Lieve Paula, familie, geachte aanwezigen.
In 1951, als jongen van veertien jaar, kreeg ik Engelse les van Paula. Op die leeftijd werd
ik geïnteresseerd in amateurradio. Door een toeval ontdekte ik dat Paula's echtgenoot
een prominent radioamateur was. Ik kon mijn geluk niet op. Voor deze hobby is het
belangrijk iemand te vinden die je de weg wijst. Toen ik Hendrik voor de eerste keer
ontmoette was hij een televisieontvanger aan het bouwen. Ik bestookte Hendrik met
duizend vragen, die hij zeer geduldig en duidelijk beantwoordde. Zo leerde ik Hendrik's
vaardigheid om ingewikkelde zaken op een begrijpelijke manier uit te leggen al vroeg
kennen. Dat hij al die moeite deed voor een 14-jarige viel me toen nog niet als bijzonder
op. Later ontdekte ik dat hij altijd serieus op vragen inging, zonder onderscheid des
persoons.
Hendrik bezat nog een eigenschap: hij kon mensen enthousiast maken en motiveren. Zo
zei hij, al snel na onze ontmoeting, "als jij je hobby serieus neemt dan moet je lid worden
van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland"!. Experimenteel
Radio Onderzoek in Nederland? De opwinding deed mijn adem stokken. Natuurlijk
volgde ik zijn advies op en ontdekte dat Hendrik in deze vereniging een prominente rol
vervulde. In de eerste plaats was hij een zeer actief zendamateur met de roepletters
PA0ZX. Verder was hij de aanvoerder en drijvende kracht van een groep amateurs die
experimenteerden met televisie. Onder leiding van Hendrik had deze groep een
compleet televisiestation gebouwd die uitzendingen verzorgde vanuit een koetshuis in
Hoogezand. Deze uitzendingen waren overigens volstrekt legaal. Dit in een tijd waarin de
komst van de omroeptelevisie nog in voorbereiding was en die televisie was politiek niet
onomstreden. De toestemming werd dus niet zonder slag of stoot verleend. Hendrik
moest hoge regeringsfunctionarissen van het nut van deze uitzendingen overtuigen en
deed dat met succes.
Korte tijd na onze kennismaking zat ik bij Hendrik in zijn ouderlijk huis aan de
Eendrachtskade waar we op zijn gereedgekomen televisie keken naar een uitzending
vanuit Hoogezand. Het beeld was aanvankelijk wat onduidelijk. Ik zag een langzaam
kantelende hooiberg, maar Hendrik zei enthousiast "er zijn condities"! En warempel, even
later kwam een haarscherp beeld naar voren van een pratende mijnheer. Ik was
sprakeloos van bewondering.
Zo werd Hendrik mijn coach en mentor en in 1955 kreeg ik mijn eigen roepletters die
natuurlijk zoveel mogelijk op die van Hendrik moesten lijken: het werd PA0QX!
Samen hebben we tal van verbindingen gemaakt over de gehele wereld. Een
bijzondere rol speelden hierin landgenoten in het buitenland, de "weggelopen
Nederlanders" in het nasiballennet. Hendrik en Paula hebben op hun reizen in de wereld
meerdere van deze medeamateurs bezocht, waaruit vriendschappen zijn ontstaan.
Van Hendrik's vaardigheid om zaken begrijpelijk uit te leggen hebben vele
radioamateurs geprofiteerd. Zo'n 20 jaar heeft Hendrik op elke zondagochtend voor zijn
zender een natuurkundig onderwerp behandeld. Deze zogenaamde ZX-ronde werd
door velen aandachtig gevolgd. Toen Hendrik dit op moest geven hebben zijn
enthousiaste luisteraars besloten om met deze ronde door te gaan, wat tot op heden
nog gebeurt.
Hendrik's laatste grote amateurproject vond plaats begin jaren 90. Samen met Jan
Niehaus PA0FA deed hij "backscatter" proeven op de korte golf. Hiertoe zonden zij
radiosignalen richting Afrika, die daar tegen het Atlasgebergte aanbotsten en

vervolgens richting Nederland werden gereflecteerd. De reflecties bekeken zij op het
scherm van een oscillograaf waarmee zij de exacte locatie van de reflecties konden
bepalen. Dit was opwindend maar haast nog opwindender waren de signalen die terug
kwamen vanaf de Atlantische oceaan. Hendrik bespeurde op zijn scherm de deining
van het zeewater. Dit was een echt "Hendrik de Waard" project. Spectaculair, vol
fantasie en met een vleugje romantiek.
PA0ZX is Silent Key. Een groot vriend is ons ontvallen. Een man die mij veel geleerd heeft
en die mij een serieuze hobby voor het leven heeft bezorgd. Een bijzonder mens in een
bijzondere familie. Een familie waar iedereen graag bij zou willen horen.
Hendrik, we zullen je missen.
- Dolf van der Paauw

