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Gerrit Jan Huijsman, luitenant-kolonel
van de Verbindingsdienst b.d.

Op een druilerige zaterdag in augustus 1941 stopt een
grote dienstauto voor het gebouw van de Hallicrafters
Company in Chicago. Een man in tweedelig kostuum en
met een deukhoed op stapt uit en begeeft zich naar het
kantoor van de directeur van het bedrijf, Bill Halligan.
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“De HT-4 was
een succesvol
product voor radiozendamateurs met
een 500W zender.”
Halligan is verrast dat een vertegenwoordiger van de Amerikaanse overheid
hem bezoekt. De man legitimeert zich
als een agent van het Federal Bureau
of Investigation, de FBI. Nadat hij heeft
plaatsgenomen vraagt Halligan naar de
reden van zijn bezoek.
Het antwoord is kort en bondig: “Ik kom
voor een HT-4”. Halligan is verbaasd.
De HT-4 was een succesvol product
voor radiozendamateurs met een 500W
zender. De productie is inmiddels echter
gestopt en de voorraad is op.
“Kunt u nog eens uw dealers vragen
want het moet pertinent een HT-4 zijn”.
Helaas, Halligan moet de FBI-man teleurstellen en stelt voor een andere
zender te leveren, want ook het laatste
referentie-exemplaar is net verscheept
naar Zuid-Amerika.
De FBI-man blijft aandringen. “Heeft u
zelf niet een HT-4? U bent immers zelf
radioamateur.” Inderdaad heeft Bill in
een tuinhuisje buiten de stad een radioshack ingericht waar zo’n zender
staat. Ze besluiten het apparaat op
te halen, rijden er met de dienstauto naartoe en laden het 120 kg zware apparaat in de achterbak. Ze rijden
meteen door naar de fabriek waar Bill
inmiddels een aantal technici heeft verzameld om de zender nog eens na te
kijken. Vervolgens rijdt de FBI-man naar
het plaatselijke vliegveld, waar de HT-4
in een bommenwerper wordt geladen
die even later opstijgt en met onbe-
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Advertentie uit 1940. Voor sommigen een dure hobby

kende bestemming vertrekt. Dit verhaal berust op twee bronnen. Het voormalige Amerikaanse radioamateurblad
Hamradio publiceerde december 1979
het artikel The Hallicrafters Story en
W.H. Connely schreef in 1944 het boekje The HT-4 Goes to War. De firma
Hallicrafters was in 1932 opgericht door
Bill Halligan met als doel craftmanship
te tonen. Vandaar de naam Hallicrafter.
Hij nam uitsluitend vaklieden in dienst en
de producten waren dan ook navenant.
Een van hun solide producten was de
HT-4, een 500 Watt AM/CW amateurzender die vanaf eind jaren dertig in productie was geweest. Het toestel stond
onder de gebruikers als zeer functioneel
en betrouwbaar bekend.
De amateurzender HT-4, het pronkstuk

De HT-4 zender werd nadat Amerika
in december 1941 bij de wereldoorlog

voor radiozendamateurs in de jaren
veertig van vorige eeuw
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De SCR-299 zoals gebruikt in WO2,
ook wel in halftracks

werd betrokken ook uitverkoren om als
model te dienen voor de BC-610, die
op zijn beurt onderdeel werd van de
SCR-299 die in en na WO2 in groten
getale dienst zou doen in de US Army
en bij de geallieerde landstrijdkrachten.
Niet alleen de zenders maar ook de
ontvangers van Hallicrafters stonden
hoog aangeschreven. Het was ook al
de amateur VHF-ontvanger S-27 die
in 1941 de gebundelde radiostraling,
beams, van het Duitse Knickebein, een
plaatsbepalingssysteem voor de Duitse
bommenwerpers, wist te ontvangen,
waarna de Engelsen onder leiding van
dr. R.V. Jones maatregelen konden ontwikkelen tegen de aanvallen van deze
geleide Duitse bommenwerpers.

met een redelijk hoog vermogen een
groot gebied zou kunnen bestrijken, en
waarvan uitzendingen met een gewone
omroepontvanger konden worden beluisterd.
Na de oorlog vertelde de directeur van
de FBI, Edgar Hoover, Bill Halligan wat
er met zijn HT-4 was gebeurd. De zender werd opgesteld op Hawaï en was
tijdens de Japanse aanval op Pearl Harbor in december 1941 het enige middel
om de Amerikaanse bevolking op het
vasteland in te lichten.
Na WO2 werd de HT-4 of de ervan afgeleide BC-610 vaker als omroep zender gebruikt; eerst door de US Army in
kampementen in Duitsland in het kader van het American Forces Network
(AFN), maar ook door Nederland in Indonesië en Suriname.
De radiotelexinstallatie AN-GRC-26 met

De Amerikaanse civiele overheid wilde
dus kennelijk, want zo lijkt het, in 1941
buiten het Signal Corps om de beschikking hebben over een HT-4 zender, die
mogelijk als noodomroepzender in de
middengolf zou kunnen fungeren en

De amateur VHFradioontvanger S-27 waarmee het Duitse Knickebein werd ontdekt

Nog weer later werd de HT-4 of de BC610 toegepast als noodomroepzender
aan boord van muziekzenders op zee,
zoals Radio Caroline en Veronica. In
WO2 was het vooral belangrijk dat de
HT4 werd gemilitariseerd en kreeg de
aanduiding BC-610. Hoe dat in zijn
werk ging is goed te zien in het YouTube
filmpje Voice of Victory.
De SCR-299 was een radio-installatie
met de BC-610 als zender waarvoor
een antenne-aanpasser werd ontwikkeld, immers er werd primair gewerkt
met korte antennes. Samen met twee
ontvangers werd alles ingebouwd in een
lichte vrachtauto met gesloten opbouw

rechts op de voorgrond de BC-610 werd
15 jaar door de KL gebuikt

en een aanhangwagen met aggregaat.
Van de SCR-299 werden er 20.000 gemaakt en verscheept naar Engeland en
Rusland. De eerste inzet onder oorlogsomstandigheden was in de operatie
Torch in Noord Afrika, november 1942,
waar het Afrikakorps van Rommel er
zelfs een buitmaakte. De geallieerde bevelhebbers waren vol lof over de SCR299 en vergeleken het systeem zelfs
met de toepassing van het Garrand-geweer en het Oerlikon-geschut! Na WO2
werd in het kader van de Marshall-hulp
een aantal aan Nederland verstrekt.
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“Het is een
vreemde zaak dat
de FBI twee maanden
vóór de Japanse aanval op Pearl Harbor
kennelijk al een
omroepstation op
het eiland plaatste.”

Het systeem zou als AN/GRC-399 en
AN/GRC-26 nog zo’n vijftien jaar dienst
doen bij de Koninklijke Landmacht.
Eind jaren zestig werd het vervangen door EZB-apparatuur. De BC-610
kwam in de dump en werd vaak gebruikt als illegale omroepzender. Vele
werden opgespoord door de RCD en
vervolgens verschroot.
Vandaag de dag kunnen we de BC-610
en zelfs de HT-4 nog beluisteren op
AM-uitzendingen in de amateurbanden
en ons verbazen over de formidabele
kwaliteit van een meer dan 75 jaar oud
ontwerp van Bill Halligan en zijn medewerkers van de Hallicrafters Company
in Chicago.

Nawoord
Het is een vreemde zaak dat de FBI
twee maanden vóór de Japanse aanval
op Pearl Harbor kennelijk al een omroepstation op het eiland plaatste. Het
kan toeval zijn, of had men al een sterk
vermoeden van wat komen ging? Vast
staat dat deze FBI- HT-4 niet werd inge-
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De shack van de heer Martin Gerritsen, PE1BIW, met links de BC-610 als amateurzender

zet als communicatiemiddel bij het US
Signal Corps, maar dat de zender een
zuiver civiele toepassing had.
Wel is het evident dat het HT-4 amateurmodel enigszins aangepast in groten
getale voor het Signal Corps is geproduceerd. En uiteindelijk ook als surplus
is verkocht en nog heden ten dage bij

radio-zendamateurs goed bevalt en
gewild is. Pogingen van de auteur om
meer te weten te komen over de FBIHT-4 en zijn wederwaardigheden waren
alle tevergeefs.
Zelfs van de amateurradioclub van het
museumschip Arizona, dat in Pearl
Harbor ligt, kreeg schrijver geen reactie
op e-mails...

