HC Brieven, Haagse Courant, zaterdag 9 april 1988
Halló Bandoeng,

In Bandoeng ben ik op school geweest. Ik ken de diepe kloof in de Goenoeng Malabar ten zuiden van
Bandoeng. Nu had de grote Duitse maatschappij Telefunken subsidie van de regering om
radiotelefonisch contact met Holland tot stand te brengen.
Maar de Hollandse ingenieur De Groot wilde dat ook, zo maar zonder subsidie. Hij had ontdekt dat
die kloof precies zuiver de richting van Holland lag. Boven in die kloof heeft hij zijn antenne
gespannen. Dat bespaarde de zeer dure antennemasten. Als energiebron had hij een tweedehands
scheepsmotor. Toen één van onze marine bodems, de Zeven Provinciën (red.), terugging naar Holland
langs de grote omweg via het Panama
Kanaal, kreeg die een zend- en
ontvangstapparaat mee. Heel Indië heeft
meegeleefd met de berichten elke dag, dat
er nog steeds contact was. Tot op de
grootste afstand - groter dan de afstand van
Indië naar Holland - was de ontvangst
uitstekend. Telefunken werd afgedankt.
De Groot had het gewonnen. In 1927 ben
ik samen met De Groot ( met de J.P. Coen, red.) naar Holland gereisd. Hij had kort tevoren zijn vrouw
verloren*. Haar stoffelijk overschot reisde op een vrachtschip (“ Bintang ” ,red.)voor ons uit. In de
Rode Zee haalden we dat schip in.
Nu had de scheepsdokter De Groot dringend ontraden alcohol te drinken, zeker niet in augustus in de
hete Rode Zee. Maar hij was natuurlijk overstuur en kon het niet laten. Vóór Port Said was ook De
Groot dood. Zijn stoffelijk overschot werd in Port Said achtergelaten om samen met dat van zijn
vrouw op het vrachtschip verder te reizen.
De verbijsterde grootouders in Holland kregen behalve twee doodskisten ook nog een ontredderde
kleine Soedanese jongen toegestuurd, die het echtpaar De Groot als pleegzoon aangenomen had. Als
studente in Leiden kreeg ik in 1928 een invitatie van de PTT in Den Haag voor een radiogesprek met
mijn ouders in Batavia nog vóórdat de dienst officieel geopend werd door koningin Emma. Het was
dus helemaal geen prestatie van Kootwijk maar van ir. De Groot, maar die leefde niet meer om geëerd
te kunnen worden.
Mw. H. Hillen, Den Haag
*16 februari 1927 te Bandung overleden. (red)
(Bewerkt en gedigitaliseerd 12 oktober 2012 . J.W.L. Udo, Radio Kootwijk)
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Uit: Radio Malabar, Herinneringen aan een boeiende tijd 1914 – 1945
Door: Klaas Dijkstra (1894 -1976)
Met Dr. de Groot is een man heengegaan van grote praktische bekwaamheid, werkkracht en
doorzettingsvermogen. Hij is een figuur geweest, die ongetwijfeld boven de middelmaat uitstak en in
wie de P.T.T. Dienst een zeer gevoelig verlies heeft geleden. Diep tragisch is ook, dat hij het stoffelijk
overschot van zijn kort tevoren overleden vrouw met de vrachtboot " Bintang " had vooruitgestuurd,
teneinde het in Nederland ter aarde te laten bestellen. Deze boot liep slechts een paar kilometer
voor de J.P. Coen (waar Dr. de Groot mee reisde) uit en in Medan moet hij nog aan boord geweest
zijn. Naar ik later van de zeelui vernam (die vaak bijgelovig zijn) moet men zoiets nooit doen, daar
hieruit onheil voortkomt. . .
Als gevolg van het ingrijpen van de hoofdmachinist van de J.P. Coen, die kans zag een loden kist te
maken werd voorkomen dat het stoffelijk overschot van Dr. de Groot - zoals gebruikelijk is overboord werd gezet en wilde
dus het toeval, dat beiden op
de 22ste Augustus op de
Rooms Katholieke
begraafplaats Sint Barbara te
Den Haag een laatste
rustplaats vonden. Alle met
buitenlands verlof zijnde
ambtenaren van de Indische
Radiodienst en vele
gepensioneerden van de
Indische P.T.T. Dienst,
woonden de
teraardebestelling bij.
Ook in Indië werd de nodige aandacht gewijd aan de nagedachtenis van de grote figuur. In de
dagbladen stonden lange artikelen over het pionierswerk van de overledene. Zo bevatte het
"Algemeen Indisch Dagblad" te Bandung een oproep tot vrienden, kennissen en vereerders voor het
oprichten van een monument voor deze bijzondere persoonlijkheid, die - zoals het blad zei - jaren
lang te midden van ons werkte aan zijn monument: het Malabar Radiostation. In de grote zendhall
van het Radiostation op de Malabar, naast zijn beide scheppingen: de grote booglampzender en de
kortegolf telefoniezender, werd enkele dagen na het overlijden, door het Hoofd van de Radiodienst
de heer Holtzappel, een herdenkingsrede uitgesproken waarbij de spreker de grote verdiensten van
de overledene memoreerde, voor de radiowetenschap in het algemeen en voor de P.T.T. Dienst in
het bijzonder. Hierbij werd niet alleen gewezen op zijn pionierswerk en zijn voortreffelijke kennis van
de radiotechniek, doch ook op zijn kwaliteiten als mens, iemand met een joviaal prettig karakter en
een onverwoestbaar optimisme. Na afloop hiervan werd een krans gehangen boven de gedenksteen
in de muur tegenover de grote booglamp en boven de kortegolfzender, de plek, waar hij zovele uren
had doorgebracht met de ogen gericht op zijn werk. Met het verscheiden van Dr. de Groot had ook
de grote booglamp en daarmede de lange golf op Radio Malabar afgedaan. Niet abrupt natuurlijk,
doch er werden geen pogingen meer aangewend, om het bestaan hiervan langer te rekken dan nodig
was. Maar naast de oude plant was een jonge loot in opkomst (ANH) een loot, die zeer vruchtbaar
zou blijken te zijn en die spoedig een aantal nakomelingen zou krijgen. En zo zou het werk van Dr. de
Groot vruchten dragen tot in lengte van dagen!
(Gedigitaliseerd en bewerkt 12 okt 2012, J.W.L. Udo, Radio Kootwijk)

