het voorbehoud dat deze toestemming zou worden
ingetrokken als bleek dat de belangen der Posterijen
door het nieuwe communicatiemiddel werden geschaad.
Inmiddels was men er al toe overgegaan om de
telegrafie te gebruiken voor het melden van de aankomst
van, nee, niet Sinterklaas, maar van de nieuwe haring!
Haarlem maakte een goede beurt door de reizigers
eerste klasse tegen betaling van een kwartje toe te staan
de telegraafinstallatie op het station te bezichtigen . . .

Hoe bang de regering was dat haar postdienst met
paarden concurrentie zou worden aangedaan, bleek
niet alleen door haar houding tegenover de telegraaf,
maar ook door haar voornemen het Algemeen Handels
blad een proces aan te doen omdat deze voortvarende
krant tijdens de februari-revolutie in Frankrijk een
postduivendienst met Parijs in het leven had geroepen,
die de berichten heel wat sneller overbrachten dan de
koeriers te paard. Natuurlijk waren de kranten er als
de kippen bij om van de telegraaf gebruik te maken,
vooral toen het net werd uitgebreid. De Nederlandse
Telegraafmaatschappij, die was opgericht, begon met
de aanleg van een telegraaflijn tussen Amsterdam en
Nieuwediep bij Den Helder. De apparaten, die daarbij
werden gebruikt, werkten volgens het systeem Morse.

teneinde spanningen te kunnen meten of er een seintoestel op te kunnen aansluiten. Omdat de overspan
ning van het Spaarne wegens de scheepvaart moeilijk
heden opleverde, liet Wenckebach een ijzeren buis op
de bedding zinken, waardoor een geïsoleerde koper
draad liep. De seintoestellen werden in Wenckebachs
werkplaats geconstrueerd en kwamen overeen met de
wijzer telegraaf van Wheatstone.
Eind mei 1845 werd de lijn voltooid en in juni in
gebruik genomen. Het Algemeen Handelsblad schreef
hierover: ‘Het tijdsverloop, nodig voor het overbren-

Nederland was één der eerste landen op het Europese
vasteland, waar de telegraaf voor publiek gebruik werd
opengesteld. Vele regeringen durfden daar jarenlang
niet toe overgaan omdat zij vreesden dat als ‘jan en
alleman’ zo maar met bliksemsnelheid berichten kon
overzenden, dit de veiligheid van de staat in gevaar
zou kunnen brengen. Maar niets kon de vooruitgang
tegenhouden. In 1849 bezat onze wereld 48 telegraaf57

kantoren en was de gezamenlijke lengte der telegraaf
lijnen 3800 kilometer. In twee jaren tijds waren deze
getallen verdubbeld, tien jaar later, omstreeks 1860,
waren er al ruim 3000 telegraafkantoren en bijna
100 000 kilometer aan leidingen, in 1880 respectie
velijk 30 000 kantoren en 500 000 kilometer aan tele
graaflijnen!

vooral de Duitse ingenieur Werner von Siemens, die
prachtige prestaties leverde. Zijn wijzertelegraaf met
drukknopbediening werd de beste, die er ooit is ge-

In alle landen waren ‘uitvinders’ bezig betere tele
graaftoestellen te bedenken. Voor vakkundige knutse
laars lag op dit gebied een vruchtbaar arbeidsterrein
en heel wat interessante constructies zijn <daaruit voortgekomen. In Engeland en Frankrijk bleef men de voorkeur geven aan wijzertelegrafen, waarbij dus aan de

Morse-schrijjtoestel

JTerner von
Siemens

bouwd. De Amerikanen voelden niet veel voor wijzertelegrafen; zij waren voorstanders van telegraafontvangers, die de seinen op papier zetten. Favoriet was hier
het schrijftoestel van Morse, waarin de stalen pen, die
in het papier strepen en punten kraste, was vervangen
door een rubber wieltje, dat voortdurend met inkt werd
bevochtigd en dat de punten en strepen heel duidelijk
optekende. Daarnaast werd ook veel gebruik gemaakt
van de ‘buzzer’ oftewel ‘sounder’, de zoemer, voorzien
van een klankkast, waarmee men de signalen op het
gehoor kan opnemen. Uit de felle concurrentiestrijd die
tientallen jaren lang tussen de verschillende systemen
werd gevoerd, kwam het Morse-systeem als overwin
naar - Morses schrijf toestel werd op den duur meer
gebruikt dan enig ander telegraaftoestel.

ontvangzijde een wijzer over een wijzerplaat met let
ters en cijfers ronddraaide en telkens op de overge
seinde letter bleef stilstaan. Behalve Wheatstone was het
58

Toen de elektromagnetische telegraaf zijn zegetocht
nog maar nauwelijks was begonnen, waren er al lieden
die droomden van een toestel, dat de ontvangen seinen
geheel automatisch als drukletters op papier zette.
Siemens, Morse, Vaile, Wheatstone, Cook en vele an
dere knappe koppen hebben hun beste krachten ge
geven om deze droom tot werkelijkheid te maken, maar
de eerste die hiervan echt een succes wist te maken,
was de Amerikaan David Hughes. Deze muziekleraar
schonk de wereld een druktelegraaf, waarmee men
seinde alsof men piano speelde, terwijl het ontvangen
weinig verschilde van het lezen van een boek. Tegen
over deze speelse eenvoud stond echter een bijzonder
ingewikkelde constructie en pas toen Hughes, die in
Amerika weinig bijval vond, naar Europa reisde en
een der beroemdste Franse werktuigkundigen aan zijn
toestel liet dokteren, ontstond het apparaat, dat voor
de praktijk bruikbaar was.

Zoals uit de afbeelding blijkt, hield de druktelegraaf
van Hughes het midden tussen een piano en het inwen
dige van een klok. De seingever had een klavier met
28 witte en zwarte toetsen: 26 voor de letters van het
alfabet, één voor de punten en één voor de spatie het wit tussen twee woorden. De zwarte toetsen dien
den tevens voor de cijfers. In het zendtoestel en in het
ontvangtoestel draaien met precies dezelfde snelheid
twee wielen, aangedreven door een uurwerk. Het wiel
in de ontvanger heeft aan de buitenkant de 28 tekens
en letters, die daarop in reliëf zijn aangebracht - zoals
bij een schrijfmachine. Tegen dit wiel, het typenrad,

draait een rol met inkt, die de letters voortdurend
vochtig houdt. Wordt het papier nu even tegen het
draaiende typenrad gedrukt, dan verschijnt op het
papier de letter, die op dat moment aan de beurt was.
Het even snel ronddraaiende wiel in de ontvanger
heeft een contactarm, die zonder ze te raken, draait
over 28 in een cirkel opgestelde contacten, die elk
een letterteken vertegenwoordigen. Drukt de telegrafist
de toets van de letter M in, dan schiet het contact, dat
bij de letter M hoort, een eindje uit waardoor de rond
draaiende schakelarm het contact M raakt. Hierdoor
wordt de stroomkring gesloten net op het moment dat

in de ontvanger de letter M van het typenrad aan de
beurt is en een elektromagneet zorgt er dan voor dat
op dit moment het papier tegen het met inkt bevoch
tigde typenrad wordt gedrukt. Zodra in de zender de
draaiende schakelarm het contact M had aangeraakt,
was het in zijn oorspronkelijke stand teruggeschoten.
Seinde de telegrafist vervolgens een E door de toets E
in te drukken, dan had dat natuurlijk niet onmiddellijk
het sluiten van de stroomkring tot gevolg. Door de
mechanische koppeling - een hefboom - van elke toets
met één van de 28 contacten verhief het contact E
zich iets boven de andere contacten en pas als de

draaiende schakelarm dat contact E bereikte, werd de
stroomkring gesloten en kwam in de ontvanger de
elektromagneet in werking, waardoor het typenrad
tegen het papier werd gedrukt - precies op het moment
dat de letter E voorstond aangezien de schakelarm
in de zender en het typenrad in de ontvanger precies
gelijk rondwentelden.

De schakelarm en het typenrad moesten niet alleen
even snel draaien, maar ook op hetzelfde moment be
ginnen, d.w.z. ze moesten gelijktijdig op bijv, de A
staan. Evenals bij de eerste telegraaf van Chappe en an
dere telegrafen, die op het gelijk - synchroon - lopen van
twee uurwerken berustten, klopte die ‘synchronisatie’
lang niet altijd, maar bij de druktelegraaf van Hughes
konden die afwijkingen gemakkelijk worden verholpen.
Er was de afspraak dat als men ging seinen, men be
gon met een reeks a a a a a a. Verscheen nu op het
papierlint van de ontvanger b b b b b b, dan verstelde
men het typenrad, tot er a a a a a a op het papier
kwam. Maar het kon ook zijn dat het ene uurwerk
sneller of langzamer dan het andere liep en er op het
papier abcdefofzyxwvu verscheen. In dat
geval veranderde men met een andere stelschroef de
snelheid van het uurwerk in de ontvanger tot deze
netjes a a a a a a afdrukte.

Met de druktelegraaf van Hughes, waarop in 1855
octrooi werd verleend, kon men veel sneller seinen
dan met de Morse-telegraaf, waarmee men nog geen
duizend woorden per uur kon overseinen. Een geoefen
de beambte haalde met de druktelegraaf wel veertig
woorden per minuut - dat is meer dan dubbel zo snel!
Bij de ontvanger hoefde men niet anders te doen dan
de strook met de gedrukte tekst af te scheuren en op
een velletje papier te plakken - het telegram was dan
gereed voor bezorging. Door op een pedaal te druk
ken, bracht de telegrafist een tientallen kilo’s wegend
gewicht, waarop het uurwerk liep, omhoog, hetgeen
nogal vermoeiend was! Op de Nederlandse telegraaf
kantoren hebben druktelegrafen van Hughes heel lang
dienst gedaan, nl. van 1867 tot . . . 1950! Het jaar
1922 was met 335 van dergelijke druktelegrafen in
Nederland het topjaar - sinds 1937 werden ze gelei
delijk door moderner verresch rij vers vervangen.
In 1801 duurde het éénentwintig dagen eer het
bericht van de dood van Paul I, tsaar van Rusland,
per koerier naar Londen was overgebracht. De tijding
van het overlijden van tsaar Nicolaas in 1855 werd
na vier uur en 15 minuten in Londen ontvangen. Wat
weken duurde, werd in een halve eeuw een kwestie
van uren. En het kon nog sneller en vooral nog verder,
nog veel verder, want de grote pioniers rustten niet
eer de telegraaflijnen het ene continent met het andere
verbonden en de ganse aardbol omspanden!
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De slag om de Atlantische
Oceaan
Wat in onze tijd de ruimtevaart is, was in het midden
van de vorige eeuw de transatlantische telegrafie: een
stoute fantasie, waaraan niettemin met de grootste ijver
werd gewerkt. Het grote probleem was: de isolatie!
In 1840 stelde Wheatstonc het Engelse Lagerhuis voor
een telegrafische verbinding tussen Engeland en het
vasteland tot stand te brengen. Hij nam proeven met
in elkaar gevlochten koperdraden, omgeven door ge
teerd touw, maar daar kwam niets van terecht. Ook de
andere isolatiematerialen, waarover men in die tijd be
schikte - was, schellak, katoen en een soort rubber,
caoutchouc -, waren niet bestand tegen de inwerking
van het zeewater. Pas toen door een arts uit Singapore
voor ’t eerst guttapercha, een rubbersoort, die bestand
was tegen zout water, was ingevoerd en Werner von
Siemens een pers had bedacht, waarmee metaaldraden
door een gelijkmatig dik en naadloos omhulsel van
guttapercha omgeven konden worden - toen pas maakte
de onderzeese telegrafie een kans.
Op 28 augustus 1850 begon een gewaagde onder
neming: het leggen van de eerste kabel van Engeland
naar Frankrijk. Aan boord van de stoomboot Goliath
bevond zich een trommel, waaromheeen 45 kilometer
met guttapercha omgeven koperdraad was gewonden de eerste 150 meter waren versterkt met lood om de
kabel tegen de branding en de rotsen te beschermen.
Heel langzaam stoomde de Goliath in de richting van
Calais - het afrollen van de kabel verliep voortreffelijk op regelmatige afstanden werd de kabel verzwaard met
loden gewichten om hem tot de bodem te doen zinken.
Het water was 50 a 75 meter diep. De Goliath had een
telegraaftoestel aan boord en daarmee meldde men via
de kabel aan het telegraafstation te Dover, waar zich
een grote menigte had verzameld, de vorderingen van
de onderneming. Spannende uren volgden en steeds
vroeg men zich af of de kabel het zou houden. Maar
het bleef goed gaan en ’s avonds om acht uur steeg er
een wild gejuich uit de menigte op, toen telegrafisch uit
Calais werd gemeld dat de kabellegging met succes was
voltooid. Helaas was de vreugde van korte duur, want
toen men kort daarop aan president Bonaparte een
begroetingstelegram wilde sturen, bleek dat de verbin
ding was verbroken. Toen deed het verhaal de ronde,
dat een visser uit Boulogne de kabel had opgevist en in
de mening verkerend dat hij een zeeslang had opge
haald, de kabel met een bijl stukgehakt. Aannemelijker
is dat de kabel op de scherpe rotsen bij de Franse kust
was beschadigd.
Hiermee was een bedrag van honderdduizenden gul-

en Calais telegrammen gewisseld, die uitstekend óver
kwamen. Een week later verving men de hulpkabel door
een normale en eind 1851 werd op plechtige wijze de
onderzeese telegraafverbinding tussen Engeland en het
continent ingewijd - niet alleen met een luisterrijk
feestmaal, maar ook door een daverend schot van een
kanon in Dover, dat werd afgevuurd door een druk op
een seinsleutel in . . . Calais!
De kabel werkte voortreffelijk en was zo duurzaam,
dat hij tot in de twintigste eeuw werd gebruikt. Het
succes van deze eerste onderzeese telegraafverbinding
had tot gevolg dat binnen drie jaar vijftien andere
onderzeese kabels werden gelegd, o.m. tussen Engeland
en Ierland, België én... Nederland; 600 meter ten
zuiden van de vuurtoren in Scheveningen kwam de
elektrische zeeslang aan land. Maar wat waren deze
betrekkelijk korte verbindingen door ondiepe zeeën
vergeleken bij het denkbeeld een duizenden kilometers
lange kabel te leggen door de diepten van de Atlanti
sche Oceaan?
Maar dat was immers een hersenschim? Zoiets kon
toch nooit worden verwezenlijkt? Een onderzeese kabel
woog meer dan duizend kilogram per kilometer. Een
transatlantische kabel zou dus vele miljoenen kilo
grammen wegen. Op wat voor schip zou men een kabel
van duizenden kilometers lengte en met zulk een enorm
gewicht kunnen onderbrengen? En dan: was de oceaan
niet duizenden meters diep en had de bodem op vele
plaatsen niet veel weg van een hooggebergte met steile
toppen en dalen? Hoe zou men over die onderzeese
bergtoppen ooit een kabel kunnen spannen? En waren
daar onder water geen stromingen, krachtig als een
storm? Trouwens, hoeveel zou een dergelijke onderne
ming niet kosten? Miljoenen! Welnu: wie zou zo gek
zijn miljoenen aan een hersenschim te wagen - miljoenen
zo maar op goed geluk in de meest letterlijke zin in zee
te gooien? Bovendien was het zeer de vraag of de seinen
over een afstand van duizenden kilometers nog waar
neembaar waren. Het was immers onmogelijk onderweg
relais in de kabel op te nemen . . .
Wat eerst een hersenschim leek, werd het grootste
technische waagstuk van de negentiende eeuw. Want
die grimmige Atlantische Oceaan met zijn stormen en
ijsbergen vormde zo’n uitdaging aan de ingenieurs,
dat ze zich gedwongen voelden slag te leveren. De
admiraal, die deze slag om de Atlantische Oceaan zou
leiden, was Cyrus Field, een koopman, die op zijn
vijfendertigste jaar in de papierhandel genoeg ver
diend had om ‘stil’ te gaan leven. Maar terwijl hij zich
op een rustig bestaan voorbereidde, werd hij zo ge
grepen door het fantastische denkbeeld van de trans
atlantische telegraafverbinding, dat hij er zijn naam,
zijn vermogen en zijn ganse persoonlijkheid voor in de
waagschaal stelde.
Als een bezetene stortte hij zich in de problemen en
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dens naar de haaien, maar tevens was dit een leerzame
les geweest. Behalve van een goede isolatie moest een
zeekabel van een sterke mechanische bescherming wor
den voorzien en in 1851 werd dan ook een vierdradige
guttaperchakabel tussen Dover en Calais gelegd, die
voorzien was van een omhulsel van touw, gedrenkt in
teer en vet, en 6 millimeter dikke ijzerdraden. Deze
kabel, die 150.000 gulden kostte en 2000 kilo per
kilometer woog, werd in drie weken vervaardigd en in
één dag gelegd. Maar ook deze onderneming liep bijna
op een mislukking uit. Toen men nog een kilometer van
de Franse kust verwijderd was, ontdekte men dat de
kabel op was! Het werd donker, de zee was onstuimig
en de kabel trok zo krachtig aan de boot, dat deze
dreigde om te slaan. Men moest daarom besluiten de
kabel aan zijn lot over te laten. Men bevestigde een boei
aan het uiteinde ervan en liet hem voorzichtig in de
diepte zinken. Terwijl men duizend angsten uitstond
dat de kabel zou losslaan, voer men naar Calais, maakte
daar een hulpkabel en keerde een dag later terug naar
de boei. De kabel werd zonder moeite opgehaald, met
de hulpkabel verbonden en daarmee bereikte men ten
slotte de Franse kust. Onmiddellijk werden tussen Dover
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gelukkig ontpopte hij zich als een geniaal organisator.
De eerste vraag, waarop antwoord moest worden
gegeven, luidde: hoe verloopt de bodem van de Atlan
tische Oceaan en waar moet de kabel worden gelegd.
Cyrus Field zocht en vond de expert op dit gebied:
Matthew Maury. Deze had jarenlang aan de schepen
formulieren meegegeven, waarop dagelijks gegevens
over de windrichting en -kracht, de temperaturen van
het water en de lucht, de afwijking van het kompas,
de barometerstand en nog andere gegevens moesten
worden ingevuld. Aan de hand van deze gegevens had
hij een wetenschappelijke studie van de wind en de
zeestromingen op de Atlantische Oceaan gemaakt, die
hem in staat stelde de schepen dusdanige routes aan te
wijzen dat de gemiddelde vaartijd van New York naar
San Francisco om Kaap Hoorn van 180 dagen terugge
bracht kon worden tot 133 dagen - een besparing van
bijna zeven weken! Deze Matthew Maury had ook
talloze dieptemetingen, dus peilingen laten doen en de
resultaten daarvan had hij verwerkt tot een topografi
sche kaart van de zeebodem van de Noord-Atlantische
Oceaan. Uit deze kaart bleek dat zich tussen Ierland en
Newfoundland een tamelijk vlak gebied uitstrekte, dat
zo geschikt was voor het leggen van een telegraafkabel,
dat hij deze onderzeese vlakte ‘telegraafplateau’ noemde.
De diepte varieerde van 3000 tot 4000 meter.
De tweede vraag luidde: kan men zonder gebruik te
maken van relais telegrafisch afstanden van duizenden
kilometers overbruggen? De expert, die zich met dit
vraagstuk ging bezighouden, was de grote Britse
natuurkundige William Thomson, die later - in de adel
stand verheven - Lord Kelvin, maar ook wel ‘Lord
Kabel’ werd genoemd. Deze briljante Schot ontwierp
het probleem aan een diepgaande studie en merkte dat
zich ernstige problemen zouden voordoen. Zoals men
bij de onderzeese kabels tussen Engeland en andere
landen al had opgemerkt, vormden de telegraafdraad
en het omringende water een reusachtige condensator,
die dus elektrische ladingen vasthield en de pauzes
tussen de opeenvolgende stroomstoten opvulde, hetgeen
zeer storend was en een snel tempo van de seinen
onmogelijk maakte. Deze storende invloed was heviger
naarmate de kabel langer was. Bovendien zouden de
seinen door de weerstand van de kabel zeer zwak
worden. Maar voor deze en nog andere technische pro
blemen vond Thomson op den duur de juiste oplossing.
En wat vooral prijzenswaardig was: dat hij zich als
man van de wetenschap met hart en ziel inzette voor
een onderneming met een zo praktisch doel als het over
brengen van berichten!
In mei 1854 kwam de 'New York, New Foundland &
London Electric Telegraph Company' met een kapitaal
van vier miljoen gulden tot stand. Cyrus Field, de
onvermoeibare organisator, reisde naar Engeland om
daar overleg te plegen met kabelfabrikanten. Mede vol
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gens de adviezen van Thomson werd een kabel ontwor
pen en toen begonnen de tegenslagen. Voor de verbin
ding van Newfoundland met het vasteland van Amerika
was een kabel van 90 kilometer nodig. Maar het
leggen daarvan werd een mislukking. Pas een jaar
later, in 1856, kwam deze verbinding tot stand, doch
dit kleine stukje had al meer dan twee miljoen dollar
gekost! Er was meer geld nodig en dat kwam uit
Engeland. Het Amerikaanse congres stelde het grootste
schip van de marine, de Niagara, alsmede een kleiner
schip te beschikking; de bijdrage van de Britse regering
bestond eveneens uit twee schepen, de Agamcmnon en
de Leopard. De kabel werd bijna drie centimeter dik
en bestond uit een koperen kern van zeven draden, een
guttapercha-omhulsel van vijftien millimeter, een man
tel van geteerde hennep en een omhulsel van snoeren
ijzerdraad. Twee Engelse fabrieken deden er slechts
vier maanden over om de meer dan 4000 km lange
kabel te vervaardigen - het is waarschijnlijk dat de haast
een ongunstige invloed op de kwaliteit van de kabel
heeft gehad.
Op 14 augustus 1857 kwamen de vier schepen
te zamen bij Valentia aan de westkust van Ierland. De
Niagara en de Agamemnon hadden elk de helft van de
kabel aan boord. De opzet was dat eerst de Niagara
haar stuk van de kabel zou leggen, dat midden op de
oceaan de twee kabels met elkaar zouden worden ver
bonden en dat de Agamemnon de kabellegging zou vol
tooien. Nadat de Niagara in vier dagen meer dan 500
kilometer van de kabel in het water had laten zinken,
liep bij een zeediepte van 3600 meter de kabel zo snel
van zijn trommel, dat de reminrichting het niet langer
kon houden met als gevolg dat de kabel brak en ver
dween. Het was onmogelijk de kabel op te vissen en
daarmee was een half miljoen gulden naar de haaien.
Voldoende reservekabel was er niet en met de vlag
halfstok keerden de schepen terug in Ierland.
De eerste transatlantische kabellegging werd dus
een volslagen mislukking. Maar daardoor liet Cyrus
Field zich niet ontmoedigen en nog geen jaar later
startte men voor een nieuwe poging. Ditmaal begon de
kabellegging echter in het midden op de oceaan. Hier
zouden de twee helften van de kabel met elkaar worden
verbonden, waarna de Niagara in de richting van New
foundland en de Agamemnon oostwaarts, naar Ierland
koers zou zetten. Deze methode had grote voordelen:
men zou bij breuk de kabel niet verliezen, daar men
hem weer op kon halen, en de schepen konden via de
kabel telegrafisch met elkaar in contact blijven. Profes
sor Thomson, die zich aan boord van de Agamemnon
bevond, had met behulp van een spiegelgalvanometer
een inrichting geconstrueerd waarmee men voortdurend
kon controleren of de kabel nog in orde was. Zou
er ergens iets gebeuren met de isolatie, dan werd
dit onmiddellijk door het beweeglijk lichtvlekje van

de spiegelgalvanometer gesignaleerd - bovendien kon
Thomson daarmee meten op hoeveel kilometer afstand
de isolatie ondeugdelijk was geworden.
Het beroemde Engelse dagblad The Times had
enkele verslaggevers aan de expeditie toegevoegd opdat
dezen het historisch gebeuren journalistiek zouden vast
leggen. Het volgende is ontleend aan wat de verslag
gever aan boord van de Agamemnon schreef:
“Dinsdag 27 juli was het weer zeer fraai en kalm;
men ging daarom zonder tijd te verliezen over tot het
lassen van de kabel. Men bracht het eind van de kabel
van de Niagara over op de Agamemnon. Tegen de
middag was deze bewerking voltooid. Op de plaats van
de las was de kabel door lood verzwaard. Bij het zinken
raakte het lood echter los en viel in het water. Men had
toen juist niets anders bij de hand dan een gewicht van
32 pond; men bevestigde dit aan de las en wierp toen
de kabel zonder enige omhaal in zee - zonder dat dit
dus bijzondere aandacht trok. Men liet 210 vademen
(bijna 400 meter) kabel schieten opdat de las diep
genoeg onder water zou zijn en daarop werd het sein
tot vertrek gegeven, verwijderden de Niagara en de

Het aan land brengen van een kabel

Agamemnon zich in tegenovergestelde richting - drie
uur zeer langzaam varend, daarna sneller, tot vijf
knopen.”

“Kort na zes uur zag men een zeer grote walvis snel
het schip naderen; het sloeg het water met zijn staart,
zodat het schuim om hem heen spatte. De walvis zwom
recht op de kabel aan, maar beschadigde hem gelukkig
niet. Kort na acht uur ontdekte men een gebrek aan
het gedeelte van de kabel dat op het dek lag afgerold.
Er was geen ogenblik te verliezen, want de kabel liep
zo snel af dat het beschadigde gedeelte in ongeveer
20 minuten over boord zou gaan en de ondervinding
had geleerd dat het onmogelijk was de loop van de
kabel of zelfs van het schip te stuiten zonder gevaar te
lopen dat het ganse afwindingstoestel brak. Juist op het

ogenblik dat de reparatie bijna verricht was, berichtte
professor Thomson, dat de kabel de elektrische stroom
niet meer doorliet, maar dat de isolatie nog goed was.
Men meende natuurlijk dat de stroom door het bescha
digde stuk werd gestuit en daarom hakte men dit
dadelijk af teneinde de beide einden aaneen te lassen.”
“Tot aller ontsteltenis evenwel toonde de spiegelgalvanometer aan dat de stroom gestuit werd in een
punt van de kabel, dat reeds op 80 mijlen afstand in
het water was. Geen seconde was nu te verliezen, want

het gedeelte van de kabel, waarvan men het stuk had
afgehakt, zou weldra afgewonden zijn, en vóór dit ge
beurde, moest het lassen, een langdurig en moeilijk
werk, verricht zijn. Men liet het schip stoppen en ver
traagde de loop van de kabel zoveel als zonder gevaar
kon geschieden. Toch scheen het onmogelijk, zelfs al
werkte men nog zo ijverig, tijdig gereed te zijn.”
“Alle schepelingen stonden nu tussendeks om de
opgerolde kabel bijeen en zagen met ongerustheid
vadem na vadem verdwijnen terwijl het ogenblik nader
de waarop het stuk onder de handen der arbeiders zou
worden weggesleept. De arbeiders haastten zich zoveel
mogelijk, daar zij begrepen dat leven of dood van de
onderneming van hen afhing. Toch was al hun inspan
ning vruchteloos en toen moest men het laatste hulp
middel te baat nemen: nl. de loop van de kabel te
stuiten, zodat het schip hieraan enige minuten als ’t
ware bleef hangen. Gelukkig hoefde dit niet lang te
duren, want de spanning nam steeds toe en had het
afbreken van de kabel onvermijdelijk tot gevolg moeten
hebben.”
“Toen deze bewerking was geschied en men de kabel
weer kon uitvieren, week allengs de angst voor kabelbreuk, maar: de doorgang van de elektrische stroom
werd nog steeds verhinderd. Men besloot daarom zo
langzaam mogelijk af te winden en, alvorens het werk
als geheel mislukt te beschouwen, zes uren te wachten
om te zien of de stroom vanzelf niet weer te voorschijn
zou komen. Met de grootste ongerustheid sloeg men de
uitslag van de spiegelgalvanometer gade en toen men
gewaar werd dat deze niet de minste stroom aangaf,
meende men dat de kabel gebroken of het isolerend
bekleedsel was beschadigd . . .”
“Groot was dan ook de verrassing toen na enige tijd
de storing ophield en de seinen van de Niagara regel
matig óverkwamen. Ondanks de vreugde was het ver
trouwen in de hele onderneming echter zwaar geschokt,
want men begreep dat een dergelijke storing zich elk
moment kon herhalen.”
“Vrijdag de 30ste ging alles goed. Het schip liep
vijf knopen, de kabel zes. Vanaf het schip maakte de
kabel een hoek van vijftien graden met de horizon; de
dynamometer wees een spanning van 800 tot 850 pond
aan. Tegen de avond woei het vrij hevig en liet men
alle zeilen neer. De wind was tegen en het schip ver
bruikte zoveel steenkool dat het zich liet aanzien dat
men, om Valentia te bereiken, de masten als brandstof
zou moeten gebruiken. Zaterdag was de wind gun
stiger, maar tegen de nacht werd de zee zo hoog dat
men vreesde dat de kabel het niet meer lang zou uit
houden. Maar ondanks de huizenhoge golven bleef de
kabel ongedeerd en daalde regelmatig in zee, slechts
een lichtende lijn achter zich latend.”
“Zondag was het weer nog steeds even ongunstig, de
lucht was vol zware wolken. Tegen de middag waren

van de kabel aan wal gebracht en werd deze in een
uitgegraven geul gelegd en naar het telegraafkantoor
geleid. Kanongebulder verkondigde dat de telegrafische
gemeenschap tussen de Oude en de Nieuwe Wereld tot
stand was gebracht.”
Tot zover het relaas van de verslaggever van de
Times. Toen aan de andere kant van de oceaan de
Niagara de kust van Newfoundland bereikte, ging
Cyrus Field om acht uur ’s avonds aan wal, liep meer
dan twintig kilometer naar het dichtstbijzijnde telegraaf
station, dat hij om half drie ’s nachts bereikte en trof
snel de voorbereidingen voor het doorverbinden van de
transatlantische kabel met de meer dan duizend kilo
meter lange telegraaflijn naar New York. Via deze lijn
zond hij telegrammen aan de kranten en aan de presi
dent van de Verenigde Staten, die hij ervan in kennis
stelde dat zodra de kabel met de telegraaflijnen over
land was doorverbonden, koningin Victoria van Enge
land hem telegrafisch zou groeten.
Het bericht dat het reuzenwerk met succes was vol
tooid, bracht het publiek dat steeds aan de goede afloop
had getwijfeld, in waanzinnige geestdrift. Overal in het
land vierde men daverende feesten. Dichters schreven
hooggestemde verzen over de tijdingen, die nu met de
snelheid des bliksems onder de onmetelijke oceaan door
schoten, klokken werden geluid, lofliederen gezongen,
vuurwerk afgestoken en in toespraken werd jubelend
gesproken van een nieuw tijdperk, waarin de Oude en
Nieuwe Wereld hechter dan ooit met elkaar verbonden
waren en er niet anders dan vrede zou heersen.
Iedereen juichte, behalve de telegrafisten en technici
aan weerszijden van de transatlantische kabels. Die
kregen het gevoel dat wat juist geboren was, op ’t punt
stond te sterven. Want de seinen kwam zwak en onregel
matig door, ook toen men hogere spanningen ging
gebruiken. Twee uren van herhalen en nog eens her
halen waren nodig eer de boodschap van koningin
Victoria overkwam: “De koningin wenst de president
geluk te wensen met de gelukkige voltooiing van
die grootse internationale onderneming, waarvoor de
koningin steeds de levendigste belangstelling aan de dag
heeft gelegd.”
Dit telegram deed de feestvreugde nog stijgen. Cyrus
Field werd in triomf meer dan tien uur lang door New
York gedragen, alles wat in deze stad geluid kon
maken, mengde zich in de kakofonie van stoomfluiten,
kerkklokken, kanongebulder en vuurwerk.
Maar terwijl men danste en hoste om de overwinning
op de oceaan te vieren, stierf daar in donkere diepten
van het koude zeewater de eerste transatlantische kabel
en kwamen de seinen, die steeds zwakker waren ge
worden, in het geheel niet meer door. De isolatie moest
zijn aangetast en wat men ook probeerde, niet hielp.
Zo laaiend de feestvreugde was geweest, zo bitter was
nu de teleurstelling . . .

we op 52 graden noorderbreedte en 23 graden wester
lengte, zodat we sedert onze scheiding van het andere
schip 520 mijlen hadden afgclegd. Maandag was de
zee niet beter en het was alleen maar aan het zwoegen
van de ingenieurs te danken dat de machine niet ophield
te werken als het schip door de golven op en neer werd
geslingerd. Soms stond de dynamometer op nul - door
zijn eigen zwaarte en de gang van het schip liep de
kabel dan gevaarlijk snel. In de namiddag zagen wij in
het oosten een Amerikaanse driemaster, die recht op
ons aankwam. Er was groot gevaar voor een botsing
en eveneens was het gevaarlijk de koers van de Agamemnon te veranderen. Ons begeleidingsschip loste
een kanonschot, de Amerikaan eveneens, maar bleef
op ons aanhouden. De Agamemnon had nog juist de
tijd van richting te veranderen en op enkele ellen
afstand voer de driemaster ons voorbij. Nu begreep
de bemanning van de Amerikaan wie wij waren en
onder het zwaaien van vlaggen ter onzer ere liet ze
een driewerf ‘hoera!’ horen. De Agamemnon moest
dit compliment wel beantwoorden, hoe boos we ook
waren. Door de onkunde of achteloosheid van de be
manning van de driemaster had immers een noodlottig
ongeval kunnen ontstaan!”
“Dinsdagmorgen omstreeks 3 uur werden allen aan
boord door kanonschoten gewekt. Men meende dat dit
het sein was dat de kabel was gebroken, maar toen men
aan dek kwam, zag men dat ons begeleidingsschip druk
bezig was te vuren op een Amerikaanse bark, die recht
op ons aanzeilde. Zulk een waarschuwing kon de bark
niet in de wind slaan, het schip stopte dan ook, zonder
er iets van te begrijpen. Haar bemanning hield ons
misschien voor vrijbuiters of meende het slachtoffer te
zijn van een nieuwe belediging van de Amerikaanse
vlag door de Britten.”
“Dinsdag was het weer beter dan de vorige dag. In
tussen begon men te geloven dat de expeditie een
gelukkige afloop zou hebben. Tegen vijf uur in de
namiddag waren we op de hoogte van de onderzeese
berg, die het Telegraafplateau van de Ierse kust scheidt.
Omdat de zeediepten meer en meer afnamen, liet men de
kabel ruim aflopen voor het geval dat er in de bodem
oneffenheden waren. Woensdag was het prachtig weer.
Om twaalf uur bevonden wij ons 132 mijlen van het
telegraafkantoor te Valentia. Tegen middernacht ont
waarde men de kustlichten en donderdagmorgen zagen
we op enige mijlen afstand de rotsen, die aan de om
streken van Valentia zo’n schilderachtig aanzien geven.
Wat waren de verheugd nu een van de omvangrijkste
en moeilijkste plannen, die ooit werden opgevat, was
verwezenlijkt. Nadat een kanonschot was gelost, kwa
men de inwoners van Valentia ons in tal van vaartuigen
tegemoet. Het duurde niet lang of we ontvingen van de
Niagara de telegrafische mededeling dat het schip de
Amerikaanse kust had bereikt. Inmiddels was het einde
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Een net om de aardbol
Werkeloos lagen ze op de bodem van de oceaan: de
duizenden kilometers kabel, die miljoenen hadden ge
kost. Slechts enkele weken had men er moeizaam seinen
door kunnen wisselen - daarna was de verbinding
definitief verbroken. Aan herstel viel niet te denken.
Was daarmee alles voor niets geweest? Waren al die
miljoenen opgeofferd aan een even dwaze als nutteloze
hersenschim?
Toch niet. Want al had deze eerste transatlantische
kabel ook slechts één enkel uur gewerkt, of zelfs maar
een minuut, hij had het overtuigende bewijs geleverd
dat een telegraafverbinding Europa-Amerika mogelijk
was en dat bewijs was verreweg het voornaamste. Nu
er inderdaad over die geweldige afstand met de snel
heid ‘des bliksems’ berichten waren overgebracht, be
greep men plotseling dat zo’n telegraafverbinding
spoedig onmisbaar zou zijn - dat men er binnenkort
gewoonweg niet zónder zou kunnen!
Maar de mislukte kabel had nog meer verdiensten,
in de meest letterlijke zin des woords. Want hoe onge
looflijk dat ook moge klinken: door één enkel kort
bericht had de kabel een niet-onaanzienlijk deel van
zijn kosten goedgemaakt. Op 31 augustus had namelijk
Engeland aan Canada een telegram gezonden met de
volgende inhoud: “Het negenendertigste regiment moet
niet terugkeren”. Dit regiment soldaten stond op ’t
punt zich in te schepen en dat men dit heeft kunnen
tegenhouden - dank zij de transatlantische kabel - heeft
Engeland meer dan een miljoen bespaard!
Mede naar aanleiding van deze enorme kostenbespa
ring door één enkel telegrammetje was men in Enge
land een uitgebreide studie gaan maken van de ver
houding tussen de financiële voordelen en de onkosten
van telegraafverbindingen tussen Engeland en zijn
koloniën. Alleen al op militair gebied zou men met
goede telegraafverbindingen astronomische bedragen
kunnen uitsparen doordat men met minder schepen
toch een grotere macht zou kunnen ontplooien - per
telegraaf zou men immers vanuit Engeland de marine
schepen in de havens kunnen bereiken en daarheen
kunnen zenden, waar ze het dringendst nodig waren.
Maar ook voor de handel zouden dergelijke telegraaf
lijnen jaarlijks een voordeel van miljoenen ponden op
leveren - want van hoeveel belang zou het niet zijn als
men in Londen, het centrum van de wereldmarkt, voort
durend en zonder tijdverlies op de hoogte kon blijven
van de omvang en de kwaliteit van de oogsten in landen,
die weken of maanden reizen ver verwijderd waren!
Ook uit politieke overwegingen pleitte alles voor een
dergelijk wijdvertakt telegraafnet - als ergens opstand
dreigde, zou men met goede telegrafische verbindingen
veel sneller en effectiever kunnen ingrijpen!
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Zeker, de miljoenenonderneming ‘Transatlantische
Kabel’ was een mislukking geworden, maar de ogen van
de regering en van het publiek waren erdoor geopend
en dat was winst! Bovendien was het een leerzame
mislukking geworden, was men ‘door schade en schan
de wijzer’ geworden. Het kostbare fiasco dwong tot een
diepgaand onderzoek, waarbij allerlei dingen aan het
licht kwamen, die een volgende kabel ten goede zou
den komen. De commissie, die tot taak had na te
gaan, welke fouten waren gemaakt om herhaling te
voorkomen, ontdekte al spoedig dat zich bij de con
structie van de kabel grove nalatigheden hadden voor
gedaan: in strijd met de voorschriften hadden arbei
ders de kabel, toen deze met guttapercha was omhuld,
aan de zonnestraling blootgesteld en dat was voor dit
materiaal nadelig geweest. Toen men er bij Newfoundland in was geslaagd delen van de kabel op te vissen,
bleek dat de ijzeren buitenbekleding door en door was
verroest en alle sterkte had verloren. Het zou dus nood
zakelijk zijn een nieuwe kabel nog een omhullende laag
méér te geven: geteerd touw ter bescherming van hel
pantser van ijzerdraden.
Door allerlei moeilijkheden, hoofdzakelijk op financieel
gebied, duurde het zeven jaren, eer de onverschrokken
Cyrus Field opnieuw een transatlantische kabel kon
gaan leggen. Dit door twee schepen te laten doen, had
vele bezwaren opgeleverd; daarom wilde Cyrus Field
voor dit doel één kabel nemen. Maar bestond er een
schip dat de enorme hoeveelheid kabel aan boord kon
hebben? Zo’n schip bestond er inderdaad. Het lag te
roesten in een afgelegen havengedeelte van Liverpool
en had een bar slechte reputatie . . .
Het was de schepping van een geniaal ingenieur,
Brunei, die een schip had willen bouwen, dat de stoutste
fantasieën van die tijd verre overtrof. Een oceaan
stomer van reusachtige afmetingen, die plaats bood aan
4000 passagiers - in oorlogstijd aan 12000 soldaten.
Een drijvende fabriek met stoommachines van 8000 pk,
niet alleen met schroefaandrijving, maar ook met zeilen
en schepraderen zo hoog als een huis van vijf verdie
pingen. Een zeekasteel met grote feest- en spiegelzalen,
salons vol verfijnde luxe en weelderig ingerichte hutten,
kortom een schip zoals er nog nooit was gebouwd!
Iedereen had dit plan onuitvoerbaar geacht, maar
Brunei had doorgezet, had de een na de ander overtuigd
en meegesleept in zijn enthousiasme, het benodigde
kapitaal van meer dan een miljoen pond was bijeen
gekomen en zo was begonnen met wat de grootste
vergissing in de geschiedenis der scheepvaart zou
worden. Met drie miljoen klinknagels werd 30.000
ijzeren platen - geheel met de hand - aan elkaar ge
klonken. De tewaterlating van het monsterachtige schip
had grote moeilijkheden opgeleverd en kostte maanden
én . . . mensenlevens. Toen tijdens de feestelijke proef
tocht rijkelijk de champagne vloeide, ontstond er in het

ketelruim een hevige ontploffing. De overwerkte Brunei
kreeg hierdoor een beroerte en stierf. Op de weinige
reizen, die het reuzenschip maakte, werd het zo door
pech achtervolgd dat de zeelieden en het publiek er
bang voor waren. Tenslotte werd het opgelegd en
terwijl de ratten in de spiegelzalen speelden, lag het
zieltogend weg te roesten. De eigenaars hadden er een
strop van miljoenen aan gehad, maar durfden het niet
meer in de vaart te brengen omdat ze nog meer onheil
vreesden. En toen vervoegde zich bij hen Cyrus Field,
die het schip, dat ‘Great Eastern’ heette, wilde huren,
ombouwen tot kabelschip, en wellicht later kopen.
Eerlijkheidshalve raadden zij ’t hem af, waarschuwden
hem tegen dit ‘ongeluksschip’, maar Field had er zijn
zinnen nu eenmaal op gezet en kreeg het. De spiegel
zalen werden gesloopt, de elegante salons verdwenen het schip werd één grote werkplaats
erkplaats met drie reus
achtige kuipen, die samen meer dan 4500 kilometer
kabel konden bevatten.

Intussen was naar aanwijzingen van de onderzoekingscommissie en professor Thomson met de grootste
zorg en onder scherpe controle de kabel gemaakt: van
het zuiverste koper, omhuld door verscheidene lagen
guttapercha en een vlechtwerk van staaldraden en ge
teerde manilla-hennep. De kabel, die in de lucht twee
kilometer van zijn eigen gewicht kon dragen, werd

onder water bewaard. De tekening toont hoe de kabel
zodanig in de kuipen van de Great Eastern werd opge
rold dat hij er later soepel en zonder verward te
raken uitgetrokken kon worden. Was een kuip vol,
dan werd hij met water gevuld. Op het dek was een
machtige installatie van trommels, tandraderen en remtoestellen verrezen - aangedreven door stoommachines.
Eerst legde men de 500 ton wegende kustkabel, die
nog veel zwaarder was uitgevoerd omdat hij de bran
ding en de scherpe rotsen bij de Ierse kust moest
trotseren, en toen deze was verbonden met de kabel
aan boord van de Great Eastern, kon het reuzenwerk
beginnen. De eerste dag, 23 juli 1865, ging alles op
rolletjes, maar de tweede dag, toen men al 150 kilo
meter kabel had laten zinken, gaf de spiegelgalvanometer plotseling aan dat de isolatie niet meer 100 °/o
was. Onmiddellijk werd een kanonschot gelost om de
begeleidende schepen van de Engelse marine te waar
schuwen en er ontstonden felle woordenwisselingen
over wat de oorzaak van deze storing kon zijn. Er zat
niets anders op dan de kabel weer uit de zee op te
halen, maar dit stuitte op tal van moeilijkheden en
het ging erg langzaam. Nadat men meer dan 30 uur lang

duim voor duim nauwkeurig had onderzocht, werd ten
slotte tot ieders vreugde het defect ontdekt. Dwars door
de kabel stak een scherp stuk ijzerdraad. Het bescha
digde gedeelte werd eruit gehakt, de uiteinden werden
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weer met elkaar verbonden en het werk ging voort.
Maar de volgende morgen was er weer storing, merkte
men wederom dat een deel van de elektrische stroom
door de isolatie afvloeide. Toen men aanstalten maakte
de kabel opnieuw op te halen, verdween echter deze
storing - wat een opluchting! Enkele dagen lang ging
alles gesmeerd, maar op zaterdag 29 juli, nadat reeds
meer dan 1100 kilometer kabel was gelegd, maakte de
lichtvlek van de spiegelgalvanometer opnieuw een alar
merend grote uitslag. Nieuwe storing en nog heviger
dan de vorige keren! Toen men na zonsopgang enkele
kilometers kabel had opgehaald, merkte men dat deze
storing dezelfde oorzaak had als de eerste keer: een
scherp stuk ijzer dwars door de kabel. . .
Dit was een ontstellende ontdekking. Want twee
maal precies dezelfde verminking van de kabel - dat
kón geen toeval zijn! Hier was sabotage in ’t spel!
Gemene sabotage van ‘kabelmoordenaars’, met veel
geld omgekocht door lieden, die meenden dat hun be
langen door een transatlantische telegraafverbinding
zouden worden geschaad. Terwijl dit boze gerucht zich
verspreidde en woede en vrees elkaar afwisselden,
groeide er wantrouwen onder de ruim vijfhonderd
koppen tellende bemanning. Als er inderdaad een kabelmoordenaar was, dan bevond die zich onder hen. Maar
wie was het. . . ?
De kabel werd hersteld en onder strenge controle,
waarbij ieder die direct met de kabel te maken had,
scherp in het oog werd gehouden, ging men voort. Het
ging goed ... tot de tweede augustus, toen al twee
derde van de kabel was gevierd. Er trad weer storing
op, opnieuw werd de kabel meter voor meter opgehaald,
ditmaal van een diepte van 4000 meter. Door de sterke
deining ging dat erg lastig en het gevaar bestond dat
de kabel beschadigd zou worden. Tot overmaat van
ramp raakte toen het door stoommachines aangedreven
opwindapparaat onklaar en op een gegeven moment
kwam er zo’n spanning op de kabel dat hij op enkele
meters van de voorsteven knapte en in de diepte ver
dween . . .
Dat was een ramp! Het enige wat men nu nog kon
proberen was: de kabel op te vissen. Men stelde een
ijzeren ketting van meer dan 4000 meter samen, waar
aan men een grijpanker bevestigde. Door op en neer
te varen in een richting loodrecht op die van de kabel
hoopte men dat deze dreg de kabel zou pakken. Na
vijftien uren zag men aan de wijzer van de dynamo
meter en de spanning van de kabel, dat men ‘beet’ had.
Voorzichtig begon men de kabel op te halen . . . reeds
had men meer dan de helft van de ketting binnen boord
toen een schalm sprong en de rest van de ketting mét
de kabel door de zee werd verzwolgen. Doordat er een
zware mist kwam opzetten, kon men niet anders doen
dan een boei uitzetten in de hoop dat men de plaats van
de kabel later zou kunnen terugvinden.
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Na de mist kwam er storm en pas na drie dagen
kon men opnieuw gaan dreggen. Men vond de kabel,
haalde met verdubbelde voorzichtigheid de ketting
omhoog en weer brak een schalm. Nog twee pogingen
werden gedaan om de kabel op te vissen, maar zonder
succes. Tenslotte had men geen materiaal meer voor het
maken van een dreg en moest men onverrichterzake
naar Ierland terugkeren. De expeditie was mislukt en
het enige wat men geleerd had, was, dat het mogelijk
moest zijn van 4000 meter diepte een kabel op te vissen.
En nog liet Cyrus Field zich niet verslaan. Hij zag
kans nieuw kapitaal aan te trekken, liet een betere
installatie voor het vieren, afremmen en ophalen van
de kabel bouwen. Bovendien liet hij drie soorten dreg
gen construeren: de eerste kon de bodem van de zee
omwoelen en de kabel pakken; de tweede kon hem
stevig vastklemmen; de derde was zo scherp geslepen
dat hij op duizenden meters diepte een kabel kon door
snijden. Samen met zijn ingenieurs had Field een heel
krijgsplan ontwikkeld om met drie schepen en drie
soorten dreggen gebroken kabels op te vissen. En het
was zijn vaste voornemen onmiddellijk na het leggen
van de nieuwe kabel de in augustus 1865 gezonken
kabel op te halen om daarmee een tweede telegraafverbinding tot stand te brengen.
Op 7 juli 1866 begon de vierde transatlantische
kabelexpeditie. Speciale voorzorgen waren genomen om
sabotage te voorkomen. Het personeel, dat met de kabel
werkte, moest een soort overall zonder zakken dragen,
zodat daarin geen enkel stuk gereedschap kon worden
verborgen. Bovendien had men de bedreiging uitge
sproken dat ieder, die op sabotage werd betrapt, onmid
dellijk overboord zou worden geworpen. Aan boord
van de Great Eastern verscheen nu een scheepskrant,
die als eerste ter wereld in volle zee zonder vertraging
haar nieuws van het vasteland kreeg - via het telegraaf
kantoor van Valentia in Ierland. Ondanks de zomer
was het allerminst komkommertijd: oorlog tussen
Oostenrijk en Italië, grote brand te Portland, uitbreken
van cholera in Liverpool, gele-koortsepidemie in Vera
Cruz . . . men bleef van alles op <de hoogte. Ook de
Greenwich-tijd werd overgeseind en dat leidde tot veel
nauwkeuriger positiebepalingen.
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Vijf dagen lang ging alles goed, toen - op de 18de
juli - gebeurde er iets dat noodlottige gevolgen had
kunnen hebben. Bij het afwinden waren honderd meter
kabel in de knoop geraakt - het zag er onontwarbaar
uit. Terstond werd het schip gestopt, in allerijl werden
boeien in gereedheid gebracht en met man en macht
ging men proberen de kinken uit de kabel te halen.
Aanvankelijk zag het er hopeloos uit, dermate was alles
dooreengestrengeld, maar door lang zoeken vond men
het punt waar de verwarring begon en na enkele uren
ingespannen arbeid slaagde men erin alles te ontwar
ren. Door de hevige wind was het uiterst lastig geweest
om het schip op één plek te houden - dit was niettemin
noodzakelijk geweest om het breken van de kabel te
voorkomen.
Daarna ging alles een week lang zo jgoed, dat men er
bijna angstig van werd. Naarmate menl dichter bij Newfoundland kwam, nam de spanning toe, vooral toen
ijsbergen werden waargenomen en men te kampen
kreeg met dichte mist, waardoor de schepen alleen nog
maar door middel van stoomfluiten en kanonnen met
elkaar in verbinding konden blijven. De kabel hield
zich uitstekend - op duizenden kilometers van Europa
kwamen de uit Valentia geseinde berichten vlot over.
Toen men tenslotte in ondieper water kwam, was men
zo goed als zeker van de overwinning. Zelfs als hier de
kabel zou breken, zou men die gemakkelijk kunnen
opvissen.
De moed en het doorzettingsvermogen van Cyrus
Field, die nu al twaalf jaar lang onvermoeibaar had gestreden voor het tot stand komen van een transatlantische verbinding, werden ditmaal beloond door een
welverdiend succes. Want op 27 juli 1866 liep de Great
Eastern te Heart’s Content op Newfoundland binnen
en weldra flitsten de gelukstelegrammen tussen de Oude
en de Nieuwe Wereld. De menselijke geest had gezege
vierd over de machten der duistere diepten, twee
werelddelen waren nader tot elkaar gebracht en dat
vond overal bij de bevolking enthousiaste weerklank.
Cyrus Field, nu de beroemdste man ter wereld, ont
trok zich al spoedig aan alle huldebetoon, want hij had
op zee nog een taak te vervullen: op de bodem van de
Atlantische Oceaan lag immers werkeloos de in 1865
gebroken kabel en Cyrus Field zou niet rusten, eer hij
die gevonden had! De boeien die men destijds op de
plaats, waar de kabel was gebroken, had uitgezet, waren
weggeslagen - door de slechte weersomstandigheden
had men toen geen goede positiebepaling kunnen doen.
Daarom wierp men de dreggen uit ten noorden van de
plaats waar men de kabel vermoedde en voer men lang
zaam zuidwaarts, terwijl men de dreggen over de bodem
liet slepen. Op 17 augustus merkte men aan boord van
de Great Eastern aan de uitslag van de dynamometer
dat men ‘beet’ had. Men hoopte dat het de kabel zou
zijn en begon behoedzaam de dreg in te halen. En

jawel hoor, om 10 uur ’s morgens kwam hij onder uit
bundig gejuich van de bemanning boven water. Maar
plotseling verstomde het gejuich. Dat was geen wonder,
want de dreggen hadden hun prooi onverwachts los
gelaten en de kabel was weer in de diepte verdwenen.
Meer dan tien maal kreeg men in de loop van twee
weken de kabel te pakken, maar geen enkele keer slaag
de men erin hem aan boord te halen. Steeds brak hij of
ontsnapte hij aan de greep van de dreggen. Maar op
zondag 2 september, toen het windstil en de zee spiegel
glad was, kreeg men hem weer beet, hees men hem
boven water en begreep men dat de omstandigheden
maar zelden zo gunstig waren als ditmaal. Zo’n kans
als deze kreeg men wellicht nooit weer en het was dus
zaak uiterst voorzichtig te werk te gaan.
Onder doodse stilte bonden mannen, die buiten boord
hingen, vijfduims touwen om de kabel en maakten
hem van de dreg los. Daarna hees men de kabel aan
boord. De bemanning van het schip was wild van
vreugde en iedereen wilde de kabel, die van boven
zwart en van onderen lichtgrijs was geworden, aan
raken om zich ervan te overtuigen dat het echt gelukt
was! Maar nu was de grote vraag: in welke toestand
verkeerde de kabel? Was hij nog goed? Snel werd de
kabel in tweeën gehakt, werd de kern ervan blootge
legd en verbonden met de ruimte waar de spiegelgalvanometer stond opgesteld. Met ingehouden adem
tuurde men naar de lichtvlek van het gevoelige meet
instrument - de uitslag daarvan zou uitmaken of al het
werk voor niets was geweest. Toen de lichtvlek langs de
schaalverdeling tot het getal veertig was gelopen, had
men zekerheid dat de isolatie nog goed was. Daarop
werd een telegrafische seingever met de kabel verbon
den en vol verwachting begon men te seinen. Zouden de
signalen de meer dan 2500 kilometer ver verwijderde
Ierse kust bereiken? Of zouden ze verloren gaan?
Toen het seinen was afgelopen, wachtte men in grote
spanning af of de seinen door Ierland zouden wor
den beantwoord. Vijf lange minuten gingen voorbij
zonder dat de lichtvlek in beweging kwam. Nogmaals
seinde men. Weer wachtte men op antwoord. Tever
geefs. Ten derde male ging een boodschap van het
schip in het onbekende en ziet: daar vloog plotseling
de lichtstraal met een krachtige beweging zijwaarts.
Valentia antwoordde - dus: de kabel sprak!
Nog diezelfde dag werd de kabel verbonden met de
voorraad nieuwe kabel, die men aan boord had. De
Great Eastern voer opnieuw naar Newfoundland en
zes weken nadat men het leggen van de eerste kabel
had voltooid, bezat de wereld al twee transatlantische
kabels, die beide gedurende vele jaren voortreffelijk
functioneerden.

Wat het onbruikbaar worden van de transatlantische
kabel van 1856 waarschijnlijk had bespoedigd, was dat
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men te hoge spanningen had gebruikt. Professor Thom
son had daartegen gewaarschuwd, maar men had niet
naar hem geluisterd en toen de ontvangen signalen
zwakker en zwakker waren geworden, was men zelfs
tot 2000 volt gegaan. Had dit de kabel de genadeslag
gegeven? Hoe dan ook, Thomson toonde met de twee
nieuwe kabels aan dat zelfs met een uiterst lage span
ning en dus een zeer zwak stroompje geseind kon wor
den. Voor zijn demonstratie had hij vanuit Engeland
aan Amerika telegrafisch verzocht de twee kabels door te
verbinden, zodat één geleider van ruim 8000 kilometer
lengte ontstond. Van een zilveren broche, enkele drup
pels aangezuurd water en een stukje zink had hij een
wel heel primitief galvanisch element gemaakt en toen
de zwakke stroompjes daarvan die 8000 kilometer kabel
- van Engeland naar Amerika en terug - hadden door
lopen, waren ze nog met Thomsons spiegelgalvanometer waarneembaar!
Voor het ontvangen van de transatlantische seinen
gebruikte men de spiegelgalvanometer, maar dat stel
de zeer hoge eisen aan de telegrafisten. Het aflezen
van de bewegingen van het lichtvlekje was buiten
gewoon vermoeiend en wat ook een groot bezwaar was:
dat de uiterst kostbare telegrammen - aanvankelijk tien
gulden per woord - die dus zeer gewichtige mededelin
gen bevatten, niet automatisch geregistreerd werden.
Het was echter onmogelijk een van de bestaande schrijfapparaten voor dit doel te gebruiken. Het was de geniale
Thomson, die ook voor dit zo moeilijke probleem de
oplossing vond: de hevelschrijver.

De hevelschrijver, in Engeland de syphon-recorder
geheten, is in beginsel een zeer gevoelige galvanometer
- een draaibare draadspoel tussen de polen van een
hoefmagneet, waarbij geen spiegeltje heen en weer
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wordt bewogen, maar een heel licht glazen buisje, dat
als een hevel is omgebogen en met zijn korte been in
een bakje met inkt steekt. Door de zgn. capillaire
werking, die ook vloeipapier zijn opzuigende werking
geeft, blijft het steeds met inkt gevuld. Het lange been
van het buisje eindigt bij een papierstrook, die door
een elektromotortje gelijkmatig wordt voortbewogen.
De wijze waarop Thomson de inkt uit het buisje op de
papierstrook deed vloeien, is buitengewoon vernuftig.
Daartoe liet hij door het elektromotortje behalve de
papierstrook ook een kleine elektriseermachine in be
weging brengen en die zorgde voor een hoge elektri
sche spanning tussen de inkt en het papier. Door de
elektrische aantrekkingskracht kwam de inkt op het
papier . . .
Uiterst zwakke stroomstootjes waren al voldoende
om de draadspoel en daarmee de hevel, dus het glazen
buisje met inkt, in een heen en weer gaande beweging
te brengen en dat had tot gevolg dat in het tempo
van de seinen - morse-seinen - op het papierstrookje
een slingerlijntje van fijne inktstipjes verscheen, dat
gemakkelijk kon worden afgelezen. De bochten naar
boven vormden de punten, die naar beneden de strepen
van het morse-alfabet. De hevelschrijver, die in die tijd
een wonder van precisietechniek was en waarvan de
gecombineerde elektromotor en elektriseermachine de
‘muizenmolen’ werd genoemd, heeft de lange-afstandstelegrafie onschatbare diensten bewezen.
Het technische én financiële succes van de trans
atlantische verbinding gaf aanleiding tot een groot
scheepse ontwikkeling van de onderzeese telegrafie. Al
spoedig werd er een kabel tussen Frankrijk en Amerika
gelegd, de grote Duitse ingenieur en industrieel Werner
von Siemens liet een schitterend uitgerust schip voor het
leggen van kabels bouwen, via de Middellandse Zee
en de Rode Zee werden telegraaflijnen naar het Nabije
Oosten, naar India en zelfs tot China, Japan en Austra
lië gelegd. De telegraaflijn van New York naar San
Francisco doorsneed het ganse Noordamerikaanse con
tinent, die door Siberië overspande Azië - door prai
ries en woestijnen, over onherbergzame bergpassen en
door de jungle, overal waar dat nodig was, verscheen
de telegraaf als symbool van de vooruitgang en van de
toenadering der volkeren.
Het seintoestel en de ontvangers werden voortdurend
verbeterd, men bedacht methodes om via één lijn tege
lijkertijd twee, vier en meer telegrammen te zenden,
door de seinen eerst als combinaties van gaatjes in een
papieren band te ponsen en die snel af te tasten, kon
men duizenden letters per minuut overseinen, de klein
ste plaatsjes kregen hun telegraafkantoor en voor de
eeuw ten einde liep, was onze aardbol gevangen in een
net, bestaande uit telegraafdraden met een gezamenlijke
lengte van meer dan een miljoen kilometers!

De kunst van het verspreken
Hoe licht kan men zich niet verspreken! Toch is echt
verspreken - spreek uit: vérspreken - een kunst, die de
mens zich pas na een langdurige technische ontwikke
ling heeft weten eigen te maken.
Mogen we de roepposten van de oude Perzen tot het
vérspreken, tot de telejonie, rekenen? Nee, want het is
niet dezelfde stem, die zich van het begin van de keten
tot aan het eind voortplant. Het oudste, dat ons op het
gebied van de telefonie bekend is, zijn de akoestische
telefonen - waaraan dus geen elektriciteit te pas kwam van de Chinezen. Deze werden wellicht al voor het
begin van onze jaartelling toegepast.
Er waren twee systemen. Het eerste werkte met holle
bamboehuizen en komt geheel overeen met de spreek
buis, die het in ouderwetse huizen de huisvrouw moge
lijk maakt zonder de deur te openen of de trap af te
lopen te spreken met degene, die belt. Ver komt men
met dit systeem niet - in het gunstigste geval misschien
een paar honderd meter.

spannen is en als de een dan in het bekertje spreekt,
kan de ander dat op vele tientallen meters afstand
gemakkelijk verstaan door het bekertje tegen het oor
te houden. De Chinezen schrijven de uitvinding van dit
type telefoon toe aan een zekere Koeng-Foe-Wing. In
1870 haalde de Duitse geleerde Weinhold een afstand
van 600 meter met zo’n apparaat.
Omstreeks 1670 dook deze uitvinding ook in Europa
op en schreef de bekende Engelse natuurkundige Robert
Hooke: “Ik kan bevestigen dat ik door toepassing van
een gestrekte draad het geluid tot op een grote afstand
heb kunnen overbrengen en wel met een snelheid, die
weliswaar niet zo groot is als die van het licht, maar die
toch veel groter is dan de voortplantingssnelheid in
de lucht. Deze overdracht van geluid kan niet alleen in
een rechte lijn worden bewerkstelligd, maar ook door
draden, die om een hoek gaan. De spreekbuis deed
in deze tijd in Engeland eveneens haar intrede - het
instrument, dat als een geweldige bezienswaardigheid
werd beschouwd, kreeg de schoonklinkende naam van
‘Stentrophonicon’.
China beroemde zich in de achttiende eeuw op een
‘duizendmijlenspreker’, die de heer Chiang Shoen-hoi
onder de regering van keizer Kanghsi zou hebben ge-

maakt. Uit de enige beschrijving, die hiervan bestaat,
krijgt men de indruk dat het hier eerder gaat om een
fonograaf - de voorloper van een grammofoon - dan om
een verrespreker: ‘een koperen rol, die een wonder
baarlijke uitvinding in zich verbergt. Spreekt men er in
en sluit men de rol onmiddellijk af, dan kan deze over
elke afstand worden vervoerd’. Daaraan hoeft niemand
te twijfelen, maar of daarna uit die rol het gesprokene
weer te voorschijn, dus ten gehore kon worden ge
bracht . . . ?
De Italiaanse natuurkundige della Porta, die zoveel
fantastische ideeën op het gebied van telegrafen had
ontwikkeld, schreef: “Ik heb overwogen, gesproken

Het tweede systeem wordt nog vaak toegepast door
kinderen, die twee drink- of ijsbekertjes van geparaffineerd papier en een stuk garen hebben weten te bemach
tigen. In de bodem van de bekertjes wordt een gaatje
geprikt; daardoorheen komen de uiteinden van de
garendraad - een knoop of lucifertje voorkomt dat
de draad eruit schiet
de kinderen verwijderen zich
dan van elkaar tot de draad vrij hangt en licht ge
74

woorden in loden pijpen op te vangen en ze daarin,
zolang ik wil, opgesloten te houden, dus te bewaren,
zodat de woorden weer hoorbaar worden als het deksel
wordt geopend . . .” Het idee gesproken woorden in
goed afgesloten buizen te bewaren, was in de zeven
tiende eeuw evenzeer in de mode als de telegrafie door
middel van magnetische sympathie . . .
Merkwaardig is een open brief van de directeur van
een school in Petersburg, professor Wolke, die in
een tijdschrift van 1797 verscheen: “Professor Wolke
dankt van harte alle personen, die hem sedert 11 jaar
hun vriendschap hebben betuigd en hem de opleiding
van hun lieve kinderen hebben toevertrouwd. Wanneer
bij hen het verlangen zou opkomen zich met hem nader
te verstaan, dan kan dat per brief of door middel
van de door hem in 1789 ontdekte verrespreker (Telefrasie), waarmee het mogelijk is dat twee personen (de een bijvoorbeeld in Petersburg, de ander in
Kroonstad) met elkaar spreken alsof ze samen in één
kamer zijn . . .” Zou de telefoon dan toch een Russische
uitvinding zijn? Er is geen enkele reden om dat aan te
nemen. —
Want Wolke had door zijn positie alle gelegenheid aan zijn verrespreker bekendheid te geven en
details te vermelden, maar dat heeft hij nooit gedaan . . .
De grondslag voor de moderne telefonie werd gelegd
in 1837, toen Charles Page in een natuurkundig tijd
schrift over een van zijn experimenten schreef: “Wordt
een spiraalvormige spoel van geïsoleerd koperdraad
loodrecht tussen de polen van een magneet opgesteld,
dan klinkt telkens als de draadspoel met de polen
van een galvanische batterij wordt verbonden, uit de
magneet een geluid . . .” Vier jaar later schreef Page
in hetzelfde tijdschrift: “dat een elektromagneet door
een snel en afwisselend in- en uitschakelen van de
stroom een zeer duidelijk hoorbare toon voortbrengt”.
Dit verschijnsel heeft zeer de aandacht getrokken
en werd door tal van natuurkundigen grondig bestu
deerd zonder dat men hierbij aan de mogelijkheid
dacht met dergelijke elektromagneten de klanken van
de menselijke stem over te brengen. Wel hield men
zich bezig met elektromagnetische apparaten, die mu
zikale tonen van verschillende toonhoogte konden
voortbrengen en ook probeerde men zeer krachtige
muziektonen om te zetten in elektrische stroompjes
en die dan weer via een elektromagneet om te zet
ten in tonen. In het midden van de vorige eeuw is
dat ook wel op primitieve wijze gelukt.
Wie nu als eerste op de gedachte is gekomen de
menselijke stem, die toch niets anders is dan een op
eenvolging van tonen en klanken van verschillende
toonhoogten, met elektriciteit en elektromagneten over
te brengen, is niet bekend. Maar wel weten we met
zekerheid dat het eerste, wat hierover is gepubliceerd,
dateert van 26 augustus 1854. Toen schreef de jonge

Franse telegraafbeambte Charles Bourseul onder de
titel ‘Téléphonie électrique’ in het blad ‘L’Illustration
de Paris’:
“Als iemand tegen een plaatje spreekt, dat beweeg
lijk genoeg is om geen trillingen van de stem verloren
te doen gaan en als door de trillingen van dat plaatje
de stroomkring van een batterij afwisselend geopend
en gesloten wordt, dan is het mogelijk een tweede, op
een zekere afstand in de stroomkring opgenomen plaatje
precies dezelfde trillingen te laten uitvoeren.”
Uitsluitend om de curieuze gedachtengang en niet
om de praktische betekenis ervan werd dit artikel in
verschillende landen door tal van tijdschriften over
genomen - in de meeste gevallen zonder vermelding
van de naam Bourseul. Voorzover zijn magere inkom
sten dat toestonden, nam Bourseul wat proeven, maar
hij slaagde er niet in zijn idee te verwezenlijken. Ver
scheidene malen heeft hij geprobeerd de Franse Post
en Telegraafdienst op de mogelijkheden van de elek
tromagnetische telefoon opmerkzaam te maken - in
de hoop dat goede vakmensen slaagden waar hij faalde
- maar men vond de ideeën van zo’n klein ambtenaartje
niet belangrijk genoeg om ze nader te onderzoeken.
Jammer voor Frankrijk, anders had dit land aanspraak
kunnen maken op één der grootste uitvindingen aller
tijden. Jammer ook voor Bourseul, want zo werd hij
één van die vele tragische uitvindersfiguren, die het
nog meemaken dat hun idee op grote schaal werkelijk
heid wordt en anderen rijk zien worden van wat hunzelf alleen maar armoede en ellende heeft gebracht.
Pas aan het eind van zijn levensdagen heeft Bourseul
van zijn uitvinding een beetje profijt getrokken.
Toen hij al tegen de zeventig liep en de telefoon
de wereld begon te veroveren, probeerde Bourseul bij
de directeur van de Franse PTT een verhoging van
zijn zo karig pensioen te verkrijgen. Het betreffende
verzoekschrift ondertekende hij met: ‘Bourseul, uitvinder van de telefoon.’ Eerst dacht men met een geesteszieke, iemand die aan hoogmoedswaanzin leed, te
doen te hebben, maar bij een nader onderzoek bleek
uit publikaties eni brieven van Bourseul dat hij inder
daad een halve eeuw tevoren op treffend juiste wijze
had aangegeven, hoe de telefonie verwezenlijkt kon
worden. Men erkende nu zijn grote verdienste en kende
hem een royaal pensioen toe. In 1907 stierf deze man,
die als eerste beschreef hoe langs elektrische weg ge
sprekken konden worden overgebracht.
Nog vijf jaar vóór de publikatie van Bourseul, dus
in 1849 experimenteerde in Amerika een Italiaan,
Antonio Meucci, met een elektrische telefoon, maar
daarover is pas veel later iets gepubliceerd. Meucci was
regisseur in een theater in Havanna en hield zich, be
halve met het toneel, bezig met het genezen van ziek
ten met behulp van elektriciteit. Op zekere dag merkte
hij dat uit één van de apparaten, die hij voor dit doel
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gebruikte, de stem van een patiënt, die hij behandelde,
weerklonk. Meucci ging zorgvuldig na wat hiervan de
oorzaak was. Uit deze studie kwam volgens latere ge
tuigenverklaringen in 1849 een ‘sprekende telegraaf’,
dus een telefoon voort, die bestond uit een metalen be
ker met daarin geïsoleerd een zeer dim ovaal plaatje
koper. Een dergelijke hoorn werd zowel aan de zendzijde als aan de ontvangkant gebruikt. De persoon, die
sprak, zat geïsoleerd - op een glazen plaat - en hield
de beker tegen de mond. Van het ovalen koperen trilplaatje van zijn beker liep een goed geïsoleerde draad
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naar het plaatje in de beker
de ontvangzijde.
Degene die deze beker tegen zijn oor hield, zat eveneens
geïsoleerd op een glazen plaat. Een elektriseermachine
zorgde voor een voldoende hoge spanning en als het
ene plaatje door het spreken in trilling kwam, ging
het andere ook trillen en bracht dus het geluid van
het oorspronkelijke spreken voort.
Hoe dat mogelijk was? Wel, de metalen beker met
daarvan geïsoleerd het dunne koperen plaatje vormde
een condensator, waarvan de capaciteit door het tril
len, door het bewegen van het koperen plaatje ver
anderde. Het koperen plaatje in de andere beker kwam
dan tot dezelfde bewegingen en gaf dus het oorspron
kelijke geluid weer. De beker aan de zendzijde was
een condensator-microfoon. - de weergever een condensator-luidspreker. Wat nu heel merkwaardig is: dat
dit oudste type van microfoon en luidspreker, dat tien
tallen jaren onbruikbaar bleek, in onze eeuw is ge
perfectioneerd. De condensator-microfoon wordt nog
altijd toegepast bij de omroep!
Volgens getuigenverklaringen was Meucci in 1852
in staat van de kelder van zijn huis naar de derde ver
dieping, waar zijn vrouw ziek lag, duidelijk verstaan
baar te telefoneren. Voor die tijd was dit een waarlijk
grandioze prestatie! Pas in 1871 vroeg Meucci op zijn
telefoon octrooi aan. Het werd hem verleend, maar hij
heeft verder niets met zijn uitvinding bereikt. Het be
zwaar van zijn systeem was evenals bij de telegrafie met
statische elektriciteit dat de hoge eisen, waaraan de

isolatie moest voldoen, het gebruik van lange leidin
gen onmogelijk maakte en dat vochtig weer alles be
dierf. De later ontwikkelde elektromagnetische telefoon
en ook de koolmicrofoon waren veel bedrijfszekerder
en beter geschikt voor langere afstanden.
Was de Fransman Bourseul de eerste, die over de
telefoon een publikatie het licht deed zien en de Ita
liaan Meucci de eerste die - als we de getuigenverkla
ringen mogen geloven - elektrisch telefoneerde, de
eerste die een openbare demonstratie van de telefoon
gaf, ivas de Duitse leraar Philipp Reis.
Zo’n leraar hadden de leerlingen van de school in
Friedrichsdorf nog nooit gehad. In hun ogen was hij
een tovenaar, een wonderman. Bij de school was een
kleine bron, waaruit voortdurend water spoot. Als de
jongens om elkaar nat te spuiten de waterstraal ge
deeltelijk met de hand tegenhielden, kwam Reis on
middellijk naar buiten om natte kleren te voorkomen.
Maar hoe wist die man dat? In zijn laboratorium mond
de een buisje, dat op de bron was aangesloten, uit op
een door Reis zelf geknutselde waterdrukmeter. De wij
zer daarvan tikte tegen een belletje zodra door het
tegenhouden van de waterstraal de druk toenam. Door
dat belletje werd Reis gewaarschuwd! Maar dat wis
ten de jongens niet. Ook was hun niet bekend dat Reis
in de muur van zijn leslokaal een camera obscura had
ingebouwd, zodat hij in een ander lokaal precies kon
zien wat er in de klas gebeurde.
Ondanks deze verraderlijke apparaten was Reis bij
zijn leerlingen zeer gezien, temeer omdat hij altijd
zulke leuke dingen bedacht om de natuurkundelessen
interessanter te maken. In alle bescheidenheid hield hij
zich ook wel eens met kleine uitvindingen bezig en in
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1860 kwam hij op het idee een deel van het menselijk
oor na te maken. Van eikehout sneed hij een oor
schelp, in de gehoorgang bevestigde hij een heel dun
vlies bij wijze van trommelvlies. Daartegen liet hij geen
gehoorbeentjes drukken - zoals bij een echt oor - maar
een metalen hefboompje, waarvan het andere uiteinde
een metalen veertje raakte. Dit veertje en het hefboom
pje waren opgenomen in een stroomkring bestaande uit
een galvanische batterij en een elektromagneet, ge
vormd door een draadspoel en een breinaald als ijzerkern. En daarmee was de eerste elektromagnetische
telefoon geboren . . .
Als voor het eikehouten oor een toon weerklonk,
bijvoorbeeld van 400 trillingen per seconde, dan kwam
het vlies in even snelle trilling en werd het contact
tussen het metalen veertje en het hefboompje 400 maal
per seconde gesloten en verbroken. Dito de elektrische
stroom. Door de elektromagneet vloeiden dus 400
stroomstootjes in één seconde, de ijzeren breinaald
raakte hierdoor in trilling - 400 trillingen per se-

conde - en bracht de oorspronkelijke toon voort . . .
En was de toon, die door het namaakoor werd
voortgebracht, een octaaf hoger, 800 trillingen per
seconde, nu dan trilde de breinaald ook tweemaal zo
snel en klonk de tweemaal zo hoge toon . . . hoe een
voudig! Volgens dit beginsel konden dus tonen van
verschillende toonhoogte in elektrische stroomstootjes
en die stroomstootjes weer in geluidstrillingen worden
omgezet. En de menselijke stem? Die brengt niet an
ders dan tonen van verschillende toonhoogte voort en
ook die moest dus op deze wijze elektrisch worden
overgebracht.
In beginsel was het zo eenvoudig. En toch: in de
praktijk viel het resultaat niet mee. Enkelvoudige mu
zikale tonen, daarmee lukte het nog wel en Reis bracht
zijn leerlingen tot uiterste verbazing, toen hij in de klas
de draadspoel met de breinaald opstelde en in zijn
laboratorium bij het elektrisch oor viool speelde. Uit
de breinaald klonk de viool... je reinste toverkunsten,
vonden de jongens, die verrukt waren over deze onge
wone natuurkundeles en hun leraar diep bewonderden.
Maar de menselijke stem . . . nee, die liet zich niet
zo gemakkelijk vangen en overbrengen. Wel in de vorm
van eenvoudige, gezongen tonen, maar daar ging het
Reis niet om. Het spreken, het doodgewone spreken
wilde hij overbrengen. De klanken daarvan bleken ech
ter uit zulke ingewikkelde combinaties van geluids
trillingen te bestaan, dat er maar af en toe een enkele
letter of lettergreep zwak verstaanbaar was.
Om zijn installatie te verbeteren - in de hoop daar
mede betere resultaten te verkrijgen - verving Reis het
namaakoor door een zuiver natuurkundig instrument:
een houten kastje met een hoorn om in te spreken en
een vlies van de dunne darm van een varken, waarop
een dun strookje platinablik was geplakt, waaraan een
heel fijn koperdraadje was bevestigd. Aan het hout van
het kistje was een tweede strook platina vastgemaakt,
dat met een scherp pennetje het andere platinastrookje
raakte. Het beginsel van deze microfoon was gelijk aan
dat van het kunstoor, maar deze nieuwe constructie
werkte beter.
Sterk verbeterd werd ook de weergever. De brei
naald, omgeven door de draadspoel, rustte op twee
houten kammen, die op een sigarenkistje waren vast
gelijmd. Evenals de kast van een viool deed dit kistje
dienst als geluidversterkende klankbodem. Met deze
apparatuur gaf Reis op 26 oktober 1861 in de gehoor
zaal van de natuurkundige vereniging te Frankfurt
voor een talrijk publiek een demonstratie. In een zie
kenhuis op honderd meter afstand stond de microfoon
opgesteld. De muzikale klanken, die daar werden ge
produceerd, waren in de gehoorzaal weliswaar zwak,
maar toch voldoende duidelijk hoorbaar. Van de spraak
was een deel van de woorden verstaanbaar. Dit alles
maakte een diepe indruk op de toehoorders en hoe

eenvoudig de zaak in beginsel ook mocht zijn, die
‘zingende en sprekende breinaald’ was zulk een sprook
jesachtig wonder, dat men dit eigenlijk nauwelijks met
het nuchtere verstand kon benaderen.
Naar aanleiding van deze demonstratie schreef een
technisch tijdschrift: “Hoezeer we er nog vanaf zijn,
dat men met een 100 mijlen verderop wonende vriend
een gesprek kan voeren en zijn stem kan herkennen
alsof hij naast ons zat - dat dit onmogelijk is, kan
nu niemand meer beweren.” Ook Reis was zich ervan
bewust dat dit mogelijk moest zijn en hij begreep ten
volle, tot welk een uitgebreide toepassing de telefoon
kon komen. Naar een getuigenis van de onpartijdige
Anglo-Amerikaanse natuurkundige Hughes, die later
de meest bruikbare microfoon zou ontwikkelen en die
de instrumenten van Reis omstreeks 1865 leerde ken
nen “bevatten deze voortreffelijke apparaten alle kwa
liteiten om er op den duur een succes van te maken.
Ik was ermee in staat niet alleen muzikale tonen, maar
ook vele gesproken woorden volkomen duidelijk mee
over te brengen en te ontvangen. Toch was de over
dracht van spreken in zoverre twijfelachtig, dat veel
onverstaanbaar bleef . . .”
Tevergeefs probeerde Reis de grote deskundigen op
de enorme mogelijkheden van de telefoon attent te
maken. Ook hier was het weer, net als bij Bourseul,
dat men zich niet kon voorstellen dat een gewoon
mens - een leraar uit een provincienest - iets van wer
kelijk groot belang had kunnen bedenken. Ook hier
werd de profeet in eigen land niet geëerd en gingen
prachtige kansen verloren. Want het zat erin: uit Reis’
apparaat een voor de praktijk bruikbaar telefoon
systeem te ontwikkelen en mensen als Siemens zou
den daar zeker in geslaagd zijn. Maar er kwam niets
van dit alles. Reis bleef de bescheiden leraar en het
enige succesje dat hij boekte, was dat een firma zijn
telefoontoestellen maakte en verkocht als natuurkundig
speelgoed . . .
Er wordt beweerd dat Philipp Reis het slachtoffer
van zijn wetenschappelijke onderzoekingen werd, door
dat hij op een avond in zijn slaapkamer een nieuw
type batterij had opgesteld. De volgende morgen bleek,
dat deze schadelijke gassen had ontwikkeld en daaruit
zou bij Reis een ernstige longkwaal zijn voortgekomen.
Hoe dan ook, toen hij al wist dat hij ten dode was
opgeschreven, zei hij tot de directeur van zijn school:
“Ik heb de wereld een grote uitvinding geschonken aan anderen moet ik het overlaten deze verder te ont
wikkelen.”
Op 14 januari 1874 stierf de kindervriend Philipp
Reis, wiens ‘zingende breinaald’ het tijdperk inluidde,
waarin het intiemste en tevens veelzijdigste communi
catiemiddel tussen mensen - de stem - over alle afstan
den zijn weg zou vinden van mond tot oor - van hart
tot hart!
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Dat ding spreekt, zei de keizer

van elektromagneten stemvorken in trilling konden
worden gebracht. Het was dus mogelijk met snel wis
selende stromen klanken voort te brengen! Het idee
van die muzikale telegraaf liet hem niet meer los.
In 1870, toen hij dus 23 jaar was, had de jonge
Bell zich zo overwerkt en maakte hij zo’n uitgeputte
indruk, dat zijn vader hem meenam op een vakantie
reis naar Canada, waar hij spoedig opknapte. In de
herfst van dat jaar werd hem een betrekking als doof
stommenleraar in Boston aangeboden, die hij graag
aanvaardde. En zo vestigde hij zich in de Verenigde
Staten.
In die tijd schreef de Western Union telegraafmaatschappij een prijsvraag uit, waarbij een aanzienlijke
som gelds in het vooruitzicht werd gesteld aan degene,
die het beste systeem bedacht voor het gelijktijdig over
seinen van verschillende telegrammen langs één lijn.
Daarmee zou men dan het telegraafverkeer sterk kun
nen doen toenemen zonder het aantal lijnen te vergro
ten. Bell besloot aan deze prijsvraag mee te doen. Het
onderwerp boeide hem, het geld kon hij opperbest ge
bruiken en wellicht school hier een mogelijkheid voor
een muzikale telegraaf.
Bell wist dat als een toon met een bepaalde toon
hoogte weerklonk bij een rij verschillend gestemde
stemvorken, alleen de stemvork, die op diezelfde toon
hoogte was afgestemd, door die toon in trilling werd
gebracht. Dit gold ook voor elektromagnetische stem
vorken. Uit een rijtje verschillend gestemde daarvan
ging bij een elektrische stroom met bijvoorbeeld 300
trillingen per seconde - 300 stroomstootjes of wisse
lingen per seconde - alleen die elektromagnetische stem
vork, die op 300 trillingen per seconde was gestemd,
trillen en een toon produceren. Ging er tegelijkertijd
een stroom van 350 trillingen per seconde door de rij
elektromagnetische stemvorken, dan kwam een tweede
stemvork - namelijk die, welke was afgestemd op 350
trillingen per seconde - in actie.
Voor het probleem van de multiplex-telegraaf zag
Bell nu de volgende oplossing. Door één leiding zou
den verschillende stromen, elk met een ander trillings
getal en elk bediend door een aparte seingever, worden
gestuurd naar een rij elektromagnetische stemvorken,
waarvan elk op een verschillend trillingsgetal was af
gestemd. Elk van deze stemvorken zou alleen reageren
op de seinen van slechts één seingever. Op deze wijze
zou men over één leiding gelijktijdig evenveel tele
grammen kunnen overseinen als er verschillende noten
waren.
Dit alles was alleen nog maar theorie voor Bell - nu
ging het erom door experimenteren na te gaan of
zijn denkbeelden klopten en vervolgens te proberen
zo’n muzikale multiplex-telegrafie te verwezenlijken.
Maar hiervoor was geld nodig. Bell deed voor dit doel
een beroep op een aantal welgestelde burgers van

De elektrische telegraaf stamt uit Europa, maar het
was een Amerikaan - Morse - die er in de harde prak
tijd een succes van maakte. Zijn de Amerikanen zoveel
praktischer van aanleg dan de bewoners van de Oude
Wereld? Want ook de telefoon - van afkomst Euro
pees - werd in Amerika ontwikkeld tot een toestel voor
dagelijks gebruik. De man, die dit presteerde, had
een naam, die klonk als een klok: Alexander Graham

Bell.
Van jongs af aan ging Alexander Graham Bells
grootste belangstelling uit naar de menselijke stem,
naar de spraak. Hoe kon het ook anders? Want zowel
zijn vader als zijn grootvader waren spraakleraren waren grote pioniers op het gebied van spraakonderricht aan ‘doofstomme’ kinderen. In Edinburg, waar
hij in 1847 was geboren, groeide Aleck - zoals hij
werd genoemd - op temidden van muziek en van
liefde voor de menselijke stem. Als jongen trok hij
soms naar buiten om ergens op een eenzame heuvel
redevoeringen tot de wijde ruimte te houden - louter
en alleen om zijn eigen stem te bestuderen.
Toen Aleck veertien was, werd hij voor een jaar
naar zijn grootvader in Londen gestuurd, die hem be
kend maakte met de grote klassieke schrijvers en hem
perfect leerde voordragen. Alecks vader had een sys
teem van ‘zichtbare spraak’ ontwikkeld. Dit was tege
lijkertijd een in alle talen bruikbaar fonetisch schrift
én een uitmuntende methode om doofstomme kinderen
te Ieren spreken en lezen. Na zijn terugkeer in Edin
burg werd Aleck door zijn vader onderricht in de
‘zichtbare spraak’ en werd hij opgeleid tot spraakleraar om als zodanig de kost te kunnen verdienen.
Al op zijn zestiende jaar kwam hij voor de klas,
kreeg hij een baan als muziek- en spraakleraar op een
kostschool. In zijn verlangen meer over het wonder
van de menselijke stem te weten te komen, ging hij
in zijn vrije tijd natuurkunde, in het bijzonder de ge
luidsleer bestuderen. Hij deed vele proeven op dit ge
bied en las elk boek dat hij over dit onderwerp in han
den kon krijgen. Na meer dan zes jaar les te hebben
gegeven, stierven zijn twee broers en werd hij assistent
bij zijn vader, die inmiddels hoogleraar aan de universiteit te Londen was geworden. Daar leerde hij
de grote Wheatstone kennen. Hij was een en al bewon
dering voor diens wijzertelegraaf, maar hij had één
bezwaar tegen dit apparaat: dat het stom was. Hij
vroeg zich af of het niet mogelijk was een muzikale
telegraaf te maken.'
Een muzikale telegraaf ... De boeken van de Duitse
natuurkundige Helmholtz hadden hem op het idee ge
bracht, want daarin werd beschreven hoe met behulp
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Boston, w.o. ouders van zijn leerlingen. Gelukkig had
men schik in die sympathieke jonge leraar, die zoveel
doofstomme kinderen uit hun isolement had bevrijd en
hen in het volle leven had gebracht. Daarvoor was
men hem zeer dankbaar en dus hielp men hem.
Tot degenen, die Bell financieel steunden, behoorde
de rijke advocaat Hubbard. Zijn dochter Mabel was
als indirect gevolg van roodvonk volkomen doof ge
worden. De beste dokters had hij erbij gehaald, de
knapste specialisten had hij geraadpleegd. Hij was be
reid alles te betalen wat men van hem verlangde als
zijn dochter maar weer kon horen. Maar Mabel bleef
doof en geen dokter die in staat was haar te genezen.
Dat was een harde slag voor de man die meende dat
men voor geld alles gedaan kon krijgen. Maar de arme
Mabel leed er natuurlijk het meest onder . . .

Toen Bell zich om financiële steun voor zijn proef
nemingen tot Hubbard wendde, leerde hij Mabel ken
nen. Hij vatte een diepe genegenheid voor dit lieve,
intelligente meisje op. En dit gevoel was wederzijds •
voor Mabel, toen nog een bakvis, ging door haar ken
nismaking met Bell een geheel nieuwe wereld open,
voor ’t eerst sinds die afschuwelijke ziekte voelde ze
zich weer echt blij en gelukkig en vol van verwachtin
gen. Ja, ze was tot over haar oren verliefd op die
knappe jonge leraar, van wiens lippen ze zo goed door
hem uitgesproken woorden kon aflezen. In haar moei
lijkheden vond ze veel steun bij hem, maar ook vond
Bell veel steun bij haar, want zijn leven was allesbehalve
gemakkelijk in die dagen. Hij moest van de ene les
naar de andere rennen, had behalve zijn dove leerlin
gen ook onderwijzers, die hij zijn vaders systeem van
zichtbare spraak moest bij brengen en in de tijd die
overbleef - en meestal waren dat alleen de nachten moest hij proberen zijn muzikale telegraaf tot werke
lijkheid te maken. Dat hij daarvoor het geld van an
deren gebruikte, gaf een verantwoordelijkheid, die
zwaar op hem drukte. Want als het nu eens mis
lukte . . .
Misschien was het de tragische doofheid van het
meisje, dat hij liefhad, dat Bell bij zijn onderzoekin
gen op een zijspoor bracht. Hij was zich gaan afvragen
of het wellicht mogelijk zou zijn een soort van elek
trisch oor te construeren, dat geluidstrillingen omzette
in elektrische trillingen, en die dan op de een of andere
manier zichtbaar of op een andere wijze waarneembaar
te maken voor doven. Misschien zou een dergelijk in
strument Mabel en al die andere doven van nut kun
nen zijn.
Bell begon met een grondige studie van het men
selijk oor, ontleedde oren van personen, die gestorven
waren, en door deze onderzoekingen én zijn ervaringen
op het gebied van de elektriciteitsleer kwam hij tot nog
een andere gedachtengang: dat het denkbaar was met
behulp van elektromagneten en elektrische stromen de
menselijke stem over te brengen. Dit verdrievoudigde
zijn taak, want naast de ontwikkeling van een muzi
kale telegraaf en een methode om doven in staat te
stellen de trillingen van het geluid waar te nemen,
had hij zich nu ook nog ten doel gesteld: de verwezen
lijking van een telefoon . . .

Maar dat hield hij niet vol: overdag lesgeven en des
nachts onderzoekingen doen. Of het een of het ander!
Bell besloot de lessen eraan te geven. Dat zou hem
tot een armoedig bestaan dwingen, maar dat had hij
ervoor over om zich onafgebroken aan zijn studies
en experimenten te kunnen wijden. De mensen, die
hem financieel steunden, waren daar overigens hele
maal niet mee ingenomen dat hij ook nog wou probe
ren een telefoon te ontwikkelen. De muzikale telegraaf,

daar zagen ze wel wat in - anders hadden ze er trou
wens hun geld niet ingestoken - maar een telefoon leek
hun nutteloos. Toch zette hij z’n plan door - geïnspi
reerd door Mabel Hubbard en spoedig geholpen door
een even trouwe als handige medewerker: Thomas
Watson.
Die had hij leren kennen in ‘Charles Williams Electrical Shop’, een zaak waar hij z’n toestellen liet maken.
Bell was niet tevreden over een bepaald onderdeel van

zette. Hierdoor aangemoedigd, stortten Bell en Watson
zich vol bezieling in het werk.
Maar het viel niet mee en na maanden van ingespan
nen arbeid waren ze wel verder gekomen, maar leek
het toch of het einddoel verder dan ooit van hen was
verwijderd. Was het in de winter op de zolder, waar
ze werkten, afschuwelijk koud geweest, toen de zomer
van het jaar 1875 aanbrak, werd het er broeiend heet.
Maar toen ze de hitte beu waren en echt moedeloos
waren geworden door de geringe vorderingen die ze
maakten, gebeurde er iets dat de hele situatie inééns
veranderde.
Op 2 juni 1875 experimenteerden Bell en Watson
met twee toestellen, die veel op een elektromagnetische
zoemer of bel leken: een elektromagneet met daarbo
ven enkele stripjes van veerkrachtig staal met verschil
lende lengten, die aan één kant waren vastgeklemd.
Elk van die stripjes met verschillende lengte had een
verschillend trillingsgetal, dat door het verdraaien van
een stelschroef nog enigszins kon worden veranderd.
Met behulp van een batterij bracht Bell de elektro
magneet in werking en hij en Watson probeerden de
verschillende veertjes van de beide apparaten, die zo
ver mogelijk van elkaar waren geplaatst, met de stel
schroef nauwkeurig op elkaar af te stemmen. Aan het
toestel, dat als seingever werd gebruikt, haperde ech
ter iets en Watson probeerde de oorzaak van de storing
te vinden. Die had hij spoedig ontdekt. Bij de seingever
vormden de veerkrachtige strookjes staal een onderdeel
van de hameronderbreker, die de stroom in snel ritme
in- en uitschakelde. Door de vonkvorming tussen zo’n
stripje en het contactschroefje waren beide aan elkaar
gesmolten. Watson probeerde of hij ze van elkaar kon
trekken . . .
En op dat moment hoorde Bell iets dat hem van
kleur deed verschieten. In het ontvangtoestel, dat bij
hem stond, hoorde hij plotseling een heel wonderlijk
geluid, een korte, snel uitstervende zoemtoon. Maar
hoe kon dat? Onmiddellijk riep hij Watson toe dat
deze niets moest veranderen. Watson riep terug dat
hij de fout al had ontdekt. “Niets veranderen!” riep
Bell nogmaals en in opgewonden bewoordingen deelde
hij Watson mee dat het ontvangtoestel geluid had
voortgebracht zonder dat op dat moment de stroom
kon zijn in- of uitgeschakeld. Als Watson nu nog eens
precies hetzelfde deed als toen Bell dat vreemde geluid
hoorde. Ja, wat had hij op dat moment gedaan? Het
veerkrachtige stripje staal naar voren gebogen om te
proberen of het eraan vast gesmolten schroefje dan
losliet. Zodra hij merkte dat dit niet lukte, had hij
het veertje losgelaten . . .
Had hij het veertje losgelaten . . . Welnu, dat deed
hij nogmaals, terwijl Bell z’n oor tegen het ontvang
toestel drukte. Watson liet het veerkrachtige stukje
staal, nadat hij het naar voren had gebogen, los . ..

zijn muzikale telegraaf en vroeg wie daaraan had gewerkt. Toen ontmoette hij een jongeman, die vrijwel
geen onderwijs had gehad en na allerlei baantjes als
bordenwasser en hotelboy instrumentmaker was gewor
den. In dat vak had hij zich al spoedig uiterst bekwaam
getoond en verscheidene uitvinders vroegen dan ook
aan hem hun modellen te maken. Deze Thomas Watson
maakte zo’n prettige en intelligente indruk op Bell en
bleek door zelfstudie zo goed op de hoogte te zijn van
de elektriciteitsleer, dat Bell vroeg of Watson hem
’s avonds niet eens een handje zou kunnen helpen.
Thomas Watson voelde er alles voor en was eigenlijk
zeer vereerd dat die meneer Bell hem deelgenoot in
de ontwikkeling van zijn uitvinding wilde maken. Zo
kwam een samenwerking tot stand, die een vriendschap
voor het leven werd en waaruit een revolutionair nieuw
telecommunicatiemiddel zou voortkomen.
Evenals Morse dat meer dan dertig jaar vroeger had
gedaan, ging Bell de grote deskundige op het gebied
van de elektriciteitsleer, Joseph Henry raadplegen. De
grijze geleerde ontving hem allerhartelijkst, gaf hem
waardevolle adviezen en verzekerde Bell, dat er van
zijn project heel wat te maken viel als hij maar door
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gen in het magnetisch veld van de elektromagneet,
waardoor in de draadspoel ervan snel wisselende inductiestroompjes werden opgewekt, die de elektromag
neet in de ontvanger snel wisselend van sterkte deed
veranderen en dat had tot gevolg dat een stalen stripje
daarvan in trilling raakte en geluid voortbracht! Door
dat in de seingever de contactschroef en het stalen
veertje aan elkaar waren gesmolten, had de gelijk
stroom van de batterij onafgebroken door de beide
elektromagneten kunnen vloeien en konden toch tege
lijkertijd door de trilling van de stalen veer wisselstroompjes ontstaan. Een toevallige samenloop van om
standigheden had hier de juiste weg gewezen.
Weg was alle loomheid, verdwenen de moeheid onmiddellijk pakte Bell potlood en papier en begon hij
te schetsen. Een hoorn met een dun vlies, dat werd
verbonden met de veer van de elektromagneet - dat
werd de zender. Dito bij de ontvanger. Als hij in de
hoorn sprak, zou het vlies gaan trillen - overeenkom
stig de geluidstrillingen van zijn stem - werden even
eens overeenkomstig trillende stroompjes opgewekt, die
door de draad hun weg naar de ontvanger vonden.
Daar raakte door de alweer overeenkomstig verande
rende sterkte van het magnetisch veld het stalen stripje
in hetzelfde ritme van trillingen en zou ’t met dit stripje
verbonden vlies het oorspronkelijke spreken doen weer
klinken!
Ja, zo stelde hij ’t zich voor. Maar zou het werken?
Watson ging meteen aan het werk om de papieren tele
foon om te zetten in een echte - de volgende avond
kwam hij klaar. Om te voorkomen dat ze bij het be
proeven van de apparaten eikaars stemmen op de ge
wone manier, dus door de lucht, zouden horen, ging
Bell met één apparaat drie verdiepingen omlaag - on
deraan de trap stelde hij het op. Zijn hart klopte in
zijn keel, want nu zou binnen enkele seconden blijken
of de telefoon wel of niet een hersenschim was. Wat
zou hij zeggen? Ach, dat deed er niet toe. Hij zei een
paar woorden, riep een keer, zong even ... en kort
daarop bracht het instrument, dat bij hem stond,
vreemde, zangerige klanken voort: een menselijke stem,
ongetwijfeld de stem van Watson . . . maar onverstaan
baar! Bell was zowel verheugd als teleurgesteld. Ver
heugd omdat het de vorige dag ontdekte principe juist
bleek te zijn, doch teleurgesteld omdat die nasale,
schorre klanken, die onmiskenbaar een menselijke stem
vertegenwoordigden, toch niet verstaanbaar waren.
Maar Bell had goede hoop dat dit verbeterd kon wor
den. De veerkracht van het vlies en van de stalen strip,
de spanning van de batterij - hoeveel kon er niet aan
veranderd worden. O, ze waren vast op de goede weg!
In de maanden die volgden, werkte Bell onafgebro
ken aan de verbetering van zijn apparaat. Maar de bijna
ondraaglijke hitte op de zolder en de vele teleurstellin
gen, die hij bij zijn experimenten ondervond, de tegen-

en op datzelfde moment uitte Bell een juichkreet, want:
opnieuw had dat wonderlijke geluid geklonken. En
elke keer dat Watson de naar voren gebogen stalen
strip losliet en het door zijn veerkracht even snel heen
en weer trilde eer het in zijn oorspronkelijke stand
terugkeerde, weerklonk uit het ontvangtoestel diezelfde,
snel uitstervende ritmische trilling . . .
Dit was een historisch moment, een mijlpaal in de
geschiedenis van de telecommunicatie, want Bell be
greep onmiddellijk waardoor dit verschijnsel werd ver
oorzaakt en wat nog belangrijker was: hij besefte ter
stond dat deze ontdekking de oplossing van het telefoonprobleem betekende! Het heen en weer trillende
stalen stripje veroorzaakte snel wisselende veranderin-
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wakker werd, stelde hij een octrooi-aanvrage op om
het door hem gevonden principe van elektromagnetische telefonie beschermd te krijgen, Fris en opgewekt
keerde hij in de lente terug in Boston, vastbesloten
de strijd met de telefoon tot een goed einde te brengen
en wat tot dusverre onverstaanbaar was, verstaanbaar
te maken.
Binnen enkele maanden kwamen Bell en Watson
tot een apparatuur, waarvan ze de hoogste verwach
tingen hadden. Toen ze alles hadden opgesteld om het
een en ander te beproeven, meende Bell dat iets nog niet
klopte en riep zonder op te kijken: “Watson, kom ’s
hier! Ik heb je nodig!” Maar zodra hij dat gezegd
had, besefte hij dat Watson niet gehoord kon hebben
dat hij hem nodig had, omdat hij een paar verdiepin
gen lager was. Daarom was hij hoogst verwonderd toen
hij onmiddellijk daarop Watson naar boven hoorde
klimmen, maar nog voor hij iets kon zeggen, kwam
Watson met wilde gebaren op hem af en zei triomfan
telijk dat het nieuwe apparaat fantastisch goed werkte
en dat het “Watson come here! I want you” krachtig
en o, zo duidelijk door de trilplaat was weergegeven.
Nadat Bell zich er met eigen oren van had kunnen
overtuigen dat zijn diepste verlangen eindelijk in ver
vulling was gegaan en dat zijn schepping, de telefoon,
eindelijk voortreffelijk verstaanbaar was, reikten de
twee mannen, die in het onderzoek zoveel lief en leed
hadden gedeeld, elkaar ontroerd de hand. De overwin
ning op de natuur was behaald, de telefoon sprak nu ging het erom een overwinning te behalen op de
mensen die meenden dat de telefoon een stuk speel
goed was, nu was het zaak de telefoon de wereld
te doen veroveren!

Een unieke gelegenheid om de telefoon bij het publiek bekend te maken bood de wereldtentoonstelling
te Philadelphia, waarmee de Verenigde Staten in 1876
hun honderdjarige onafhankelijkheid vierden. Dank zij
het geld en de voorspraak van Mr. Hubbard had Bell
op deze tentoonstelling een paar tafels kunnen huren
en nu hoopte hij maar dat zijn telefoon de aandacht
zou trekken, want tot dusverre had niemand er belang
stelling voor gehad. Maar toen de dagen voorbij gin
gen en het publiek onverschillig langs zijn tafels slen
terde, niemand zich de moeite gaf de onaanzienlijke,
door hem tentoongestelde apparaten te bekijken en men
slechts medelijdend lachte als hij aanbood een demon
stratie te geven, vervloog die hoop meer en meer en
bleef er tenslotte nog maar één ding over, waarvan
hij uitkomst kon verwachten: de jury, die de ver
schillende ingezonden uitvindingen moest beoordelen.
Maar toen hij tegen het einde van de dag, waarop die
beoordeling geschiedde, zag hoe vermoeid de leden van
de jury zich van de ene stand naar de andere sleep
ten en hoeveel haast ze hadden om klaar te komen,

werking van degenen, die hem financieel steunden en
die de telefoon als een stuk speelgoed beschouwden en
woedend waren dat Bell zich niet met de muzikale tele
graaf bezig hield - en daarbij tenslotte een zware griep
maakten hem zo ziek en terneergeslagen, dat hij in
hevige koorts uitschreeuwde dat hij niets meer met die
vervloekte telefoon te maken wilde hebben. Watson
verpleegde hem als een moeder, Mabel Hubbard kwam
elke dag op bezoek, vertroetelde hem met versterkende
middelen en probeerde hem te troosten - maar de gees
telijke inzinking bleef en de enige uitweg die hij zag
was: naar zijn ouderlijk huis in Canada gaan en daar
proberen nieuwe krachten te verzamelen.
De hele winter verbleef hij in het besneeuwde Ca
nada en onderging de weldadige invloed van de hui
selijke haard. Zodra zijn oude strijdlust weer in hem
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besefte Bell tot zijn diepe teleurstelling dat ook wat
hij als z’n laatste kans had beschouwd, verloren zou
gaan.
Juist toen de jury zijn kant op kwam en hij tot
z’n wanhoop merkte dat de leden daarvan aan zij n
apparaten vrijwel geen aandacht zouden schenken,
kwam een deftig geklede heer naar hem toe, die hem
aansprak met “Mr. Bell” en hem vroeg hoe hij het
maakte. Bell wist niet meteen wie het was, maar her
innerde zich dat hij die heer toch wel eens eerder had
gezien. Pas toen de onbekende hem vertelde dat hij
één van zijn spraaklessen had bijgewoond, kwam hij
met een schok tot het besef dat de heer die hem zo
vriendelijk aansprak en zich zo belangstellend toonde,
niemand minder was dan keizer Dom Pedro van Bra
zilië, die - naar hij had gehoord - de tentoonstelling
met een bezoek zou vereren en die destijds incognito
een les bij hem had bij gewoond.
Dom Pedro vroeg wat op de tafels stond. Bell ant
woordde dat het een elektrisch spreekapparaat, een
telefoon was en vroeg zijn hoge bezoeker of hij hem
dat apparaat mocht demonstreren. Dom Pedro van
Brazilië zei dat dit hem zeer aangenaam zou zijn.
Bell verzocht daarop zijn bezoeker naar het verst ver
wijderde tafeltje te gaan en de hoorschelp tegen zijn
oor te drukken. Hijzelf nam de spreekbuis en sprak
enkele woorden . . .

iemand te spreken en natuurlijk vroeg Dom Pedro,
die zich uiterst enthousiast toonde, onmiddellijk wat
de jury wel van deze uitvinding dacht. Bell gaf op
spijtige toon te kennen dat hij vreesde dat de jury te
weinig tijd had en te vermoeid was om zich met zijn
telefoon bezig te houden. Dom Pedro van Brazilië was
hierover zo verontwaardigd, dat hij onmiddellijk de
jury wenkte bij hem te komen. Haastig kwamen de
juryleden naderbij - de wenk van de keizer was hun
een bevel. En zo voltrok zich het wonder dat de jury
leden één voor één met Bells geesteskind kennis maak
ten en spontaan getuigden dat van de vele uitvindin
gen, die op de tentoonstelling hun intrede hadden ge
daan, Bells telefoon verreweg de grootste en de be
langrijkste was. Ook de grijze Joseph Henry werd er
bij gehaald. Hij was opgetogen over de prestaties
van de toch zo onooglijk uitziende apparaten en ver
klaarde dat hij de telefoon als de schitterendste over
winning van de menselijke techniek en wetenschap
sinds de telegraaf beschouwde. Toen verscheen er een
nog grotere beroemdheid ten tonele: Sir William
Thomson, die sinds het succes van de transatlantische
kabel Lord Kelvin heette. Ook Thomson was diep on
der de indruk en sprak met ontroering in de spreek
buis: To be or not to be . . .
Was Bell weinige minuten tevoren nog ten prooi
geweest aan de diepste wanhoop, nu was hij plotseling
de held van de dag. Want als een lopend vuurtje had
zich over de tentoonstelling het grote nieuws verspreid
en iedereen wilde hem de hand drukken en hem geluk
wensen met zijn geniale uitvinding. De juryleden waren
de warmte en hun vermoeidheid vergeten, zo verrukt
waren ze over de elektrische verrespreker, die ze later
de eerste prijs toekenden. Iedereen moest de telefoon
zelf proberen en steeds weer klonken kreten van ver
bazing als men duidelijk verstaanbaar de elektrische
stem hoorde. En zo werd Bells telefoon in één slag
de sensatie van de tentoonstelling!
Lord Kelvin schreef hierover: “Ik behoef nauwelijks
te zeggen hoe verbaasd en verheugd ik was, evenals de
anderen die van deze proef getuige waren en die met
hun eigen oren de mogelijkheid van elektrische over
dracht van de spraak konden vaststellen. Dit, misschien
het grootste wonder dat uit de elektrische telegraaf is
voortgekomen, is bereikt met zeer huiselijke en pri
mitieve hulpmiddelen. Maar als deze denkbeelden ver
der worden uitgewerkt en krachtiger apparaten wor
den ontwikkeld, dan mogen we verwachten dat Bell
ons in staat zal stellen de menselijke stem en het ge
sproken woord via de elektrische draad hoorbaar te
maken voor een oor, dat zich op een afstand van hon
derden kilometers bevindt . .
Nooit was Bell zo verlegen geweest als toen de keizer van Brazilië en ’s werelds knapste deskundigen op
het gebied van de elektriciteitsleer zich om hem ver-

“Mijn hemel! dat ding spreekt!*9 zei de keizer, die
van schrik en verbazing de hoorschelp bijna uit zijn
handen liet vallen. Bell verzekerde de keizer dat het
op deze wijze mogelijk was over kilometers afstand met
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drongen teneinde hem te verzekeren dat zijn uitvin
ding het leven op aarde ingrijpend zou beïnvloeden.
Natuurlijk was hij tevens heel erg gelukkig met deze
erkenning, maar over zijn geluk viel één schaduw:
de gedachte aan Mabels doofheid. Hij besefte dat hij de
mensheid een nieuw gehoor had geschonken, dat op
den duur alle afstanden zou kunnen overbruggen, maar
het meisje, dat hij liefhad, was niet eens in staat een
bijna in haar oor uitgesproken woord te horen. Wat
die geleerden het grootste wonder van hun tijd had
den genoemd - zijn elektrisch oor - kon aan Mabels
doofheid niets veranderen . . .
Bells telefoon verwekte een sensatie, maar dat bete
kende geenszins dat er meteen vraag kwam naar tele
foontoestellen. Hoe geestdriftig de wetenschappelijke
tijdschriften er ook over waren, de grote zakenmensen,
wier houding het to be or not to be van de telefoon
zou bepalen, zagen het nut ervan niet in, hielden de
telefoon voor een aardig stuk speelgoed voor de kin
deren en weigerden te geloven dat er afstanden van
meer dan enkele tientallen of honderden meters mee
overbrugd konden worden.
Om deze misverstanden uit de weg te ruimen, orga
niseerde Bell een serie openbare demonstraties, eerst
over een 3 kilometer lange privé-telegraaflijn tussen
twee fabrieken in Boston, waarbij Bell en Watson el
kaar goed konden verstaan en daarna voor een groot
gezelschap, waaronder verscheidene journalisten, in
het stadje Salem. Watson, die zich in Boston bevond,
sprak ditmaal zeer luid en het publiek in Salem - dertig
kilometer verder - kon duidelijk horen wat hij zei.
Deze openbare proefneming, waarbij ook muziek werd
overgebracht, werd zo’n succes, dat ze herhaald moest
worden en 85 dollar aan entreegelden opbracht. En

wat deed Bell met het eerste geld dat hij voor z’n tele
foon ontving? Hoe zuinig hij door z’n levensomstan
digheden ook met geld moest omspringen - hij ging
regelrecht naar een zilversmid, gaf de man de 85 dollar
en verzocht hem daarvoor een zilveren model van zijn
telefoon te maken: een verrassing voor Mabel Hubbard . . .
De telefoon had z’n bruikbaarheid bewezen. Bell had
octrooi op z’n uitvinding verkregen. Voor het zo snel
toenemende Amerikaanse zakenleven zou dit instru
ment een uitkomst zijn, terwijl de prijs van telefoon
toestellen heus niet zo hoog zou worden. Maar hoe
kreeg Bell de zaak op gang? In een zelfverzekerde bui
was hij naar de directie van de ‘Western Union’ gegaan
om deze grote telegraafmaatschappij zijn uitvinding te
verkopen, maar daar had men hem meegedeeld dat
men geen behoefte had aan elektrisch speelgoed. Bin
nen vijf minuten stond Bell weer op straat! Hij bezocht
andere telegraafmaatschappijen - zonder resultaat.
Maar misschien waren er mensen, die geld in een tele
foonmaatschappij durfden investeren. Die vond Bell
alleen in eigen kring: Mr. Sanders, de vader van één
van zijn dove leerlingen, en de rijke advocaat Hubbard,
vader van Mabel en weldra Bells schoonvader . . .
Want op 11 juli 1877 werd het huwelijk voltrokken
tussen de jonge uitvinder en het meisje, dat zelf niet
kon horen, maar dat Bell bij de ontwikkeling van
zijn elektrisch oor zo trouw terzijde had gestaan. Het

jonge paar maakte de huwelijksreis naar Engeland,
waar Bell met zijn telefoon zaken wilde doen. Zijn tour
nee door Engeland werd een groot succes. Voor allerlei
wetenschappelijke genootschappen gaf hij demonstra
ties, hij voerde telefoongesprekken met duikers diep
onder water, verwekte grote sensatie doordat hij tele
fonisch een kwartet liet optreden, waarvan de zangers
kilometers van elkaar waren verwijderd en tenslotte
wist hij zelfs met zijn telefoon toegang te verkrijgen
tot de koninklijke familie. Hij legde koningin Victoria
en haar gezin uit hoe de telefoon werkte en liet haar
per telefoon een lied horen dat enkele kilometers ver
der door een Amerikaanse zangeres werd gezongen.
Achttien maanden bleven de Bells in Engeland en
in die tijd kwam in Amerika de telefoon tot snelle ont
wikkeling. In de eerste advertentie, die Hubbard en
Sanders hadden geplaatst, stond: “De eigenaars van de
Telefoon, de uitvinding van Alexander Graham Bell,
waarop in de Verenigde Staten en in Engeland octrooi
is verleend, kunnen nu telefoons leveren, waarmee tot
over een afstand van 30 kilometer gesproken kan wor
den. Hoewel het geluid duidelijk hoorbaar is, lijkt het,
als men voor het eerst naar de telefoon luistert, of de
uitspraak wat onduidelijk is, maar na een paar keer
raakt het oor gewend aan het bijzondere geluid en
vindt het weinig moeite de woorden te verstaan. Plaats
de telefoon op een rustig plekje, waar geen rumoer is,
dat het gesprek zou kunnen storen. Voor het plaatselijk
van gedachten wisselen biedt de telefoon de volgende
voordelen boven de telegraaf: er is geen geoefende be
ambte voor nodig omdat men direct - dus zonder tus
senkomst van een derde - met elkaar kan spreken; de
gesprekken, het onderhoud en de reparatie zijn koste
loos.”
“De condities voor het installeren van twee tele
foons, die twee buizen verbinden, zijn S 20 per jaar voor zakendoeleinden S 40 per jaar. Op eenzelfde lijn
kunnen meer telefoons - a S 10 per jaar - worden aan
gesloten. Indien geheimhouding wordt vereist, is het
niet raadzaam meer dan twee toestellen op dezelfde lijn
te gebruiken. Ieder, die zich binnen het normale hoorbereik bevindt, kan het oproepen per telefoon horen.
Een luidere oproep kan men verkrijgen voor S 5.
Deze advertentie, ondertekend door Hubbard en met
vermelding van Watson, verscheen in verscheidene
bladen en had veel succes. In snel toenemende mate
kwamen bestellingen binnen en al spoedig vonden tal
van zakenlieden dat ze alleen maar met hun tijd mee
gingen als ze hun zaken per telefoon deden. En menige
familie, die voor ‘modern* wilde doorgaan, vond dat
het een goede indruk maakte als men de afspraakjes
voor theevisites per telefoon maakte. Velen ook schaf
ten zich zo’n apparaat aan om daarmee in geval van
nood snel de dokter, de politie of de brandweer te
kunnen bereiken. En zo groeide uit de werkplaats,
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waarmee Bell en zijn financiers waren begonnen, in
weinige maanden een heel fabriekje. Maar toen alles
zo best begon te gaan, kwamen er gevaarlijke kapers
op de kust . . .
Op zekere dag ontving Bell, die in Engeland ook
al wat successen had geboekt, uit Amerika het alarme
rende bericht, dat de Western Union, de machtigste
telegraafmaatschappij in de Verenigde Staten, zich van
Bells octrooi niets aantrok en op grote schaal telefoon
toestellen begon te fabriceren. Daarmee ontstond een
voor Bell bijzonder gevaarlijke situatie, want de Wes
tern Union beschikte over een miljoenenkapitaal, had
daardoor ook een enorme macht en wat zou zijn nog
kleine onderneming daartegen kunnen beginnen? Bell
was hierover diep verontwaardigd, te meer omdat hij
zich zo goed herinnerde hoe minachtend de directie
van deze maatschappij zijn telefoon ‘elektrisch speel
goed’ had genoemd en zich volkomen ongeïnteresseerd
had getoond. Deze zelfde maatschappij schond nu zijn
octrooirechten en zou ongetwijfeld alles op alles zet
ten om zijn jonge onderneming in de grond te boren.
Tot overmaat van ramp waren er tal van uitvinders
opgedoken, die beweerden eerder dan Bell de telefoon
te hebben uitgevonden en die nu, ijverig gesteund door
de Western Union, Bell de geldigheid van zijn octrooi
gingen betwisten. Helaas had Bell nooit aantekeningen
van zijn experimenten gemaakt, waardoor hij over wei
nig bewijsmateriaal beschikte, nu hij de knapste en best
betaalde advocaten tegenover zich zou krijgen.
Hij en Mabel reisden met hun pasgeboren kindje
onmiddellijk terug naar Amerika, waar de situatie met
de dag ernstiger werd. Want nu zijn positie zwak en
de geldigheid van zijn octrooi twijfelachtig was ge
worden, zagen tal van kleine ondernemingen hun kans
schoon ook telefoontoestellen te gaan vervaardigen!
Bell trok zich dit alles zo aan dat hij ernstig ziek werd.
En dat terwijl hij al zijn krachten nodig had om zich
te verdedigen!
Het werd een omvangrijk en ingewikkeld proces •
het eerste van de meer dan zeshonderd processen, die
Bell om zijn eigendomsrecht van de telefoon zou moeten voeren, een proces, waarbij het om astronomische
bedragen ging. Want dat zag men al spoedig in: in
financieel en economisch opzicht was Bells octrooi
het meest waardevolle dat ooit in de Verenigde Staten
was verleend en op den duur zouden hier miljoenen
dollars mee gemoeid kunnen zijn! Het werd dan ook
een spannende strijd - een strijd waarin van Bell het
uiterste werd gevergd, maar waarin hij tenslotte glans
rijk de overwinning behaalde! Met de Western Union
kwam hij tot een voor hem gunstige overeenkomst en
nog vóór zijn vijfendertigste jaar was Bell schatrijk!
Want de telefoon ontwikkelde zich stormachtig. In
vele landen werden telefoonmaatschappijen opgericht,
telefooncentrales, aanvankelijk bediend door jongens,

later door meisjes die veel handiger waren in het tot pen te fokken die meestal tweelingen kregen. Ja, Bell
stand brengen van de gevraagde verbindingen, deden was een groot en veelzijdig - en wat nog belangrijker
hun intrede, het stadsbeeld werd in vele steden zo ont was: hij was een goed mens!
sierd door het snel toenemend aantal telefoondraden,
25 januari 1915 was een historische datum in de
dat menig gemeentebestuur het gebruik van onder geschiedenis van het Amerikaanse telefoonverkeer,
want toen werden de kusten van de Atlantische Oceaan
grondse leidingen voorschreef en ook technisch werd
en van de Stille Oceaan telefonisch met elkaar ver
er veel verbeterd. Niet langer riep men luid ‘Ahoy!’
als men bij een vaste telefoonverbinding de andere post bonden. Deze transcontinentale lijn werd in werking
wilde oproepen - een elektrische bel sloeg alarm als
gesteld door de president van de Verenigde Staten,
iemand een gesprek wenste; Watson had de telefoon Woodrow Wilson, die achter zijn schrijfbureau in het
Witte Huis te Washington gezeten, de gouverneur van
van een permanente hoefmagneet voorzien, hetgeen een
Californië toesprak. Daarvoor reisde zijn stem duizen
grote verbetering betekende en knappe uitvinders als
Edison en Hughes ontwikkelden - mede om Bells oc den kilometers - over de wijde prairies en woestijnen,
trooi te omzeilen - microfoons, die op een ander prin door dichte bossen en over hoge bergen.
Toen dit deel van de plechtigheid voorbij was, richt
cipe berustten, zoals de koolmicrofoon, die nog tot op
de huidige dag wordt toegepast. Moest men aanvanke ten de persfotografen hun camera’s op een oude man
lijk met een soort van handdynamo zwengelen om de
met een witte baard, die achter een telefoontoestel in
New York zat: Alexander Graham Bell. Hij wist dat
centrale te waarschuwen dat men een verbinding wilde
meer dan vierduizend kilometer westwaarts - in San
hebben, later hoefde men alleen maar de telefoon van
de haak te nemen om een telefoonjuffrouw te alarme Francisco - z’n oude vriend Watson aan de telefoon
ren. Het ‘Ahoy’ en de vaak zo omslachtige bewoordin zat. “Ahoy! Ahoy! Watson!” zei hij in de ouder
wetse trant, “kun je me horen?” vroeg hij. “Perfect.
gen, waarmee men elk telefoongesprek inleidde, werden
Ik hoor ieder woord!” antwoordde Watson. Toen werd
vervangen door een kort en krachtig ‘Hallo!’
Na enkele jaren nam Bell aan deze gigantische ont het gesprek afgebroken om de moderne telefoontoestelwikkeling haast niet meer deel. Van een armoedig
doofstommenleraar was hij de bezitter van het meest
waardevolle octrooi aller tijden geworden - rijkdom en
roem vloeiden hem overvloedig toe. Maar Bell liet er
zich niet door verblinden. Met het gevoel van voldoe
ning de mensheid een uiterst nuttig communicatiemid
del te hebben geleverd, dat onder sommige omstandig
heden, bijv, bij ziektegevallen, zelfs mensenlevens redde,
keerde hij terug naar de doofstomme kinderen, om die
weer te onderwijzen. Innig geluk vond hij in de huise
lijke kring, bij Mabel en zijn kinderen. Maar vaak
begon zijn uitvindersgeest weer te werken en verkende
hij in zijn laboratorium nieuwe, nog onbekende gebie
den. Zo bedacht hij een fotofoon, waarbij het gespro
ken woord door middel van lichtstralen werd over
gebracht. Aan het sterfbed van president Garfield, die
het slachtoffer werd van een aanslag, bedacht hij een
methode om de kogel in diens lichaam op te sporen,
maar verloor de wedloop met de dood. Vele anderen
werden echter door die methode gered. Jarenlang hield
hij zich bezig met de luchtvaart en bouwde heel won
derlijke vliegers en vliegtuigen. Hij riep verscheidene
wetenschappelijke instellingen in het leven, steunde
jonge technici en natuurkundigen, zoals de later zo
beroemd geworden Michelson, Glenn Curtiss en Langley en richtte een tijdschrift op dat, onder redactie van
zijn zoons, een van de beste ter wereld zou worden: The
National Geographical Magazine. Toen het hem te
druk werd in Washington, verhuisde hij met zijn ge
zin naar een farm in Nieuw Schotland, waar hij zich
op de schapenteelt ging toeleggen en kans zag scha-

len te vervangen door apparaten, die tot in de kleinste
bijzonderheden overeenkwamen met die, waarmee Bell
en Watson elkaar in 1876 voor ’t eerst hadden kun
nen verstaan.
De journalisten verkeerden in hevige spanning. Wat
zou die beroemde oude heer tot zijn trouwste mede
werker te zeggen hebben? Wat voor toespraak zou hij
hebben voorbereid, nu hij met dezelfde primitieve in
strumenten van veertig jaar tevoren van kust tot kust
ging spreken? De journalisten hadden hem naar die
toespraak gevraagd, maar met een geheimzinnig lachje
had hij geweigerd ze er ook maar iets van te vertellen.
Toen het grote moment was aangebroken, schitter
den er pretlichtjes in zijn ogen. Ondanks zijn witte
baard had hij iets van een jongen die een ondeugende
grap had voorbereid. Z’n hele toespraak tot z’n vriend,
die meer dan 4000 kilometer ver - vier dagen en nach
ten per trein - verwijderd was, bestond maar uit één zin.
Deze: “Watson, kom ’s hier - ik heb je nodig!”
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Met en zonder draden
Toen de negentiende eeuw ten einde liep, hadden de
mannen van techniek en wetenschap alle reden om trots
te zijn op hun prestaties. Geen enkele eeuw had zoveel
vooruitgang gebracht als deze. In het begin ervan was
men in onze steden nog geheel aangewezen op verkeer
met paarden en trekschuiten, op verlichting met olie
of kaarsen, en drinkwater dat per schip werd aange
voerd. Nog voor de eeuw om was, beschikte men over
waterleiding, een uitgebreid net van spoorwegen en
stoombootdiensten, een uitmuntende verlichting met
gasgloeikousjes of elektrische lampen, telegraafverbin
dingen met alle delen van de wereld en werd het meeste
werk gedaan door stoommachines en elektromotoren.
Alleen al in vijf jaar - tussen 1875 en 1880 - was de
wereld verrijkt met de telefoon, de fonograaf en de
elektrische gloeilamp!
En wat was men vindingrijk in die dagen! Zo kon men
in de jaren tachtig in Parijs een telefoonverbinding
krijgen met de Opéra, zodat men thuis van de muziek
kon genieten. Wat voor ons echter het verrassendst is:

dat deze voorloper van de draadomroep stereofonisch
was, want men gebruikte twee microfoons en twee
weergevers met aparte leidingen om tot ‘ruimtelijke’
weergave van de muziek te komen! Voor de besten
onder de uitvinders was het een gouden tijd, want de
samenleving was rijp voor ingrijpende veranderingen.
Een uitvinder als Edison leefde wat dat betreft juist in
de goede tijd!
Steinheil had in 1838 ontdekt dat voor de telegrafie
geen twee draden nodig waren, maar dat men met één
draad kon volstaan als men de seingever en de ont
vanger met ‘aarde’ verbond. Het is niet verwonderlijk
dat heel wat lieden zich afvroegen of het niet mogelijk
zou zijn zónder draden telegraafsignalen over te bren
gen. Hiervoor werden verschillende methodes uitge
werkt. In de eerste plaats perfectioneerde men de opti
sche telegraaf door met gebruikmaking van de morsecode lichtseinen uit te zenden. Er werden gemakkelijk
verplaatsbare heliografen geconstrueerd, die met spie
gels het zonlicht weerkaatsten en waarmee onder som
mige omstandigheden tientallen kilometers ver kon wor
den geseind. Ook het felle licht van de elektrische boog
lamp was zeer geschikt voor optische telegrafie. Vooral
de legers maakten op grote schaal gebruik van helio
grafen, bijvoorbeeld in de Boerenoorlog.
Was elektrische telefonie zónder draadverbinding mo
gelijk? Bell en vele andere uitvinders hielden zich daar89

mee bezig toen men ontdekt had dat de weerstand, die
het metaal selenium aan een elektrische stroom biedt,

probeerde men tot telegrafie zonder draden, dus draad
loze telegrafie te komen teneinde naar een rijdende

afhankelijk is van de hoeveelheid licht, die erop valt.
Op 16 februari 1880 hoorde Bell in de weergever van
zijn telefoon: “Mr. Bell! Mr. Bell! Als u mij hoort,
kom dan voor het raam en wuif met uw hoed!” Dit
waren waarschijnlijk de eerste woorden, die per draad
loze telefonie zijn overgebracht. Maar hoe werkt dat?
Bell had een ‘fotofoon’ - een toestel voor lichttelefonie
- ontwikkeld met een trilplaat, een membraan met een
spiegelend oppervlak. Als iemand daarvoor sprak, ver
oorzaakten de trillingen van het spiegelende membraan
snel wisselende veranderingen in de sterkte van een
bundel lichtstralen, die door dat membraan werden
weerkaatst in de richting van de ontvanger. Deze be
stond uit een grote holle spiegel, die de invallende
lichtstralen concentreerde op een stukje selenium, dat
was opgenomen in een stroomkring van een batterij en
een weergever van een telefoon. De lichttrillingen wer
den door het selenium in overeenkomstige elektrische
trillingen omgezet, die door de weergever in het oor
spronkelijke geluid werden omgetoverd. Op deze wijze
hebben Bell en ook andere onderzoekers afstanden van
verscheidene kilometers ‘fotofonisch’ overbrugd. Tot
toepassing op grote schaal is het nooit gekomen. De
Duitsers hebben er enkele telefoonverbindingen met
vuurtorens mee tot stand gebracht; het Amerikaanse
leger heeft de fotofoon met succes gebruikt en vond het
een groot voordeel dat het onmogelijk was het in licht
trillingen omgezette telefoongesprek af te tappen. Abso
lute geheimhouding was hier verzekerd!
Al tegen het midden van de vorige eeuw, toen langs
zoveel spoorwegen telegraaflijnen werden aangelegd,

trein te kunnen seinen. Steinheil, Morse en vele anderen
hebben zich hiermee beziggehouden. Vrijwel al deze
systemen berustten op inductie. Men was bekend met
het verschijnsel dat als in een stroomketen, waarin een
lange draad was opgenomen, plotseling de stroom werd
in- of uitgeschakeld, in een tweede draad - vlak langs de
eerste gelegd - die verbonden was met een gevoelige
galvanometer, een stroomstootje ontstond, dat de gal
vanometer even deed uitslaan. De verklaring was heel
eenvoudig. Een draad waardoor een stroom vloeit, ge
draagt zich als een magneet. Plotseling in- of uitschake
len van de stroom heeft dus een verandering van het
magnetische veld tot gevolg en die verandering veroor
zaakt in de andere draadketen een inductiestroompje.
Al in 1845 slaagde de Engelsman Wilkins erin met
twee telegraaflijnen aan weerszijden van een spoorweg
door middel van inductie een afstand van veertig meter
te overbruggen!
Treinen werden voorzien van een lange geïsoleerde
draad, een spiraal of een draadspoel om door inductie
seinen van de telegraaflijn langs de spoorweg op te
pikken, maar hoeveel proeven men in de loop der jaren
daarmee ook deed, bevredigende resultaten werden niet
verkregen. De uitvinding van de telefoon en de ervaring
dat de elektromagnetische weergever een ultragevoelige
verklikker van elektrische stroomstootjes was, vervul
den de harten der uitvinders echter met nieuwe hoop,
die toen ook aan draadloze telefonie begonnen te den
ken.
Het grappige is dat die draadloze telefonie zich al
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verbond, hij het tikken van de tijdseinen hoorde. De
bewuste telegraaflijn had hij vooraf op een bepaalde
manier met de aarde verbonden. Zelfs hoorde hij die tik
ken als hij op enige afstand van elkaar de twee draden
van de telefoonweergever in een naburig meer liet
zakken!
Na lange series experimenten verraste Trowbridge de
wereld der technici met een plan om een draadloze telegrafieverbinding over de Atlantische Oceaan tot stand
te brengen. Daartoe wilde hij een zeer sterke dynamo
aansluiten op een goed geïsoleerde draad van Nieuw
Schotland naar Florida - een heel eind, meer dan 2000
kilometer! - en die aan de beide einden met aarde ver
binden. Indien men nu een dergelijke draad langs de
Franse kust legde en op een bepaalde manier met aarde
en met een telefoonweergever verbond, dan zou men in
Frankrijk de seinen kunnen horen, die over de draad
van Nieuw Schotland naar Florida werden gezonden,
Hierbij ging het dus niet om inductie, maar om span
ningsverschillen tussen ver uit elkaar gelegen verbindingen met aarde.
Helaas was het systeem van Trowbridge praktisch
onuitvoerbaar. Zodra hij dat inzag, ging hij proberen
volgens dezelfde methode tot draadloze verbindingen
tussen schepen te komen. Toen proeven op dit gebied
geen bevredigende resultaten gaven, keerde hij terug
naar de inductie en voorzag twee schepen van zeer grote
draadspoelen. Op korte afstand lukte het door inductie
seinen over te brengen en Trowbridge ontdekte dat hij
de krachtigste ontvangst kreeg als de spoelen op de
beide schepen parallel waren. Hij begreep dat daarin
een mogelijkheid tot het bepalen van de richting school
en werkte een methode voor het peilen van schepen uit,
die sterk aan de later ontwikkelde radiopeiling deed
denken.
Uit de proefnemingen met seinen door middel van
inductie bleek dat voor het overbruggen van langere
afstanden zulke enorme draadspoelen - middellijn meer
dan honderd meter - en zulke krachtige dynamo’s nodig
waren, dat Trowbridge na meer dan tien jaar onafgegebroken met de ‘draadloze’ geëxperimenteerd te heb
ben, teleurgesteld moest toegeven dat al zijn gezwoeg
voor niets was geweest.
Na 1880 stond het probleem van draadloze telegrafie
en telefonie in het brandpunt van de belangstelling. Een
man, die op dit gebied zeer veel presteerde, was profes
sor Dolbear, die vele belangrijke uitvindingen had
gedaan en die in 1881 op een congres van vooraan
staande deskundigen op het gebied van telegrafie en
telefonie een echte stunt uithaalde. Hij demonstreerde
daar een volkomen nieuw systeem van telefonie - z’n
‘elektrostatische telefoon’ - en toen zijn gehoor had
geconstateerd dat het goed werkte, verwijderde hij
doodleuk de draad tussen het zend- en het ontvang
toestel, waarop bleek dat ook zonder enige draadver-

aandiende eer iemand erom gevraagd had. Zo was er
in 1877 een zekere meneer Rathbone in de buurt van
New York, die een telefoonweergever op een telegraaf
lijn had aangesloten en tot zijn verbazing vrolijke
muziek hoorde! Dat over die telegraaflijn muziek werd
verzonden, was uitgesloten. Wat was het geval? Edison
nam proeven met een ‘singing telephone’, gevoed door
een batterij van 300 elementen, waarvoor enkele muzi
kanten speelden, en wel via een telefoonlijn van New
York naar Saratoga Springs, die ten dele vlak langs
Rathbones telegraaflijn liep. De snelle stroomveranderingen in Edisons telefoonlijn wekten inductiestroompjes op in de telegraaflijn en zo werd de muziek hoor
baar in Rathbones weergever.
Toen meer mensen dergelijke wonderlijke ervaringen
hadden, ging men na in hoeverre dit verschijnsel kon
worden gebruikt voor draadloze telefonie over langere
afstanden. De Amerikaan Trowbridge, die hiervan een
diepgaande studie maakte, ontdekte dat het verschijn
sel niet alleen een gevolg van inductie kon zijn, maar
ook van elektrische lekkages bij de isolatoren en span
ningsverschillen tussen de plaatsen, waar de toestellen
geaard werden. In de buurt van een observatorium, dat
door een telegraaflijn voortdurend tijdseinen naar
Boston stuurde, kon hij aantonen dat waar hij ook
een weergever van een telefoon met een gasbuis van het
ene huis en een waterleidingbuis van een ander huis
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binding zijn telefoon nog even goed werkte! En zonder
dat hierbij sprake was van inductie! Als we de inductie
evenals Bells ‘fotofoon’, die uit een natuurkundig oog
punt toch op een heel ander terrein ligt, buiten beschou
wing laten, was Dolbears stunt van 1881 de eerste
demonstratie van draadloze telefonie ter wereld!
Dolbears apparatuur bestond aan de zendzijde uit
een microfoon, een batterij, een inductieklos - dat is een
soort transformator - en een condensator, - aan de ontvangstzijde uit twee condensatoren, een batterij en een
telefoonweergever. Zender en ontvanger waren beide
geaard. Bij proeven, die Dolbear twee jaar later deed,
kreeg hij de beste resultaten door aan de kant van de
zender een vlieger op te laten, die met bladgoud was
beplakt en via een dunne koperen draad met de induc
tieklos was verbonden. Op deze wijze kon hij over
verscheidene kilometers afstand morseseinen overbren
gen, die dan in een telefoonweergever hoorbaar werden.
Dolbear verklaarde zijn resultaten uit spanningen, die
hij in de aarde opwekte, en gedragingen der luchtdeel
tjes, die een mysterieuze brug tussen de zendcondensator en de ontvangcondensator vormden, maar wij
weten dat hier radiogolven van een zeer lange golf
lengte in het spel waren. Dolbear was zich daarvan niet
bewust, want de radiogolven waren nog niet ‘uitgevon
den’.
Het was het uitvindersgenie van Edison, dat in 1885
een systeem voor draadloze telegrafie voortbracht,
dat voor treinen werkelijk uitstekend voldeed. Daartoe
waren de daken van de treinwagons over hun hele lengte
voorzien van 30 centimeter brede stroken metaal, die
op glazen isolatoren rustten. Al deze onderling verbon
den stroken metaal vormden één reusachtige condensatorplaat - de andere ‘plaat’ van deze condensator werd
gevormd door vier evenwijdige telegraafdraden langs
de spoorlijn. Met dit systeem, dat ook met inductie
klossen werkte en weinig verschilde van dat van Dol
bear, konden niet alleen de trein en het spoorwegstation
seinen wisselen, maar konden ook rijdende treinen
onderling met elkaar telegraferen.
In 1887 werd Edisons systeem ingevoerd bij de
Lehigh Valley Railroad en hoe goed het daar voldeed,
blijkt uit een rapport, dat o.m. vermeldt: “Een van de
belangwekkendste overwinningen van het vernuft werd
behaald op de Lehigh Valley Railroad en wel gedurende
de sneeuwstormen van de afgelopen winter. Dank zij
de ‘treintelegraaf* bleven de treinen voortdurend in
verbinding met het eindstation en konden ze precies
opgeven waar ze zich bevonden.”
In z’n octrooiaanvrage voorzag Edison dat zijn
systeem niet alleen bij de spoorwegen, maar ook in de
scheepvaart en voor transatlantische telegrafie zou wor
den gebruikt, waarbij hij zelfs methodes aangaf om de
kromming van de aarde te kunnen volgen. Maar veel
profijt heeft hij van dit octrooi niet gehad, want hoe

goed zijn systeem ook bij die ene spoorwegmaatschappij
voldeed, toen de draadloze treintelegrafie, waarnaar
men een halve eeuw zo naarstig had gezocht, werkelijk
heid was geworden, was het nieuwtje er spoedig af en
toonde geen enkele spoorwegmaatschappij belangstel
ling voor dit toch zo uitstekend bruikbare en niet eens
zo dure telecommunicatiemiddel.
Engeland bleef niet achter op dit gebied en dank zij
de welwillende houding van de Britse Posterijen, kon Sir
William Prêece, hoofdingenieur bij deze dienst, ver
scheidene groots opgezette proeven nemen. Langs de
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rotsige kusten van Engeland sloegen de telegraaf- en
telefoonkabels, die de vuurtorens met de wal verbon
den, zo vaak door de branding kapot, dat men hier
graag systemen zónder draden zou toepassen. Bij deze
proeven werkte men meestal met het systeem waarbij
zowel de zender als de ontvanger op twee ver uiteen
gelegen punten werd geaard, hetzij te land, hetzij in
het water. Op afstanden van enkele kilometers ging dat
best indien men zich tot telegrafie beperkte. Tegen het
eind van de vorige eeuw is uit deze experimenten zelfs
een permanente verbinding tussen de kust en de vuur
torens op de eilanden Flatholm en Steepholm in het
Kanaal van Bristol voortgekomen. Daarbij werden bo
vengrondse, goed geïsoleerde draden van wel een kilo
meter lengte gebruikt, waarvan één uiteinde werd
verbonden met een koperen plaat, die men in zee liet
zinken. Tot ongeveer vijf kilometer ging alles goed voor langere afstanden was het systeem van Preece niet
bruikbaar. Zoals we straks zullen zien, was het van
enorm belang dat zo’n belangrijke autoriteit van het
Britse postwezen fel geïnteresseerd was voor de draad
loze telegrafie en telefonie en op dit gebied grootse
dingen verwachtte zoals blijkt uit wat hij in 1894 op
een lezing zei: “Er moet in de ruimte rond onze planeet
heel wat mogelijk zijn. Op de telefoonlijnen, waarbij
een aardverbinding wordt toegepast, hoort men vreem
de, geheimzinnige geluiden, vooral in de kalmte van de
nacht. Als zich op de zon zonnevlekken vertonen en
het noorderlicht opvlamt, worden er door de elektrische
stormen op de zon trillingen opgewekt die door de
ruimte tot ons komen en die we op onze telefoonlijnen
kunnen horen. Als een van de planeten bewoond wordt
door wezens zoals wijzelf en dezen met grote elektrische
energie trillingen kunnen opwekken, is het denkbaar
dat wij - bijvoorbeeld met Marsbewoners - in verbin
ding zullen kunnen treden . . .”
De eerste die bewust elektromagnetische golven radiogolven • opwekte was de Amerikaan David Hughes,
wiens druktelegraaf en koolmicrofoon tot de grootste
prestaties van de vorige eeuw behoren. Hij werkte met
inductieklossen, die vonken opwekten, als zender, zag
kans de zender en ontvanger op elkaar af te stemmen
en gaf omstreeks 1880 verscheidene geslaagde demon
straties van draadloze telegrafie met elektromagneti
sche golven en was bijna Marconi 15 jaar voor geweest
als niet een beroemd deskundige, professor Stokes, hem
diep ontmoedigd had door al zijn resultaten te verklaren
door inductie. Het was geen inductie, dit was radio!
Maar door Stokes vernuftige redeneringen kon Hughes
niet langer geloven in zijn eigen, toch zo juiste theorie
en ging deze uitvinding tijdelijk verloren.
Intussen bestond er al sinds lang een geniale verhan
deling over elektromagnetische golven. Want reeds in
1864 had de grote Schotse natuurkundige James Clerk
Maxwell zijn zwaar wiskundige ‘elektromagnetische

lichttheorie’ gepubliceerd, waarin voor het eerst het
begrip ‘elektromagnetische golven’ naar voren was ge
bracht. Maxwell verkondigde in deze theorie, dat elek
trische verschijnselen zich in de vorm van golven met
de snelheid van het licht - 300.000 kilometer per secon
de - kunnen voortplanten en dat in die golven de elek
trische krachten rechte hoeken maken met de magneti
sche krachten, terwijl beide soorten krachten loodrecht
staan op de richting, waarin de golven zich voortplan
ten. Verder beweerde Maxwell dat licht niets anders is
dan een optreden van elektromagnetische golven, die
alleen in golflengte verschillen van de golven, die door
elektrische verschijnselen worden veroorzaakt, en ver
der dus precies hetzelfde zijn. Van de lichtgolven kon
men de golflengte berekenen. Deze varieert van zeven
duizendste millimeter voor rood licht tot vierduizendste
millimeter voor violet licht. Maxwell berekende dat de
door elektrische verschijnselen opgewekte golven golf
lengten van enkele centimeters tot verscheidene kilo
meters zouden kunnen hebben en daarmee voorspelde
hij als het ware dat de mens deze langere golven - die
we nu radiogolven noemen - zou opwekken en ontdek
ken.
De latere onderzoekingen hebben de juistheid van
Maxwells theorie ten volle bevestigd - röntgenstralen,
lichtstralen en radiogolven zijn behoudens het verschil
in golflengte precies dezelfde elektromagnetische golven
- maar helaas heeft Maxwell deze bevestiging, noch de
ontdekking van die langere golven, wier gedragingen
hij zo nauwkeurig had beschreven, meegemaakt. In
1879 stierf deze grote geleerde, wiens ‘elektromagneti
sche lichttheorie’ de theoretische grondslag van een
heel nieuw tijdperk vormde.
De langere elektromagnetische golven op te wekken
en aan te tonen, bleef voorbehouden aan de briljante
jonge natuurkundige Heinrich Herz, die tevens een van
de beste experimentators van de vorige eeuw was. Als
assistent van Helmholtz begon hij op 23-jarige leeftijd
met een diepgaand onderzoek op het gebied van de
elektrodynamica. Kort nadat hij in 1885 tot hoog
leraar in de natuurkunde aan de universiteit te Karlsruhe was benoemd, kwam hij tijdens een college die
geheimzinnige langere golven door een toeval op het
spoor. Bij proeven met twee platte draadspoelen merkte
hij dat als hij een geladen Leidse fles met één spoel
ontlaadde, in de andere spoel een hoge spanning kon
ontstaan.
Om dit verschijnsel, dat niet geheel door inductie
verklaard kon worden, nader te onderzoeken, constru
eerde Herz twee toestellen: een soort zender, die hij
‘opwekker’ noemde, en als ontvanger z’n ‘resonator’.
De opwekker bestond uit een inductieklos van Ruhmkorff - een toestel waarmee snel wisselende wisselstroompjes van hoge spanning konden worden opge
wekt - verbonden met twee vonkbollen, die elk bevestigd
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waren aan een metalen stang met aan één uiteinde een
vierkante metalen plaat.
Een simpele metalen ring, die op één plaats werd

nen? Tot op een afstand van meer dan honderd meter.
Hoe groot was de snelheid, waarmee zij zich voortplant
ten? De knappe experimentator Herz kon vaststellen
dat deze 300.000 kilometer per seconde was - precies
even groot als die van het licht! En hoe meer proeven
hij deed, des te overtuigender bleek dat die ‘elektrodynamische golven’, zoals Herz ze zelf noemde, precies
dezelfde gedragingen vertoonden als lichtgolven. Een
gepolijste metalen plaat werkte als een spiegel, kaatste
de golven terug zoals lichtstralen worden teruggekaatst.
Evenals het licht plantten ze zich rechtlijnig voort; een
holle metalen plaat bundelde ze zoals een holle spiegel
lichtstralen samenbundelt. Herz kon er zelfs ‘scha
duwen’ mee te weeg brengen - geen zichtbare schaduwen
natuurlijk, maar meetbare. Door terugkaatsing tegen
een metalen plaat en interferentie van de directe golven
en de teruggekaatste kreeg hij staande golven. Bewoog
hij z’n resonator tussen de opwekker en het scherm,
dan verdwenen de vonkjes op bepaalde, vaste afstan
den, terwijl ze op andere plaatsen juist op hun hevigst
waren: de knopen en buiken die zo karakteristiek voor
elk golfverschijnsel zijn. De afstand van twee opeen
volgende knopen of twee buiken leverden de halve golf
lengte op, zodat hij de lengte van zijn golven al heel
gemakkelijk kon vaststellen.
Een grote triomf was ook dat hij kans zag de golven
af te buigen met lenzen en prisma’s, niet van glas, maar
van pek. Toen bovendien bewezen was dat de golven
gepolariseerd konden worden, was afdoende aange
toond dat ze, afgezien van de golflengte, hetzelfde wa
ren als lichtgolven.
Door deze schitterende reeks van experimenten en een
werkelijk meesterlijke wiskundige analyse van de waar
genomen verschijnselen kon Herz de juistheid van de
theorie van Maxwell volledig bevestigen. Dat deze
elektromagnetische golven voor het draadloos overbren
gen van berichten konden worden gebruikt, is nooit bij
hem opgekomen. Een ingenieur, Huber, heeft hem op
deze mogelijkheid gewezen; Herz meende echter dat
de trillingen - miljoenen per seconde - veel te snel
waren om een telegraaftoestel of telefoonweergever in
werking te stellen. Maar daar verdiepte hij zich niet
in - dat was immers noch zijn vak, noch zijn roeping.
Het leven gaf hem trouwens weinig kans om nog veel
grote ontdekkingen te doen, want deze zachtmoedige
man, die door zijn medewerkers werd verafgood en die
nooit enige ophef over zijn grandioze ontdekkingen
had gemaakt, werd het slachtoffer van een oorontste
king. Op nieuwjaarsdag 1894 stierf Heinrich Herz,
nog maar 37 jaar oud - diep betreurd door allen, die
hem hadden gekend.
De opzienbarende experimenten van Herz vonden
veel navolging. De Italiaanse professor Righi slaagde
erin de opwekker aanzienlijk te verbeteren door kleinere
en massieve vonkbollen toe te passen en de vonkbrug op

ik
onderbroken door twee koperen bolletjes, op minder
dan een millimeter afstand van elkaar, vormde z’n
ontvanger, z’n resonator. Zodra de inductieklos begon
te werken en tussen de vonkbollen ritsen knetterende
vonken oversprongen, ontstonden er ook vonkjes tussen
de koperen bolletjes van de resonator, hoewel deze in
’t geheel niet met de inductieklos was verbonden. Zelfs
als die resonator verscheidene meters van de opwekker
was verwijderd, vertoonden zich die vonkjes!
Herz en zijn medewerkers waren hierover zeer ver
heugd - zo’n prachtig resultaat hadden zc niet ver
wacht! Sir Oliver Lodge berekende later dat, ondanks
de bescheiden afmetingen van de gebruikte apparatuur,
toch met een zeer grote elektrische energie was gewerkt.
Eén enkel vonkje van de inductieklos duurde maar één
honderdmiljoenste seconde en vertegenwoordigde op
dat moment een vermogen van honderd paardekrachten!
Aanvankelijk wist Herz niet dat hij elektromagneti
sche golven had opgewekt - in zijn eerste beschrijving
van deze experimenten gebruikte hij de term “het zich
uitspreiden van elektrische krachten”. De heen en
weer schietende elektriciteit had tot gevolg dat om de
vonkbollen en de metalen platen, die een condensator
vormden, een elektrisch veld ontstond, dat zich in alle
richtingen uitstrekte.
Maar al spoedig werd het hem duidelijk dat hij hier
met een golfverschijnsel, met elektromagnetische golven
te doen had. Tot hoever kon hij die golven nog aanto-

94

te vullen met een dikke, minerale olie. Terwijl Herz
nooit onder een golflengte van 30 centimeter was ge
komen, lukte het Righi golven met een golflengte van

en vormden dan een goede geleider. Door licht kloppen
verdween de samenhang, die ‘cohesie’, weer en ver
dween de goede geleidbaarheid. Nam Branly wat
metaalvijlsel in een glazen buisje op in een stroomkring,
bestaande uit een batterij en een galvanometer, dan
sloeg de wijzer daarvan uit als door een naburige vonk
de metaaldeeltjes aan elkaar sinterden. Deze cohaerer,
zoals het glazen buisje met metaalvijlsel werd genoemd,
was dus een gevoelige verklikker voor elektromagneti
sche golven, want die waren door de vonk veroorzaakt.
De man, die op het idee kwam deze cohaerer in com
binatie met een opwekker van Herz te gebruiken, was
de Engelse natuurkundige Oliver Lodge. In 1894 de
monstreerde hij, wat eigenlijk een complete installa
tie voor draadloze telegrafie was: een opwekker van
Herz met een seinsleutel - en als ontvanger een ver
beterde resonator van Herz, gecombineerd met een
cohaerer, een relais, een morseschrijfapparaat en een
klopper om de metaaldeeltjes na cohesie weer los van
elkaar te maken. Als de seinsleutel werd ingedrukt,
produceerde de opwekker elektromagnetische golven en
werd de cohaerer van een slechte geleider een goede
geleider, waardoor het relais en daarmee de schrijfinrichting in werking trad, zodat op het papier een
streep werd getrokken. Deze eerste volledige installatie
voor draadloze telegrafie ter wereld werkte uitstekend,
maar ook hier was ’t oude liedje: Lodge was natuur
kundige, had dit experiment uit louter natuurkundige
overwegingen gedaan en praktische toepassing voor
draadloze berichtoverbrenging - daarmee ging hij zich
niet bezighouden!
Eenzelfde ontvanger met een cohaerer, een relais en
een morseschrijfapparaat werd in 1895 ontwikkeld
door de Russische professor Popow. Wou die tot draad
loze telegrafie komen? Al evenmin. Popow wilde over
een apparatuur beschikken, die automatisch elke blik
semslag van nabije en verder verwijderde onweersbuien
registreerde. De bliksemflits produceerde de elektro
magnetische golven, die de metaaldeeltjes van de
cohaerer tegen elkaar deed kleven, zodat het relais en
het schrijfapparaat in werking kwamen en de bliksem
flits keurig was opgetekend. Om de gevoeligheid van
zijn bliksemverklikker groter te maken, had Popow
één kant van de cohaerer verbonden met een lange,
verticaal opgesteld metalen spriet. Net een voelspriet
- in ’t Latijn antenna - van een monsterachtig insekt. Zo
werd Popow de eerste die een antenne gebruikte . . .

slechts enkele centimeters op te wekken. Als ontvanger,
als resonator, gebruikte hij heel dunne laagjes kwik zoals bij spiegels - die onderbroken werden door fijne
krasjes van een diamant. Door dit alles kon hij nauw
keuriger proeven nemen en grotere afstanden overbrug
genEen zeer belangrijke ontdekking deed in 1891 de
Fransman Edouard Branly, toen hij merkte dat fijn me
taalvijlsel, waarvan bekend was dat het een elektrische
stroom vrijwel niet doorliet, plotseling geleidend werd
als er vlakbij een vonk oversprong. De metaaldeeltjes
sinterden dan, kleefden dan als het ware aan elkaar vast

Alle spelers waren aanwezig: de opwekker van Herz,
verbeterd door Righi; de cohaerer van Branly; de
antenne van Popow. Als er nu maar een goede regis
seur kwam, kon het successtuk, dat ‘Radio’ zou heten,
beginnen. Wie kon dat stuk regisseren, waar was hij?
In Noord-Italië. Zijn naam was Guglielmo Marconi . . .
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Draadloos over de Oceaan
December 1894: het was nacht, een ijzig koude nacht.
Een villa in Noord-Italië, op één zolderraampje na
geheel in duisternis gehuld. Een kille, schaars verlichte
zolder, vol met geheimzinnige elektrische toestellen en
andere technische apparaten. Een 21-jarige jongeman,
die zich al sinds maanden had opgesloten in wat hij
zijn laboratorium noemde, daar dag en nacht experimen
teerde met de vreemdsoortigste instrumenten en bezeten
was door een idee, dat de meeste mensen van die tijd
voor waanzin hielden. Een stem, die met hartstocht aan
een slaapkamerdeur “Moeder . . . moeder . . .!” fluis
terde en een moeder die gehoor gaf aan de roep van
haar zoon en hem volgde, volgde naar zijn laborato
rium, naar heel die duizelingwekkende hoogte waarheen
zijn jonge geest zich die nacht had begeven . . .
Een zoon legde zijn moeder uit wat hij had gevon
den. En meer nog: hij demonstreerde haar zijn wonder
baarlijke uitvinding.
“Kijk, moeder, dit hier is mijn ‘zender’: een accubatterij, een inductieklos van Ruhmkorff en een opwekker van Hertz . . .”
“Wat zijn die glazen potten toch? Het zijn net
inmaakpotten!”
“Oh, die noemen we ‘Leidse flessen’, een soort
condensator, die in de stad Leiden in Nederland is
uitgevonden. Weet u . . . eigenlijk hebt u gelijk: het
zijn inmaakpotten, maar niet voor citroengelei, neen,
voor . . . elektriciteit! Daar op die tafel in de hoek is
mijn ‘ontvanger’: een glazen buisje met metaalvijlsel cohaerer heet dat - een klopper, een accu en een elektri
sche bel. Nu moet u goed opletten, moeder! Tussen
mijn zender en mijn ontvanger is geen enkele draadverbinding en toch . . . nee, hoort u zelf maar wat er
gebeurt als ik hier, in de zender, deze seinsleutel indruk.
Luistert u maar . . .”
“Maar jongen . . . daarginds hoor ik de bel gaan.
Ik begrijp het niet. . . hoe kan dat?”
“Moeder, dat kan ik u niet uitleggen, daar gaat het
nu trouwens niet om. Maar begrijpt u wat dit betekent?
Moeder, begrijpt u wat het betekent dat ik zonder
draden, dat ik draadloos een signaal kan overbrengen?
Dat ik hiermee zonder draden, ‘zo maar’ door de lucht
de strepen en punten van de telegrafie kan overseinen?
Begrijpt u dat dit . . . draadloze telegrafie is?”
“Ja . . . wonderlijk,” stamelde de moeder, die hui
verde omdat het zo koud en zo onbegrijpelijk was.
Ogenschijnlijk een simpel voorval, in werkelijkheid
echter ... de geboorte van de radio! En al kon zij de
draagwijdte van deze nieuwe vinding niet ten volle
overzien ,toch was zij trots op haar zoon, die nacht . . .
mevrouw Marconi!
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Zo zal het wel ongeveer zijn gegaan toen de jonge
Marconi voor het eerst succes had met z’n proefnemin
gen en daarover zo opgetogen was, dat hij midden in
de nacht zijn moeder wekte. Vader Marconi schijnt de
volgende dag te hebben opgemerkt dat dit toch wel een
bijzonder omslachtige manier was om op enkele meters
afstand een doodgewone bel in werking te stellen. Dat
komt wel meer voor dat jongens met fantastische ideeën
door hun vader niet worden begrepen . . .
Guglielmo Marconi was in 1874 in Bologna geboren.
Hij had een Schotse moeder, die in Ierland had ge
woond en in Italië muziek was gaan studeren. Z’n
vader was een rijke Italiaanse zakenman. Een lagere
school bezocht Guglielmo niet; hij kreeg thuis les. Later
ging hij naar een middelbare school in Florence. Hij
was een rustige jongen, die weinig praatte, maar des
te meer nadacht. Studeren deed hij graag - z’n lieve
lingsvakken waren natuurkunde en scheikunde. Z’n
grote hobbies waren experimenten op dit gebied en hij
had vooral zijn hart verpand aan de elektriciteit en haar
fantastische mogelijkheden.
In de zomer van 1894, toen hij met vakantie in de
bergen was, las Marconi in een wetenschappelijk tijd
schrift een artikel over de proeven van Hertz, Righi
en anderen met elektromagnetische golven. “Als van
zelf kwam in mij op,” zo verklaarde hij enkele tientallen
jaren later, “dat deze golven de mensheid in de naaste
toekomst zouden kunnen voorzien van een machtig
nieuw telecommunicatiemiddel, dat zeeën en continen
ten zou overspannen en de schepen zou bevrijden uit hun
isolement. Toen ik er zelf mee ging experimenteren,
raakte ik steeds meer overtuigd van de grote praktische
waarde van die golven. En ik kon me niet voorstellen
dat hun toepassingsmogelijkheden aan de aandacht van
al die knappe geleerden zouden kunnen ontsnappen.
Toen de jonge Marconi het artikel over elektromag
netische golven had gelezen, brak hij onmiddellijk zijn
vakantie af, keerde de bergen de rug toe en haastte
zich naar zijn ouderlijk huis om daar de beschreven
proeven na te doen en te proberen met die golven te
telegraferen. Dat was z’n doel: draadloze telegrafie,
anders niet! De wetenschap was voor hem alleen maar
een middel om een praktisch doel te bereiken. Daar
door kon hij ook maar niet begrijpen, hoe al die bolle
bozen van geleerden hun kansen om de draadloze tele
grafie te verwezenlijken, voorbij lieten gaan. Iedere
dag verwachtte hij berichten in de kranten dat de draad
loze telegrafie een feit was geworden - klaar voor toe
passing op grote schaal. Maar die berichten bleven
uit . . .
Tussen Marconi en mannen als Maxwell, Hertz en
Righi lag een kloof, die pas in onze tijd is overbrugd.
Het ging er de mannen van de wetenschap uitsluitend
om het menselijk inzicht in het natuurgebeuren te ver
helderen en te verdiepen. Elke ontdekking was voor hen

een uitgangspunt voor nieuwe ontdekkingen, die de
wetenschappelijke kennis konden vergroten. Zij beoefen
den de wetenschap om de wetenschap - wat kon hun
dan de telegrafie schelen?
Met Marconi was het anders gesteld. Hij was geen
man van de wetenschap, hij was een technicus, die hier
ongekende technische én zakelijke mogelijkheden zag.
Deze praktische, zakelijke instelling bepaalde z’n hele
optreden. Mannen als Hertz en Righi achtten het in
strijd met de geest van de wetenschap om op enige uit
vinding of ontdekking octrooi te nemen - hun kennis
behoorde de hele mensheid toe; Marconi zou er terdege
voor zorgen dat alles wat hij vond, door octrooien
werd beschermd.
Op de zolder van z’n vaders landhuis, de Villa Griffone in Pontecchio, ging hij aan de slag. In maanden
lange afzondering, waarbij hij niemand tot zijn ‘labora
torium’ toeliet, verenigde hij de vindingen van anderen
tot een zeer bruikbare zend- en ontvangapparatuur.
Voor het opwekken van de elektromagnetische golven
gebruikte hij, behalve een inductieklos, de vonkbrug
van Righi, bestaande uit twee grote massieve koperen
bollen tussen twee kleine bollen. Hij deed lange se
ries proeven om na te gaan bij welke afmetingen en
samenstelling van metaalvijlsel de cohaerer het beste
werkte. De gunstigste resultaten kreeg hij met een
mengsel, bestaande uit 96 °/o zilver en 4°/o nikkel,
voorzien van een spoortje kwik, tussen twee elektro
den van zilver met platina verbindingsdraden. Hij
ging niet over één nacht ijs - aan elk onderdeel van
zijn installatie wijdde hij een grondige studie.
In de winter van 1894 kreeg hij voor het eerst over
een afstand van enkele meters goede resultaten en kon
hij zijn moeder, bij wie hij zoveel steun had gevonden,
de goede werking van zijn installatie tonen. In het
voorjaar van 1895 begon hij met proeven in de tuinen
rondom zijn ouderlijk huis teneinde grotere afstanden
te overbruggen. Hij besteedde grote aandacht aan het
op elkaar afstemmen van de zender en de ontvanger,
nam proeven met reflectoren van draad of metalen pla
ten om daarmee de golven te bundelen en een krach
tiger werking te krijgen. En in navolging van Popow
paste hij bij z’n ontvanger, die aan één kant geaard
werd, een lange geïsoleerd opgehangen draad bij wijze
van antenne toe.
Zodra hij afstanden van enkele kilometers kon over
bruggen en zijn installatie werkelijk feilloos werkte,
achtte hij het moment gekomen om op zijn werkwijze
octrooi te nemen, zijn resultaten wereldkundig te maken
en zijn systeem van draadloze telegrafie op de best
mogelijke manier te exploiteren. Elke dag verbaasde
hij er zich over dat de kranten of technische tijdschrif
ten nog altijd geen melding maakten van ‘opzien
barende demonstraties van draadloze telegrafie’ of iets
dergelijks, want hoezeer lag een dergelijke toepassing
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mislukken en wat zou hij zich dan belachelijk maken!
Wat hier ging gebeuren - daar hing z’n hele toekomst
van af!
Sir William Preece schreef op een vel papier enkele
volzinnen en overhandigde dit aan Marconi ten teken
dat de demonstratie kon beginnen. Marconi schakelde
de zender in, pakte de knop van de seinsleutel en seinde
de tekst van Preece als reeksen fel knetterende vonken.
Toen hij klaar was en de ontvanger inschakelde, heerste
er doodse stilte. Zou er antwoord komen? Dit kwam
vrijwel onmiddellijk, want de ontvanger begon te tikken,
en allen die de morsecode kenden en wat ze hoorden
vergeleken met wat Preece had opgeschreven, konden
constateren dat alle signalen in beide richtingen feilloos
waren overgekomen. Nu was de beurt aan andere
genodigden om telegrammen op te geven en ook die
kwamen zonder fouten over. Zo werd deze eerste
demonstratie een volledig succes. Marconi vond dat hij
een beloning had verdiend en bracht een lang ge
koesterde wens in vervulling: hij kocht een... fiets!
Marconi, die zijn vreugde moeilijk kon onderdruk
ken, werd door alle aanwezigen van harte gelukgewenst
en daarna overstelpt met vragen. En heel wat in hun
vak vergrijsde deskundigen luisterden met diep ontzag
naar wat die jonge snuiter verkondigde! Nog diezelfde
avond ging er van Londen een lang telegram naar Italië,
waarin moeder Marconi op de hoogte werd gesteld van
het eerste succes van haar zoon.
Al spoedig kreeg Marconi, die inmiddels zijn appa
ratuur had verbeterd, een tweede uitnodiging: ditmaal
voor een demonstratie bestemd voor officieren van leger
en vloot. Deze werd een nog groter succes dan de eerste
demonstratie, want hierbij werd een afstand van ruim
drie kilometer overbrugd! De Engelse regering kwam
nu openlijk voor haar belangstelling uit en verzocht
Marconi zijn proeven voort te zetten. Op voorstel van
Preece, die daar zelf al jaren aan had gewerkt, ging
Marconi na in hoeverre de elektromagnetische golven
geschikt waren voor telegraafverbindingen tussen vuur
torens, eilanden en de vaste wal. Daarvoor begaf hij
zich naar Lavernock Point aan het Kanaal van Bristol,
waar op 10 mei 1897 Preece zijn op pagina 105 be
schreven installatie met succes demonstreerde. Maar
nu was het Marconi’s beurt om te proberen de vijf
kilometer water tussen Lavernock Point en het eiland
Flatholm te overspannen. Op het eiland met zijn vuur
toren en kanonnen kwam de zender, die gevoed wer
door een batterij van acht accu’s. De ontvanger wer
aan de kust opgesteld op een 20 meter hoge rots. __
antenne diende een koperen draad, die naar de top
2 meter
van een 30 meter hoge mast leidde, waarop een
lange zinken kap was bevestigd.
De proeven, die op 11 en 12 mei werden
.. ,er Werd geen
draaiden op een volslagen mislukking uit Marconi was wanhopigenkel signaal ontvangen en I.-------

van de elektromagnetische golven niet voor de hand en
hoeveel deskundigen waren er niet, die hiervan veel
beter op de hoogte waren dan hij ? Maar de wetenschap
zweeg en Marconi begreep dat hij moest voortmaken
omdat die draadloze telegrafie als het ware in de lucht
hing.
Vergeleken bij andere uitvinders, die hard moesten
werken om de kost te verdienen en hun proefnemingen
te kunnen financieren, daarboven meestal nog de groot
ste moeite hadden om ergens gehoor te vinden, ver
keerde Marconi in een zeer bevoorrechte positie. Hij
hoefde nog niet met werken zijn brood te verdienen,
geld was er genoeg en hij had alle tijd om naar harte
lust te experimenteren. Toen hij inzag, dat Italië geen
geschikt land was voor het debuut van een draadloze
telegrafie en hij begreep dat daarvoor Engeland de beste
gelegenheid bood, kon hij daarheen reizen. En meer
nog: doordat zijn familie van moederszijde in Enge
land over uitstekende relaties beschikte, kreeg hij zon
der moeite toegang tot de hoogste autoriteiten van het
Engelse postwezen, w.o. Sir William Preece, die zelf al
zoveel proeven met draadloze telegrafie had genomen.
De aankomst in Engeland viel Marconi niet mee,
want de douane stond zo argwanend tegenover de in
houd van zijn koffers met technische apparatuur, dat
hij de grootste moeite had zijn spullen het land binnen
te krijgen. Maar dat werd weer goed gemaakt, toen hij
een uitnodiging van Sir William Preece ontving om
voor de hoofdingenieurs en andere deskundigen van
de Britse posterijen een demonstratie te houden. Het
was de bedoeling dat hij zijn zender zou opstellen op
het dak van het postkantoor in St. Martin’s-le-Grand en
dat zijn ontvanger enkele honderden meters verder,
op het dak van een gebouw aan de Theems zou worden
geplaatst. Marconi, die twee zenders en twee ontvangers
bij zich had, installeerde op elk dak zowel een zender
als een ontvanger, zodat hij over en weer berichten kon
overseinen. Met grote zorg stelde hij alles op en instru
eerde hij de beambten, die in het ene station de zaak
zouden moeten bedienen.
De hoofdingenieurs en de andere geleerde heren meest van middelbare leeftijd - die waren uitgenodigd,
keken vreemd op toen aan hen de nog piepjonge
Marconi werd voorgesteld. Dit was dan ook wel een
vreemde situatie: dat een 22-jarige Italiaan aan de
bekwaamste kopstukken van de Engelse PTT - elk
met een lange en succesvolle staat van dienst - een les
in draadloze telegrafie kwam geven. Toch beviel de
jonge snuiter hun wel. Hij sprak perfect Engels - dat
had hij aan zijn moeder te danken - toonde voortreffe
lijke manieren te hebben en gaf rustig en zakelijk de
gewenste uitleg. Uiterlijk was hij volkomen beheerst en
zelfverzekerd, maar innerlijk verkeerde hij in hevige
spanning. Hij wist wat er op het spel stond - één foutieve
handeling of het kleinste mankement kon alles doen
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Juist van die eerste proeven over zee had hij zich zoveel
voorgesteld en nu hij de kans kreeg, lukte het niet.
Tot overmaat van ramp was er nog een hoge bezoeker
gearriveerd, die getuige wilde zijn van dit historisch
experiment: professor Slaby uit Berlijn, gestuurd door
de Duitse keizer . . .
Op de 13e mei kwam iemand op het lumineuze
idee de ontvanger op het strand te plaatsen - daardoor
zou men een langere en wellicht betere antenne krijgen.
Wat er de volgende dag gebeurde, werd door professor
Slaby in zijn autobiografie als volgt beschreven: “Dit
zal onvergetelijk in mijn herinnering blijven, hoe we
vanwege de storm met z’n vijven in een grote houten
kist zaten, alle aandacht richtten op het ontvang
apparaat en fel gespannen luisterden. Toen - plotseling
- weerklonk voor het eerst een tikkend geluid, hoorden
we duidelijk morseseinen, die geluidloos en onzichtbaar
tot ons kwamen van dat rotseiland, waarvan de om
trekken met het blote oog nauwelijks zichtbaar waren tot ons kwamen via dat onbekende en geheimzinnige
medium, dat ‘ether’ heet en dat de enige brug met de
planeten van het heelal vormt . .
Zo werd die 14e mei 1897 een grote dag voor Marconi, want nu had hij voor het eerst de zee overwon-
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nen. Door zowel bij de ontvanger als bij de zender
een lange koperdraad met vliegers omhoog te laten
stijgen, lukte het hem zelfs het Kanaal van Bristol over
zijn volle breedte, 14’Zz kilometer, te overbruggen.
In deze triomf begreep Marconi dat hij niet zou rusten
eer hij zijn elektromagnetische golven over de duizen
den kilometers brede Atlantische Oceaan zou kunnen
zenden . . .
Nog in datzelfde jaar 1897 werd met een kapitaal
van een miljoen gulden de British Marconi Company
opgericht, die de draadloze telegrafie zakelijk zou
exploiteren. Marconi werd hoofdingenieur van deze
onderneming en ontving al dadelijk voor zijn octrooien
een bedrag van 150 000 gulden, hetgen voor een jonge
man van 23 jaar waarlijk niet gering was.
Maar het succes steeg hem niet naar het hoofd, al
werd hij overstelpt met brieven en eerbewijzen. Hij
bleef hard en nuchter doorwerken. De successen volg
den elkaar snel op. De Italiaanse regering nodigde hem
uit in zijn vaderland voor de marine proeven te doen,
bij welke gelegenheid hij de koning en koningin van
Italië ontmoette; in Engeland teruggekeerd, richtte hij
de eerste vaste radiostations op; één op het eilandWight
en een in Bournemouth. Bovendien verloste hij twee
Ierse vuurtorens uit hun isolement. Toen hij in dienst
moest, hetgeen een stopzetting van zijn proeven zou
betekenen, maakte hij kennis met de eerbiedwaardig
oude Lord Kelvin - de vroegere professor Thomson
van de transatlantische kabel - en die vond het zo
erg dat Marconi door de militaire dienstplicht ander
half jaar lang niet aan de radio zou kunnen werken,
dat hij zich tot de Italiaanse minister van marine
wendde. Het resultaat was dat Marconi benoemd werd
tot marine-attaché in Londen, hetgeen betekende dat
hij elke maand zijn salaris kon innen en verder gewoon
met zijn onderzoekingen kon voortgaan. Het salaris
schonk hij aan een noodlijdend Italiaans ziekenhuis.
In de zomer van 1898 maakte Marconi een bijzonder
goede beurt. Een Iers dagblad vroeg hem of het mo
gelijk was per draadloze telegrafie berichten door te
geven van de grote jaarlijkse zeilwedstrijden op zee,
de Kingstoner Regatta, opdat de krantenlezers in Ier
land ze nog diezelfde avond konden lezen. Marconi
huurde een boot en gaf met de seinsleutel een telegra
fisch ooggetuigeverslag, dat op de kust werd ontvan
gen en per kabel naar Ierland was geseind. Deze eerste
toepassing in dienst van de pers maakte diepe indruk
op het publiek! Nog in diezelfde zomer kreeg de prins
van Wales zo’n erge blessure aan zijn knie, dat hij ge
dwongen werd aan boord van zijn jacht Osborne te
blijven. De koningin, die op het eiland Wight verblijf
hield, was er erg verdrietig over dat ze haar zoon niet
kon bezoeken. Marconi stelde toen moeder en zoon in
de gelegenheid per draadloze telegrafie contact met
elkaar te hebben. In de loop van een week werden

op deze manier ruim 150 telegrammen gewisseld!
De draadloze telegrafie zou vele mensenlevens redden.
Dat gebeurde voor het eerst in maart 1899, toen op
de Goodwin Sands een stoomschip was gestrand. Het
lichtschip East Goodwin, dat kort tevoren met een
marconizender was uitgerust, berichtte dit ongeluk
aan de vuurtoren van South Foreland, waar men de
reddingsdienst alarmeerde. De gehele bemanning werd
daardoor gered en voor £ 50 000 aan goederen bleef
behouden! Twee maanden later botsten twee schepen
tegen elkaar en ook hier was het een marconizender
die uitkomst bracht.
Inmiddels was de reikwijdte van de draadloze zo toe
genomen dat het tijd werd een aanval op Het Kanaal te
doen. Na onderhandeling met de Franse regering werd
zowel op de Franse kust als in Engeland een marconistation gebouwd. Hoewel de afstand vijftig kilometer
bedroeg, kwamen de seinen uitstekend over. De hoge
gasten, die bij de opening aanwezig waren, toonden
zich zeer verbaasd over het feit dat de ontvangst door
regen, storm of mist in ’t geheel niet werd gehinderd.
Toen Marconi een demonstratie voor Lord Baden Powell moest geven, kwam er geen antwoord en probeerde
hij tevergeefs een fout te vinden. Urenlang was er een
bijzonder pijnlijke situatie, tot plotseling morseseinen
verkondigden dat de telegrafist in Engeland heerlijk
was wezen eten. En of er soms nog nieuws was. Ge
lukkig was de hoge bezoeker iemand, ‘die glimlacht
en fluit onder alle moeilijkheden’.
Een groot bezwaar van de draadloze telegrafie was dat
iedereen de seinen kon opvangen, zodat geheimhouding
alleen door toepassing van een speciale code kon wor
den verkregen. Een ander nadeel was, dat, als in één
gebied verscheidene zenders tegelijk werkten, men ze
alle door elkaar hoorde. Professor Lodge bracht hierin
verbetering door tussen de inductieklos met vonkbrug
en de antenne en aarde een condensator en twee induc
tief gekoppelde spoelen te plaatsen, waardoor golven
van een bepaalde golflengte werden uitgezonden. Door
met behulp van een overeenkomstige combinatie van
een condensator en spoelen de ontvanger op de zender
‘af te stemmen’, kon men uit een koor van zenders
met verschillende golflengten één bepaalde zender uit
kiezen. Dit afstemmen had bovendien het voordeel dat
de ontvangst krachtiger werd. Professor Braun uit
Straatsburg, die met z’n Braunse buis de voorloper van
de TV-beeldbuis construeerde, heeft onafhankelijk van
Lodge eenzelfde afstemsysteem ontwikkeld.
Het volgende probleem was een verklikker, een de
tector, voor de elektromagnetische golven te bedenken,
die gevoeliger was dan de cohaerer. Dan alleen was
het denkbaar nog eens de Atlantische Oceaan draadloos
te overbruggen. Marconi vond een oplossing in z’n
magnetische detector: een apparaat, dat wel wat weg
had van onze moderne tape-recorders. Over twee wiel-
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tjes liep een ijzeren draadje zonder eind langs de polen
van twee hoefmagneten, die elk het draadje tegen
gesteld magnetiseerden. Op één plaats gleed het draadje
door een glazen buisje, waaromheen twee van elkaar
geïsoleerde draadspoeltjes waren gewikkeld. Het ene
spoeltje was verbonden met de antenne en de aarde,
het andere met een koptelefoon. De door de elektro
magnetische golven in de antenne opgewekte stroom
pjes veroorzaakten in het eerste spoeltje een snel wis
selend magnetisch veld, dat het magnetisme van het
ijzerdraadje beïnvloedde. Dat in opeenvolgende delen
meer of minder sterk gemagnetiseerd zijn van het
draadje veroorzaakte in het tweede spoeltje, waar het
draadje doorgleed, overeenkomstige spanningsvariaties,
die door de koptelefoon in geluid werden omgezet. Met
deze magnetische detector als ontvanger overbrugde
Marconi in januari 1901 de 250 kilometer van Wight
naar Cape Lizard in Cornwall. Dit succes werd het sein
tot de slag om de Atlantische Oceaan!
De grote strijdvraag was: kunnen elektromagnetische
golven de kromming van de aarde volgen? De alge
mene opvatting was dat ze dit niet konden omdat ze
zich rechtlijnig voortplantten, evenals de elektromag
netische golven van zeer korte golflengte: het licht.
Lichtstralen volgden immers ook niet de bolvorm van
de aarde? Marconi was één van de weinigen die ge
loofden dat het wel kon. Dus wilde hij dat bewijzen.
Bovendien: welk een machtige triomf zou het zijn die
machtige oceaan te overwinnen en twee werelddelen
draadloos met elkaar te verbinden!
Marconi begreep dat een zender met een inductieklos
en gevoed door een dozijn accu’s ontoereikend zou zijn
om de golven duizenden kilometers ver over de oceaan
te slingeren. Het bestaande record, 250 kilometer, moest
op ruim 4000 kilometer worden gebracht en daar
voor waren krachtdadige middelen nodig. Te Poldhu
in Cornwall - de uiterste zuidwestpunt van Engeland verrezen hoge masten om de zendantenne te dragen

en bouwde Marconi een zendstation, dat was uitge
rust met een 25 pk benzinemotor voor het aandrijven
van een 2000 volt dynamo en een stel transforma
toren, die de 2000 volt omzetten in 20 000 volt.
In met olie gevulde bakken werden glazen platen, be
plakt met bladtin, geplaatst, die samen een condensator
van ongekende afmetingen vormden. Een vonkbrug, die
een indrukwekkend elektrisch vuurwerk produceerde,
was de ziel van deze machtige zender.
Marconi scheepte zich in en landde begin december
op de barre kust van Newfoundland. Op een heuvel,
die men meteen Signal Hill doopte, stond een oude
militaire barak. Daar richtte hij zijn ontvangststation
in. Omdat hij een heel hoge antenne nodig had en hij
met palen de gewenste hoogte niet kon bereiken, had
Marconi drie meter lange vliegers van bamboe en
zijde, alsmede een ballon meegenomen, die de antenne
draad omhoog moesten voeren. Drie dagen na de aan
komst in Newfoundland was alles gereed voor ont
vangst en brachten Marconi en zijn helpers het om
hulsel van de ballon naar buiten, persten er een paar
honderd kubieke meter waterstofgas in, bevestigden
er de koperen antennedraad aan . . . lieten hem los . . .
de ballon steeg op, maar zo snel dat de draad brak
en de ballon in de wolken verdween! Dat was een slecht
begin. Vervolgens werd geprobeerd de antenne met
een vlieger omhoog te krijgen, maar dat lukte niet.
De wind was te zwak en te onregelmatig.
Op die gedenkwaardige 12e december van het jaar
1901 woei er een hevige storm, gepaard gaande met
ijzige slagregens. Uitstellen? Neen! Sinds enkele da
gen zond Poldhu in Engeland elke dag van 12 tot 3 uur
Newfoundland-tijd het afgesproken signaal, de let
ter S, dus drie puntjes, uit. Aan de martelende on
zekerheid of het gewaagde experiment wel of niet zou
lukken, wilden ze een einde maken. En dat betekende:
naar buiten, de vlieger oplaten. Lange tijd worstelden
de mannen tegen het brute stormgeweld om de vlieger
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met zijn koperdraad omhoog te krijgen en tenslotte
lukte dat, bleef de vlieger op een hoogte van bijna 140
meter in de lucht. Doorweekt en bibberend van de
koude gingen de mannen de schamele barak binnen.
Iemand kwam op het gelukkige idee hete chocolade
te maken. Ze vermengden deze met een scheutje bran
dewijn en gretig slurpten ze het vocht op. Een pot
kacheltje deed zijn best, maar koud bleef het. Het
was half twaalf. Dat betekende een half uur wachten en dat is lang, als men in hevige spanning verkeert.
Traag kropen de minuten voorbij . . Marconi nam een
broodje. Sinds ’s morgens zes uur had hij hard ge
werkt en niet meer gegeten. Maar het smaakte hem
niet. De spanning was te groot. En dan die twijfel . . .
Toen eindelijk de wijzers van de klok de twaalf had
den bereikt, zwegen allen en zette Marconi de kop
telefoon op en luisterde . . . luisterde . . . zich ergerend
aan het lawaai van het zinken dak boven hun hoofd,
dat klepperde onder de striemende regenvlagen. Mar
coni luisterde . . . maar hoorde niets dat op een signaal
leek. Voor de zoveelste maal controleerde hij z’n ont
vanger, de magnetische detector - daaraan kón het
niet liggen! Dit was zenuwslopend, want een kwartier
ging voorbij en al die tijd zaten Marconi en zijn staf
vergeefs te wachten op de stem van Europa, die maar
niet tot hen wilde doordringen!
Europa riep! Marconi wist het, wist dat zijn mede
werkers in Poldhu op dit moment de krachtigste signa
len ter wereld over de wijde oceaan slingerden, maar
toen het kwart over twaalf, tien voor half een werd
en de minuten verstreken zonder dat ook maar een
enkel morsesignaal het zachte, nietszeggende ruisen in
de koptelefoon doorbrak, bekroop hem een kil, naar
geestig gevoel van angst: angst voor een fiasco. Hij
klemde de tanden op elkaar, vocht tegen de gevaarlijke
hoogspanning, die zich nu van hemzelf trachtte meester
te maken. En toch: steeds meer begon hij te vrezen
dat al die anderen, die beweerden dat de elektromag
netische golven de ronding van de aarde niet konden
volgen, die hem om zijn fantastisch plan hoonden en
uitlachten, dat die anderen toch gelijk zouden krijgen.
Maar hoor . . . waakte hij of droomde hij . . . want
daar knetterden drie korte signalen . . . zou het waar
zijn . . .ja, daar hoorde hij het weer . . . drie punten . . .
de letter S, dus: de stem uit Europa!
Toen de anderen het ook hadden gehoord en allen
het erover eens waren dat dit geen toeval, maar niet
anders dan Poldhu kon zijn, was de spanning gebro
ken en kwam er een gevoel van diepe vreugde én ont
roering voor in de plaats. Marconi’s geesteskind was
geen dwerg meer, maar een reus, want de pasjes van
enkele kilometers waren in vier jaren tijd uitgegroeid
tot een sprong van meer dan 3000 kilometer, in één
honderdste seconde over de oceaan: de Oude en de
Nieuwe Wereld waren draadloos verbonden!

Van CQD tot SOS
In het begin van de twintigste eeuw begon de draad
loze telegrafie haar werk in dienst der mensheid door
voorgoed de stilte der wereldzeeën te verbreken.
Eeuwenlang had de mens zich met zijn schepen op
het zilte nat gewaagd en hadden groepen stoere, on
versaagde mannen een eenzame strijd tegen de elemen
ten gevochten. Een eenzame strijd, want zodra de kust
uit het gezicht was verdwenen, waren ze op zichzelf
aangewezen. En als het schip in nood kwam, konden ze
niemand te hulp roepen en stonden ze in de strijd te
gen de ondergang alleen in de meest gruwelijke zin
des woords. Zelfs toen op het vasteland op grote schaal
telegraaf- en telefoonverbindingen tot stand waren ge
komen, bezaten de toch al zeer grote stoomschepen be
halve kanonnen en vuurpijlen met hun geringe actie
radius geen enkel middel om zo nodig de buitenwereld
om assistentie te vragen. Schepen vlogen op zee in
brand of vergingen tijdens een storm met man en muis,
zonder dat men er op de wal ooit iets van hoorde.
Hoeveel gezinnen hebben niet in jarenlange, marte
lende onzekerheid verkeerd omtrent het lot van bloed
verwanten omdat het schip vermist werd, maar er toch
nog altijd hoop was dat de opvarenden zich hadden
kunnen redden? Maar zelfs als de opvarenden van
een zinkend schip kans zagen zich met reddingboten
voorlopig in veiligheid te stellen, was op sommige routes
de kans door een ander schip te worden opgepikt klein
en wachtte hun na wekenlang zwerven over de oceaan
een vreselijke dood door dorst en honger. De ontzettendste drama’s speelden zich af zonder dat iemand er
kennis van kon nemen of kon helpen.
Het was de radio, die een eind maakte aan dit vaak
zo noodlottige isolement en in de meeste noodgevallen
uitkomst bracht. Hij begon zijn nuttig werk in 1898
op het lichtschip East Goodwin, dat in dat jaar van
een zender en een ontvanger werd voorzien. In 1900
kreeg het machtige Duitse stoomschip Kaiser Wilhelm
der Grosse radio aan boord en spoedig volgden andere
schepen. Nederland bleef als zeevarende natie niet ach
ter. Zo kwam er in 1901 een draadloze verbinding tus
sen Hoek van Holland en het lichtschip ‘Maas’ tot
stand; op de boot tussen Enkhuizen en Stavoren (!)
werd in 1902 een inrichting voor draadloze telegrafie
geïnstalleerd; in 1904 werd het kuststation Scheveningen geopend.
Iedereen was het erover eens dat radio de veilig
heid op zee enorm bevorderde, maar dat betekende
nog niet dat alle grotere schepen ermee werden uit
gerust. Een zender en een ontvanger kostten geld, een
‘marconist’ kostte geld en vele reders bespaarden waar
dat maar mogelijk was - ook al ging het hier om
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mensenlevens. Tot in de loop der jaren enkele gruwe
lijke scheepsrampen de ogen der mensheid openden en
tenslotte de radio voor schepen verplicht werd gesteld.
In het begin ging alles nog heel primitief en voor
de eerste marconisten was vaak geen hut beschikbaar die moesten dan maar genoegen nemen met een ruw
getimmerd hok van planken op het bootsdek. Maar
hoe schamel zijn behuizing en zijn bezoldiging ook wa
ren, in de ogen van vele passagiers was hij een roman
tische held, die in verbinding stond met hoger sferen.
Maar ook waren er mannelijke passagiers, die jaloers
op hem waren omdat hij zulke onovertrefbare middelen
bezat om indruk op de dames te maken: de vonkenbaan - het hart en de ziel van zijn installatie, die onder
oorverdovend lawaai als een warrelend vuur purper
rode vonken rondspatte en een doordringende geur
van ozon verspreidde.
Op de eerste passagiersschepen, die met radio waren
uitgerust, hadden de marconisten, zodra ze buiten het
bereik der kuststations waren gekomen, zo weinig te
doen, dat ze met een ander, eveneens van radio voor
zien schip dat in dezelfde richting voer, draadloze
schaakpartijen organiseerden, die soms dagen duurden.
Passagiers, die daar wat geld voor over hadden, kon
den op deze wijze hun krachten meten met anderen,
die tientallen kilometers verder op zee voeren! Daarbij
werd het officiële verkeer vaak op schandelijke wijze
veronachtzaamd en werd er niet naar eventuele nood
seinen geluisterd.
Toen vele schepen met radio werden uitgerust zonder dat er bindende internationale afspraken en voor
schriften waren, ontstond er een zeer gevaarlijke chaos,
die jarenlang voortduurde. Marconi had zijn mono
poliepositie niet kunnen handhaven - er kwamen con
currerende maatschappijen en in vele gevallen werd
de marconisten op straffe van ontslag verboden met
niet-bevriende maatschappijen in draadloos contact te
treden. Tussen marconisten van verschillende landen
bestond soms zo’n gloeiende haat, dat ze elkaar in
morsecode voor ‘beroerde luis’ of ‘gebochelde aap’
uitscholden of een boek op de seinsleutel legden om
andermans uitzendingen met een alles storend signaal
te hinderen.
Erger nog was dat in Amerika de vrijheid in de
lucht zover ging dat elke schooljongen, die kans zag
een oude Ruhmkorff-inductor op de kop te tikken en
daarmee een zender in elkaar te prutsen, zich in het
scheepsverkeer kon mengen. Die ‘blikkenbussenamateurs’ hadden er vaak plezier in de kust- en scheepsstations op een venijnige manier te sarren. De sommen,
die ze voor school moesten maken, werden door de
lucht besproken en of ze daardoor een belangrijk be
richt van een schip stoorden, dat kon ze niets schelen.
Vlootmanoeuvres werden in de war geschopt door
kleine bengels, die valse berichten uitzonden - enkele

van die jongens beschouwden het zelfs als een goede
grap noodseinen uit te zenden om daarmee redding
boten en andere schepen te alarmeren. Pas in 1912
kwam er een einde aan deze wantoestanden.
Door invoering van verbeterde vonkbanen en andere
typen zenders, w.o. de booglampzender, kwamen er
naast het schorre gerochel van de eerste vonkzenders
de meest uiteenlopende geluiden in de ether, variërend
van donker gcborrel tot een zenuwslopend gesis en ge
jank van hoge tonen. Elke zender had zijn eigen klank
en alle geluiden uit de dierenwereld, van woedende,
gewonde of verliefde beesten, kon men erin terug
vinden. Het zendstation FFU op de meest westelijke
punt van Frankrijk blaatte als een schaap, het Chinese
station XCG kraakte en knalde als vuurpijlen op Chi
nees nieuwjaar, ook waren er stations met een zo zui
vere muzikale toon, dat ze een genot voor het oor
waren. De Japanners waren de beleefdste marconisten
en begonnen met het seinen van allerlei beleefdheids
betuigingen en bloemrijke en uitvoerige verzekeringen
van hoogachting, waarna ze eindelijk tot het overseinen
van hun berichten overgingen met de aanhef ‘Eerbied
waardige Heer’!
Mede om een lagere verzekeringspremie te verkrij
gen, gingen steeds meer reders ertoe over hun sche
pen van radio te voorzien, maar uit zuinigheid kregen
die vaak maar één marconist mee. De gevolgen bleven
niet uit . . .
Op 14 april 1912 voer door een nacht, die even
kalm was als de omringende oceaan een splinternieuw
schip, dat de trots van Engeland was. Het heette
‘Titanic’ en was het grootste en meest luxueuze zee
kasteel ter wereld. Het had 2200 opvarenden, palmen
tuinen, tennisbanen en weelderig ingerichte balzalen
en restaurants. In de reddingboten was slechts plaats
voor de helft van de passagiers, maar dat hinderde
niet: het schip was ‘onzinkbaar’ . . .
Die zondag, de veertiende april, kwam de Titanic
in de zone der ijsbergen, maar ook dat hinderde niet het schip was immers onzinkbaar - en de Titanic voer
met onverminderde snelheid verder om, behalve de
grootte- en luxerecords, ook nog alle snelheidsrecords
te slaan.
’s Avonds om 11.40 uur raakte het schip een ijsberg,
die onder de waterlijn de scheepswand over een lengte
van meer dan honderd meter openreet. De schok was
licht, de waterdichte deuren werden gesloten en het
vermaak in de salons en balzalen ging voort. Niemand
maakte zich ongerust, want de zee was kalm, het schip
onzinkbaar. De reddingboten hingen klaar, er was
ruimschoots de tijd om erin te gaan, maar niemand
deed dat, want de zee was kalm, het schip immers
onzinkbaar . . .
De pompen pompten wat zij pompen konden. Ook
de marconist, Phillips, deed zijn plicht en zond voor
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alle zekerheid het gebruikelijke noodsein CQD uit. De
tweede marconist stelde voor ook het nieuwe noodsein
uit te zenden, al was dat op de Engelse schepen onge
bruikelijk. Dit nieuwe, internationaal overeengekomen
sein was SOS. Dit sein was geen afkorting van ‘Save
our souls’ of ‘Save our ship’, dus ‘red onze zielen’
of ‘red ons schip’, zoals vaak wordt beweerd. Het was
niet anders dan een combinatie van strepen en punten,
die gemakkelijk herkend kon worden: drie punten, drie
strepen, drie punten. Bij wijze van grapje zei de tweede
marconist nog tegen Phillips: ‘Sein nu dat SOS! Het
is misschien de laatste keer dat je de kans krijgt een
SOS uit te zenden!’ Beide marconisten lachten . . .
Met een vaart van 300 000 kilometer per seconde
doorkliefden de radiogolven de wereldether en tal
van schepen vingen de noodkreten op. Ze waren ver
weg en toch spoedden ze zich onverwijld naar het schip,
dat in doodsnood verkeerde, maar zich daarvan nog
niet bewust was. Eén schip, de Californian, was in
de onmiddellijke nabijheid van de Titanic, maar de
marconist was een kwartier voor het uitzenden der
noodseinen gaan slapen - de man had 17 uur onafge
broken dienst gedaan en had dus alle recht op wat
rust - en een tweede marconist was er niet: dat had
den de reders van de Californian zonde van het geld
gevonden . . .
Op de hele Atlantische Oceaan zaten marconisten
van alle nationaliteiten in hun kleine radiohutten ge
spannen te luisteren naar het zachte fluisteren van het
grootste schip ter wereld, waar de toestand ernstiger
was dan de passagiers vermoedden. De aanraking met
de ijsberg was slechts licht geweest, maar net voldoende
om vlak onder de waterlijn een snede in de scheeps
wand van honderd meter lengte te veroorzaken! Was
het schip recht tegen de ijsberg gebotst, dan zouden de
gevolgen veel minder erg zijn geweest! Maar door die
honderd meter lange scheur werden de vijftien dwarsschotten met hun door elektromotoren bediende water
dichte deuren grotendeels waardeloos en stroomde zo
veel water binnen dat de pompen het niet aankonden.
Om 12.20 begon men met het neerlaten van de red
dingboten, maar vele passagiers voelden er niets voor
het grote ‘veilige’ verwarmde schip te verlaten, terwijl
heel wat vrouwen niet van hun mannen gescheiden
wilden worden. Tal van reddingboten waren dan ook
maar voor de helft gevuld. Om 12.33 uur ontving Phil
lips per radio het bericht dat het schip Carpathia bin
nen vier uur bij hen zou zijn. Onder de passagiers gaf
dat een hele opluchting, maar de kapitein en de offi
cieren wisten dat deze hulp te laat zou komen. Want
een muur van water stroomde naar binnen . . .
In de machinekamers bleef men doorwerken tot de
een na de ander vol water liep. De lichten bleven gro
tendeels branden, ook de zender bleef in werking en
Phillips en de andere marconist gingen door met sei

nen en luisteren. Tegen tweeën, toen ze kaarsen had
den klaargezet en alles gereed hadden gemaakt om
zonodig de noodzender in gebruik te nemen, kwam de
kapitein zeggen dat het schip het waarschijnlijk nog
maar een half uur zou uithouden en dat de marconisten
hun plicht hadden gedaan. Nu werd het tijd dat ze
probeerden hun leven te redden. Maar Phillips ging
nog door met seinen . . .
Toen alle reddingboten waren weggevaren, bevon
den zich nog 1500 mensen op het zinkende schip.
Maar er was geen paniek. De mensen stonden rustig
in groepjes bij elkaar - de acht muzikanten van het
scheepsorkest speelden vrolijke wijsjes, waarmee ze tot
enkele minuten voor het einde doorgingen. Tot slot
speelden ze een koraal van de Engelse kerk . . .
Hulpeloos dreef de Titanic op de spiegel van de
wijde oceaan en zonk steeds dieper. Toen doofden eens
klaps de lichten uit tot een ontstellende duisternis,
boorde de voorsteven zich zuigend en borrelend in het
zwarte water omlaag, rees het achterschip als een reus
achtige, dreigende wijsvinger steil omhoog . . . stond
recht overeind ... en gleed de trotse oceaanreus weg
in de diepte . . .
Dit geschiedde des nachts om 2.20 uur. Vele hon
derden mannen, vrouwen en kinderen met zwemgordels
om vochten spartelend een wanhopige strijd in het
ijskoude water. Hun geschreeuw en gegil was zo af
schuwelijk, dat de inzittenden van verscheidene redding
boten zich haastten om weg te roeien en door zingen
trachtten het spookachtige gegil te overstemmen om
niet ten prooi te vallen aan een alles verlammende
waanzin . . .
En toen anderhalf uur later het eerste schip, de
Carpathia, de plaats des onheils bereikte, viel er geen
spoor meer van de Titanic te bekennen. Maar op het
kalme water dreven de honderden verstijfde lijken van
passagiers en bemanning, die niet verdronken waren,
maar waren gestorven tengevolge van de hevige koude.
De bloem van Engeland en Amerika, de meest voor
aanstaande staatslieden, geleerden en ingenieurs en
vele honderden vrouwen en kinderen waren ten offer
gevallen aan de zucht naar luxe en snelheid. Ook Phil
lips, de marconist, had in de grauwe oceaan de dood
gevonden. Tot kort voor het einde had hij op zijn post
gestaan, Marconi’s zender had steeds voortreffelijk ge
werkt en daaraan dankten de 712 geredden waarschijn
lijk hun leven. Maar bijna 1500 mensen kwamen om
bij deze afschuwelijkste aller scheepsrampen, doordat
de marconist van de Californian, het schip dat vlak
bij was, op het noodlottige tijdstip zijn nachtrust ge
noot, een nachtrust welverdiend . . .
Toch was het offer van 1500 mensenlevens niet ver
geefs geweest, want opgeschrikt door de ramp van de
Titanic beijverde men zich in het tot stand komen van
een grootse internationale organisatie die aan de chaos
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Van Lang Naar Kort
De radio begon met korte golven op korte afstanden.
Daarna kwamen er lange golven voor korte afstanden,
vervolgens lange golven voor lange afstanden en ten
slotte korte golven voor lange afstanden . . .
Al kort na Marconi’s eerste demonstraties werd dui
delijk dat de radio een miljoenenzaak zou worden en
dat er vanwege de grote financiële belangen een felle
1
strijd op het gebied van de octrooien zou wordeni geleverd. Marconi kwam bedrogen uit in zijn verwachting dat de hele wereld zijn apparaten zou gebruiken.
Toen hij merkte dat hij niet langer het monopolie op
het gebied van de draadloze telegrafie had, verbood
hij al zijn stations, ook die op schepen, met stations
van andere maatschappijen in verbinding te treden,
tenzij in noodgevallen. Maar dit vormde juist een prik
kel voor Duitsland om zich op de radio toe te leggen.
Op een dag in 1903 kwam het keizerlijk jacht Hohenzollern binnen het bereik van het marconistation in
Duitsland: Borkum. Zijne Majesteit, die aan boord
van dit drijvende casino was, wenste zijn groet aan
Hare Majesteit de keizerin en nog enkele andere tele
grammen te verzenden. Maar het keizerlijk jacht kreeg
van Borkum het antwoord dat ieder schip ontving dat
geen marconizender aan boord had: dat overeenkom
stig de instructies alleen berichten van schepen met
een marconizender werden aangenomen. De hoge he
ren op de Hohenzollern waren een beroerte nabij en
lieten dreigementen uitzenden, vergezeld van de me-

een einde maakte en voor het radioverkeer tussen de
schepen vaste regels opstelde. Zo werd bijvoorbeeld
voorgeschreven dat elk half uur al het radioverkeer
tussen schepen op bepaalde golflengten gedurende en
kele minuten gestaakt moest worden om naar even
tuele SOS-seinen te luisteren. De meeste landen stelden
de reders verplicht alle schepen boven een bepaalde
tonnemaat en een bepaald aantal passagiers radio en
ten minste twee marconisten aan boord te hebben.

Zo dankten in de komende jaren duizenden zeelieden
hun leven aan die schrandere jongeman, die Marconi
heette, en aan de andere grote pioniers, die de radio
ontwikkelden. En achter Marconi en zijn collega’s
stond een heel leger van ingenieurs, natuurkundigen
en technici, die met hen slechts één doel nastreefden:
de ganse aardbol te omspannen met een dicht net van
betrouwbare radioverbindingen!
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Bedeling dat de keizer van het
1
~
Duitse rijk in hoogsteigen persoon deze telegrammen wenste te verzenden.
Dit alles bleek op de telegrafist van het Duitse marconistation te Borkum niet de minste indruk te maken,
want hij seinde terug dat hij tot zijn spijt de keizerlijke
boodschappen niet kon aannemen en doorgeven. Dat
een gewone sterveling als een telegrafist het waagde
het bevel te negeren van de Duitse keizer, die door
miljoenen van zijn onderdanen als de belangrijkste
persoon op aarde werd beschouwd, was de ergste be
lediging die Wilhelm II ooit moest incasseren. Maar
zijn uitbarstingen van woede hadden goede gevolgen
voor de Duitse radioindustrie, want deze kreeg na de
geweigerde telegrammen krachtige steun van overheids
wege en verschafte zich op den duur een wereldpositie.
De eerste successen van de draadloze telegrafie
brachten in de kringen van technici, uitvinders, natuur
kundigen en andere ingenieuze lieden een geweldige
activiteit teweeg. Voor zenden en ontvangen waren zo
veel verschillende methodes mogelijk en er viel nog
zoveel te verbeteren! De eerste ‘open-vonk’-zenders
waren eigenlijk ondingen. In feite zonden ze alleen
maar ‘luchtstoringen’ uit, ritmisch gekraak. Het nut
tig effect ervan was gering doordat geen gelijkmatige
golven werden uitgezonden, maar zogenaamde ge
dempte trillingen, die als volgt kunnen worden voor
gesteld :

►— ►
Elk vonkje veroorzaakte zo’n snel afnemende, snel
gedempte trillingstoot en de pauzes daartussen duurden
duizenden malen zo lang als de vonken! De seinen,
zoals men die in de ontvanger hoorde, waren laag
en sputterend van toon. Bovendien bestreken deze
gedempte golven een zeer breed golflengtengebied,
waardoor de zenders elkaar hevig stoorden.
Een grote verbetering was de invoering van de
afstemkring met inductief gekoppelde spoelen - daar
door werden de golven gelijkmatiger en werd een smal
ler golflengtegebied in beslag genomen. Gelijkmatiger
golven ontstonden ook als men elke vonk ging verdelen
in vele kleine vonkjes. Dit werd mogelijk door allerlei
vernuftige constructies, eerst trapsgewijze vonkbruggen en later een snel ronddraaiende schijf met uit
steeksels, die langs één of meer contacten gleden. Daar
uit ontwikkelde zich de ‘muzikale-vonk’-zender, die in
de telefoon van de ontvanger een aangename toon pro
duceerde, hetgeen de waarneembaarheid van de seinen
ten goede kwam.

In 1900 ontdekte de Engelsman Duddel dat een ‘zin
gende lichtboog’, gevormd tussen twee koolspitsen, ver
bonden met een dynamo, een spoel en een condensator,
gelijkmatige elektromagnetische golven kon verwekken, dus geen ‘gedempte’ golven, maar ‘ongedempte’,

zoals hier afgebeeld. Daaruit ontwikkelde de Deen Poulsen zijn beroemd geworden boogzender, die een soort
zelfmoordenaar was. In beginsel bestond deze uit twee
koolstaven in serie met een elektromagneet. Een vol
doende sterke stroom veroorzaakte tussen de kool
spitsen een lichtboog, tegelijkertijd ontstond door de
stroomdoorgang om de elektromagneet een magnetisch
veld, dat de lichtboog aantrok en uitdoofde, waardoor
de stroomdoorgang werd verbroken. Het magnetisch
veld verdween dan weer en er ontstond weer een licht
boog, die onmiddellijk door het magnetisch veld werd
uitgedoofd. Dit ontstaan en uitdoven van de lichtboog
ging zo snel, dat een hoogfrequentstroom, een stroom
van elkaar uiterst snel opvolgende stroomstootjes ont
stond, die geschikt was voor het opwekken van onge
dempte elektromagnetische golven.
De praktische uitvoering ervan was een draaiende
koolstaaf tegenover een koperen ‘anode’ in een met
waterstofgas gevuld metalen vat, dat door de marco
nisten meestal ‘ketel* of ‘pot’ werd genoemd en waar
uit tijdens het seinen allerlei sissende en knetterende
geluiden als bij een braadpan ontsnapten. Voor het
overbruggen van zeer grote afstanden bouwde men
tussen 1910 en 1920 boogzenders van kolossale afme
tingen en met enorme vermogens, tot 3600 kilowatt toe!
De Nederlander De Groot installeerde tijdens de eerste
wereldoorlog in de buurt van Bandung een dergelijke
‘holle bolle Gijs’, die liefst 2400 kilowatt consumeerde!
De geweldige antennes werden tussen de kloof van de
Malabar gespannen. De golflengte van deze zender was
15 000 meter . . .
Daar ging het om: om stromen met een hoge fre
quentie, een hoog trillingsgetal te krijgen. De frequen
tie van de wisselstroom van het lichtnet bedraagt 50
perioden per seconde - dat levert een golflengte van
6000 kilometer op - voor de radiotechniek onbruik
baar. De zender bij de Malabar kwam tot 20 000 pe
rioden per seconde, tot 20 000 herz. Maar men had
nog andere methodes gevonden om dergelijke hoogfrequentstromen op te wekken: op bijzondere wijze inge
richte dynamo’s!
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Boogzender bij Bandung
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De grote pionier op dit gebied was Fessenden, die
al in 1900 een historisch zeer belangrijke prestatie
had geleverd toen hij als eerste over een afstand van
1500 kilometer geen draadloze telegrafie, maar tele
fonie verwezenlijkte. Twee jaar later was hij in staat
met een hoogfrequentiestroom van 50 000 herz over
een afstand van bijna twintig kilometer spraak duide
lijk verstaanbaar over te brengen. In 1906 verwekte
hij een geweldige sensatie, want zijn proefuitzendingen
met draadloze telefonie in het noordoosten van de
Verenigde Staten werden woord voor woord verstaan
in Schotland. Zo had de menselijke stem, dank zij de
radio, een reikwijdte van 5000 kilometer gekregen!
Deze en andere prachtige resultaten, waarbij ook
muziek werd uitgezonden, verkreeg Fessenden met
dynamo’s, die een hoogfrequentstroom konden opwek
ken. Een tweepolige dynamo geeft bij 3000 omwente
lingen per minuut - 50 per seconde - een stroom van
50 herz. Een vierpolige bij hetzelfde toerental een van
100 herz. Maar laten we de dynamo tweemaal zo snel
draaien, dan krijgen we een stroom van 200 herz.
Welnu: de hoogfrequentstroom van 50 000 herz -

golflengte 6 kilometer - waarmee Fessenden werkte,
werden verkregen met zeer snel lopende dynamo’s,
voorzien van een groot aantal polen. Maar dit stelt zeer
hoge eisen aan de constructie. Alexanderson bouwde in
1908 een 2-kilowatt dynamo, die bij 20 000 toeren per
minuut een stroom van 100 000 herz opwekte. Bij dit
hoge toerental - 333 omwentelingen per seconde - ont
stonden zulke hevige centrifugale krachten, dat elk ons
metaal aan de buitenkant van het draaiende anker een
gewicht van meer dan 5 ton - en dat bij een snelheid
van meer dan 1000 km/uur - kreeg. Voor ieder stel
spoelen met isolatie was geen grotere breedte dan 3,2
millimeter beschikbaar!
Deze hoogfrequentgeneratoren, die zeer kostbaar
waren, gaven zeer zuivere ongedempte golven, die bij
zonder geschikt waren voor sneltelegrafie - snelheid
honderd woorden per minuut - en telefonie. Tussen
1910 en 1920 slaagden de Duitsers erin dergelijke
hoogfrequentgeneratoren met vermogens van vele hon
derden kilowatts te construeren. Daarmee probeerden
ze vanuit hun nationale zendstation Nauen alle records
te breken. Al in 1906 hadden ze daar een enorme vonk-
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zender gebouwd met een spanning van 150 000 volt,
een condensatorbatterij bestaande uit 360 Leidse fles
sen van een meter hoogte en een vonkbrug met de
fantastische lengte van 2xlz meter. Bij de opening ervan
werd geen champagnefles, maar een Leidse fles tegen
de voet van de zendmast, die een antennenet van 60 000
vierkante meter droeg, stukgeslagen . . .
Wie tijdens het telegraferen op de zolderverdieping
van het stationsgebouw kwam, werd aan een waar
trommelvuur blootgesteld. De elektrische energie raasde
over de vonkbrug met zulke geweldige vuurbundels
voorbij, dat men geheel verblind werd. Het was nood
zakelijk de ogen met een blauwe bril tegen de ultra
violette stralen te beschermen om ontsteking van het
netvlies te voorkomen; bovendien was het nodig watjes
met vaseline in de oren te stoppen om het trommelvlies
te beschermen tegen het donderende lawaai, dat de
vonkvorming begeleidde. En alsof dit nog niet voldoen
de folteringen bezorgde, men stond in een met ozon be
zwangerde lucht en in zinkdampen, die zich uit het sterk
verhitte zink van de vonkbrug ontwikkelden. De vonken

maakten zo’n herrie, dat het telegraferen in het naburige
Nauen te horen was en als iemand daar uit het raam
leunde en de morsecode kende, kon hij door de uit
series knallen samengestelde strepen en punten ge
makkelijk volgen wat er werd geseind. Het telegraaf
geheim werd hier dus slecht bewaard.
Maar ook Marconi was niet voor een kleintje ver
vaard. Voor het telegraafverkeer met Canada had hij
aan de Westkust van Ierland een zendinstallatie ge
bouwd, waarvan de dynamo’s werden aangedreven door
stoommachines van een totaal vermogen van 1100 pk.
De antenne was waaiervormig en bestond uit 20 000
meter draad. Een heel gebouw vulde hij met zorgvuldig
conden-
van elkaar geïsoleerde platen - dat was zijn conden
sator!
Nog voor het begin van de eerste wereldoorlog kreeg
Nauen een machinezender van 400 kilowatt, die over
de hele wereld te horen was. Op de pagina’s 114 en 115
is het bijna 300 meter hoge antennesysteem van deze
mammoetzender afgebeeld. In 1918 sloot de Neder
landse regering met de firma Telefunken een contract

af voor de bouw van een dergelijke zender op de
Veluwe. Op de Kootwijkse heide werd door de Neder
landse Heidemaatschappij een enorm terrein vlakgemaakt, waarbij met primitieve middelen een half mil
joen kubieke meter zand werd verzet. Er verrezen een
monumentaal betonnen zendgebouw en zes masten van
een hoogte van 210 meter, die kilometers antennedraad
droegen.
De machinezender bestond uit twee grote dynamo’s,
waarvan de rotor niet minder dan 2400 polen had.
Door middel van een frequentieverdrievoudiger ver
kreeg men een golflengte van 17.800 meter bij een vermogen van 400 kilowatt. Bij deze zender, die officieel
PCGG en in de wandeling ‘Lange Gerrit’ werd ge
noemd, was alles even reusachtig. Was de golflengte
meer dan drie uur wandelen, een afstemspoel had een
middellij n van drie meter en bestond uit windingen
van een kabel, die uit 18 000 van elkaar geïsoleerde
koperdraadjes was samengesteld. In de omgeving van
de antenneverlengspoel ontstond zulk een krachtig
magnetisch veld, dat ijzeren bouten in de bewapening
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van het beton roodgloeiend werden. Aan puntige voor
werpen werden soms blauwe lichtpluimen zichtbaar, die
aan het Sint-Elmusvuur deden denken, dat zich in de
tropen wel eens aan de top van een scheepsmast ver
toont. Om brand te voorkomen, moest men overal ge
aarde koperen afschermingen aanbrengen en vanwege
de enorme stroomsterkten was het nodig sommige
isolatoren met olie te koelen!
Op een gegeven moment had men in Kootwijk ernsti
ge moeilijkheden met de afstemming. Een hele tijd
zocht men tevergeefs naar de oorzaak daarvan. Ten
slotte hoorde men een luide knal en toen bleek dat
enkele windingen van de antennespoel waren kortgesloten doordat zich er een vleermuis aan vastgehecht
had. Het arme dier was geëxplodeerd!
Heel Nederland zag met spanning uit naar de resul
taten van die machtige zenders in Kootwijk en bij de
Malabar. Het ontvangststation was eerst op de Meent
in Blaricum en later in Sambeek bij Boxmeer. Hier
werkte men met een draaibare raamantenne, waarvan
het raam een hoogte had van 60 meter! Aan de vele
experimenten werd door het personeel met zoveel
enthousiasme deelgenomen, dat in Rantja Ekek, het
ontvangcentrum op Java, de telegrafisten in plaats van
zitten soms gingen hangen - met hun hoofd omlaag om door de zo ontstane grotere bloeddruk in hun hoofd
beter te kunnen horen. Een grappenmaker onder de
telegrafisten in Sambeek klom op een stille zondag in
een antennemast en brulde uit alle macht: “Hallo
Indië, versta je me?” Op een aantal zondagswandelaars
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die vol bewondering naar de geheimzinnige antennes
hadden staan kijken, maakte dat een diepe indruk . . .
De bedrijfsresultaten van mammoetzenders vielen
nogal tegen. Ontvangst was lang niet altijd mogelijk,
de seinsnelheid moest laag blijven en de seinen waren
moeilijk te onderscheiden van het soms oorverdovend
gekraak en geloei van luchtstoringen. Had men daar
voor nu zulke enorme installaties gebouwd? Als een
donderslag bij heldere hemel werden toen in 1925 de
pioniers van Kootwijk en de Malabar, die nog altijd
experimenteerden om tot betere resultaten te komen,
verrast door het gerucht dat in Den Haag, op de zolder
van het PTT-laboratorium, met een heel klein zendertje
resultaten waren verkregen die aan tovenarij deden
denken . . .
En inderdaad, in Den Haag hadden vooruitstrevende
technici op één tafel een zendertje in elkaar geknutseld,
dat een kleiner elektrisch vermogen uitstraalde dan een
strijkbout verbruikt. Het leek een waandenkbeeld dat
dit gammele bouwseltje met een antennedraadje naar de
kerktoren in de Parkstraat het met succes zou kunnen
opnemen tegen de machtige machinezender van Koot
wijk. Maar toen het seinen ging uitzenden, kwam na
korte tijd uit Java het bericht dat de signalen ervan
even sterk werden ontvangen als die van de reus ‘Lange
Gerrit’ in Kootwijk. Geen wonder dat toen de bouwers

van het zendertje, die men van vele kanten had uitgelachen, op dat moment van ontroering de keel werd
dichtgeknepen.
Maar hoe kon dat? Dat radiosignalen van nog geen
kilowatt even sterk doorkwamen als energieuitbarstingen van 400 kilowatt? Hoe wat dat mogelijk? Wat was
het geheim van dat kleine zendertje?
De toepassing van korte golven en van een moderne
versie van de Wonderlamp van Alladin!

Machinezender in Nauen

De moderne wonderlamp
van Aladdin
In de oertijd van de radio was er een ruime sortering
op het gebied van ontvangers. Marconi had eerst de
cohaerer van Branly als verklikker van de elektromag
netische golven gebruikt, later ontwikkelde hij de mag
netische detector. Tijdens de Russisch-Japanse oorlog
van 1904 tot 1905, waarbij de radio een belangrijke
rol speelde, kwam een ander type detector in de mode:
de elektrolytische detector - een papje van loodglit,
glycerine, water eni metaalvijlsel met daarin op minder
dan een millimeter afstand van elkaar twee elektroden,
die waren opgenomen in een stroomkring met een bat
terijj en een koptelefoon. De stroom van de batterij
veroorzaakte op één elektrode een zgn. loodboom, een
afzetting van loodzoutkristallen, die door hoogfrequentstroompjes van de ontvangantenne gedeeltelijk ver
nietigd, maar door de batterijstroom meteen weer opge
bouwd werd. Dit gedeeltelijk vernietigen en weer her
stellen had weerstandsveranderingen en dus stroomsterkteveranderingen tot gevolg, waardoor in de kop
telefoon de ontvangen seinen hoorbaar werden.
Een nog veel eenvoudiger type detector, dat zich
vooral op de Amerikaanse schepen in een grote popu
lariteit verheugde, was de ‘beertopresponder’: twee
stukken aluminium met daartussen een gewone naaimachinenaald die door een sterke veer werd vastge
houden. Deze was van dezelfde familie als de kristaldetectors, die zich tot op heden hebben weten te hand
haven: een kristal van een metaalverbinding, waar
tegen een fijn draadje of naaldje rust. Al in 1874 had
Ferdinand Braun uit Straatsburg opgemerkt dat een
dergelijke combinatie in één richting een stroom veel
gemakkelijker doorlaat dan in de tegenovergestelde
richting. Hierin school een mogelijkheid hoogfrequentwisselstroompjes, afkomstig van de antenne, gelijk te
richten, om te zetten in gelijkstroompjes, waardoor de
seinen in een koptelefoon hoorbaar konden worden ge
maakt. Wie wel eens zelf een kristalontvanger heeft
gemaakt, weet dat bij deze allereenvoudigste vorm van
ontvanger, die geen enkele stroombron behoeft, het
zoeken naar een ‘gevoelig’ plekje op het kristal vaak
een geduldwerkje is en dat zelfs geringe trillingen het
contact kunnen verbreken. Maar aan de vele ergernis,
die dit veroorzaakte, kwam een eind toen de ‘vacuümventielen’ hun intrede deden.
In 1883 merkte Edison, dat op de binnenkant van
.de glazen ballon van veel gebruikte gloeilampen een
aonkere aanslag zichtbaar was, die echter langs een
scherpe lijn was onderbroken. Daar was het glas schoon
gebleven. Edison vermoedde dat de aanslag veroor-

zaakt werd door iets dat uit de gloeidraad sproeide,
en dat de draden in de lamp in één richting als een
scherm het sproeien tegenhielden, waardoor de daar
achter gelegen glaswand niet besproeid was. Om dit
vreemde verschijnsel nader te bestuderen, bracht hij
in de ballon een metalen plaatje aan, en toen merkte
hij tot z’n verbazing, dat als de gloeidraad brandde,
ondanks het luchtledig en de perfecte isolatie, een
elektrische stroomdoorgang plaatsvond tussen de me
talen plaat en de gloeidraad. Maar dat gebeurde alleen
als het plaatje met de positieve pool van de batterij
was verbonden. Werd echter het plaatje met de nega
tieve pool verbonden en de gloeidraad met de posi
tieve, dan was er in ’t geheel geen stroomdoorgang,
ook al werd de spanning sterk verhoogd’ Zo’n lamp
met een gloeidraad en een metalen plaatje liet een
stroom dus maar in één richting door. Van dit ver
schijnsel - deze mysterieuze stroomdoorgang - kon men
destijds geen verklaring vinden en pas meer dan twin
tig jaar later kon de natuurkundige Thomson dit raad
sel oplossen: de gloeiende draad zendt elektronen negatief geladen deeltjes - uit, die wel door een posi
tief geladen plaat, maar niet door een die negatief is
geladen, worden aangetrokken.
John Ambrose Fleming, die technisch adviseur was
bij de Marconi Wireless Telegraph Company, zei op
zekere dag tegen zijn baas, die steeds maar op zoek was
naar betere detectors: “Waarom, Mr. Marconi, zouden
we het niet eens met een lamp proberen?” Fleming was
namelijk op het idee gekomen de hoogfrequentantennestroompjes gelijk te richten door middel van zo’n gloei
lamp met een plaat erin. Deze luchtledige lamp liet
immers de stroom maar in één richting door, zoals
een ventiel een luchtstroom maar in één richting door
laat - vandaar dat die lampen later een ‘vacuümventiel’
werden genoemd. Fleming haastte zich om te proberen
of het ging. “ ’s Middags om vijf uur,” zo vertelde hij
later, “was de apparatuur voltooid. Ik brandde natuur
lijk van verlangen de proef te nemen. We zetten de
zender en de ontvanger een eindje uit elkaar, ik liet de
zender golven opwekken en tot mijn vreugde zag ik
dat de naald van de galvanometer een constante gelijk
stroom aanwees. De ontbrekende schakel in het pro
bleem van het gelijkrichten van hoogfrequentstromen
was gevonden - dat was een elektrische lamp. En ik
begreep meteen dat ik de plaat moest vervangen door
een metalen cilinder om de gloeidraad, die alle uit
gezonden elektronen kon opvangen!”
In november 1904 kreeg Fleming octrooi op zijn
‘radiolamp’ oftewel vacuümventiel met twee elektroden
- de gloeidraad en de cilindervormige ‘plaat’ - deswege
diode genoemd. De diode bleek inderdaad de meest be
trouwbare detector te zijn. En dat is zij nog! Want
diodes worden nog altijd in radio-ontvangers voor het
gelijkrichten van hoogfrequentstromen gebruikt. De
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eerste jaren maakte de diode echter, ondanks zijn be
trouwbaarheid, niet veel opgang, voornamelijk door
zijn nogal hoge prijs.
Fleming kon in 1904 niet vermoeden, dat een klein
stukje metaalgaas zijn diode kon maken tot een lamp,
die de wonderlamp van Aladdin verre in de schaduw
zou stellen en die zou uitgroeien tot een instrument,
dat meer dan enig ander de technische ontwikkeling
van onze wereld zou bevorderen . . . Het waren onafh ankelijk van elkaar de Oostenrijker Robert von Lieben
en de Amerikaan Lee de Forest, die het nietige lampje
zouden uitdenken, dat even belangrijk zou worden als
bijvoorbeeld de stoommachine en dat tot de allergroot
ste uitvindingen aller tijden zou worden gerekend . . .
Robert von Lieben was een geniale jongeman. Als
scholier bouwde hij bij het zomerhuis van zijn ouders
een kleine, maar volledige krachtcentrale, die het ar
beidsvermogen van een kleine waterval omzette in elek
trische energie. Zijn vader, die bankier was, stelde hem
in staat na zijn studie een klein laboratorium in te
richten, waar hij experimenteerde met koppelingen
voor auto’s en een elektrolytische fonograaf bedacht,
in navolging van de gebroeders Wright een motorvlieg
tuig construeerde, de polarisatie van röntgenstralen be
studeerde en ten slotte proeven ging nemen met röntgenbuizen, voorzien van een gloeidraad - dit in navol
ging van Coolidge. Door metingen ontdekte hij dat men
door plaatsing van een metalen roostertje tussen een
gloeidraad en een metalen plaat in een luchtledige bal
lon een lamp kreeg, waarmee men wonderen kon doen.
Daarmee, zo schreef hij in zijn octrooiaanvrage, kon
men de signalen van telegraaf, telefoon en radio ver
sterken, muziek en spraak uitzenden en ‘telefotografie’
verwezenlijken. In 1906 kreeg Robert von Lieben oc
trooi op zijn 3-elektrodenvacuümlamp, in 1913 stierf
hij, 35 jaar oud . . .
Lee de Forest kwam uit een domineesfamilie. Al jong
verpandde hij zijn hart aan de radio en probeerde hij
tot een ontvanger te komen, waarin de elektromagne
tische golven door middel van trillende gasvlammen
geluiden veroorzaakten. Dat lukte, maar voor de prak
tijk was deze inrichting niet geschikt. Hij deed een
paar bruikbare uitvindingen op het gebied van detec
tors, wist wat rijke lieden ertoe te bewegen een maat
schappij voor draadloze telegrafie - waarvan hijzelf
vice-president werd - op te richten, die vooral tot doel
had in Amerika Marconi’s arbeidsveld te veroveren.
De Forest construeerde prima zenders en ontvangers,
maar tenslotte ging deze maatschappij met haar mil
joenenkapitaal toch over de kop. In een goedkope huur
kamer zette Lee de Forest zijn onderzoekingen voort . . .
Hij wilde iets uitvinden, waaraan men in de wereld
van de telecommunicatie dringend behoefte had. Iets
dat dringend nodig was, waar dus toekomst in zat.
Spoedig wist hij, in welke richting hij ’t moest zoeken.

Hij moest trachten te vinden een instrument, waarmee
zwakke stroompjes traagheidsloos versterkt konden
worden. Zoiets als het relais van de telegrafie, maar
dan bruikbaar voor de snelle trillingen van de tele
fonie. Over twintigduizend kilometer afstand kon men
door kabels telegraferen, maar telefonie bleef beperkt
tot veel kortere afstanden, omdat er geen enkel mid
del bekend was, waarmee men de spoedig verzwakte
telefoonstroompjes kon versterken. Bij de ‘draadloze’
was eenzelfde probleem . . .
Lee de Forest ging na, wat het geschiktste uitgangs
punt voor zijn speurtocht kon zijn. Hij koos het enige
juiste: het Edison-effect, toegepast in de diode van
Fleming. Als hij die elektronenstroom tussen gloeidraad
en plaat eens kon regelen, zoals een mensenhand door
middel van een kraan de sterkte van een machtige wa
terstroom kan regelen. Hij begon om een diodelamp een reep bladtin te leggen. Ontevreden over de re
sultaten daarmee bracht hij in de ballon een tweede
plaat aan, om daarmee de elektronenstroom tussen de
gloeidraad en de andere plaat te regelen. Nog niet te
vreden, kwam hij op het idee tussen de gloeidraad en

de positief geladen plaat een fijn zigzagdraadje van
platina aan te brengen en die combinatie werkte boven
verwachting: door kleine veranderingen in de spanning
van het zigzagplatinadraadje, dat een soort roostertje
vormde, kon hij de sterkte van de elektronenhagel tus
sen gloeidraad en plaat dusdanig beïnvloeden, dat hij
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grotere spanningsveranderingen kreeg, dus: zijn lamp
met drie elektroden, zijn ‘triode’ versterkte!
Zo werd op 31 december, dus op oudejaarsdag van
het jaar 1906, in een armoedig gemeubileerde kamer
in Chicago de lilliputter geboren, die de reus der tech
niek zou worden! Die prestaties zou kunnen leveren
waarvan men kort tevoren zelfs niet had durven dro
men! Die voor de mens zou kunnen horen, praten, zien,
voelen, proeven, ruiken, sorteren, regelen, meten, re
kenen en zelfs functies van de hersens zou overnemen!
Voor dit kleine wonderding van een beetje glas en
wat metaal zouden al die machtige boog- en machinezenders op den duur het veld moeten ruimen; tal van
technische problemen, die voorheen onoplosbaar leken
en die zo’n belemmering vormden voor de ontwikke
ling van de ‘draadloze’, werden door deze ‘elektronen
buis’ in korte tijd tot een oplossing gebracht. Als een
ideaal ‘manusje-van-alles’ zou de elektronenbuis niet
alleen het hart en de ziel van elke zender en van elke
ontvanger worden, maar ook de onmisbare schakel in
het telefoonverkeer over lange afstanden vormen. De
toepassing van dit elektronische manusje-van-alles zou
leiden tot elektrische opname en weergave van gram
mofoonplaten, tot geluidsfilms, tot perfecte beeldtelegrafie en tot het draadloos besturen van schepen en
vliegtuigen!
De gevoeligste meetinstrumenten, alarminrichtingen
met foto-elektrische cellen, installaties voor automati
sche regeling van machtige machines, de uiterst ver
fijnde mechanismen voor ruimtevaartraketten, de on
voorstelbaar ingewikkelde rekenmachines - al deze fan
tastische prestaties van de moderne techniek, alsmede
de verwezenlijking van het wonderbaarlijkste speelgoed
van de twintigste eeuw - de televisie - dit alles zou
mogelijk worden door de toepassing van de elektronen
buis, waarvan er tegenwoordig duizenden miljoenen
per jaar worden geproduceerd. De ganse telecommu
nicatie wordt beheerst door de elektronenbuis, en als
zich binnen afzienbare tijd op grote schaal in de fa
brieken de ‘automation’ met zijn diep ingrijpende so
ciale en economische gevolgen heeft voltrokken, is dat
rechtstreeks het gevolg van wat Robert von Lieben en
Lee de Forest in 1906 hebben gevonden!

Intussen is de werking van deze moderne wonder
lamp van Aladdin in wezen zeer eenvoudig. De lucht
ledige glazen ballon bevat een gloeidraad en een cilin
dervormige metalen ‘plaat’ met daartussen het van
mazen voorziene metalen ‘rooster’. De gloeiende gloei
draad sproeit elektronen - negatief geladen deeltjes uit en aangezien positief en negatief elkaar aantrekken,
worden die negatief geladen elektronen door de posi
tief geladen plaat aangetrokken, gaat er dus door het
luchtledige een hagel van elektronen van de gloeidraad
naar de plaat: de plaatstroom.

Deze elektronenhagel oftewel plaatstroom kan nu
worden geregeld door het rooster kleine spanningen
te geven. Maken we het rooster negatief, dan stoot het
de eveneens negatieve elektronen af - negatief en nega
tief stoten elkaar immers af! Daardoor wordt de elek
tronenhagel afgeremd - wordt de plaatstroom dus klei
ner. Geven we daarentegen het rooster een kleine posi
tieve spanning, dan trekt het de elektronen juist aan,
bevordert het de plaatstroom. Hoe groter de negatieve
spanning op het rooster is, des te zwakker wordt de
elektronenstroom; deze wordt krachtiger naarmate er
een grotere positieve spanning op het rooster komt.
Geringe veranderingen van de spanning op het rooster
hebben aanzienlijke veranderingen van de plaatstroom
en dus - over een weerstand - grote spanningsverande
ringen tot gevolg. De triode zet kleine spanningsvariaties om in grote, met andere woorden: zij versterkt.
Wat eerst in de koptelefoon zacht klonk, wordt door
haar tussenkomst luid! Maar tevens kan de triode wis
selstroom omzetten in gelijkstroom, want de stroom
kan er maar in één richting door. Dus kan hij wat nog
met geen enkel instrument mogelijk was: hoogfrequentantennestroompjes gelijkrichten en tegelijkertijd ver
sterken. Wat jaren later ontdekte men dat de triode in
een bepaalde schakeling hoogfrequentstromen kon op
wekken en behalve voor ontvangers ook ‘de’ oplossing
was voor zenders!
1906, het geboortejaar van de triode, was ook een
belangrijk jaar voor de radiotelefonie. Om een nieuw
type hoogfrequentgenerator in te wijden, zorgde de
Amerikaan Fessenden op kerstavond voor een muzikale
verrassing zonder weerga. “Vroeg in de avond”, zo
schreef iemand, die mede verblijd werd door het expe
rimentele kerstgeschenk, “ werden over afstanden van
honderden kilometers de marconisten van de schepen
gealarmeerd door een in morse geseinde algemene
oproep CQ, CQ. Was er een schip in nood? Toen ze
met gespannen aandacht luisterden, hoorden ze tot
hun verbazing uit hun koptelefoon een menselijke stem
weerklinken. Daar sprak iemand! Even later begon een
vrouwenstem te zingen. Het was, alsof er iets boven
natuurlijks in ’t spel was! De marconisten riepen andere
bemanningsleden toe dat ze moesten komen luisteren en
weldra waren alle radiohutten vol mensen. Na het lied
droeg iemand een gedicht voor, vervolgens hoorde men
het spel van een violist. Tenslotte sprak weer iemand
en die vroeg of iedereen, die het programma had ge
hoord, wilde schrijven aan R. A. Fessenden in Brant
Rock, Massachusetts. En het regende enthousiaste brie
ven naar aanleiding van deze eerste ‘omroepuitzending’.
Dat was in 1906, vijftien jaar voordat de echte radioomroep zijn werk begon. Vreemd, dat dit nog zolang
moest duren, terwijl Fessendens programma van viool
spel en zang op allen, die het hoorden, toch zo’n diepe
indruk had gemaakt. En Lee de Forest in het daarop-
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volgende jaar verscheidene van dergelijke muzikale pro
gramma’s uitzond. Hiermee begon hij te Parijs, waar
hij een ideaal hoge antennemast had ontdekt: de Eiffeltoren! In de hoorn van een Pathé-grammofoon had
hij een microfoon gehangen en daarmee zond hij sta
pels grammofoonplaten uit. Na een serie zeer geslaagde
proefuitzendingen in verschillende steden wilde hij geen
platen, maar levende muziek uitzenden. Toen speelde hij
het klaar in New York het Metropolitanorkest en de
beroemde zanger Enrico Caruso voor zijn microfoon
te laten optreden. Vele radioamateurs en marconisten
luisterden hiernaar en werden diep ontroerd door Caruso’s heerlijke stem, die zo maar door het wonder van
de radio tot hen kwam. Waarom organiseerde men dan
geen omroep, dan konden duizenden dagelijks van
prachtige concerten genieten? De tijd was er blijkbaar
nog niet rijp voor . . .

Wie draadloos overgebrachte spraak of muziek hoor
de, vroeg zich met verbazing af, hoe het mogelijk was
de sterke stromen van een hoogfrequentgenerator door
een microfoon te sturen. De gebruikelijke microfoons
konden immers geen grotere stroomsterkten dan onge
veer 0,1 ampère verdragen. Daarvoor zijn in die dagen
de listigste oplossingen gevonden, waarbij men tot wa
ter-, olie- en luchtgekoelde microfoons kwam. De een
voudigste methode was het parallel schakelen van een
groot aantal gewone koolmicrofoons. Een Italiaan con
strueerde een microfoon met koolkorrels, die ter afkoe
ling circuleerden. Verder gebruikte men condensatormicrofoons, microfoons met achter de trilplaat een
enigszins geleidende vloeistof en zelfs werkte men met
stralen aangezuurd water, die tegen een membraan bots
ten en waarmee men een stroom van 15 ampère kon
verwerken. Zo werden nog tal van andere constructies
toegepast, o.m. snaargalvanometers, hete draden in een
zgn. brugschakeling, magnetisatie van transformator-
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kernen, uiterst dunne stalen schijven als membraan,
voorzien van vele contactpunten - maar eigenlijk bleef
dit alles lapwerk. Pas toen men gewone microfoonstroompjes met triodes ging versterken en ook in de
zender elektronenbuizen toepaste, werd de radiotelefonie
geschikt voor toepassing op grote schaal.
Al voor de eerste wereldoorlog waren er, ook in
Nederland, tal van mensen, die oud draad, dat zij
om kartonnen kokers wikkelden, kristallen, die ze zelf
maakten door lood en zwavel te smelten, en tweede
hands telefoons van de markt samenstelden tot een
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primitief ontvangtoestel. Aan muziek of gesproken
woord per radio dachten ze nog niet; ze waren al dol
gelukkig als ze gekraak van luchtstoringen of morse
seinen hoorden. Tijdens de oorlog kwam er in Neder
land en vele andere landen een luisterverbod - maar
wie stoorde zich daaraan? Kantoorbedienden, winke
liers, ambachtslieden, kortom, mensen met de meest
uiteenlopende beroepen gingen de morsecode leren om
voor het nieuws van de fronten niet op hun krant te
hoeven wachten. Scheveningen-Radio, Nauen en de
Eiffeltoren waren hun voornaamste nieuwsbronnen.
Het duurde jaren eer de triode - lange tijd ‘audion’
genoemd - opgang maakte, hetgeen vooral een gevolg
was van de slechte kwaliteit en de hoge prijs ervan.
Pas omstreeks 1915, toen ook de terugkoppeling - een
machtig middel om de signalen te versterken - was uit
gevonden, verdrongen de ‘radiolampen’ bijna overal,
behalve bij de amateurs, de kristallen en andere detec
tors. De toepassing in zenders was toen nog zeer be
perkt - triodes voor een wat groter vermogen kon men
vanwege de enorme warmteontwikkeling nog niet ma
ken. Alleen door vele triodes parallel te schakelen, kon
men een flinke hoogfrequentenergie verkrijgen, maar
voorlopig bleven de boog- en machinezenders de enige
mogelijkheid tot radioverkeer over lange afstanden.

Merkwaardig is de brief, die in 1916 werd geschre
ven door David Sarnoff, die van jongmaatje dat na
de ramp van de Titanic 72 uur aan één stuk telegram
men over overlevenden had opgenomen, zou opklim
men tot de machtigste figuur op radiogebied ter wereld,
nl. tot president van de Radio Corporation of America.
In deze brief, gericht aan het hoofd van de Marconimaatschappij, schreef David Sarnoff o.m.: “Ik heb een
plan bedacht om de radio tot een stuk huisraad zoals
de piano of de grammofoon te maken en wel door per
draadloze in de huizen muziek te brengen. Vroeger

heeft men weliswaar meermalen geprobeerd dit via dra
den te doen, maar dat is een mislukking geworden om
dat draden in deze opzet niet passen. Met radio is dit
echter volkomen doenlijk. Daartoe kan men een telefoniezender met een werkingssfeer van vijftig of hon
derd kilometer opstellen op een vast punt, waar tevens
vocale of instrumentale muziek kan worden uitgevoerd.
De ontvanger kan als een eenvoudige ‘Radio Music Box’
worden ontworpen, geschikt voor verschillende golf
lengten - schakelbaar met een enkele draai- of knopdruk’.
“De ‘Radio Music Box’ kan van versterkerslampen
en een luidsprekende telefoon worden voorzien - alles
tezamen in één kastje, dat op een tafel in de salon of
in de woonkamer kan worden neergezet. Om binnen
een gebied met een straal van 50 tot 100 kilometer,
waar honderdduizenden gezinnen wonen, op perfecte
wijze radiomuziek te ontvangen, is geen probleem - een
zender van 5 kilowatt is voor dat doel voldoende.”
“Met deze opzet kunnen ook lezingen in de huiska
mers ten gehore worden gebracht - verder kunnen ooggetuigeverslagen worden gegeven van nationale gebeur
tenissen zoals baseball-wedstrijden. Maar niet alleen
voor de stedelingen, ook bij de boeren zouden concer
ten en lezingen per ‘Radio Music Box’ zeer welkom zijn.
Door er grote aantallen van te fabriceren, zou de prijs
- inclusief antenne - van de ‘Radio Music Box’ tamelijk
laag gehouden kunnen worden. De maatschappij die
de fabricage ter hand neemt, zou ook voor de lezingen
en concerten moeten zorgen. Hoewel het niet mogelijk
is nauwkeurig te schatten, welke omzet bereikt kan wor
den zolang het plan niet is verwezenlijkt, kan toch
worden vastgesteld dat als alleen al in de Verenigde
Staten 1 miljoen gezinnen, dat is slechts 7°/o van de
totale bevolking, voor het idee gewonnen kunnen wor
den, dit een omzet van ten minste 75 miljoen dollar en
dus aanzienlijke winstmogelijkheden zou betekenen.
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Afgezien daarvan schuilen in dit plan ongekende mo
gelijkheden om in het huisgezin propaganda voor de
betreffende maatschappij te maken en de radio onder
ieders aandacht te brengen.”
David Sarnoff toonde zich met deze uit 1916 date
rende brief een goede profeet, want toen men in 1920
in Amerika eindelijk begon met omroepuitzendingen,
werd de ‘Radio Music Box’ zo’n succes, dat er in drie
jaar tijd inderdaad voor 75 miljoen dollar van deze
draadloze muziekdozen werd verkocht! In de tweede
wereldoorlog waagde Sarnoff zich aan een nieuwe voor
spelling: dat er vijf jaar na de dag der overwinning
in de Verenigde Staten ten minste vijf miljoen televisieontvangers zouden zijn. En ook die voorspelling kwam
schitterend uit!
Nederland was waarschijnlijk het eerste land met
regelmatige omroepuitzendingen ter wereld. Nadat in
het voorjaar van 1919 op de Jaarbeurs met medewer
king van Philips demonstraties van radiotelefonie wa
ren gegeven, organiseerde de radiopionier a Steringa
Idzerda in zijn huiskamer in de Beukenstraat te Den
Haag een omroep. Voor de microfoon tapte hij de
nieuwste moppen - soms van dien aard, dat de autori
teiten zijn zender voor enige tijd verzegelden - en speel
den bevriende musici aangename melodietjes. Zelfs in
Engeland, waar toen nog niets van dien aard was, wer
den deze Haagse programma’s zo gewaardeerd, dat het
Engelse blad ‘Daily Mail’ wekelijks twee uitzendingen
van Idzerda financierde. In 1923 startte in Hilversum
de HDO, de Hollandsche Draadloze Omroep, waaruit later de AVRO voortkwam. Nederlands grote
radiopionier Willem Vogt had in dit alles een be
langrijk aandeel.
Toen de omroep zijn eerste blikkerige klanken liet
horen, waren de reusachtige machinezenders met hun
golflengten van vele kilometers nog heer en meester
op het gebied van draadloze-telegrafieverbindingen
over lange afstanden. Maar zoals de prehistorische
monsters uit de dierenwereld zich op den duur niet kon
den handhaven, zo moesten ook de brontosaurussen
van de radio op den duur het veld ruimen. Toen de
golven van tien, vijftien kilometer lengte hun grootste
triomfen vierden, werden er tal van onderzoekingen
gedaan om aan de heerschappij van die tonnenzware
kolossen van staal en koper een einde te maken.
Waren Herz en Marconi met golflengten van meters
begonnen, om allerlei redenen had men tot duizenden
malen langere golven moeten overgaan. Een van die
redenen was dat boog- en machinezenders alleen maar
zeer lange golven konden opwekken. Wat echter ook
een belangrijke rol speelde: dat de lieden, die destijds
gevreesd hadden dat radiogolven de ronding van de
aarde niet konden volgen, ten dele gelijk hadden. De
allerlangste golven deden dat nog het beste, volgden

de bolvorm wel, maar de korte golven gedroegen zich
meer als lichtstralen en konden niet verder dan tot de
horizon ontvangen worden. Maar reeds in 1900 had
de Engelse geleerde Heaviside er op grond van de
theorie van Maxwell op gewezen, dat het denkbaar was
dat kortere radiogolven zouden worden teruggekaatst
naar de aarde door hogere luchtlagen, waar de gas
atomen geïoniseerd - elektrisch geladen - zouden kun
nen zijn. In 1916 keerde Marconi terug naar de korte
golven, waarmee hij zijn carrière was begonnen en
deed samen met de Engelsman Franklin vele onder
zoekingen, om na te gaan of korte golven voor het radio
verkeer over lange afstanden bruikbaar waren. Na de
eerste wereldoorlog bracht Marconi zijn tijd meest door
op zijn jacht ‘Elettra’, dat hij tot een drijvend kortegolflaboratorium had gemaakt. Bij al deze onderzoekingen,
die zich over een periode van meer dan tien jaar uit
strekten, bleek dat zich op hoogten van 100 tot 300
kilometer inderdaad luchtlagen bevonden, die o.m. on
der invloed van de zonnestralen geïoniseerd waren en
korte golven naar de aarde konden terugkaatsen. Zodat
radioverkeer met korte golven denkbaar was, waarbij
de golven door beurtelings terugkaatsen tegen die ‘Heaviside-laag’ en tegen het aardoppervlak rondom de
aardbol zouden kunnen reizen.
Toen Franklin er in 1919 in slaagde met triodes
korte golven op te wekken, konden de ontdekkings
reizen in het gebied van de korte golven pas goed be
ginnen. Marconi en Franklin toonden aan dat hierbij
met succes gebruik kon worden gemaakt van reflecto
ren, dradenstelsels achter de antenne, die de golven
bundelden en in een bepaalde richting uitstraalden, zo
dat een grotere sterkte werd verkregen. Maar niet alleen
de vakmensen, ook de amateurs namen met groot en
thousiasme aan deze onderzoekingen deel. Boog- en
machinezenders, daarover konden ze natuurlijk niet be
schikken. Maar kleine golven kon je met kleine zen
dertjes opwekken en daarin lag voor al die knutselaars
een prachtig arbeidsterrein. De resultaten van dit nij
vere geëxperimenteer bleven niet uit. In 1921 over
brugden amateurs de Atlantische Oceaan en drie jaar
later boekten doodgewone huisvaders met een hobby
voor radio successen, waar vakmensen jaloers op wa
ren: op 18 oktober 1924 slaagden Goyder in Londen
en Bell in Nieuw-Zeeland erin, met korte golven
over een afstand van 20 000 kilometer draadloos con
tact met elkaar te onderhouden. Daarmee had een zen
der met een energie van slechts een paar honderd watt
- dat is minder dan een strijkbout verbruikt - een
prestatie geleverd, die gelijkstond met die van de mach
tigste machinezenders met een tienduizend maal zo
groot vermogen!
Zo bleken de korte golven enorme voordelen te bie
den. Kleine, compacte en naar verhouding goedkope
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zenders van een klein vermogen konden enorme afstan
den overbruggen. En wat ook uiterst belangrijk was:
dat de wereld van de korte golf aan veel meer zenders
ruimte bood dan die der lange golven. In een golflengtegebied van 1500 tot 2000 meter - verschil 500 meter •
kunnen nauwelijks zes omroepzenders werken zonder
elkaar te storen. Maar van 15 tot 20 meter golflengte
- een verschil van 5 meter - is er plaats voor hónder
den zenders!
Maar ook waren er grote nadelen aan het gebruik
van korte golven verbonden. Men vond ze erg onbe
trouwbaar, vooral omdat men hun gedragingen nog zo
slecht kende. De ontvangst is namelijk in sterke mate
afhankelijk van de toestand, waarin de geïoniseerde
luchtlagen verkeren. Aangezien die ionisatie vooral een
gevolg is van de ultraviolette straling van de zon, is
er tussen ontvangst overdag en ’s nachts een verschil
als . . . dag en nacht. Het optreden van zonnevlekken,
waarbij drommen elektrisch geladen deeltjes op de
atmosfeer van de aarde afkomen, kan de ontvangst
totaal onmogelijk maken. Een ander nadeel van korte
golven is dat men bij gebruik ervan last van fading
kan hebben. Fading oftewel sluiering is het af en toe
of regelmatig wegzakken en toenemen van de sterkte
der ontvangen signalen. Deze fading ontstaat, doordat
golven van één zender via verschillende terugkaatsingen
en na wegen van verschillende lengte te hebben afge
legd, in het ontvangstation samenkomen en elkaar dan
verzwakken of versterken.
Aangemoedigd door de fantastische resultaten, die
met korte golven werden verkregen, stelden technici
van het PTT-laboratorium in Den Haag hun chef
Ir. Koomans, in 1925 voor, ook zo’n zendertje in
elkaar te zetten. Deze verwachtte er niet veel van, maar
gaf toch toestemming omdat hij zijn medewerkers in
hun enthousiasme niet wilde ontmoedigen. Wat men
toen ten koste van veel vrije tijd op een tafel in elkaar

zette, zag er niet naar uit om vertrouwen in te boe
zemen; het was een nogal wrak bouwsel, zonder versterkertrap en met een stel triodes van 200 watt. Bij
wijze van antenne spande men een koperdraad naar de
toren van de kerk in de Parkstraat. Dat dit primitieve
geval zijn krachten wilde gaan meten met het monu
mentale zendpaleis in Kootwijk met zijn machtige ma
chines en zijn meer dan 200 meter hoge zendmasten,
leek een grote dwaasheid.
Twee avonden seinde men urenlang - zonder resul
taat. De eerst zo geestdriftige bouwers van de zender
begonnen te twijfelen. Zou hun zo deskundige chef dan
toch gelijk krijgen met zijn pessimisme? De derde
avond om acht uur begonnen ze weer te seinen: PKX
de LAB . . . PKX de LAB . . . PKX de LAB . . . steeds
opnieuw . . . tot om tien minuten over acht de telefoon
ging. Het was de baas: Ir. Koomans, die een tele
foontje had gekregen uit Meyendel, het ontvangstation
in Nederland voor de langegolfsignalen van de Malabar. Dat zojuist uit Bandung bericht was ontvangen
dat . . . ja, ’t was heus waar . . . dat men de seinen uit
Den Haag even hard ontving als de signalen van Radio
Kootwijk . . .
Diep ontroerd keken de mannen elkaar aan: het
kleine prutszendertje dat daar op een tafel voor hen
stond, had Lange Gerrit met zijn honderden kilowatts
geëvenaard!
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Van hier naar ginds
Ja, zo ging het toen als men iemand wilde opbellen.
Dan moest de abonnee eerst de telefoniste ‘opschellen’
door aan de kruk te draaien van de in het telefoon
toestel aangebrachte inductor, die de stroom voor het
oproepsignaal leverde. De juffrouw meldde zich ver
volgens met een vaak allerliefst “Wat blieft u, meneer?”
Nadat de abonnee het gewenste nummer had genoemd,
verbond ze hem daarmee door de stop - een stekker
aan een snoer - in de klink te prikken, die bij het ge
vraagde nummer hoorde. Tenzij dat nummer al in ge
sprek was. Of dat het geval was, kon ze vaststellen
door met de stop even de contactrand van de klink aan
te raken. Hoorde ze een knetterend geluid, dan was
er reeds een aansluiting op de lijn. Als nu de gewenste
verbinding tot stand was gekomen, riep de telefoniste
bemoedigend: “Voorwaarts, mijnheer!” Daartoe moest
de abonnee wederom aan de kruk van de inductor
draaien teneinde de ‘schel’ bij degene, met wie hij
wenste te spreken, te doen werken. Nadat de abonnee
“Bent u daar?” of de opgeroepene een beleefd “Met
wie heb ik het genoegen te spreken” had gezegd, kon
dan eindelijk het gesprek beginnen. In die tijd had
men nog de . . . tijd!
De eerste lokale telefoondienst in Nederland werd
geopend op 1 juni 1881, toen de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij te Amsterdam op een zolder van
‘De Groote Club’ - een sociëteit op de hoek van de
Dam en de Kalverstraat - een telefooncentrale met
49 abonnees in werking stelde. Zeven jaar later kwa
men de eerste interlokale verbindingen tot stand, die
Amsterdam met Haarlem en Zaandam verbonden.
Merkwaardig is dat aan de telefoon zelf, d.w.z. aan
de microfoon en de geluidsweergever meer dan een
halve eeuw lang nauwelijks iets veranderd is. De met
koolkorrels gevulde microfoon van Hughes en de elek
tromagnetische weergever van Bell voldeden aan de
behoeften. Maar wat zich in dat tijdsverloop enorm
ontwikkelde: de verbindingen en de schakeltechniek!
Twee mensen over een niet al te grote afstand via
een draad een gesprek te laten voeren, was betrekkelijk
eenvoudig. Maar wat voortdurend een probleem bleef:
hoe een groot aantal aangeslotenen op de meest prak
tische manier naar keuze met elkaar in verbinding te
brengen. Deze taak werd lange tijd door juffrouwen
op de ‘centraalpost’ volbracht. Met behulp van stop
pen, die in klinken, waarop de lijnen van de abonnees
eindigden, konden worden gestoken, was het mogelijk
de verschillende aangeslotenen met elkaar te verbin
den. Maar deze geheel met de hand bediende centrales
werden in de grote steden tengevolge van het snel

groeiende aantal abonnees steeds ingewikkelder en omvangrijker en groeiden tegen de eeuwwisseling uit tot
lange zalen met vele tientallen juffrouwen en duizenden
en nog eens duizenden klinken, zoals de verderop afgebeelde Duitse telefooncentrale ons toont. Kon de tech
niek die juffrouwen niet een handje helpen?
Al in 1889 legde de Amerikaan Strowger de grond
slag voor een automatisch systeem omdat - naar wel
wordt beweerd - hij het land had aan al die juffrou
wen in zijn centrale en alles op alles zette om ze er
uit te krijgen. De handelingen, die zo’n juffrouw deed,
wilde hij laten verrichten door elektromagnetische scha
kelaars. In 1892 kreeg hij z’n zin, werd zijn centrale
overeenkomstig zijn ontwerp geautomatiseerd en vlo
gen z’n juffrouwen eruit. In plaats van het gepraat
van de juffrouwen weerklonk nu het klikken der schakelarmen over de contacten. Dat leek een hele opluch
ting voor de vrouwenhater Strowger, maar al spoedig
traden er storingen op, moesten er reparaties worden
verricht en waren het niet de juffrouwen, maar de schakelmechanismen, die Strowgers humeur bedierven.
Zijn ideeën waren goed, maar de mechanische ver
wezenlijking ervan deugde niet. Pas toen de Duitse
firma Siemens & Halske en de Bell Telephoonmaatschappij hieraan gingen dokteren, ontstond een auto
matische telefooncentrale, die goed functioneerde.
Maar vreemd genoeg bleef het publiek zich lange tijd
tegen het automatische systeem verzetten, werden er
zelfs hele campagnes tegen gevoerd. En waarom dit
alles? Omdat men te lui was om met een kiesschijf
het gewenste nummer te draaien! Vandaar dat tussen
1910 en 1925 de meeste centrales halfautomatisch
werden uitgevoerd, d.w.z. de verbinding werd nog
steeds bij de telefoniste aangevraagd en die draaide
dan het gevraagde nummer. In 1925 werd in ons land
het eerste geheel automatische PTT-net in gebruik
genomen, dat Haarlem, Heemstede, Aerdenhout en
Bloemendaal omvatte.
Hoe werkt nu zo’n automatische centrale? Stel dat
we in een stad met nummers van vijf cijfers het num
mer 54321 draaien, wat gebeurt er dan? Als we de
hoorn van de haak nemen, wordt ons toestel door de
schakelaar van de haak met de telefooncentrale ver
bonden. We steken de wijsvinger in het gat van de
draaischijf, dat met een 5 is aangegeven, draaien de
schijf rond tot zij stuit en laten haar vervolgens vrij
teruglopen. Als men nu goed luistert, zal men tijdens
het terugdraaien van de schijf twee plus vijf tikken
horen: de teruglopende schijf bedient twee- plus vijf
maal een contact, waardoor twee plus vijf stroomstootjes naar de centrale lopen. Deze stroomstoten, die
bij elk van de vijf cijfers, die we draaien, naar de
centrale gaan, bewerkstelligen het tot stand komen van
de gewenste verbinding. De eerste twee stroomstoten
laten we verder buiten beschouwing.
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Ieder telefoontoestel heeft in de centrale zijn eigen
‘voorkiezer’, een elektromagnetisch schakelinstrument,
dat een juist vrij zijnde ‘eerste groepkiezer’ uitzoekt en
het telefoontoestel daarop overschakelt. De groepkiezer
bevat een aantal contacten, waarlangs een schakelarm
beweegt. De vijf stroomstoten maken een elektromag
neet vijfmaal magnetisch, waardoor een hefboom vijf
maal de schakelarm verplaatst. Deze maakt dan in ons
geval contact met dat contactstripje dat voor de toe-

zelfs goed uit, want dit is juist het toestel, waarmee
we wilden ‘bellen’. Aan dat verlangen wordt terstond
in de meest letterlijke zin voldaan, want in het desbe
treffende toestel weerklinkt met regelmatige tussenpozen
luide een bel.
Als we zo in weinige seconden een nummer draaien
en de gewenste aansluiting krijgen, kunnen we ons nau-

stellen, waarvan het nummer met een 5 begint, be
stemd is.
Na de 5 draaien we de 4, zodat twee plus vier stroomstootjes naar de centrale gaan. De vier stroomstootjes
veroorzaken vier verplaatsingen van de schakelarm van
een ‘tweede groepkiezer’, waardoor ons de weg ge
opend wordt naar alle toestellen, waarvan het nummer
met 54 begint. Vóór het draaien hadden we de keus
uit 100 000 aansluitingen. Na het draaien van de 5
is dit getal verminderd tot 10 000, na het draaien van
de 4 tot 1000. Draaien we nu de 3, dan treedt een
‘derde groepkiezer’ in werking, die ons de weg baant
tot alle toestellen, waarvan het nummer met 543 be
gint en onze keuzemogelijkheden tot 100 toestellen be
perkt. Na het draaien van de 2 blijven, dank zij de
schakelactiviteiten van een ‘vierde groepkiezer’, nog
maar tien toestellen over; draaien we de 1, dan slinkt
de sortering tot één toestel. Maar dat hindert niet, komt

welijks voorstellen hoeveel ingewikkelde mechanismen
we daarbij in werking stellen. Het voorgaande was
trouwens nog maar een vereenvoudigde voorstelling
van de gang van zaken; zo komt er bijvoorbeeld nog
een automatische inrichting aan te pas, die ervoor zorgt
dat we bepaalde zoemtonen te horen krijgen. En
nóg ingewikkelder wordt het, als we interlokaal tele
foneren. Wil iemand in Ouderkerk met het 5 kilometer
oostelijk daarvan gelegen Abcoude bellen, dan wordt
hij door het opnemen van de hoorn met de centrale in
Ouderkerk verbonden, het draaien van de nul verbindt
hem met de knooppuntcentrale in Amstelveen, het
draaien van 29 met de districtscentrale Amsterdam,
van de 4 met de knooppuntcentrale Weesp en van de
6 met de eindcentrale Abcoude. In vijfmaal ‘hand
omdraai’ stelt hij dus elektromagnetische kiezers in
Ouderkerk, Amstelveen, Amsterdam en Weesp in wer
king en verschaft hij zich toegang tot Abcoude. Maar

124

evengoed kan hij zich met enkele draaibewegingen een
weg banen naar centrales in Limburg of Groningen of zelfs naar Brussel en Londen . . .
Maar de geweldige ontplooiing van de telefoon, voor
al in het interlokale en internationale verkeer, zit ’m
niet alleen in de automatische centrales. Er komt nog
zoveel meer bij kijken! Zodra er over grotere afstan
den getelefoneerd moet worden, is het nodig de microfoonstroompjes, eer ze te veel zijn verzwakt, te ver
sterken met elektronenbuizen, dat is wat men vroeger
‘radiolampen* noemde. Om de ca. 23 kilometer is er
dan ook een versterkerstation in de lijn opgenomen.
Om de steeds toenemende drukte op de interlokale
lijnen te kunnen verwerken, maakt men meer en meer
gebruik van de zgn. draaggolftelefonie. Door dit won
der van de moderne techniek is het mogelijk over twee

draden tegelijkertijd een groot aantal gesprekken - in
Nederland 48 - te voeren. Hierbij worden de microfoonstroompjes als het ware boven op elkaar gezet, het
totaal gaat over de lijn en aan het eind daarvan wor
den de gesprekken er weer van elkaar gescheiden.
Wie telefoneert, merkt er niets van dat de stem van
degene, met wie hij spreekt, met 47 andere stemmen
tot een PTT-hutspot is verwerkt! In sommige lan
den gaan er zelfs een paar honderd gesprekken over
één leiding!
De grote telefooncentrales zijn duizelingwekkend in
gewikkeld en bevatten honderdduizenden draden en
schakelcontacten. Dat is wel te begrijpen als men be
denkt dat in een grote stad tussen het opnemen van de
hoorn en beëindigen van het gesprek een paar honderd
schakelingen zijn verricht. En dat de kiezers nadat de
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Telegraafkantoor omstreeks 1900
verbinding tot stand is gekomen, weer in hun ruststand
moeten worden gebracht. En dat van elke abonnee de
gesprekken moeten worden geteld. En dat er nog zoveel
meer voorzieningen moeten zijn getroffen om een vlotte
automatische afwikkeling van het telefoonverkeer mo
gelijk te maken.
Gebruikte men vroeger voor het telegraafverkeer
leidingen aanvankelijk van ijzerdraad, daarna van ko
perdraad, die op porseleinen isolatoren langs houten
telegraafpalen waren gespannen - later leidde men dit
verkeer over de telefoonkabels. Daarin werden eerst
afzonderlijke kabels gereserveerd voor de telegrafie,
maar tegenwoordig past men voor dit doel de gewone
telefoonaders toe. Door een speciale schakeling kan
over eenzelfde dubbeldraadsverbinding gelijktijdig een
telefoongesprek worden gevoerd en een telegram wor
den overgeseind zonder dat ze elkaar storen. Bij de
nieuwere telegraafverbindingen kunnen zelfs 18 tele
grammen gelijktijdig zonder onderlinge storing door
één telefoonleiding worden gestuurd. Daarbij wordt elk
van de 18 telegrammen met een verschillende toon
hoogte overgeseind en uit deze mengelmoes worden
aan de ontvangstkant door middel van filters weer de
afzonderlijke signalen gezeefd. Wanneer men de men
gelmoes hoorbaar maakt, hoort men een afschuwelijk
valse kakofonie!
De druktelegrafen uit de vorige eeuw, zoals die van
Hughes, zijn thans geheel vervangen door de moderne
verreschrijver, die er net uitziet als een grote schrijf
machine: de telex. Zo’n telexapparaat is zowel een
zender als een ontvanger. Zijn twee ervan via een lijn
met elkaar verbonden, dan tikt het tweede apparaat
geheel automatisch wat men op de eerste machine typt
- als men dit voor de eerste keer ziet, is dit een uiter
mate vreemd schouwspel: zo’n schrijfmachine die de
ene regel na de andere tikt zonder dat een mensenhand
haar aanraakt. Wie kan typen, kan spoedig met zo’n
telex overweg. Hoofdletters heeft de telex niet; een
grote rol papier vervangt afzonderlijke velletjes.

Bij de telex veroorzaakt het indrukken van een toets
behalve het aanslaan van een letter, cijfer of leesteken,
een combinatie van stroomstootjes, die over de lijn naar
het andere telexapparaat gaat en daar het tegen het
inktlint en papier slaan van de overeenkomstige letterhamer tot gevolg heeft. De elektromagnetische inrich
ting voor het verwerken van de ontvangen signalen tot
aanslagen is bijzonder ingewikkeld.
Toen in 1934 het Algemeen Nederlands Persbureau,
het ANP, werd opgericht, kon in Nederland de toe
passing van de telex op grote schaal beginnen. Aan
vankelijk stuurde men de telexsignalen over de gewone
telefoonlijnen, maar daaraan waren zoveel bezwaren
verbonden, dat de PTT een speciaal telexnet ging
aanleggen. Hierop werden zowel de telegraafkantoren
als alle telexabonnees aangesloten. De telexabonnee
brengt zelf de verbinding met een ander telexapparaat
tot stand. Het hoofdkantoor van het ANP is perma
nent verbonden met de telexapparaten van bijna hon
derd Nederlandse dagbladen, waar dus dag en nacht
het nieuws binnenstroomt: per etmaal wel 100 000
woorden, kant en klaar getypt! De over heel Nederland
verspreide bankinstellingen blijven per telex voortdu
rend op de hoogte van de handel op de effectenbeurs
in Amsterdam. Ook vele grote ondernemingen beschik
ken over telexapparaten, bijv, voor verbindingen met
bijkantoren.
Om met behoud van het aantal woorden gedurende
kortere tijd de lijn bezet te houden en dus tot een kos
tenbesparing te komen, kan men met een speciale pons
machine of met een telexapparaat, voorzien van een
perforator, de teksten, die men wil overseinen, vooraf
in een papieren bandje ponsen. Voor elk letterteken,
cijfer of leesteken, ontstaat dan in het bandje een be-
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paalde combinatie van gaatjes. Als de tekst uitgezon
den moet worden, legt men de bandjes in een automa
tische zender, die de gaatjes met contactklauwtjes af
tast en in overeenkomstige combinaties van stroomstootjes omzet. Zo’n automatische zender jaagt de
bandjes met een snelheid van 70 woorden per minuut
erdoor, zodat het telexapparaat aan de andere kant
van de lijn in razend tempo de ontvangen tekst typt.
Op de telegraafkantoren typen de telex-apparaten de
berichten niet op een vel, maar op een band van
papier, die op de telegramformulieren wordt geplakt.
Ook voor de verbindingen met het buitenland wordt
de telex meer en meer gebruikt en er wordt niet alleen
hard gewerkt aan een uitgebreid Europees telexnet,
maar ook aan een volledige automatisering daarvan.
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Telexabonnees in bijvoorbeeld Frankrijk, Nederland,
Duitsland en Engeland kunnen dan zonder tussenkomst
van een PTT-beambte per telex met elkaar in con
tact treden.
Is telex per radio mogelijk? Jarenlang kon men
hierop geen bevestigend antwoord geven. Het zonder
meer uitzenden van de stroomstootjes, die een letter,
cijfer of leesteken vertegenwoordigen, had geen zin
omdat door fading wel eens een stroomstootje zou weg
vallen en er door luchtstoringen wel eens een zou bij
komen, waardoor er aan de ontvangzijde een heel an
dere letter zou worden getypt dan was uitgezonden.
Nee, aan telex per radio viel voorlopig niet te denken
en men was al heel blij, toen men in 1939 proeven
kon nemen met een schrijvend systeem, dat tamelijk
ongevoelig was voor storingen en fading en zelfs on
der tamelijk ongunstige omstandigheden nog een lees
baar schrift bleef afleveren: de Hell-zender en -ont
vanger.
In de Hell-zender wordt de ‘vijfeenheden’-code van
het telexbandje omgezet in een 49-eenhedencode, met
behulp waarvan voor iedere letter een reeks van uiterst
korte en snel opeenvolgende stroomstootjes wordt uit-
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gezonden. De ontvangen signalen beïnvloeden een
draaiend wormwieltje, voorzien van inkt, dat dan in
7 regeltjes van elk 7 stootjes inktpuntjes op het papier
brengt, die duidelijk leesbaar een letter vormen. Het
schrijvende wormwieltje is in duplo uitgevoerd omdat
men anders voor een volkomen gelijk lopen van zen
der en ontvanger zou moeten zorgen, hetgeen een uiterst
kostbare installatie zou vergen. Klopt die ‘synchroni
satie’ niet helemaal, dan gaan de afgedrukte regels
enigszins schuin lopen, maar doordat de twee wormwieltjes alles dubbel weergeven, blijft de tekst leesbaar
zoals blijkt uit het hier afgebeelde strookje uit een
Hell-ontvanger met het beroemde Engelse zinnetje,

■
the cuick tóoüü m jumS?
H THE qu/CK ERQUM rnv

odg

THE LAZ? PPG

waarin alle letters van het alfabet voorkomen: “the
quick brown fox jumps over the lazy dog”.

Het grote voordeel van het Hell-systeem was, dat
als door lichte fading of een luchtstoring de ont
vangst even ‘mis’ was, ten hoogste enkele van de 49
vakjes, waaruit elke letter bestond, werden aangetast,
waardoor het geschrevene weinig van zijn leesbaarheid
verloor. Bovendien was het zeer bruikbaar voor de
persbureaus, want die ontvingen de per radio uitgezon
den berichten direct in leesbaar schrift. Wat in februari
1940 door het ANP aan de Hell-zender werd toever
trouwd, verscheen zonder dat men van een draadverbinding gebruik maakte op de persbureaus in Bern,
Praag, Stockholm, Kopenhagen, Oslo en nog andere
steden zonder enige vertraging in leesbare vorm. Maar
toen kwam ook voor Nederland de oorlog . . .
Inmiddels werkte al sinds jaren een hoofdingenieur
van de Nederlandse PTT aan een echte radiotelex,
waarvan niet alleen het begin, maar ook het eind van
de verbinding door een schrijfmachine werd gevormd.
Dit was een uiterst zware opgave omdat het systeem
beslist foutloos moest zijn en fading of andere sto
ringen geen verkeerde letters of cijfers mochten ver
oorzaken. In 1947, nadat hij hier meer dan tien jaar
lang aan had gearbeid, kwam Van Duurens grote
triomf, bleek bij proeven tussen Amsterdam en Bern
en later New York dat zijn systeem, dat kortweg TOR
wordt genoemd - Teletypie Over 7?adio - voortreffelijk
voldeed.
Al eerder hadden RCA-ingenieurs in Amerika het
zgn. multiplexsysteem ontwikkeld, waarbij de ontvan
ger een waarschuwingssignaal gaf als er door fading
of luchtstoringen iets verminkt overkwam. De telegra
fist in het ontvangstation kon dan per radio bij het
seinende station navraag doen naar wat verminkt was
overgekomen. Van Duuren nu had kans gezien de
waakzaamheid van de telegrafist en zijn navragen te
vervangen door een geheel automatisch systeem!
Bij de TOR is aan de ontvanger een zender gekop
peld, die bij het binnenkomen van een verminkt signaal
onmiddellijk een waarschuwingsteken naar het sei
nende kantoor zendt, dat daar ook weer geheel auto
matisch het aftasten van het geponste telexbandje doet
onderbreken en het gestoorde teken opnieuw doet uit
zenden. Bij erg veel luchtstoringen of fading kan het
natuurlijk gebeuren dat het waarschuwingsteken even
eens verminkt wordt ontvangen. In dat geval zendt
het seinende kantoor automatisch een waarschuwings
teken uit en dat waarschuwingsteken gaat desnoods zo
lang heen en weer, tot een storingvrij ogenblik is ge
komen. Dan gaat het aftasten van het telexbandje
weer voort!
Is het niet fascinerend, te bedenken dat als men
bijvoorbeeld in Amsterdam bij een telex staat die be
richten uit New York opvangt en men ziet dat de snel
slaande letterhamers af en toe even bedachtzaam aar
zelen - dat dan van Amsterdam waarschuwingstekens
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over de oceaan vliegen en desnoods een of meer keren
vice versa gaan, maar dat er nooit fouten kunnen wor
den gemaakt in wat de telex te Amsterdam op de draad
loze commando’s uit New York typt?
Maar Dr. Ir. van Duuren heeft nog meer gedaan.
Hij heeft zijn systeem kunnen combineren met het
Amerikaanse multiplexsysteem, waardoor het mogelijk
is over één zender gelijktijdig vier telegrammen in telextypeschrift gegarandeerd foutloos over te seinen! Met
dit TOM-systeem - Teletype Over Multiplex - hebben
de KLM en de American Overseas Airways sinds
1949 een permanente telexverbinding tussen Amster
dam en New York. Het buitenland heeft verscheidene
van deze TOR- en TOM-installaties van Nederland ge
kocht, hetgeen bewijst hoe hoog de prestaties van inge
nieur Van Duuren worden aangeslagen.
Van begin af aan was duidelijk dat radiotelegrafie
en -telefonie over grote afstanden niet alleen een kwestie
van een krachtige zender en een gevoelige ontvanger
was. Men moest middelen vinden om de zo storende
invloed van fading en luchtstoringen te verminderen,
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men moest bij telefonie voor geheimhouding zorgen,
men moest de snelheid van het telegraferen zoveel mo
gelijk opvoeren en het gelijktijdig overzenden van ver
scheidene telegrammen of gesprekken via één zender

mogelijk maken om efficiënter te kunnen werken, men
moest voor perioden, waarin rechtstreeks radioverkeer
met bijvoorbeeld Java niet mogelijk was, voorzieningen
hebben getroffen om de dienst via bijvoorbeeld New
York en San Francisco te onderhouden, men moest
uitkienen welke golflengten op bepaalde tijdstippen
voor bepaalde trajecten het gunstigt waren, men moest
duizend-en-een proeven nemen met antennesystemen en
zo was er nog veel meer dat moest worden ingevoerd
of verbeterd.

Van hier naar ginds

Een groot deel van de fading kon worden bestre
den door de ontvangers van een inrichting te voorzien
die automatisch de versterking, dus de gevoeligheid
van de ontvanger opvoerde als de signaalsterkte zakte én door de zgn. meerpuntsontvangst. Hierbij worden de
radiogolven door twee verschillende antennesystemen
op twee verschillende plaatsen opgevangen en wordt bij
telegrafie het sterkste, dus het minst geschonden signaal,
door het schrijfapparaat geregistreerd. Om de hinder
lijke invloed van luchtstoringen te ontgaan, ontwikkelde
men het ‘frequency shift keying’-systeem, waarbij in
het ritme van het seinen aan de zendzijde niet de radio
golven of de daarop geënte toon wordt onderbroken,
maar de golflengte tussen twee vaste golflengten heen
en weer springt.
In 1928 wachtte het publiek een kostelijk geschenk:
om de radiotelefonie-installaties in Nederland en Java
te kunnen beproeven, stelde PTT het publiek in de
gelegenheid gratis over die reusachtige afstand van
12 000 kilometer te telefoneren. Heel wat bejaarde
ouders hebben toen met hun zoon of dochter in het
toenmalige Indië getelefoneerd - hun kinderen die ze
misschien nooit meer zouden zien - en dikwijls kwam
het voor, dat zulke mensen alles wat ze hadden willen
zeggen, totaal waren vergeten bij het horen van die
vertrouwde stem en niet anders konden stamelen dan:
“Jongen, ben jij het? Hoe gaat het?” de hele drie
minuten lang, terwijl de tranen rijkelijk over hun wan
gen vloeiden . . .
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Zodra het publiek wel moest betalen en vooral zakelijke gesprekken werden gevoerd, kon men de radiotelefoongesprekken niet zonder meer uitzenden, want
dan zouden onbevoegden ze kunnen afluisteren. Van
daar dat men al spoedig een stelsel van geheimtelefonie
invoerde, waarbij men door omzetting van het geluid hoge tonen werden laag en lage tonen hoog - een onver
staanbaar gebrabbel ontstond, dat aan de ontvangzijde
weer tot verstaanbare taal werd teruggevormd. Tegen
woordig worden door het ‘scrambling’-systeem de ver
schillende toonhoogten in vijf stroken nog veel geraf
fineerder door elkaar ‘geklutst’, want om de haverklap
wordt de volgorde van de vermenging gewijzigd, zodat
een nog betere geheimhouding wordt verkregen.

Tegen het einde van de tweede wereldoorlog werden
de Nederlandse zenders door de Duitse bezetting groten
deels vernietigd of geroofd, maar gelukkig hadden
goede vaderlanders het een en ander laten “onder
duiken”, zodat al spoedig na de bevrijding met de
wederopbouw kon worden begonnen. De eerste verbin
dingen die tot stand kwamen waren - in maart 1945 Eindhoven-New York, en Eindhoven-Paramaribo.
De zo moderne zenders, waarover Nederland thans
beschikt, zijn geconcentreerd in vier plaatsen: Koot
wijk, waar vele tientallen kortegolfzenders voor PTT
het telegraaf- en telefoonverkeer met alle delen van de
wereld onderhouden; “Scheveningen Radio” voor het
draadloos verkeer met schepen, Badhoevedorp, dat tien
tallen kortegolfzenders voor de verbindingen met vlieg
tuigen herbergt, en Lopik, waar zich de omroepzenders,
de televisiezender en de zenders van de Wereldomroep
bevinden. PTT heeft zijn ontvangers in Nederhorst
den Berg, “Scheveningen Radio” in IJmuiden, de Rijks
luchtvaartdienst aan de Ringvaart, bij Schiphol.
Inmiddels wordt de radio niet alleen gebruikt voor
het berichtenverkeer met andere landen, hij doet ook
dienst in het eigen land. In heel wat auto’s is een
mobilofoon - bestaande uit een zender en een ontvanger
- ingebouwd en al rijdend kan men dan via het mobilo
foonnet telefoneren met alle telefoonabonnees en met
andere auto’s, voorzien van zo’n compacte zendontvanger. Vooral de politie en de medische diensten onder
vinden daarvan zeer veel nut. Maar ook tal van andere
instellingen en bedrijven maken van de mobilofoon
gebruik, o.m. taxi-ondernemingen en besteldiensten.
En zo zijn er nog meer toepassingen van radio voor
binnenlands verkeer. Wie met Zeeuwsch Vlaanderen te
lefoneert, beseft waarschijnlijk niet dat zijn stem in de
vorm van radiogolven de Westerschelde oversteekt. En
toch is dat zo: de telefoonverbinding tussen Zeeuwsch
Vlaanderen en Zuid-Beveland wordt niet per kabel,
doch per radio onderhouden - 48 gesprekken over één
zender aan elke kant, die per seconde zo’n 200 miljoen
golfjes produceert. Ook voor het telefoonverkeer met
de Waddeneilanden gebruikt PTT radio, waarbij de
golven door grote parabolische reflectors in één bundel
worden uitgestraald. Op de tekening zijn - aan de
rechterzijde van de toren - die reflectors duidelijk te
zien. Steeds meer van dergelijke torens verrijzen in de
verschillende landen; onder in de torens bevinden zich
apparaten, zoals die op de linkerhelft van de tekening
staan afgebeeld: zenders - relaiszenders!
Zeer korte radiogolven - golflengte enkele meters zoals die o.m. voor televisie worden gebruikt, kan men
niet veel verder dan tot de horizon ontvangen. Wil men
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nu over grotere afstanden verbindingen tot stand bren
gen, dan moet men onderweg relaiszenders plaatsen.
Een ontvanger vangt die golven uit één richting op;
een daarbij geplaatste zender zendt ze krachtig versterkt
weer uit. Overeenkomstig de relais bij de telegrafie.
Zien we op de TV per Eurovisie een voetbalwedstrijd
uit Rome, dan komen de beelden via een lange en inge
wikkelde keten van relaiszenders tot ons. Doch niet
alleen voor TV, ook voor FM-radio èn voor telefoon
verbindingen gaan deze relaiszenders in torens een
steeds belangrijker rol spelen. Ze zijn een uitkomst in
gebieden, waar het moeilijk of oneconomisch is kabels
te leggen, en waar voor verhoging van de welvaart tele
foonverbindingen broodnodig zijn!
Want daarin ligt de taak van de telecommunicatie:
de mensheid te dienen. Telegraaf, telefoon en radio
kunnen niet alleen mensenlevens redden, ze kunnen op
nog tal van andere manieren bijdragen tot het welzijn
der mensen. Van hoeveel belang is het niet in de strijd
om meer voedsel voor meer mensen dat de landbouwer
tijdig wordt gewaarschuwd voor naderende gevaren?
We mogen er dan trots op zijn dat onze zenders de hele
wereld kunnen bestrijken en dat er 100 miljoen telefoon
toestellen in gebruik zijn, maar er zijn miljoenen
mensen, die dagelijks kampen met ziekte, honger en
andere ontberingen en die slechts door toepassing van
de modernste middelen - waartoe de telecommunicatiemiddelen behoren - tot enige welvaart en tot wat meer
geluk kunnen worden gebracht.
De toepassing van de telecommunicatiemiddelen zal
nog enorm moeten toenemen eer de ganse mensheid
ervan kan profiteren. Inmiddels staat de techniek niet
stil. Er zijn veelbelovende nieuwe ontwikkelingen gaan
de, zoals de toepassing van transistors in plaats van
elektronenbuizen en van “scattered waves”, waarbij
men krachtige radiogolven met golflengten van slechts
enkele decimeters in een nauwe, toelopende bundel con
centreert op de isolerende luchtlagen, hetgeen tot gevolg
heeft dat van daar uit nieuwe golven ontstaan, die over
uitgestrekte gebieden kunnen worden ontvangen. Een
nieuwtje is ook dat men sinds kort van Europa naar
Amerika kan telefoneren - niet via radio - maar per
telefoonkabel! Dus zonder fading en luchtstoringen!
Technisch vormde deze transatlantische telefoonkabel
met zijn tientallen ingebouwde elektronische verster
kers, voorzien van elektronenbuizen met een brandduur
van 80 000 uur én reservebuizen, een uiterst zware
opgave! Toch ziet het ernaar uit dat de elektronen
buis zijn langste tijd gehad heeft en het veld zal moeten
ruimen voor de veel kleinere, goedkopere en zuiniger
werkende transistor. De telefooncentrale met zijn vele
bewegende onderdelen - zoals de elektromagnetische
kiezers - die aan mechanische slijtage onderhevig zijn
en veel kans op storingen bieden, zal in de toekomst

met elektronenbuizen of transistors gaan werken, en dat
zal een enorme vooruitgang zijn. Maar hoe zich de tele
communicatie in de komende tientallen jaren gaat ont
wikkelen, daar weet men nog weinig van. Of het ooit
zover zal komen dat alle mensen een klein toestelletje
op zak kunnen hebben waarmee ze met ieder ander op
aarde zonder moeite in telefonische verbinding kunnen
treden - dat is een vraag waarop nog geen antwoord
mogelijk is.
Maar verwezenlijkt is wat vroeger slechts in de fan
tasie van dichters leefde. Want daar bestond de radio
al duizenden jaren! In het begin van onze jaartelling
schreef de Romeinse dichter Ovidius over het sprookjespaleis van de godin Fama:

illn ’t midden tussen aarde en zee
en de bergen der góden
Ligt een oord,
begrenzend de drie-lagige bol van de wereld,
Waar men alles wat ergens gebeurt,
hoe ver ook verwijderd,
Kan horen, waar elk geluid
doordringt tot de gehoorschelp.
Fama koos zich die plaats
en bewoont er de bovenste hoogte.
Rondom voorzag zij haar huis van ontelbare gangen
en tienduizenden vensters,
En geen poorten of deuren
versperren de toegang.
Dag en nacht is het open;
en met behulp van het klinkend metaal
Wordt het geluid er tot weerklank,
het gehoorde verdubbelend.
Van binnen is nergens rust,
nergens zwijgende stilte,
Maar ook nergens lawaai,
slechts gemurmel van fluisterende stemmen.
Als van de branding der landen-verbindende zee,
gehoord uit de verte,
Weerklinkt er het zachte geruis . .

Het sprookje uit de klassieke oudheid is in onze eeuw
werkelijkheid geworden, want door zijn vernuft over
won de mens ruimte en tijd!
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