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Overname van tekst, mits met bronvermelding, toegestaan.

Voorwoord.
Inleiding.
Numerieke lijst van objecten.
Object beschrijvingen:
Groep H: Historische objecten.
Hl: De oertijd............................................
H2: Het kortegolf-amateurisme...............
H3: Radioontvangst tijdens de bezetting
H4: Grofraster televisie experimenten....
Groep L: Instrumenten uit het Radio Expres Laboratorium
Groep R: Restgroep

Zakenregister.
Persoonsregister.

24 x
7 x

16 x
4 x
40 x
7 x

De radio-omroep in Nederland heeft in
haar pioniers-fase een hoog amateur gehalte
gehad. Zo was de wereldprimeur van Idzerda
in 1919 - met in de pers aangekondigde radio
programma's - goeddeels een gevolg van
radioamateur activiteiten. Zij doorbraken in
een aanvankelijk informele samenwerking met
gloeilampen fabrieken (Philips; Pope) het mili
taire monopolie, voor de productie van de voor
het bedrijven van omroep (radio-telefonie)
essentiele radiolampen. De eerste omroepluisteraars waren radioamateurs. Ook na de komst
van de fabriekstoestellen in het midden van de
jaren '20, bleef het zelf bouwen van radiotoe
stellen een populaire bezigheid.
Van 1915 tot 1948 heeft radio-journalist Jan Corver door middel van technische
publicaties deze amateuractviteiten onder
steund o.a. in het tijdschrift Radio Expres.
Corver overleed op 3 februari 1956 te
Hilversum Zijn nalatenschap - bestaande uit
boeken, geschriften en apparatuur - werd door
mevrouw Corver geschonken aan de NRU als
een start voor een radio-omroepmuseum.
De apparatuur omvat in totaal 98 objecten,
o.a. instrumenten ten behoeve van het Radio
Expres laboratorium, alsmede proefmodellen
die als basis dienden voor bouwbeschrijvingen
De collectie bestrijkt de periode 1913
tot 1948 en bevat stukjes goeddeels vergeten
radiotechniek zoals Numans-Roosenstein oscillatoren, superregeneratieve kortegolfontvangers, een glimlamposcillograaf en een amateur
vonk-zendontvanger.
In de periode september-december
1986 werd de apparatencollectie van Corver in
het kader van een stage door studenten van
de Reinwardt-academie (Isabella de Leeuw,

Bernadette Leeuwenberg, Eveline Steneker,
Hans Looyen, Michel Sijnesaal, Edwin Verwey)
geregistreerd. Systematisch hebben zij ook
vele door Corver geschreven boeken en tijd
schriften doorgebladerd om afbeeldingen te
vinden van de Corver toestellen. Op deze wijze
werd een groot aantal objecten 'herkend'. De
collectie werd op twee, uit het Radio Expres
laboratorium afkomstige experimenteertafels,
opgesteld. Van de in deze collectie opgenomen
objecten staat vast of moet worden aange
nomen dat het authentieke "Corver-objecten"
zijn.
Midden 1989 werd een begin gemaakt
met de beschrijving van de afzonderlijke voor
werpen teneinde van ieder voorwerp vast te
stellen: - waar het voor heeft gediend/ wat de
toepassing was, - waar het is beschreven -hoe
de schakeling is/wat de functie van de bedienings organen is, - in welke toestand het ver
keert (ontbreken er essentieele onderdelen?)
Dit onderzoek werd begin 1993 afgerond.
Het hierbij verworven inzicht in de collectie
vormt de basis van de huidige catalogus.
Na het verschijnen van de eerste ver
sie van de catalogus in november 1999 werden
in het kader van het project 'Waardering
Collecties' nog dertien Corver-objecten in de
'Grote Collectie' aangetroffen. Deze zijn in deze
tweede versie opgenomen.
Oud-conservator Arend Woudsma heeft
dit alles op gang gebracht. Aan hem wil ik ook
deze herziene versie van de Corver catalogus
graag opdragen.

Heiloo, juni 2001
Pieter M. Bakker

(Corver Collectie OM.)

Bij het samenstellen van de catalogus
hebben we de collectie ingedeeld in een aantal
groepen. Als grondslag hiervoor hebben wij
ons de vraag gesteld "waarom is de Corver
collectie in deze vorm/samenstelling bewaard
gebleven?" Voor ongeveer de helft van de
objecten lijkt het antwoord duidelijk: zij heb
ben tot ca. 1948 dienst gedaan in het Radio
Expres Laboratorium ten behoeve van het doen
van metingen en het beproeven van schake
lingen. Wij hebben deze Groep 'L' (Laboratoriuminstrumenten) genoemd. Voor ca. een
kwart van de collectie lijkt het motief voor het
bewaren ook duidelijk. Dit zijn objecten waar
aan Corver een historische/nostalgische
waarde toekende.
In deze groep 'H' van "Historische Objecten"
hebben wij nog een onderverdeling aange
bracht:
Hl objecten uit de oertijd.
H2 objecten met betrekking tot de ontwikke
ling van de korte en de zeer korte golven.
H3 objecten met betrekking tot radio tijdens
de tweede wereldoorlog.
H4 Objecten uit de grofrastertelevisie periode.
Er blijft dan nog een restgroep 'R' zonder een
duidelijke onderlinge samenhang.
Groep L
Instrumenten uit het RE laboratorium.
Corver heeft nagenoeg zonder onder
brekingen in de periode tussen 1913 en 1948
over radiotechniek geschreven. Dit mogen wij
een merkwaardige prestatie noemen!
De Corver-collectie bevat de sleutel tot dit suc
ces. Circa de helft van de collectie heeft be
trekking op laboratoriumactiviteiten.
We moeten aannemen dat Corver er reeds zeer
vroeg van doordrongen was dat het voor de
kwaliteit van zijn publicaties van essentieel
belang was de werking van een te publiceren
schakeling vooraf te beproeven.
In vergelijking met de toenmalige
industriële laboratoria was het RE-lab. vermoe
delijk zeer eenvoudig toegerust. Maar ook een
eenvoudig stuk gereedschap in de handen van
een van een goede vakman kan effectief zijn!
De 'instrumenten' zijn allen zelfbouw
op basis van onderdelen die ook in omroepontvangers werden gebruikt. We nemen aan
dat vele "afdankertjes" hun weg naar het Radio
Expres Laboratorium hebben gevonden om
daar als onderdelenbron voor het instrumen-

tarium te dienen. De belangrijkste laboratoriumactiviteiten zullen als ondersteuning van de
inhoud van RE hebben gediend. Na de opkomst
van de radio-omroep in het begin van de jaren
'20 vormde zich een grote groep van zelfbouwende radioamateurs in Nederland.
De radio-ontvangtechniek was tot en
met de opkomst van de Superheterodyne en
de activiteiten op de kortegolf volop in ontwik
keling. RE beijverde zich om de amateurs van
deze ontwikkelingen op de hoogte te houden.
Vele nieuwtjes die in buitenlandse tijdschriften
werden gepubliceerd zullen in het RE-lab aan
de tand zijn gevoeld. In het lab. zijn ook een
aantal omroepontvangerontwerpen tot stand
gekomen zoals o.a. De SOLODINETTE in 1928
(1) De RE-POPULAIR 1929 (2) De RE-BANDFILTER-DRIE in 1931 (3) en de RE-STANDAARD
in 1934 (4).
Nieuw verschenen onderdelen werden
door Corver in de rubriek "Wat is er nieuws
aan onderdelen en toestellen?" besproken. Ook
hier was het lab. onmisbaar.
Het is begrijpelijk dat het instrumenta
rium zo'n groot aandeel in de collectie vormt.
De meeste proefbouwsels zullen immers na
verloop van tijd weer zijn gedemonteerd en
opnieuw in de onderdelenvoorraad zijn opge
nomen. We moeten aannemen dat het labinstrumentarium tot de opheffing van RadioExpres in 1948 in gebruik is geweest en daar
na tot Corver's overlijden in het lab is blijven
staan (5)
Referenties:
(1) Aut.? 'Het beste drie-lampstoestel: onze RE3/328
(Solodinette)' RE jrg.6 nr.3 p.39-42 (20 jan. 1928)
(2) J.Corver, 'De Radio Expres Populair, een goed
koop drielamps toestel zonder terugkoppeling.
Geheel nieuwe lijnen voor toestelbouw' RE jrg.7 nr.
48 p. 983-985 (29 nov. 1929). RE jrg.7 nr.49
p.1007-1008 (6 dec. 1929)
(3) J.Corver en G.J.Eschauzier: 'De Radio Expres
Bandfilter-drie. Een modern selectief toestel met
briljante weergave' RE jrg.9 nr.47 p.706-711 (20
nov. 1931)
(4) Aut.? 'De Radio Expres "Standaard"; een 2krings, 3-lamps schema waarin vele soorten onder
delen passen' RE jrg.12 nr.34 p.395-398 (24 aug.
1934)
(5) Aut.? 'Het Nederlandsch Radio Instituut' RE jrg.6
nr. 31 (3 aug. 1928)

Groep H Historische Objecten
Hl De oertijd.
Corver moet zich ervan bewust zijn
geweest dat hij een sleutelfiguur was bij de
vroege ontwikkelingen van de radiotechniek in
Nederland. Een aantal voorwerpen in de collec
tie die een rol hebben gespeeld bij Corver's
prille radioactiviteiten komen voor als afbeel
dingen in zijn publicaties en op foto's van de
radiotentoonstelling in de Haagse Dierentuin in
maart 1918. Hoogtepunt in deze categorie lijkt
ons de zend-ontvanger (object nr.CCHl-2236)
waarmee het 'Haagse Clubje' in het voorjaar
van 1914 proeven deed in de Haagse duinen

(1).
Illustratief zijn de simpele middelen en
constructies waarmee maatschappelijk goed
gesitueerde amateurs zoals Corver zich wen
sten te behelpen.
H2. Het kortegolf amateurisme.
De ontdekking van de mogelijkheden
van de kortegolven was een succes van for
maat voor het toenmalige radioamateurisme.
Dit speelde zich af in de eerste helft van de
jaren '20. Corver's medewerker G.Eschauzier
heeft hier belangrijk werk gedaan. Hij was de
eerste Nederlander die Amerikaanse kortegolfamateur stations ontving . Samen met K.C.van
Rijn bemande hij tijdens de proeven van janua
ri 1924 de zender van de Technische Hoge
school van Delft.(2) Naar wij vermoeden stamt
de met koperband gewikkelde kortegolfspoel
(object CCH2-5409) uit deze periode. Ook de
variometer spoelenset waarmee een Koomans
omroepontvanger voor kortegolven kon worden
gebruikt behoort tot deze categorie. Na deze
pioniers periode ontstonden er naast de in
1916 opgerichte NWR speciale verenigingen
van kortegolf (zend-)amateurs (NVIR en
VUKA).
Een nieuwe pioniers activiteit ontstond
in het midden van de jaren '30 met de verken
ning van de zeer korte golven in het VHF
gebied. In Den Haag was omstreeks 1935 een
groepje amateurs actief op de '5-meterband'
De toen gebruikelijke 'Superregeneratieve' ont
vangers stoorden elkaar. Het RE lab. ont-wikkelde een ontvanger met een hoogfrequentvoortrap met verminderde stoorstraling (obj.
nr.CCH2-2239).
H3 Radio-ontvangst tijdens de bezetting.
De zelfbouw van omroepontvangers
beleefde tijdens bovengenoemde periode een
opleving (3). Heel populair was toen een 'voor-

zetapparaat'. Hiermee kon op een toestel voor
midden- en langegolf naar de kortegolfuitzendingen van de BBC worden geluisterd. In 1941
publiceerde Radio Expres een ontwerp voor een
voorzetapparaat dat uit rommelhoek- en vlooi13 w
enmarktonderdelen kon worden gebouwd.
Menige old-timer zal -hiertoe door zijn omge
ving aangespoord- met dit project op herha
lingsoefening zijn gegaan, (obj. nr.CCH32433/CCH3-4009 en het bijbehorende MEGATRON omroeptoestel obj. nr.CCH3-1834).
Heel aandoénlijk is de kristalontvanger
mmmm
obj. nr.CCH3-2240 voor diegenen die zich de
ambiance waarin deze werd gebruikt voor het
geestesoog kunnen toveren. Het stond vast
afgestemd op Droitwich en Luxemburg en was
voorzien van een sperfilter voor Radio Bremen.
De gebruiksperiode schatten wij op eind '44
begin '45. Het ontvangst signaal zal zijn ont
trokken aan het lichtnet en/of telefoonnet.
Tijdens de uitvoering van het project
'Waardering Collecties' werd nog een
'Moffenzeef' aangetroffen. Met dit instrument
(obj. nr CCH3-2399) kon de Duitse stoorzender,
waarmee het Nederlandstalige nieuws van de
BBC op middengolf werd gestoord, effectief
worden geëlimineerd.
H4. Grofrastertelevisie experimenten.
Een hoogtepunt in Corver's activiteiten
was ongetwijfeld de geslaagde grofrastertelevi
sie demonstratie voor de dagbladpers die eind
juli 1930 plaats vond.(4) Op de foto in RE 1930
p.531 zien we op de bekende Corver tafels
onder andere de televisor met Nipkow schijf
(nr. CCH4-1066) en de laboratorium-voeding
CCH4-2222. De dubbele eindversterker CCH42235 waarmee de glimlamp werd gemoduleerd
en de synchronisatiespoelen werden
bekrachtigd is niet te zien maar maakte naar
wij aannemen wel deel uit van de op-stelling.
Het door de BBC uitgezonden beeld-signaal
werd met een gewoon omroeptoestel (op de
foto staat de SOLODYNE) op de middengolf
onvangen.
Referenties;
(1) P.M.Bakker, 'Vroege radiotechniek in Nederland'
p.4. OM 1994.
(2) Radio Nieuws 1922 p.9. Radio Nieuws 1924 p.37
en p.55.
(3) P.M.Bakker, en C.Hekker, 'Radio-ontvangsttechniek in de periode 1940-1945' OM 1995. Radio
Historisch Tijdschrift 1996 nr.1 p.8 t/mlO.
(4) J.Corver: 'Televisie met den gewonen omroepont
vanger II' RE 1930 p.531.

0045 CCH3
0304 CCH1
0485 CCH1

0695 CCH1
1066 CCH4
1834 CCH3

2210 CCL
2214 CCL
2218 CCL
2219 CCL
2222 CCH4
2224 CCH1
2228 CCL
2230
2232
2233
2235

CCR
CCR
CCL
CCH4

2236 CCH1
2238 CCL
2239 CCH2

2240 CCH3
2241 CCH3
2242 CCL
2243 CCL

2244 CCR
2245 CCH1
2262 CCL

2265 CCH2

2266 CCL
2271 CCL
2272 CCH3

Kristalontvanger
Golfmeter.
Kristalontvanger met
glijspoelafstemming.
Zelfbouw hittedraadmeter
Grofraster televisor met
Nipkowschijf.
Megatron driekrings rechtuit
ontvangtoestel met varilaagfrequentpenthode.
Kipschakeling
Schakeling met
DRALOWIDKOMBINATOR
Lampvoltmeter.
Zwevings audiogenerator.
Laboratoriumvoedingsapparaat.
Signaalsterkte-meter
Versterkertrap met
instelbare versterking.
Variabele toon corrector.
UTILITY- afscherm kast.
Transitron-oscillator.
Eindversterker voor
grofrastertelevisie.
Vonk-zendontvanger.
Instel-condensator
Superregeneratieve
Numans-Roosenstein
kortegolf ontvanger.
Kristalontvanger met vaste
afstemmingen.
Twee-lamps ontvanger met
'UNDY' bandfilter ingang.
NumansRoosensteingenerator.
Numans-Roosenstein
generator met aperiodischeregeneratieve versterker
Experimentele audio-balans
versterker.
Vóór-sein apparaat voor
sounder oefeningen.
Opstelling voor het meten
van stoorstraling bij
radioontvangers.
Superregeneratieve
ontvanger met verminderde
straling.
Spoelkwaliteit (Q) meter.
VHF-Generator.
Eénlamps-ontvanger.

2277 CCL

2279 CCH3
2285 CCH3
2287 CCH2
2290 CCH1
2293
2296
2297
2300
2302
2304

CCL
CCL
CCH2
CCL
CCL
CCL

2305 CCR

2306 CCL
2307 CCL
2308 CCL
2309
2310
2312
2314
2315
2316

CCH3
CCL
CCL
CCL
CCH3
CCH1

2317 CCL
2318 CCH1
2321 CCL

2324 CCL
2328 CCL
2329 CCL

2331 CCH3

2336 CCL
2344 CCL
2345 CCH4

Meter voor laagfrequente
wisselstromen.
Tweelamps versterker.
Hoogfrequentversterkermodule.
Set kortegolf-prikspoelen op
oude lampsokkels.
DE FORESThoningraatspoelen.
Lampvoltmeter.
Lampvoltmeter.
Zelfbouw Reisz-microfoon.
Audiogenerator.
Brug van Wheatstone.
Maxwell-Hay-brug voor
zelfinductiemetingen.
Experimentele
eindversterker voor
OSTAR lampen.
Luidsprekerimpedantiemeter.
Modulatiedieptemeter/ top
(piek)voltmeter.
Gecalibreerde
potentiometer.
Brug van Wien.
Volumemeter/piekvoltmeter.
Glimlamp-outputindicator.
Milliwattmeter.
Brug van Wien/Octaaf-brug.
Mineralen- assortiment voor
kristal detectors.
Lampvoltmeter.
Zelfbouw variometer.
Glimlampstroboscoop voor
het meten van
audiofrequenties.
Colpitts éénspoel hfgenerator.
Accu lader.
Meetschakeling voor hoogen laagfrequentewisselstromen.
Superregeneratieve korte
golf ontvanger met raam
antenne.
Neon-spanningsstabilisatieschakeling
Amateurmeetzender.
Superregeneratief
voorzetapparaat voor
5 meter ontvangst.

2369 CCL
2370 CCL
2372 CCH1

2373 CCH2
2375 CCH1

2387 CCL
2388 CCL
2390 CCR

2395 CCH1
2396
2397
2398
2399
2405

CCL
CCH3
CCL
CCH3
CCH3

2412
2413
2416
2420

CCL
CCH3
CCH2
CCR

Plaatstroomapparaat voor
meetspanningen.
Detectie meter.
Tentoonstellingsdoos met
diverse materialen voor de
vervaardiging van
kristaldetectors.
Kortegolf spoeleneenheid
voor Koomans ontvanger.
Brug van Wheatstone voor
het meten van
weerstanden.
Proefopstelling voor
amateurmeetzender.
Glimlampspiegeloscillograaf.
Draagbare ontvanger met
raam antenne en
twee buizen DAH50.
Honingraatspoelopstelling
met variabele koppeling.
RE-lampencontroleur.
Tweelamps versterker.
Verzwakkerschakeling.
Moffenzeef.
Kristalontvanger met
sperkring.
Signaalspiegel/signaltracer.
Kristalontvanger.
Klikgolfmeter.
De Expres Batterij-Super.

2424 CCR
2430 CCH1
2433 CCH3
2434 CCH1

2435 CCL
2978 CCH1
4009 CCH3
4192 CCL
4403 CCH1
5213 CCH1

5237 CCH1
5409
6397
7307
9422

CCH2
CCH1
CCH1
CCH1

9452 CCH1
9494 CCH1

9533 CCH1

De Radio Expres
Bandfilter-chassis.
Wandelstok/straalspoel.
Kortegolf-voorzetapparaat.
Capaciteitsmeter/
universeelshunt/ parallelohm meter.
Plaatstroomapparaat.
Kristal-ontvanger met
g lijspoel.
Kortegolf-voorzetapparaat.
Lampvoltmeter.
Telefunken laagfrequentversterker.
A,B en C CCH1 Drie
Rhumkorff-inductors/
trillerbobines.
Drie reageerbuisLeidseflessen in een rekje.
Zendspoel.
Polair-relais.
Morse-schrijftoestel.
Wikkelklos voor het 'uit de
hand' wikkelen van
honingraatspoelen
Stappen condensator.
Wikkelklos voor het 'uit de
hand' wikkelen van
honingraatspoelen.
Variabele zelfinductie.

MM—

Golfmeter
Tot de komst van de publieke radioomroep was de 'aether' relatief leeg. In deze
situatie was een golfmeter voor een radio
amateur een waardevol bezit. Zo kon de afstem
ming van een ontvanger worden vastgesteld
met behulp van een door de golfmeter gepro
duceerd h.f. zoemersignaal met een bekende
frequentie of via de 'klik' methode (1). Als
absorbtie golfmeter kon met het ingebouwde
indicatie lampje de werkfrequentie van een
zender worden gemeten.
De golfmeter CCH1-304 is afkomstig
uit de surplus-goederen van het Franse leger
Het oorspronkelijke bereik was van 600 tot
1000 meter. Er is door Corver een tweede
bereik van 300 tot 600 meter bij gemaakt.
Het omschakelen gaat door middel van een
schroef in het apparaat. Aan de binnenzijde
van het klapdeksel zit een etiket met het
opschrift (in Corver's handschrift):
'schroef ingedraaid 300-600 meter'
'schroef uitgedraaid 600-100 meter'
De text op het identificatie plaatje luidt:
'Controleur Tl Modèle de la Radiotélégraphie
Mil.re longeurs d'ondes rectififiés 1918. Ets
Gaumont Constr. Paris no. 170'
In Corver's 'Draadloos Zendstation' van
1920 (2) komt een calibratie curve voor die
wellicht met het huidige object werd
verkregen.

Referenties.
(1) CCH2-2416.
(2) J.Corver, 'Het draadloos zendstation voor den
Amateur' N.Veenstra Den Haag 1920 p.50
Datering: 1918.

Aan de binnen
zijde van het
klapdeksel zit
een etiket met
het opschrift (in
Corver's hand
schrift):
'schroef inge
draaid 300-600
meter'
'schroef uitge
draaid 600-100
meter'

Kristalontvanger met glijspoelafstemming
Deze ontvangeropstelling is door Corver beschreven in een van zijn boeken (1).
De afgebeelde foto laat zien dat de stand van
de schroeven op de spoel overeenkomt met die
van het huidige object! De technologie die er
aan ten grondslag ligt, stamt globaal uit de tijd
van Corver's eerste activiteiten op radio-gebied
nl. ca. 1913 en vóór de komst van de lampdetectoren.
De afstemcapaciteit wordt gevormd
door de capaciteit tussen de aan te sluiten an
tenne en aardverbinding (er is dus geen varia
bele condensator toegepast). De 'afstemming
van het toestel komt tot stand door het ver
schuiven van het achterste glijcontact; hiermee
wordt het ingeschakelde deel van de spoel en
dus de zelfinductie gevarieerd. Het tweede glij
contact dient ervoor om de impedantie van het
samenstel van kristal en hoofdtelefoon optimaal
te kunnen aanpassen aan de spoelimpedantie
op het contactpunt.
Bij het ontwerp heeft men kennelijk
gestreefd naar kleine afmetingen; de gebruike
lijke glijspoelen waren groter en met een dik
kere draad gewikkeld. De te verwachten kwaliteitsfactor ('Q') van de spoel, welke o.a. de
afstemscherpte bepaalt, is dan ook laag. De
constructie van de glijcontacten en de kleine
diameter van de draad zijn ook in strijd met de
eisen die aan een goede glijspoel moeten wor
den gesteld; het contact mag slechts met een
winding tegelijk zijn. De spoel verkeert in een
goede staat (er zijn geen losse windingen) en
werd- naar we moeten aannemen- fabrieksma
tig geproduceerd. Op de zijvlakken van de spoel
staat met potlood geschreven: '14 cm omwon
den 28 w.pcm 392 totaal diam. 6 cm/
Het samenstelsel op het plankje is dui
delijk een amateur-bouwsel. Het kristal is van

R45]8|

het fabrikaat ROTSTERN met noniusaflezing van
de instelling. Het is in een keramische wand
contactdoos gestoken. De aansluiting van de
hoofdtelefoon is op dezelfde wijze. We kunnen
concluderen dat het toestel geschikt was om
met behulp van een flinke antenne krachtige
zenders hoorbaar te maken.
Referenties:
(1) J.Corver, 'Het draadloos amateur-station voor ont
vangst van telegrafie en telefonie' zevende druk, Den
Haag N.Veenstra 1927 Hst. IV, p.20-24.
Datering: ca. 1913.

Op de zijvlakken van de spoel staat met potlood
geschreven: '14 cm om wonden 28 w.pcm 392 totaal
diam. 6 cm.'
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Zelfbouw hittedraadmeter
Het effectief uitstralen van hoog
frequente energie vereist een antennesysteem dat in 'resonantie' is met de frequentie/golfiengte van het uit te zenden signaal.
M.a.w. het antennesysteem moet worden
'afgestemd'.
Vooral vóór de ontdekking van de
kortegolf waren de gebezigde antennes veelal
kort ten opzichte van de golflengte van het
zendersignaal. Dit tekort werd gecorrigeerd
met een 'antenne-verlengspoel' waarvan de
zelfinductie kon worden gevarieerd.
Het bereiken van de juiste
afstemming werd gecontroleerd door het me
ten van de antennestroom. Bij resonantie was
deze maximaal. Amateurs deden dit meestal
eenvoudig met een gloeilampje in serie met de
antenne en regelden de verlengspoel af op
maximale lichtopbrengst (zie ook object CCH12236). Het meetbereik was uiteraard zeer
beperkt!.
Professionals gebruikten een hittedraad- of een thermoampèremeter. De werking
van de hittedraadmeter berust op uitzetting
van een metaaldraadje door verwarming bij
stroomdoorgang. Zoals gewoonlijk werden dit
soort instrumenten door de toenmalige ama
teurs te duur gevonden en werd er uitgekeken
naar een mogelijkheid om zelf iets te maken.
De zelfbouw hittedraadmeter is
gebaseerd op een afgedankt zakhorloge dat op
een langwerpig houten kastje is gemonteerd.
Hierin is de hittedraad als een omgekeerde V
uitgespannen. Bij stroomdoorgang verandert
de positie van de tophoek. Hieraan is het wijzersysteem bevestigd. De kleine verticale
bewegingen van de draad worden aldus over
gebracht op de wijzer. Hiervoor wordt het asje
en de spiraalveer van de 'onrust' van het oor
spronkelijke horloge benut. Volgens de op het
instrument aanwezige schaalverdeling liep met
meetbereik van ca. 50 tot 300 mA.

De eerste beschrijving ervan was
in het Tentoonstellingsnummer van Radio
nieuws van 1918 (1). Er werd geen auteur ver
meld. De bijbehorende foto komt globaal over- JpSlj
een met ons huidige object CCH1-695.
Wij vermoeden dat er door de leden van het
'Haagse clubje' (2) omstreeks 1914 meerdere
(7 £
van deze meters zijn vervaardigd die in details
van elkaar verschilden. In de collectie bevindt
zich nog een tweede exemplaar (obj. CCH1693). Corver beschreef de zelfbouwhittedraadmeter ook in 'Het draadlooszendstation voor de
amateur' (3).

Referenties:
(1) Auteur ?.'Hittedraadmeters' Radio nieuws Jg.1.
Tentoonstellingsnummer. 16 maart 1918 p.25.
(2) P.M.Bakker, 'Vroege radiotechniek in Nederland'
p.3 Stichting Nederlands Omroepmuseum Hilversum
1994.
(3) J.Corver, 'Het draadlooszendstation voor den
amateur. Den Haag 1920 p.37.
Datering: 1914.
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De zelfbouw hittedraadmeter is gebaseerd op een
afgedankt zakhorloge dat op een
langwerpig houten kastje is gemonteerd.

Signaalsterkte-meter
Hoewel dit object onder bovengenoemde naam
door Corver werd beschreven (1) is het onze
ker of dit de oorspronkelijke toespassing was.
Corver kreeg het van Prof. A.J.A.van Meel ten
geschenke (1). Het apparaatje is in principe
een gemodificeerde telefoonschelp.In de tril
plaat is een puntige naald gemonteerd die tot
tussen de magneetspoeltjes doorloopt. Op de
punt van de naald draait een pijl die aan de
brede zijde via twee stijve en gebogen staaldraadjes eveneens lichtjes op de trilplaat rust.
Als de trilplaat beweegt, draait de pijl kloksgewijs. De draaisnelheid neemt toe met de sterk
te van het aan het stelsel toegevoerde audiosignaal en is bovendien frequentie afhankelijk.
Het apparaat is fabrieksmatig vervaardigd en
gezien het model van de schroefjes, vermoe
delijk van Duitse makelij.
Een publikatie van Hugo Gernsback in Radio
Expres (2) vormde de aanleiding van het
Corver artikel (1).
Gernsback beschreef een apparaatje dat, aan
gesloten op een radio, een hierop geplaatst
poppetje deed dansen.

Prof. Van Meel oppert als mogelijke oorspron
kelijke toepassingen (1):
a. Hulpmiddel voor het afstemmen van een
"toonversterker" (selectieve versterker voor
toon telegrafie).
b. Het "op het gezicht" nemen van morsete
kens tijdens de eerste wereldoorlog, ten
midden van zeer sterke geluiden aan de frontvuurlinie.
Het apparaat is aangesloten via een laagfrequent-transformator en een blok-condensator
van 4 pF. Het geheel is gemonteerd op een tri
plex plankje van 20 x 10 cm.
Referenties:
(1) C.(orver): "Een signaalsterkte-meter". RE jrg. 3,
nr.48 p.823 en 824 (27 nov.1925)
(2) Hugo Gernsback, "De radio-danspoppetjes, een
bewegende winkelraam-reclame". RE jrg. 3, nr.47
p.806
( 20 nov. 1925)
Datering: ± 1916.

Het apparaat is aangesloten via een laagfrequenttransformator en een blok-condensator van 4 pF.
Het geheel is gemonteerd op een triplex plankje van
20 x 10 cm.
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Vonk-zendontvanger
Dit is een object uit de tijd van de eer
ste radioamateuractiviteiten in Nederland. Het
toestel is begin 1914 gebouwd (1). Tezamen
met een groepje vroege Haagse radio-enthousiasten deed Corver er in het voorjaar van
1914 proeven mee in de Haagse duinen (2).
De eerste beschrijving was in 1916 in het
'Maandblad voor telefonie en telegrafie' (3).
Corver beschreef het apparaat later ook nog in
'Het draadloos zendstation voor de amateur'
(4)
Vonkzenders vormden de eerste zendergeneratie. Het principe berust op de oscille
rende ontlading van een tot een hoge spanning
opgeladen condensator door middel van een
tussen twee elektroden oversprin
gende vonk. De opgewekte frequentie wordt
bepaald door de capaciteit van de condensator
en de zelfinductie van een eveneens in de
kring opgenomen spoel. Ter plekke van de
vonk is de lucht geïoniseerd en heeft hierdoor
een lage weerstand. De vonk fungeert als
schakelaar en sluit aldus de afgestemde kring.
Tijdens de ontlading neemt de amplitude van
de opgewekte trilling af. Men sprak van een
'gedempte trilling'.
Het zendergedeelte van het object is
nog nagenoeg in de oorspronkelijke staat en
toont ons de simpele zelfbouwtechnologie zoals
deze- ook door bemiddelde amateurs als
Corver- destijds werd toegepast. Het zend- en
het ontvanggedeelte zijn tezamen onder
gebracht in een fraai houten kastje. De zendspoel heeft een plat model en valt tijdens
transport- na neerklappen- in het deksel. Deze
spoel heeft een zelfinductie van slechts enkele
microhenries. Zoals gebruikelijk werd hierbij
een zeer grote (enkele duizenden pF's) con
densator gebruikt. De golflengte kwam hier
mee op 200250m en lag
dus aan het
hoogfrequente
eind van de
huidige
middengolfband. De hoog
spanning voor
de vonk werd
H! betrokken uit
een- destijds
gangbare- tril
lerbobine voor

automobiel ontsteking die uit een accu werd
gevoed. De input bedroeg omstreeks 10Watt
(4V bij 2.5A).
De trillerbobine was het enige fabrieksonderdeel in het toestel. De rest werd door de
amateur thuis gemaakt. Zoals bijvoorbeeld de
uit stanniool en glasplaten samengestelde
zendcondensator en de uit een stukje van een
bezemsteel vervaardigde rolschakelaar waar
mee van zenden op ontvangen kon worden
overgeschakeld. Het ontvanger gedeelte bevat
te oorspronkelijk een kristaldetector. Door
omschakelen kon naar believen loodglans of
carborundum (met een hulpspanning) worden
gebruikt. De ontvanggolflengte kon in stappen
worden gevarieerd. Hiervoor waren zowel de
spoel als de condensator in stappen regelbaar.
Het ontvangbereik liep tot maximaal 2500m.
Met over de grond uitgelegde draden als
antenne en tegencapaciteit konden met twee
van deze toestellen- en met morse telegrafieafstanden van enkele kilometers worden overbrugd.

In het huidige object is de kristal
detector vervangen door een dubbelroosterlamp. Dit zou er op kunnen duiden dat het toe
stel na 1922 ook nog is gebruikt.
Referenties:
(1) J.Corver, 'Zend-ontvangtoestel no.1 Mei 1914'
Notitieboekje in de Corvercollectie.
(2) 'Hoe wij werkten in het radiokamp' Radio Nieuws
jrg .1 p.41-45 (1918).
(3) J.Corver, 'Constructies voor amateurs.
Demonstratie-zend-ontvang-apparaat'. Maandblad
voor telefonie en telegrafie jrg.3 nr.3 p.202-204
(1916).
(4) J.Corver/ Het draadloos zendstation voor den
amateur' Den Haag 1923 p.30-33.
Datering: 1914.

Vóórsein apparaat voor sounder-oefeningen
In het prille stadium van de draadloze
telegrafie werd het ontvangen bericht, evenals
bij de telegrafie over landlijnen, met behulp
van een morse-schrijftoestel in punten en stre
pen op een papierband genoteerd.
De telegrafist las het bericht hier vervolgens
van af. Dit systeem was omslachtig en gevoelig
voor gelijktijdig ontvangen storingen. Het werd
al spoedig vervangen door het' nemen' van
hoorbare morse-tekens. De marconist noteert
de door hem gehoorde morse-tekens dan di
rect in leesbaar schrift. Een goede marconist is
in staat om de tekens temidden van allerlei bij
geluiden te kunnen onderscheiden.
Het op het gehoor nemen van morse
tekens wordt 'sounderen' genoemd en vereist
een intensieve training. Het woord sounderen
is afgeleid van 'sounder'. Een sounder (of
'klopper') was een morse-schrijver (zie CCH17307) waarvan het schrijfgedeelte was wegge
laten (1).; de marconist kon dan aan het tik
ken van het relais horen welke letter werd
geseind
Een vóórseinapparaat moest worden
bediend door een 'vóórseiner'. Dit was een per
soon die in staat moest zijn om de oefeningen
in een correct morse-schrift voor een groepje
leerlingen vóór te seinen. Idzerda vervulde
deze functie voor het groepje Haagse radioenthousiasten dat eind 1913 rond Corver was
ontstaan (2).

Het huidige object is opgebouwd uit
een zelfbouw seinsleutel; een bel-transformator en een 'zoemer'. Het geheel is gemonteerd
op een- van twee klampen voorziene- grond
plank. De morse-sleutel heeft een instelbare
'slag' en dito veerspanning. Er zijn o.a. onder
delen van een honigraat spoelhouder in ver
werkt.
Referenties.
(1) J.R.G.Isbrücker, 'Leerboek der electrotechniek.
Dl.VI p. 46-48 Nijgh en van Ditmar. Rotterdam 1925
(2) J.Corver: 'Hoe het begin van de radio is geweest'
De Muiderkring Bussum 1956, p.13
Datering: 1920

Het geheel is gemonteerd op
een- van twee klampen voor
ziene- grondplank.
De morse-sleutel heeft een
instelbare 'slag' en dito veer
spanning.

DE FOREST-honingraatspoelen
Tot ca. 1920 vormden éénlaagsspoelen
in cilinderwikkeling het zelfinductiegedeelte van
de afgestemde kring van een radioontvanger.
Variatie van de afstemming geschiedde veelal
m.b.v. een glijcontact waarmee het aantal
ingeschakelde windingen-en dus de zelfinductie- kon worden gevarieerd.
Met de komst van de lamptoestellen
ontstond er behoefte aan afstemspoelen zon
der glijcontacten (1). Er kwamen verwisselbare
('insteek') spoelen. Deze werden geleverd in
series met oplopende windingsgetallen en zelfinductie.Insteekspoelen van het 'honingraat'
type ontleenden hun naam aan de zig-zag
wikkelwijze met het doel om de 'eigencapaciteit' laag te houden.
De door de Amerikaanse firma DE
FOREST gefabriceerde spoelen waren de eer
sten in dit genre. De complete serie omvatte
16 spoelen met windingsgetallen van 25 tot
1500 en zelfinducties van 0.05 tot 145 mH (2).
De spoelenset nr. CCH1-2290 in de Corvercollectie omvat 17 exemplaren (nr.75 is dubbel).
De opbergbak is een amateurbouwsel en komt
op de omslagfoto van 'Het draadloos amateurstation' van 1922 voor. Er zijn 15 vakjes
beschikbaar. Op de foto is te zien dat twee
spoelen een plaatsje op een schroef buiten de
bak hebben gevonden. Eén van de twee
schroeven is nog aanwezig. De spoelen bevat
ten allen op de binnenring de met inkt aange
brachte initialen JC. Het windingsgetal is met

inkt op een fabrieksetiket op de binnenring
geschreven. De opdruk van de etiketten is bij
14 spoelen blauw, bij één spoel rood en bij
twee spoelen zwart. Ook de omschrijving van
het spoelltype varieert nl. 13 maal 'LL', een
maal 'V', eenmaal 'DL' en eenmaal 'L'. Bij 11
spoelen is op de binnenring de aanduiding
'PHT' geschreven.
Bij enkele spoelen is te zien dat er integenstelling tot de hier te lande geproduceer
de honingraatspoelen- 'litze'draad werd
gebruikt hetgeen ook door Corver wordt ver
meld (1). De spoelaansluiting geschiedt via
een pen en een bus zodat de spoel slechts in
één stand kan worden geplaatst. Een aantal
van de spoelen werd in een in 1993-1995 in
het museum verricht spoelenonderzoek betrok
ken (3).
Referenties:
(1) J.Corver, 'Nieuws op het gebied van ontvangtoe
stellen'. Radio Nieuws jrg.3 nr.1 p.1-6 (jan. 1920).
(2) J.Corver, 'Het draadloos amateurstation voor ont
vangst van telegrafie en telefonie. Den Haag 1922
p.88.
(3) P.M.Bakker, 'Over de kwaliteit van oude afstem
spoelen' Radio Historisch Tijdschrift jrg. 20 nr.4
(november 1997).
Datering: 1919.

De opbergbak is
een amateurbouw
sel en komt op de
omslagfoto van
'Het draadloos
amateurstation'
van 1922 voor.
Er zijn 15 vakjes
beschikbaar.

Mineralen-assortiment voor kristaldetectors
Corver's belangstelling voor radio ont
stond omstreeks 1913 (1). Het was voor de
toenmalige radioamateur nog zeer moeilijk om
zich de materialen te verschaffen die voor de
bouw van een ontvangtoestel voor draadloze
telegrafie benodigd waren. Dit gold in het
bizonder voor de 'detector'. Dit onderdeel van
de ontvanger was essentieel voor het hoorbaar
maken van- de toen in zwang zijnde -vonkzenders. De amateurdetector was van het
'contact' type. Er waren hiervoor zeer vele
samenstellingen mogelijk (2). Een favoriete
combinatie was een brokje loodglans waarop
de punt van een hard potlood rustte. Er waren
ook constructies waarbij een contact van twee
verschillende kristallen werd toegepast zoals
zinkiet/koperpyriet. In de professionele sector
was de 'carborundumdetector' geliefd waarbij
een stalen naald op een stukje carborundum
rustte. Hierbij was echter een hulpspanning
nodig om de detector in een gevoelig deel van
de spanning-stroom karakteristiek in te kunnen
stellen.
Het object CCH1-2316 is een sigaren
kistje van het merk "PRIMEROS' waarin zich 11
doosjes bevinden waarin een apotheker poe
ders verpakt. In elk doosje zitten brokjes van
een bepaald kristalmateriaal. Het assortiment
werd van de Engelse firma Russell & Shaw
betrokken. Corver vertelt ons dit in z'n memoi
res (3) en de firma etiketten zitten ook in de
doosjes!. Wij nemen aan dat Corver dit uitge
breide assortiment naast voor direct gebruik in
z'n toestellen ook heeft benut voor het verrich
ten van metingen ten einde zich inzicht te ver
schaffen in de merites van de verschillende
materialen.
Tijdens de stroomloze periode aan het
einde van de Duitse bezetting kon hij ook nog

vele relaties met brokjes kristal plezieren om
naar de Engelse zender te kunnen luisteren!
(3).
Hoe je een kristal detector moet con
strueren beschrijft Corver o.a in de eerste uit
gave van zijn Draadloos Ontvangstation (4).
Stille getuigen hiervan vinden over de diverse
doosjes verspreid zoals stukjes bladtin (STANIOL; chocoladerepen verpakking) waarin het
kristal werd gevat om bij het inklemmen een
goed contact te verkrijgen. Hiervoor konden
ook reepjes van een melkflescapsule worden
aangewend. In het doosje met loodglans brok
jes troffen wij reepjes aan van zo'n capsule
van de (melkinri)CHTING (?) (s'Grav)ENHAGE
(?)
Een doosje bevat ook het zeer laag
smeltende Wood's metaal waarmee een kristal
in een houder- zoals bijvoorbeeld een lege
patroonhuls- kon worden vastgesoldeerd.
Op de eerste Nederlandse radiotentonstelling die in maart 1918 in de Haagse die
rentuin werd gehouden was een kristallen
selectie uit het hier beschreven assortiment
tentoongesteld. Deze maakt ook deel uit van
de Corver collectie (zie object nr. CCH1-5238).
Referenties:
(1) P.M.Bakker, 'Vroege radiotechniek in Nederland'
Uitg. Stichting Ned. Omr. Museum 1994 p.3.
(2). C(orver): 'Dertigduizend proeven
en het
onderzoek gaat voort' RE. jrg.25 nr.24 p.285-287
(17 dec. 1948).
(3) J.Corver, 'Hoe het begin van de radio is geweest'
De Muiderkring Bussum 1956.
(4) J.Corver, 'Het Draadloos Ontvangstation voor den
Amateur. Den Haag 1915.
Datering: ca. 1913.

Het object CCH1 -2316 is een sigarenkistje van
het merk "PRIMEROS' waarin zich 11 doosjes
bevinden waarin een apotheker poeders ver
pakt. In elk doosje zitten brokjes van een
bepaald kristalmateriaal. Het assortiment werd
van de Engelse firma Russell & Shaw betrok
ken.

Zelfbouw-variometer
Een variometer is een variabele zelfinductie. De variatie wordt verkregen door
middel van een stelsel van twee spoelen waar
van de onderlinge koppeling kan worden gewij
zigd. Door beide spoelen ook nog zowel in
serie als parallel te gebruiken ontstaat een
groot zelfinductie-bereik.
Variometers werden tot het midden
van de jaren '20 als afstemspoel in radioontvangtoestellen gebruikt. Na nog een tijdlang
als variabele antenne-verlengspoel te zijn toe
gepast raakte de variometer in onbruik(l).
Het huidige object bestaat uit een
vaste spoel met een diameter van 10.5 cm
waarbinnen een tweede spoel van 9 cm kan
draaien. Iedere spoel is in twee secties gewik
keld. De gemeten zelfinductie van elke spoel is
ca. 80 microHenry. De geschatte zelfinductie
variatie is van 40 microHenry (beide spoelen
parallel; geen koppeling) tot 240 microHenry
(spoelen in serie en maximale koppeling).
Hierbij is een maximale koppel-factor van 0.5
aangenomen.
In de toestand waarin wij het object
hebben aangetroffen waren de spoelen door
middel van. draadbrugjes parallel geschakeld.
Het geheel is een eenvoudige amateur con
structie. De spoelen zijn op geschellakte kar
tonnen kokers gewikkeld en kunnen door
middel van 'mannetjes' worden aangesloten.
Er is geen directe referentie gevonden.
De gevonden zelfinductie-waarden suggereren
dat de toepassing in het gebied van de 100 tot
500 meter golven lag.
Referenties.
(1) J.Corver: 'Het Draadloos Amateurstation' deel II
p.236-237; 8e druk. N.Veenstra Den Haag 1929.
Datering: ca. 1920.

De spoelen zijn op geschellakte kar
tonnen kokers gewikkeld en kunnen
door middel van 'mannetjes' worden
aangesloten.

Tentoonstellingsdoos met diverse materialen voor
de vervaardiging van kristaldetectors
In het vroege voorjaar van 1918 werd
in Den Haag de eerste Nederlandse Radiotentoonstelling gehouden (1). Het object CCH15238 vertoonde aldaar een tiental van de
meest gangbare kristalmaterialen voor de ver
vaardiging van "contactdetectors' .Het assorti
ment werd samengesteld uit een collectie
materialen die Corver omstreeks 1913 van de
Engelse firma Russell and Shaw betrok en die
als obj. nr.CCHl-2316 deel uitmaakt van de
Corvercollectie.
Aan de hand van een viertal voorbeel
den wordt getoond hoe een goed aansluitend
contact met het kristal kan worden bewerkstel
ligd door het eerst te omwikkelen met 'STANIOL' of door het kristal -eventueel met behulp
van Woodsmetaal- in een goed passend koker
tje (bijvoorbeeld een lege patroonhuls)- te
monteren.
Referenties:
(1) 'Catalogus voor de tentoonstelling, te houden
van 17 tot en met 21 maart 1918 in het gebouw van
het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap te
s'Gravenhage'.
Datering: 1918.

Tentoonstellingsdoos met diverse materialen voor de vervaardiging van
kristaldetectors

Brug van Wheatstone
voor het meten van weerstanden
Corver's benadering van de radio
hobby heeft van meet af aan een wetenschap
pelijke inslag gehad: 'meten is weten'. Zijn
inzending op de eerste Nederlandse radio-tentoonstelling te Den Haag (1) omvatte dan ook
twee zelfbouw meetinstrumenten nl. een capaciteitsmeter (CCH1-2434) en de huidige
Wheatstone-brug voor het meten van weer
standen. Beiden staan afgebeeld in het
'Tentoonstellingsnummer' van Radio Nieuws
(2).
De toestand op de foto van het open
geklapte instrument komt overeen met die van
het object anno 2001 met uitzondering van het
ontbreken van het sleuteltje van het omhullen
de naaidoosje (?) en de voor de bruginstelling
gebruikte galvanometer. Aan de binnenzijde
van het deksel zit een met punaises vastge
prikt schema plus de 5 deelschakelingen beho
rende bij de vijf meetgebieden; het totale
meetbereik loopt van ± 0,lohm tot lOOkohm.
De opbouw van het instrument is
geheel in Corverstijl: draadweerstanden,
gewikkeld op stukjes potlood; stekerbusjes van
gespiraliseerd koperdraad en een halve was
knijper als steunbalkje. Het instrument is ook
geschikt voor het onbelast meten van kleine
potentialen.
Corver gebruikte de Wheatstonebrug
voor het vervaardigen van de voor de capaciteitsmeter CCH1-2434 benodigde precisie werstanden. In een brief aan zijn ouders gedaterd 30-04-1917 verklaart hij de theorie van de
capaciteitsmeter en vermeldt ook het gebruik
van geleende instrumenten van de
Rijkswerkplaats voor het calibreren van beide
instrumenten. (3)

Het object werd einde 2000 in de grote
collectie aangetroffen en aan de Corver
Collectie toegevoegd.
Referenties:
(1) NVVR. 'Catalogus voor de tentoonstelling te hou
den van 17 t/m 21 maart 1918 in het gebouw van
het
Zoölogisch botanisch genootschap te 's-Gravenhage.'
(2) Radio Nieuws jrg.1. 1918,
Tentoonstellingsnummer p. 22 - 24.
(3) Corver dossier NAA Omroepmuseum; zie ook
CCH1-2434.
Datering: ca. 1916

Aan de binnenzijde van het deksel zit een met
punaises vastgeprikt schema plus de 5 deeischakelingen behorende bij de vijf meetgebieden; het totale
meetbereik loopt van ± 0,lohm tot lOOkohm.

Honingraatspoelopstelling met variabele koppeling
De waarschijnlijke herkomst van dit, op
een massief plankje gemonteerde tweespoelstel, is uit een 'zwevingsapparaat'. Een zwevingsapparaat werd gebruikt om een onge
moduleerd morsesignaal ('CW/continueous
wave') hoorbaar te maken. Te dien einde werd
het binnenkomende HF signaal in een nietlineair element (bijvoorbeeld een lamp)
'gemengd' met een locaal opgewekt HF signaal
dat circa 1000 Hz. met het inkomende signaal
verschilde. Er ontstond een mengproduct van
1000 Hz. ('beatfrequency') dat- na eventuele
versterking- in een telefoon hoorbaar was.
Voor het opwekken van het locale HF signaal
diende het zwevingsapparaat. Reeds voor de
komst van de radiolamp werd dit toegepast.
Het locale zwevingssignaal werd dan opgewekt
met behulp van een kleine booglampgenerator.
Het systeem stond bekend als 'heterodyne
ontvangst'.
Met de komst van de radiolamp werd
het heterodyne signaal hiermee opgewekt. Het
systeem vond vooral toepassing bij de ont
vangst van zeer lange golven in het vroege
lange afstands verkeer. Corver beschrijft o.a in
zijn Draadloos Amateurstation van 1922 (1) de
constructie van een zwevingsapparaat. Hierbij
wordt op pag. 122 een foto afgedrukt van een
apparaat waarvan mogelijkerwijs ons huidige
plankje met de twee spoelhouders deel heeft
uitgemaakt. De spoelhouders zijn van het pen
en gat type zoals dat voor de in Corver's bezit
zijnde DE FOREST spoelen (object nr.CCHl2290) vereist is. De spoelhouders zijn -een
knappe- amateurconstructie. Gezien de opper-

vlakken van de ebonieten blokjes is hierbij
goeddeels van handgereedschap gebruik ge
maakt. Hetzelfde geldt voor het stekerblokje
dat zich op het plankje bevindt.
Het injecteren van het zwevingssignaal
in de ingangskring van de ontvanger geschied
de met behulp van een 'koppelspoeltje'. Dit
was zodanig geconstrueerd dat het in de bin
nenring van een honingraatspoel paste.
Bovengenoemde afbeelding toont zo'n kop
pelspoeltje. Ook dit bevindt zich in de
Corvercollectie! (object, nr. 2455u)
Referenties:
(1) J.Corver, 'Het draadloos amateurstation voor
ontvangst van telegrafie en telefonie, derde druk,
Den Haag 1922, p.114-125.
Datering: ongeveer 1920.

De spoelhouders zijn
een-knappe-amateurconstructie. Gezien de
oppervlakken van de
ebonieten blokjes is
hierbij goeddeels van
handgereedschap
gebruik gemaakt
Hetzelfde geldt voor het
stekerblokje dat zich op
het plankje bevindt.

i

■

i

;

■

I

Wandelstok/straalspoel
In de zendtechniek wordt in principe
met twee oervormen voor de antenne gewerkt.
De halvegolf antenne (Herz antenne/dipool) en
de kwartgolf antenne (Marconi antenne).
Bij resonantie vertonen deze antennes het ver
schijnsel van de 'staande golven'; er treden
langs de antenne maxima en minima voor
stroom en spanning op. Bij de Marconi antenne
vormt zich een spanningsmaximum aan het
open einde en een stroommaximum aan het
begin waar de antenne door de zender wordt
gevoed. De golflengte van de zender is dan
ongeveer een vier maal de lengte van de
antenne.
Een straalspoel is een Marconi antenne
die tot een lange spoel is opgerold. Als zendantenne is deze nagenoeg onwerkzaam maar
het fenomeen van de staande golven is wel
aanwezig. In de begintijd van de radiotechniek
was de straalspoel een populair demonstratie
object. Bij koppeling met een krachtige -vonkzender traden aan het vrije spoeleinde dusda
nig hoge spanningen op dat er spectaculaire
bliksemschichtachtige ontladingen plaats von
den (1). Bij minder hoge spanningen waren de
ontladingen in het donker als blauwe lichtver
schijnselen zichtbaar.Een gevoeligere detector
voor de hoge spanningen was een zogenaam
de Geisslerse buis en- zoals J.J.Numans aan
toonde- nog in sterkere mate een 'glimlamp'
(2).
Corver beschrijft in (3) een versie van
de straalspoeldemonstratie met een
Geisslersebuis waarbij de straalspoel wordt
afgestemd op de zender op de volgende wijze.
Het ondereinde van de spoel wordt met één
hand met behulp van een koperen handvat

■■

vastgehouden. Met een vinger van de andere
hand strijkt men over de spoel in de richting
van het vrije einde. De afstemming van de
straalspoel wordt nu bepaald door het aantal
windingen in het vrije gedeelte van de spoel.
Bij resonantie met de zenderfrequentie licht de
Geisslersebuis aan het topeinde van de spoel
op. Op deze werkwijze berust ook de golfmeter
van Slaby.
Wij gaan ervan uit dat de
wandelstok/straalspoel door Corver op deze
wijze bij demonstraties werd gebruikt. De wan
delstok/straalspoel bevat een ca. 70 cm lange
glasstaaf die met dun koper-lakdraad is bewikkeld in overeenstemming met de gegevens in
(3). De onderzijde van de spoel is verbonden
met het metalen handvat van de wandelstok.
het andere einde is verbonden met een mes
sing bus waarin een schroefdraad is getapt. Bij
de wandelstok behoort nog een tweede straal
spoel die op het einde van de wandelstokspoel
kan worden geschroefd. Het lijkt aannemelijk
dat men een bestaande wandelstok heeft
gemodificeerd. Maar hoe die er origineel heeft
uitgezien en of de huidige van een bajonet
sluiting voorziene metalen beschermpijp daar
ook bij hoorde is een tot nu toe onbeantwoor
de vraag!
Referenties:
(1) Auteur?, 'Straalspoel installaties' Radio Nieuws
jrg.1 (1918) Tentoonsteliings nummer p.2-3.
(2) Radio Nieuws jrg.5 nr.2 p.61(afdelings nieuws;
1 feb.1922).
(3) J.Corver, 'Het draadloos zendstation voor den
amateur', tweede druk. Den Haag 1923 p.41-48.
Datering: ca. 1920.

De wandelstok/straalspoel bevat een
ca. 70 cm lange glasstaaf die met dun
koper-lakdraad is bewikkeld in overeenstem
ming met de gegevens in (3). De onder
zijde van de spoel is verbonden met het
metalen handvat van de wandelstok, het
andere einde is verbonden met een messing
bus waarin een schroefdraad is getapt.
Bij de wandelstok behoort nog een tweede
straalspoel die op het einde van de wandel
stokspoel kan worden geschroefd.

Capaciteitsmeter/ universeel-shunt/
parallel-ohmmeter
Het meten van capaciteiten van enkele
picofarads tot enkele microfarads behoort tot
de elementaire metingen die ook een serieuze
amateur moet kunnen verrichten. Dat dit met
zeer eenvoudige middelen kan bewijst dit
instrument dat deel uitmaakte van Corver's
inzending op de eerste Nederlandse radiotentoonstelling in de Haagse Dierentuin in het
vroege voorjaar van 1918 (1) .
De basis schakeling is een variatie op
de brug van Wheatstone. De bekende brugelementen worden gevormd door een condensator
en twee weerstanden. Van deze twee weer
standen is er één in grove en fijne stappen
met behulp van twee schakelaars boven op het
toestel instelbaar. De tweede weerstand kan
met een kortsluitbrugje aan de voorzijde van
het apparaat met een factor honderd worden
gevarieerd. Aldus ontstaan twee elkaar over
lappende capaciteits bereiken oplopend van
ca. 10 pF tot enkele pF's. Zonder het kortsluit
brugje komt één ohm op de stappenweerstand overeen met een capaciteit van 10 pF.
De stappenweerstand wordt gebruikt
om het instrument nog voor twee andere doel
einden te kunnen toepassen nl. als "universeelshunt' en als 'parallel-ohmmeter. In het eerste
geval zijn een vaste weerstand en een instel
bare weerstand van 2500 ohm via vier busjes
aan de linkerzijde van het kastje beschikbaar.
De aansluitingen voor de 'parallel-ohmmeter
bevinden zich aan de rechter zijde. In de oer
tijd van de draadloze communicatie werd de
parallel-ohmmeting gebruikt als maat voor de
sterkte van het beschikbare audiosignaal. Er
werd gemeten welke weerstand men parallel
aan de hoofdtelefoon kon schakelen waarbij
het signaal nog net hoorbaar bleef. Met een

drukknopje kon -ter vergelijking- de telefoon
worden kortgesloten.
De brug moest worden gevoed met
een laagfrequente wisselspanning. Hiervoor
^
diende een 'geshunte' (vonkloze) zoemer. Het
fI U
toestel berust nagenoeg geheel op zelfbouw.
Dit geldt ook voor de stappenschakelaars, de
bifilair gewonden standaard brugweerstanden
en de standaard condensator. Zelfs de aansluitbusjes zijn zelfbouw en bestaan uit koperdraad
spiraaltjes die in een houten balkje zijn ge
klemd op 19 mm onderlinge afstand; een mo
derne steker past er nog in!
Corver gebruikte de Wheatstonebrug
CCH1-2375 voor het vervaardigen van de voor
de capaciteitsmeter benodigde precisie weer
standen. In een brief aan zijn ouders gedateerd
30-04-1917 verklaart hij de theorie van de
capaciteitsmeter en vermeldt ook het gebruik
van geleende instrumenten van de
Rijkswerkplaats voor het calibreren van beide
instrumenten. (2)
We moeten aannemen dat het object
nog lange tijd in het RE-laboratorium dienst
heeft gedaan.
Corver heeft de capaciteitsmeter
beschreven in het speciale tentoonstellingsnummer van Radio- Nieuws (3).
Referenties:
(1) NWR, 'Catalogus voor de tentoonstelling te hou
den van 17 t/m 21 maart 1918 in het gebouw van
het Koninklijk zoölogisch botanisch genootschap te
's-Gravenhage/
(2) Corver dossier NAA Omroepmuseum; zie ook
bijgaande copie van de betreffende gedeelten van de
brief.
(3) Radio Nieuws jrg.1 1918 Tentoonstellingsnummer
p.20-24 .
Datering ca. 1917.

:
Het toestel berust nagenoeg geheel op
zelfbouw. Dit geldt ook voor de stappenschakelaars, de bifilair gewonden stan
daard brugweerstanden en de standaard
condensator. Zelfs de aansluitbusjes zijn
zelfbouw en bestaan uit koperdraad spi
raaltjes die in een houten balkje zijn ge
klemd op 19 mm onderlinge afstand; een
moderne steker past er nog in!

:
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Brieffragment waarin het tot stand komen van de capaciteitsmeter wordt beschreven.

Kristal-ontvanger met glijspoel
Het object is van oorsprong een zelf
bouw kristal-ontvanger uit het tijdperk van
ca.1915-1920. De opzet is uiterst simpel nl.
een cilinderspoel met een verplaatsbaar kortsluit-contact voor afstemming en een zelfbouw
kristai-detector. Er is geen andere afstemcapaciteit dan de eigencapaciteit van de spoel en
de -externe- antennecapaciteit.
De detector is van het type kristal
+stalen (grammofoon-?) naald en is aandoén
lijk van eenvoud.
In de jaren'30 (of later) is er een bake
lieten 'opbouw- entrée' parallel met het kristal
bijgeplaatst met de kennelijke bedoeling voor
het huisvesten van een modern kristal.
De koptelefoon-aansluiting werd toen ook
overbrugd met een telefoon-condensator van
het merk TCC.
Het geheel is in een keurig kistje met
klapdeksel en een neerklapbare voorwand
gebouwd.
De technologie zou kunnen zijn ontleend aan
Corver's eerste boek (1)
Referenties.
(1) J.Corver, 'Het draadloos Ontvangstation'
N.Veenstra Den Haag 1915.
Datering: ca. 1918.

Het geheel is in een keurig kistje met klapdeksel en een
neerklapbare voorwand gebouwd.
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Telefunken laagfrequent-versterker
De radiolamp maakte tijdens de Eerste
Wereldoorlog een stormachtige ontwikkeling
door. In de oorlogvoerende landen kwam een
grootschalige lampenproductie opgang. Een
radiolamp was vóór 1918 in Nederland echter
een object waarmee slechts weinigen prakti
sche ervaring hadden opgedaan (1). In
Duitsland werd een 2-lamps laagfrequent-ver
sterker geproduceerd die als tussenversterker
voor militaire lijntelefonie werd gebruikt (2)
Een andere toepassing was wellicht als verster
ker voor de toen te velde veelvuldig gebruikte
'aardtelegrafie' (3). Corver kreeg nog tijdens
WO-I zo'n versterker cadeau van Telefunken
directeur Hans Bredow (4). Het stelde hem
instaat zijn theoretische kennis van de radiolampen (5) in de practijk te toetsen.
De TELEFUNKEN versterker nr.CCHl4403 is van het type 211a. Het uiterlijk komt
overeen met de versterker die op een foto in
'Het Draadloos Amateurstation van 1922 voor
komt.(6). In de text worden modificaties van
de versterker beschreven o.a. in de vorm van
het aanbrengen van roostercondensatoren en
lekweerstanden. Het tussenvoegen van rostercondensatoren in een laagfrequentversterker was een Corver vinding! Op deze wijze kon
direct een morse-schrijver worden bedreven.
De modificaties zijn in het huidige object aan
gebracht.
We moeten concluderen dat dit de
afgebeelde versterker is. Aangezien het niet
erg waarschijnlijk is dat Corver destijds meer-

dere van deze versterkers in zijn bezit had
moeten we aannemen dat object CCH1-4403
ook de versterker is die Corver destijds van
Bredow kreeg! Zie ook CCH1-6397.
Referenties:
(1) P.M.Bakker, "Vroege radiotechniek in Nederland'
Stichting Nederlands Omroepmuseum Hilversum
1994.
(2) M.Verschure, 'De Telefunken LaagfrequentVersterker.' Radio Wereld jrg.1 nr.33 p.1-3 (29 mei
1924), idem nr.34 p.8-9 (5 juni 1924), idem nr.35
p.7-11 (12 juni 1924).
(3) A. van Sluiters, 'Aardtelegrafie' Radio Wereld
jrg.1 nr.29 p.1-3 (1 mei 1924), idem nr.31 p.1-4 (15
mei 1924).
(4) J.Corver: 'De eerste lampen in amateur handen'.
Radio Bulletin jrg.23 nr.1 p.34 (jan. 1954).
(5) J.Corver, 'Gloeilampdetectoren en electronenrelais' Maandblad voor Telefonie en Telegrafie jrg.4
vierde kwartaal 1917.
(6) J.Corver, 'Het draadloos amateurstation voor ontvangst van telegrafie en telefonie' Derde herziene
druk. Den Haag 1922. p.127.
Datering: ca. 1917.

Noot: Het is aannemelijk dat de kist waarin de
schenking van H.Bredow was verpakt door Corver is
gebruikt als behuizing voor de glimlichtoscillograaf
object nr.CCL2388.
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A,B en C. Drie Rhumkorff-inductors/trillerbobines
De eerste zenders voor draadloze tele
grafie waren vonkzenders (1). Voor het opwek
ken van de vonk is een zeer hoge spanning
(duizenden volts) nodig. Bij kleine zendvermogens is een trillerbobine ofwel Rhumkorffinductor zeer geschikt. In de primaire wikke
ling van de Rhumkorff - met weinig wikkelin
gen van dik draad- veroorzaakt een trilleronderbreker sterke stroompulsen. De secondaire
heeft veel windingen van dun draad en door
transformatie ontstaan hierin de gewenste
hoogspanningspulsen.
Amateurs gebruikten veelal een triller
bobine uit de befaamde T-Ford waarin voor
iedere cilinder een aparte trillerbobine aanwe
zig was (2). Het object CCH1-5213C is zo'n
Ford bobine. De beide andere Rhumkorff's zijn
voor demonstratie of laboratorium doeleinden
gemaakt.
Object nr.CCHl-5213A staat afgebeeld
bij een verslag in het Tentoonstellingsnummer
van Radio Nieuws van 1918. Corver beschrijft
hierin zijn tentoongestelde zend- en ontvang
toestellen (3)

Referenties:
(1) P.M.Bakker, "Vroege radiotechniek in Nederland"
Stichting Nederlands Omroep Museum 1994 p.9
(2) D.W.Rollema, PAOSE 'Vijftig jaar VERON Honderd
jaar Radio Stichting Servicebureau VERON 1995
p.35.
(3) Radio Nieuws Tentoonstellingsnummer Zaterdag
16 maart 1918 p.13
Daterina ca. 1914.

Drie-reageerbuis-Leidse flessen in een rekje
Het object is een amateur uitvoering
van de oervorm van de condensator, de zoge
naamde Leidse fles. De uitvinding hiervan
wordt toegeschreven aan onze landgenoot
Petrus van Musschenbroek (1692-1761).
We mogen de Leidse fles beschouwen als de
kiem van de draadloze communicatie omdat
hiermee de eerste hoogfrequente trillingen
werden opgewekt (1)
Kenmerkend voor de Leidse fles con
densator is de buisvorm. Door het bekleden
van de binnen- en buitenzijde van de glazen
buis met metaalfolie kreeg de Leidse fles een
'capaciteit': er kon een statische lading in wor
den opgeslagen. Door periodiek opladen met
behulp van een Rhumkorff inductor en ontla
den via een zelfinductie (spoel) door vonkoverslag ,kon een hoogfrequent signaal worden
opgewekt dat door een antennesysteem kon
worden uitgestraald.
Professionele vonkzenders bevatten
een groot aantal parallel geschakelde Leidse
flessen. Voor het bekleden werd tinfolie ('STANIOL') toegepast. Het huidige object is geba
seerd op de destijds bij de beoefening van de
scheikunde gebruikte 'reageerbuizen'. De bere
kende capaciteit bedraagt ca. 900pF per buis.
Het STANIOL waarmee de reageerbuizen zijn
beplakt ontleende de amateur o.a. aan choco
lade verpakkingen (2). De totale capaciteit van
ca. 2.5nF suggereert dat de reageerbuiscon

densator in een vonkzendertje werd gebruikt
(3).
De drie reageerbuizen staan in een
houten standaardje met twee, van gaten voor
ziene, dwarsplankjes. De buiten bekleedsels
zijn deels afgebladderd en lijden waarschijnlijk
aan 'tinpest'.
Referenties:
(1) P.M.Bakker, 'Vroege radiotechniek in Nederland'
Stichting Nederlands Omroepmuseum Hilversum
1994 p.9.
(2) J.Corver, 'Het draadloos amateurstation voor ont
vangst van telegrafie en telefonie'. Derde druk Den
Haag 1922. p.22.
(3) J.Corver, 'Het draadloos zendstation voor den
amateur. Tweede druk 1923 p.25.
Datering: ca 1915 (?).
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De drie reageerbuizen staan in
een houten standaardje met
twee, van gaten voorziene,
dwarsplankjes.
De buiten bekleedsels zijn deels
afgebladderd en lijden waar
schijnlijk aan ’tinpest'.
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Polair-relais
Op 17 december 1921 demonstreerde
J.Corver een door hem bedacht systeem voor
het op een papierstrook registreren van draad
loos ontvangen morse-signalen (1). De hierbij
gebruikte basiseenheden maken deel uit van
de Corver Collectie. Het zijn:
• de gemodificeerde TELEFUNKEN versterker
CCH1-4403
• het polair-relais CCH1-6397
• Het morse-schrijftoestel CCH1-7307
Het was Corvers idéé om in de, tussen
het ontvangtoestel en de schrijfapparatuur
geschakelde laagfrequent-versterker, roostercondensatoren en lekweerstanden aan te brengen.
In de lampen trad dan onder invloed van het
binnenkomende morse-signaal een verschui
ving van het werkpunt op. De hierdoor ver
oorzaakte anode-stroomvariaties konden wor
den benut om een polairrelais in werking te
stellen waarmee een daarachter geschakelde
morse-schrijver kon worden aangestuurd.
Zijn systeem was eenvoudiger dan wat
toen in de professionele sector werd gebruikt.
Corver heeft zijn werkwijze in Radio Nieuws
van januari 1922 beschreven (2).
Het polair-relais is vervaardigd door
SIEMENS en HALSKE en draagt het fabricage
nummer 6149. De constructie komt nauwkeu
rig overeen met Corver's beschrijving ervan in
Radio Nieuws (3).

Bij het object bevindt zich een zelf
bouw 'entrée. De constructie hiervan is dezefde als bij de aansluitbusjes op de capaciteitsmeter CCH 1-2434 die Corver op de
Eerste Nederlandse Radiotetoonstelling vertonde; zie aldaar.
Referenties:
(1) Verslag van de demonstratie van schrijfontvangst
door J.Corver Den Haag 17 december 1921. Radio
Nieuws jrg.5 nr.1 p.29 (1 januari 1922)
(2) J.Corver, 'Ontvangst op Morse-schrijftoestel'
Radio Nieuws jrg.5 nr.1 p.1-5 (1 januari 1922)
(3) J.C(orver), 'Het polair relais' Radio Nieuws jrg.5
nr.10 p.309-314 (1 october 1922)
Datering: ca 1916
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Bij het object bevindt zich een zelfbouw 'entrée.
De constructie hiervan is dezefde als bij de aansluit
busjes op de capaciteitsmeter CCH1-2434 die Corver
op de Eerste Nederlandse Radiotetoonstelling vertonde; zie aldaar.

I

Morse-schrijftoestel
Tesamen met het polair relais CCH16397, en de TELEFUNKEN versterker CCH14403 vormde het morse-schrijftoestel de appa
ratuur waarmee Corver op 17 december 1921
zijn systeem voor registratie van draadloos
ontvangen Morse signalen op een papier band
demonstreerde (1).
Een morse-schrijftoestel bestaat in
principe uit een gevoelig relais waarmee een
schrijfstift wordt geactiveerd. De stift drukt
punten en strepen (Morse schrift) op een hier
langs door middel van een veerwerk getran
sporteerde papierstrook (2).
Het object is een draagbare versie
voor gebruik te velde van het fabrikaat
Siemens en Halske (nr. 24769). Er is door
Corver een modificatie in aangebracht met de
zelfde draadsoort als waarmee de TELEFUNKEN
versterker werd gewijzigd. In het schrijftoestel
overbrugde hij de verklikker-galvanometer en
de morse-sleutel. Wij vermoeden dat Corver
dit apparaat als militair surplusgoed heeft
gekocht.

i

Referenties:
(1) CCH1-6393.
(2) J.R.G.Isbrücker: 'Leerboek der electrotechniek'
Dl.VI p.46-48 Nijgh en van Ditmar Rotterdam 1925.
Datering: ca. 1916

I

Het object is een draagbare morseschrijver voor gebruik te velde van
het fabrikaat Siemens en Halske. Er is
door Corver een modificatie in aange
bracht met de zelfde draadsoort als
waarmee de TELEFUNKEN versterker
CCH1 -4403 werd gewijzigd. In het
schrijftoestel overbrugde hij de ver
klikker-galvanometer en de morsesleutel.

Wikkelklos voor het ‘uit de hand’ wikkelen
van honingraatspoelen
Honingraatspoelen verschenen om
streeks 1920 ten tonele ter vervanging van de
tot dan toe gebruikte cilinderspoelen met glijcontacten of aftakkingen. De Amerikaanse
firma DE FOREST had hier de primeur van (1).
Het honingraat-wikkelpatroon bewerkstelligde
de gewenste lage 'eigencapaciteit' van de
spoel. In de Corver Collectie bevind zich een
volledige set van 16 honingraatspoelen met
wikkelgetallen van 25 tot 1500. (CCH1-2290).
Amateurs ontwikkelden al spoedig
methoden om honingraatspoelen zelf 'uit de
hand' te kunnen wikkelen. Corver beschreef
zo'n methode in Radio Nieuws van april 1920
die oorspronkelijk was bedacht door dhr.
Stegink uit Utrecht (2). Benodigd was een wikkelklosje met langs de omtrek twee rijen gaten
waarin spijkers zonder koppen waren gesto
ken; aan beide zijden van het eigenlijke wikkellichaam een oneven aantal (bijv. 27).
De wikkeling werd volgens een zig-zag patroon
aangebracht nadat eerst een kartonnen ring
over de klos was geschoven.
Met behulp van een draaibank kon een
mooie klos worden verkregen; obj. 9422 is
hiervan een voorbeeld. Maar het kon ook een
voudiger! Het klosje nr. 9494 is geheel met
behulp van eenvoudig handgereedschap uit
een rond stuk hout vervaardigd.
Corver heeft de wikkelmethode Stegink
in vele van zijn boeken beschreven. Laatstelijk
nog in het in het in 1946 verschenen 'Radio
door zelf doen' (3).

Referenties.
(1) J.Corver, 'Nieuws op het gebied van ontvangtoe
stellen'. Radio Nieuws jrg.3 nr.1 p.1-6 (jan. 1920).
(2) J.C(orver), 'Constructies voor amateurs' Radio
Nieuws jrg. 3 nr.4 p.111-113 (1 april 1920)
(3) 3.Corver, 'Radio door zelf doen' Paul Brand
Bussum 1946 p.133-136. (zie noot CCH3-2331)
Daterino: ca. 1920.
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Cé 9494
Met behulp van een draaibank kon een mooie klos
worden verkregen; obj. 9422 is hiervan een voor
beeld. Maar het kon ook eenvoudiger! Het klosje nr.
9494 is geheel met behulp van eenvoudig handge
reedschap uit een rond stuk hout vervaardigd.

J

Stappen-condensator
Deze (semi)-variabele condensator
stamt uit de periode vóór de komst van de de
radio omroep. De toenmalige amateur luisterde
naar door vonkzenders uitgezonden morse
berichten. Hij moest letterlijk alle onderdelen
van zijn ontvangtoestel zelf vervaardigen.
Zo ook de voor een selectief werkende ontvan
ger benodigde variabele condensator.
De vereiste materialen waren alledaags name
lijk vier plankjes; 'STANIOL' (chocolade verpak
king); calqueerpapier en enkele mes-sing strip
jes voor de schakelcontacten.
Het maken van de 'stappen-condensator' verg
de wel veel geduld. Door strookjes van het
STANIOL op een ingenieuse wijze tussen vou
wen in het calqueerpapier te leggen en met de
schakelstripjes te verbinden, konden 49 capaciteitswaarden tussen 40 en 2000 pF worden
verkregen. De capaciteitsvariatie was niet echt
continue. Zonodig kon echter de stappencondensator worden gecombineerd met een kleine
uit karton, STANIOL, calqueerpapier en een
stukje binnenband van een fiets vervaardigde
continue variabelecondensator .
De beschrijving hiervan is ook in het hieronder
genoemde boek te vinden. De constructie van
het object komt nauwkeurig overeen met
Corver's beschrijving in zijn 'Draadloos ont
vangstation voor den amateur' van 1915 (1)

:
1

l
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Referenties:
(1) J.Corver, 'Het Draadloos Ontvangstation voor den
Amateur'. Den Haag 1915 p. 19-20.
Datering: ca. 1915.
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De vereiste materialen waren alle
daags namelijk vier plankjes; 'STANIOL' (chocolade verpakking); cal
queerpapier en enkele messing stripjes voor de schakelcontacten.
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Variabele zelfinductie
Het object is een in secties gewonden
spoel waarin als kern twee spijkers zijn gesto
ken. Onder de spoel staat in potlood geschre
ven: '775ohm 0.4-0.7-1.4H'. De verbinding
met de spoel komt tot stand via twee koperen
stripjes in een balkje met twee gaten op
19mm afstand. Deze constructie komt overeen
met de aansluiting op het polair-relais CCH16397.
De aangegeven zelfinductie-waarden
bleken bij nameten (General Radio Inductance
Bridge GR 1632A) globaal te kloppen nl.
Zelfinductie
in H(enry).
geen spijkers:
één spijker:
twee spijkers:

0,29
0,81
1,14

Verliesweerstand
bij 1000Hz
in ohms
827
2780
3670

Het spoeltje werd naar alle waarschijn
lijkheid gebruikt als koppel-element in een
smoorspoelversterker voor kilometergolven.
In dit gebied waren rond 1920 nog de grote
telegrafiestations werkzaam.

:
;

Referenties:
Radio Nieuws jrg.2 nr.10 p.344 (1 oct. 1919)
Vragenrubriek
Datering: ca. 1920

Het object is een in secties gewonden spoel
waarin ais kern twee spijkers zijn gestoken.
Onder de spoel staat in potlood geschreven:
'775ohm 0.4-0.7-1.4H'.
De verbinding met de spoel komt tot stand via twee
koperen stripjes in een balkje met twee gaten op
19mm afstand.
Deze constructie komt overeen met de aansluiting op
het polair-relais CCH1-6397.

i

Superregeneratieve Numans-Roosenstein
kortegolf ontvanger.
Het principe van de door Armstrong
bedachte 'superregeneratieve' detector hebben
wij aangeduid bij de beschrijving van object
CCH2-2265. In feite zijn er drie systemen wa
rmee de voor superregeneratieve ontvangst
benodigde periodieke onderbreking van het
oscilleren ('quenching') kan worden bewerkstelligd
nl.
(a). door middel van een in een aparte oscillator opgewekte wisselspanning.(zie noot).
(b) door de detectorlamp zowel op de signaalals op de quenchfrequentie te laten oscilleren
en
(c) door'overoscilleren' waarbij de lamp perio
diek 'dichtslaat'. De Corvercollectie bevat van
elk type een apparaat
Het huidige object werkt door middel
van het gelijktijdig oscilleren op twee frequen
ties. Het is bekend geworden als het Flewelling
schema. (1) en (2). Het bouwsel werd door
J.E.Weenink (Corver medewerker?) in Radio
Expres beschreven (3). Een verbeterde wer
king werd volgens de auteur verkregen door
het oscilleren op 'negatieve weerstand' in plaats
van op terugkoppeling te baseren. Hiervoor
werd door Weenink de door onze landgenoten
Numans en Roosenstein bedachte oscilleerschakeling gebruikt (zie object CCL2-2242).
Het bijzondere van dit toestelletje is
dat het zonder antenne of aarde werkt. Er wer
den 'ASTRA' kortegolfspoelen in gebruikt. Dit
zijn van dik draad en gespatieerd gewikkelde
cilinderspoelen met een diameter van 80 mm.
Zij werken als een kleine raamantenne. Dat op
deze wijze met een enkele ruimteladingstetrode een hoorbaar signaal in de koptelefoon
wordt verkregen duidt op een enorme verster

Door het principe van de negatieve
weerstand genereert de schakeling gemakkelijk
zowel op de signaal als op de quenchfrequentie. Een constructief voordeel is dat er geen
terugkoppelwikkeling of aftakking op de spoe
len nodig is. Voor het opwekken van de
quenchfrequentie kan eenvoudig een laagfrequentsmoorspoel dienst doen.
Zoals gebruikelijk is het toestel in een
open triplex kastje gebouwd dat van een pertinax frontplaatje is voorzien. Als bijzonderheid
dient nog te worden vermeld dat op de afstemcondensator met potlood Corver's initialen JC
zijn geschreven.
Referenties:
(1) C(orver): 'Weer een nieuw Amerikaans schema'
Radio Nieuws jrg.6 nr.2 p.59-60 (1 feb. 1923).
(2) J.Corver, 'De Armstrong Super' Radio Nieuws
jrg.6 nr.8 p.247-250 (1 aug. 1923).
(3) J.E.Weenink, 'Een superregeneratieve NumansRoosenstein k.g. ontvanger' RE jrg.15 nr.2 p.19-22
(8 jan.1937).
Datering: 1937.
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Zoals gebruikelijk is het toestel in een open triplex
kastje gebouwd dat van een pertinax frontplaatje is
voorzien. Als bijzonderheid dient nog te worden ver
meld dat op de afstem-condensator met potlood
Corver's initialen JC zijn geschreven.

Noot: Numans heeft nog een variant op type (b)
bedacht. Hierbij wordt de detectoranode met een
wisselspanning van de quenchoscillator gevoed in
plaats van gelijkspanning. Zie JJ.Numans Korte-Golf
ontvangst Derde druk Veenstra Den Haag 1929.
p.307 e.v.

Superregeneratieve ontvanger
met verminderde straling
Sinds 1929 kunnen radioamateurs via
het afleggen van een examen in het bezit
komen van een uitzendmachtiging voor het
doen van proeven. Eén van de aan hen toe
gewezen frequentiebanden was van 56 tot
60Mhz; de zogenaamde 5-meter band. (deze
kwam na 1945 te vervallen). De zend- en ontvangsttechniek voor deze hoge frequenties
verkeerden in 1935 nog volop in ontwikkeling
en vormden dus een uitdaging voor experi
menterende amateurs.
Eenvoudige 5-meter ontvangers werk
ten volgens het 'Superregeneratieve principe'.
Dit beginsel was in 1923 door de Amerikaan
ARMSTRONG bedacht (1) en komt er op neer
dat AM-signalen worden ontvangen met een
oscillerende detector. Zonder speciale maat
regelen zou dit tot een grote vervorming en
dus onverstaanbaarheid leiden. Armstrong's
vinding was dat het oscilleren in een boven het
gehoor liggende frequentie werd onderbroken:
de zogenaamde quenchfrequentie. Een theore
tische verklaring van de werking was kort voor
de bouw van ons object CCH2-2265 ontwik
keld.(2)
Corver was bekend met de nukken van
de 'superreg'. Hij rapporteerde de resultaten
van zijn eerste experimenten reeds in 1923
(3).

De opbouw van ons object is een
goede illustratie van het experimentele karak
ter ervan. Het geheel staat op een houten
grondplank ('breadboarding').Illustratief voor
de gevolgde 'trial and error' werkwijze zijn de
vele lege gaten die wijzen op verplaatsing of
vervanging van onderdelen, wijzigingen in de
bedrading enz.
Radiotechnisch bezien was het toestel
een project voor de gevorderde amateur. De
bouw vergde een bescheiden instrumentarium
om de vereiste afregelingen te kunnen verrich
ten. Voor het RE-laboratorium zal dit uiteraard
geen probleem zijn geweest.
Het toestel werd in 1935 in RE be
schreven (4). De superregeneratieve ontvanger
is later vooral in de professionele sector verder
ontwikkeld. Men zie hiervoor (5) en (6).
Referenties:
(1) C: 'Bijna onbeperkte versterking met slechts 2
lampen ?' Radio Nieuws jrg.5 nr8 p.255 (1 aug.
1922).
(2) 'Hoe werkt de superregeneratieve ontvanger ?'
RE jrg. 10 nr.38 p.567 (16 sept. 1932) en idem nr.39
p.585.(23 sept. 1932).
(3) J.Corver: 'De Armstrong-Super' Radio Nieuws
jrg.6 nr.8 p.247 (1 aug. 1923).
(4) Aut.?: 'Een superregeneratieve die niet straalt'
RE.jrg.13 nr.42 p.610-611 (18 oct. 1935); nr.43
p.627-628 (25 oct. 1935).
(5) C.G.A. van Lindern: 'Het draadloos telefoneren
met rijdende auto's.' Philips Technisch Tijdschrift
jrg.5 nr.11 p.327-333.
(6) D.Rollema PAoSE: 'Superregeneratieve ontvan
gers' Electron jrg.50 nr.4 p. 133-134 (april 1995).
Daterina: 1935.

Bij de tot dan toe gangbare 5-meter
ontvangtoestellen was onderlinge storing soms
een probleem. Dit was bijvoorbeeld in Den
Haag het geval waar experimenterende
5-meter amateurs op onderling geringe afstan
den woonden. De detector en de quenchoscillator zijn daarom in aluminium afschermdozen
gemonteerd om uitstraling van HF-signalen te beperken. Voor hetzelfde doel is de |gg|
1||
ontvanger nu ook van een hoogfrequent- M
versterkingstrap voorzien. De gebruikte
afschermdozen waren sinds 1923 in de
handel (o.a. van de firma BOWYERLOWE).
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De opbouw van ons object Is een goede illustratie
van het experimentele karakter ervan.
Het geheel staat op een houten grondplank ('bread
boarding').Illustratief voor de gevolgde 'trial and
error' werkwijze zijn de vele lege gaten die wijzen op
verplaatsing of vervanging van onderdelen, wijzigin
gen in de bedrading enz.
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Set kortegolf-prikspoelen op oude lampsokkels
Op pagina 407 van Radio Expres van
1931 (2) herkennen we op een foto één van
bovengenoemde spoeltjes. Het doet daar
dienst als oscillatorspoel in een kortegolf
'voorzetapparaat'.
Het voorzetapparaat kwam in de jaren
'30 tot ontwikkeling voor het beluisteren van
omroepuitzendingen in het toen pas ontdekte
kortegolfgebied (10-100 meter) met een toe
stel dat alleen voor midden- en langegolf was
ingericht. Het beleefde een korte periode van
grote bloei tijdens de tweede wereldoorlog
voor het ontvangen van het oorlognieuws van
de BBC. Voor een uitgebreidere verhandeling
over voo rzetap pa raten verwijzen wij naar de
objecten CCH3-2433 en CCH3-4009.
Het object bestaat uit een houten hou
der met 6 op, oude radiolampsokkels gewikkel
de, kortegolfspoelen. Naast een hoofdwikkeling
is ook steeds een koppelwikkeling aangebracht.
Op de houder is bij elke spoel het windingsgetal van de hoofdwikkeling en het afstembereik
geschreven. Deze gegevens komen overeen
met een tabel die in R.E voorkomt (1).
Kenmerkend voor de spoeltjes zijn de
ebonieten handvaten die het verwisselen voor
de verschillende golfbereiken vergemakkelij
ken. In de houder zijn 7 plaatsen; het spoel
tje met 1/ windingen ontbreekt. De uitvoering
vertoont een vaardige hand. Kortegolfpionier
G.Eschauzier (3) was medeauteur van boven
vermelde twee RE-artikelen. Het is aannemelijk
dat hij ook de maker van de spoeltjes was.
Bij het spoeltje met 2/ windingen ontbreekt het
ebonieten handvat (er is wel een bevesti-

gingsgat voor). Het object werd in 1990 in de
grote collectie aangetroffen en aan de
Corvercollectie toegevoegd.
Referenties:
(1) J.Corver en G.Eschauzier, 'Met het gewone
omroeptoestel. Het voorzetapparaat met afzonder
lijke voeding'. RE. jrg.9 nr.22 p.347-349 (29 mei
1931).
(2) idem, R.E. jrg.9 nr.26 p.407-408 (26 juni 1931).
(3) J.Corver, 'G.J.Eschauzier +' R.E jrg.18 nr.13
p.174 (12 juli 1940).
Datering: 1931.

..

m
■

■

'

-

m

■

'i.
- §
58

"J

J
■M
II

m

m

teil
m

ml

. -

ftli
; <5>

\i

Ü?
7 KTil
pNWf.iiiww' C 1 j c

'

Het object bestaat uit een
houten houder met 6 op,
oude radiolampsokkels ge
wikkelde, kortegolfspoelen.
Naast een hoofdwikkeling is
ook steeds een koppelwik
keling aangebracht.
Op de houder is bij elke spoel
het windingsgetal van de
hoofdwikkeling en het afstem
bereik geschreven.

Zelfbouw Reisz-microfoon
Voor het bedrijven van radiotelefonie is
een microfoon vereist om geluidstrillingen in
een electrisch signaal om te zetten.
Aanvankelijk werden hiervoor koolmicrofoons
gebruikt. Zendamateurs behielpen zich met
een microfoonkapsel uit een telefoontoestel.
Bij de radio-omroep was de Reisz- ofwel marmerblok-microfoon in zwang. De geluidskwa
liteit hiervan was aanzienlijk beter dan van het
telefoon kapsel. Kenmerkend voor de Reisz
microfoon was de transversale doorgang van
de hulpstroom.
Corver's medewerker G.J.Eschauzier
beschreef in 1935 in Radio Expres hoe men
zelf een Reisz-microfoon kon maken (1). In
plaats van marmer gebruikte hij beuken- of
mahoniehout om toch een microfoonlichaam
van voldoende zwaarte te krijgen. Het door
hem beschreven object maakt deel uit van de
Corvercollectie. Het is van een bewonderens
waardig goed doordachte constructie.
De uitvoering van het object CCH2-2297 mag
met recht een amateurjuweel worden
genoemd.
Bij het artikel in RE is bij uitzondering
de naam van Eschauzier vermeld. Hoewelnaar wij moeten aannemen- er vele RE bouw
sels van hem afkomstig zullen zijn geweest
was schrijven niet zijn geliefde bezigheid. Bij
zijn vroege dood in het midden van 1940 heeft
Corver in een 'in memoriam, uitvoerig bij zij
begaafde medewerker stilgestaan (2).
Een volgartikel over de zelfbouw micro
foon (3) gaat nog uitvoerig in op het maken
van de koolvulling uit een fijngestampte booglampspits of uit cokes. Dit laatste was destijds

een zeer gangbaar materiaal. Het vormde een
bijproduct bij de lichtgas productie uit steen
kool en werd als goedkope warmtebron in vele
huiskamerkachels gestookt. (Aan de bovenzij
de van het object staat met potlood geschre
ven: 4V 4mA cokes en 4V 18mA kool). Het volgartikel vermeld geen auteur maar de schrijfstijl
duidt op Corver. Hierin wordt ook ingegaan op
de benodigde transformator.
Referenties:
(1) G.J.Eschauzier, 'De amateur maakt zijn eigen
microfoon. Een kwaliteitsapparaat dat geen 50 ets
kost!' RE jrg.13 nr.6 p. 91 en 93 (8 feb. 1935)
(2) J.Corver/ G.J.Eschauzier +/ RE jrg.18 nr.13 p.147
(12 juli 1940).
(3) J.Corver (?) 'De amateur maakt zijn eigen micro
foon. Maar nu de transformator?' RE jrg.13 nr.9
p.138-139 (1 maart 1935).
Datering: 1935.

Corver's medewerker G.J.Eschauzier beschreef in
1935 in Radio Expres hoe men zelf een Reisz-micro
foon kon maken (1). In plaats van marmer gebruikte
hij beuken- of mahoniehout om toch een microfoonli
chaam van voldoende zwaarte te krijgen. Het door
hem beschreven object maakt deel uit van de
Corvercollectie. Het is van een bewonderenswaardig
goed doordachte constructie.

i
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Kortegolf spoeleneenheid voor
Koomans ontvanger
Omroepontvangers in de eerste helft
van de jaren '20 waren doorgaans gebaseerd
op insteekspoelen van het honingraat type.
Een opstelling met drie naast elkaar geplaatste
spoelen was gebruikelijk. Zonder hoogfrequent
versterking was dit een 'inductief' toestel.
Koomans publiceerde in 1922 een schema
waarmee door toevoeging van een extra lampmet behoud van de drie spoelen- een ontvan
ger met hoogfrequentversterking kon worden
verkregen: het zogenaamde Koomans toestel.

(DHet 'schema Koomans' werd de basis
voor vele omroeptoestellen waarmee- indien
de bezitter bedreven was in de bediening (2)ook vele buitenlandse stations konden worden
ontvangen. Dit speelde zich aanvankelijk voor
namelijk in het langegolf gebied af. In het
midden van de jaren '20 verschenen er steeds
meer zenders in wat toen het kortegolf gebied
(500 tot 1500 kHz) en het ultrakortegolf
gebied (1500 kHz en hoger) werd genoemd.
De honigraat spoelen waren hiervoor minder
geschikt.
J.L.Leistra- later mede-redacteur van
RE- beschreef in Radio Nieuws de bouw van
een cilinderspoelen eenheid die in z'n geheel
in een Koomans toestel kon werden geplaatst
(3). Evenals bij de drie honingraatspoelen
stond ook nu weer de middelste spoel (roosterspoel van de detectorlamp) vast. De anodespoel van de hoogfrequentlamp en de terugkoppelspoel waren beiden draaibaar. Het
geheel vormt een soort variometer constructie
waarbij de anodespoel zich binnen de vaste
roosterspoel kan bewegen. De draaibare
terugkoppelspoel is op een grotere afstand
geplaatst.

Het object CCH2-2373 is duidelijk een
navolging van de door Leistra aangegeven con
structie. De uitvoering suggereert een vaardige
hand. (G.Eschauzier?) De buitenste spoelkoker
is van -met schellak geïmpregneerd- karton
gemaakt. Het geheel is gemonteerd op een
van zes aansluitpennen voorziene ebonieten
strip waarin een uitsparing voor de draaddoorvoeren is gefraisd.
Referenties:
(1) N.Koomans, 'Eenvoudige hoogfrequentverster
king bij antenne ontvangst/ Radio Nieuws jrg.5 nr.3
p.71-73 (1 maart 1922).
(2) H.J.Wetterouw, 'HoogfrequentversterkingKoomans met normale terugkoppeling' Radio Nieuws
jrg.6 nr.5 p.149-150 (1 mei 1923).
(3) J.L.Leistra, 'Kortegolf ontvangers' Radio Nieuws
jrg.6 nr.4 p.111-117 (1 april 1923).
Datering: ca. 1923.

De anodespoel van de hoogfrequentlamp en de
terugkoppelspoel waren beiden draaibaar. Het geheel
vormt een soort variometer constructie waarbij de
anodespoel zich binnen de vaste roosterspoel kan
bewegen. De draaibare terugkoppelspoel is op een
grotere afstand geplaatst.

Klikgolfmeter
Het gebied van de korte-golven heeft
een frequentieomvang van grofweg 30.000kHz.
De eerste kortegolfontvangers bestonden uit
een teruggekoppelde roosterdetectorlamp al
dan niet gevolgd door laagfrequentversterking.
Het probleem voor de luisteraar was
om vast te kunnen stellen op welke golfleng
te/frequentie zijn ontvanger stond afgestemd.
De ontvangst van een bekende zender gaf
soms soelaas; de zenderdichtheid was aanvan
kelijk echter zeer gering.
Reeds ten tijde van de eerste lampontvangst op langegolf werd voor golflengtemeting een 'klikgolfmeter' gebruikt. Het instru
ment bestond uit een gecalibreerde afstemkring gevormd door een spoel en een variabele
condensator. De naam is ontleend aan de klik
die de hoofdtelefoon produceert als de golfmeterspoel in nabijheid van de ontvangerspoel op
de zelfde afstemfrequentie wordt gebracht.
Door energieoverdracht stopt de ontvanger
met genereren waardoor de anodestroom met
een hoorbaar sprongetje stijgt. In een gewij
zigde vorm wordt dit principe heden tendage
nog gebruikt in de vorm van de 'roosterdiposcillator'.
Het object CCH2-2416 was oorspronke
lijk een klikgolfmeter voor het gebied van 9 tot
235 meter (33.000 tot 1280kHz) Hiervoor wer
den drie uitwisselbare spoelen gebruikt.
Hiervan zijn er nu nog twee aanwezig. De
variabele condensator is een omroepontvangertype van ca. 500pF.
In deze vorm werd het object in 1925
in een artikel in RE over kortegolfontvangst
beschreven. (1-2). Aan het huidige apparaat
zijn ook nog een neonlampje en een uit koperbuis gevormde spoel van èèn enkele winding
toegevoegd. De maximum afstemfrequentie

ligt nu in het VHF-gebied. We nemen aan dat
Corver de golfmeter heeft gebruikt bij zijn
proefnemingen over FM-ontvangst.
(zie ook CCL-2271).
Het geheel is in een solide houten
kastje gebouwd waaraan men de hand van een
vakman herkent. Behalve de driewindingenspoel ontbreekt ook het asje voor de op af
stand bediende fijnregeling van de afstem
ming. Referentie (2) toont een foto van de
klikgolfmeter.
Referenties:
(1) J.Corver, 'Practische Kortegolf-ontvangst' RE jrg.3
nr.21 p.372-374 (22 mei 1925).
(2) J.Corver, 'Kortegolf-ontvangst' RE jrg.3 nr.24
p.422-424 (12 juni 1925).
Datering: 1925.

Het geheel is in een solide houten kastje gebouwd
waaraan men de hand van een vakman herkent.
Behalve de driewindingenspoel ontbreekt ook het
asje voor de op af-stand bediende fijnregeling van
de afstemming.

Zendspoel
Het object is een met koperband
gewikkelde 6-hoekige spoel met een bewikkelde lengte van 30 cm en een diameter van ca.
14 cm. Het aantal windingen is 25.
Het spoellichaam is opgebouwd uit houten lat
jes en multiplex eindplaten. Er zijn geen aansluit-klemmen zodat moet worden aange
nomen dat hiervoor krokodilklemmen of iets
dergelijks werden gebruikt. De berekende zelfinductie waarde is 30 pH.
Op het bovenblad staan aftekenlijnen
en is een- onleesbare- text zichtbaar alsmede
een nummering van de balkjes. Een spoel met
bovenvermelde dimensies wordt doorgaans
slechts in zend schakelingen gebruikt.
Naar de oorspronkelijke specifieke toe
passing en de reden voor het bewaard blijven
kunnen we slechts gissen. Een mogelijkheid is
als volgt. G.J.Eschauzier was lange tijd
Corver's naaste medewerker. Samen met
K.C.van Rijn bemande hij de zender PA9 tij
dens de Trans-atlantische proeven in de winter

van 1923-24. (1) en (2). In een beschrijving
van de gebruikte apparatuur in Radio Nieuws
(1)- die door Eschauzier werd gebouwd- wordt
een ' uit vlakband gewikkelde spoel' genoemd.
Het is denkbaar dat het huidige object de
bewuste spoel is en dat Corver deze uit histori
sche overwegingen heeft bewaard zoals ook
met de andere objecten in de CCH groepering
het geval is.
Referenties:
(1) v.R(ijn): 'P.A.9, de Nederlandse deelnemer aan
de Trans-Atlantische Proeven' Radio Nieuws, jrg.7
nr.2 p.55-59 (1 feb. 1924).
(2) Aut. ? 'Het station PA9' RE jrg.2 nr.2 p2 (1924).
Datering: 1923 (?).

Het spoellichaam is opgebouwd uit houten latjes en
multiplex eindplaten. Er zijn geen aansluit-klemmen
zodat moet worden aangenomen dat hiervoor kroko
dilklemmen of iets dergelijks werden gebruikt. De
berekende zelfinductie waarde is 30 pH.
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Kristal-ontvanger met zeefkring in luidsprekerkast
Het object bevat twee volledig gescheiden con
structies nl.:
a. een luidspreker
b. een kristalontvanger.
We moeten concluderen, dat de kristal-ontvan
ger in de reeds bestaande luidsprekerkast werd
gebouwd. In de schakeling is een "zeefkring"
opgenomen. Een kristal-ontvanger met zeef
kring was tijdens de bezetting geliefd i.v.m. de
storingen van de Duitse propaganda-zender
BREMEN.
(1 en 2)
De schakeling omvat een parallel-kring,
bestaande uit een VARLEY - BP80 spoel en een
PILOT variabele condensator. Met een trekschakelaar kan van midden- op langegolf wor
den overgeschakeld.
Er zijn twee kristal-detectoren. Met een scha
kelaar kan één van de twee kristallen worden
gekozen. Dit was een uiterst praktische voor
ziening voor het geval dat een kristal tijdens
het luisteren ontregeld raakte.
De kristallen stammen uit de oertijd van de
radio. Ze zijn niet - zoals later gebruikelijk- van
het catswhisker type maar bestaan uit een
combinatie van twee verschillende kristallen die
d.m.v. een mechaniekje met elkaar in aanra
king kunnen worden gebracht. (2) Dit type
stamt uit de oertijd van de radio (ca. 1915)
Eén kristal draagt een gestyleerd fabriekslogo
EFH(?) en het nummer 1718. Het tweede is
merkloos en genummerd 1191; aan een

zijkant is 'OPK' ingekrast. Het is denkbaar dat
het object dat eind 2001 in de "grote collectie"
werd aangetroffen - evenals dit met een tiental
andere objecten het geval is geweest - een
"verdwaald" stuk uit de Corver Collectie is. Het
kristal zou dan van O.P.Koch afkomstig kunnen
zijn. Deze was één van Corver's medeleden van
de "Haagse Sounder Club". (3)
Corver vervaardigde tijdens de laatste oorlogs
periode kristal-ontvangers voor goede beken
den op basis van zijn ruime onderdelenvoorraad. (4)
Ook de overige onderdelen ademen een
Corver-sfeer, zoals de stekerbusjes met klemaansluitingen o.a. ook gebruikt bij object CCL2307 en de in veel andere Corver objecten
verwerkte DRALOWID condensator met
schroef-aansluiting, waarop met Oostindische
inkt "500cM" is geschreven.
De zeefkring is een parallelkring, bestaande uit
een LISSEN HEXAGON spoel nr. 100 en een
PILOT varco van 500 cm. Deze kring is opgeno
men tussen de antenne-aansluiting en de top
van de VARLEY-spoel.
Referenties:
(1) J. Corver" "Radio door zelf doen" Paul Brand
Bussum 1946 p. 140-144.
(2) J. Corver: "Het draadloos ontvang-station voor
den amateur" 's-Gravenhage 1915 p. 37.
(3) J. Corver. "Hoe het begin van de radio is gewee
st. De Muiderkring, Bussum. 1955, p. 13.
(4) P.A.I. Huydts: "In memoriam J. Corver". De
Omroeper jrg. 11, nr. 3, p. 35 (1956)
Datering: ± 1944.

De kristallen stammen uit de oertijd
van de radio. Ze zijn niet - zoals later
gebruikelijk- van het catswhisker type
maar bestaan uit een combinatie van
twee verschillende kristallen die d.m.v.
een mechaniekje met elkaar in aanraking kunnen worden gebracht. (2)
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Megatron driekrings rechtuit ontvangtoestel
met vari-laagfrequentpenthode
Dit toestel kunnen we beschouwen als
het hoogtepunt in de ontwikkeling van devoor de oorlog- populaire midden- en langegolf
omroepontvanger voor zelfbouw. Het hart
wordt gevormd door de MEGATRON afstemeenheid. Hierin waren de afstemspoelen, de variabelecondensatoren en de golflengteschakelaar
samengebouwd. De afstemkringen waren van
fabriekswege reeds globaal afgeregeld. De
bouwer moest deze eenheid plus een aantal
losse onderdelen op een met een plaatje koper
beklede plank monteren en het geheel volgens
het bouwschema bedraden. Na een eenvoudige
afregeling was het apparaat gereed voor
gebruik.
De afstemeenheid kwam in 1936 op de
markt; aanvankelijk als tweekringer (1) maar
al spoedig ook als-bandfilter-driekringer (2).
Tijdens de tweede wereldoorlog bleek het toe
stel een aantal 'features' te bevatten die het
bizonder geschikt maakte voor de ontvangst
van de Engelse kortegolf zenders met behulp
van een 'voorzetapparaat'. (zie hiervoor de
objecten CCH3-2433 en CCH3-4009). Het hui
dige object heeft aan de achterzijde een plugaansluiting voor het voeden van zo'n voorzet
apparaat. In een tweetal artikelen in R.E van
1941(3 en 4) ging Corver omzichtig op dit
aspect('toepassing onder de huidige omstan
digheden') van het MEGATRON toestel in.
Gunstig was de hoogimpedante toestel
ingang door de grote antennekoppelspoel (5).

Dit paste uitstekend bij een eenvoudige 'aperiodische' uitgang van het voorzetapparaat met
een hoogfrequentsmoorspoel.
Ook de door Megatron toegepaste diodedetectieschakeling bleek een onvoorziene
kwaliteit te bevatten. Zoals gebruikelijk bij
rechtuitontvangers had het toestel geen auto
matische sterkte regeling (ASR). Bij het be
luisteren van een beperkt aantal bekende omroepzenders was dit geen bezwaar. Maar bij
het zoeken naar een niet door 'jamming'
gestoorde Engelse zender traden bij de ge
bruikelijke detectieschakelingen enorme geluidspieken op bij het passeren van sterke (stoor
zenders. Bij de Megatron schakeling was het
stuurrooster van de laagfrequentlamp galva
nisch met de diodebelastingsweerstand/ vo
lumeregelaar verbonden zodat dit rooster een
met de sterkte van de ontvangen zender en de
stand van de volumeregelaar variërende negatieve gelijkspanning ontving. Met hoogopgedraaide volumeregeling en met een sharp cutoff l.f.-penthode kon een sterke zender de ver
sterking van deze buis zelfs tot bij het afknijppunt teruggeregelen waarbij er dan helaas te
vens een flinke vervorming optrad.
In de R.E. artikelen van 1941 wordt
voor de l.f. buis een varipenthode aanbevolen
om een meer gelijkmatige terugregeling van
de versterking te verkrijgen. Al met al een
goede zaak vooral voor mensen die tijdens
WO II in een gehorig huis met onbetrouwbare
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Dit toestel kunnen we
beschouwen als het
hoogtepunt in de ont
wikkeling van de- voor
de oorlog- populaire
midden- en langegolf
omroepontvanger voor
zelfbouw.
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buren woonden!. De vari-lf lamp komt ook nog
ter sprake in het vlak na de oorlog verschenen
Corver boekje 'Radio door zelf doen (6)
Het toestel lijkt compleet maar is op
een tamelijk slordige (haastige?) wijze
gebouwd. De bij (4) afgebeelde bouwtekening
toont het gebruik van montagebordjes. Deze
komen in het toestel niet voor. Ook de plaat
sing van de voedingstrafo verschilt.
Referenties:
(1) Aut.? 'Bouwschema RE. Variant. Het moderne
spoelstel en de noodzakelijke schakelingsvoorzorgen'
RE. jrg.14 nr.3 p.27-29 (17 jan. 1936).
(2) Aut.? 'Wat is er nieuws aan Toestellen en
Onderdelen?'. Megatron 3-krings afstemeenheid' RE.
jrg.14 nr.20 p.236 (15 mei 1936).
(3) Aut?: ' Onze Megatron 1941; met vari-laagfrequentlamp'. RE. jrg.19 nr.10 p.109-112 (16 mei
1941).
(4) J.C(orver) idem RE. jrg.19 nr. 11 p. 125-127 (6
juni 1941).
(5) Aut.? 'Kortegolfontvangst met voorzetapparaat.
De eenvoudigste toelaatbare oplossing". RE. jrg.19
nr.16 p.181-184 (15 aug. 1941.
(6) J.Corver: 'Radio door zelf doen" p. 126-127. Paul
Brand Bussum 1946.
Datering: 1941.
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Het toestel lijkt
compleet maar is
op een tamelijk
slordige (haas
tige?) wijze ge
bouwd.
De bouwtekening
toont het gebruik
van montagebord
jes. Deze komen in
het toestel niet
voor. Ook de plaat
sing van de voe
dingstrafo ver
schilt.
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Kristalontvanger met vaste afstemmingen
Het object is een kristalontvanger die
is ingericht voor twee vaste frequenties in het
lange-golfgebied nl ca. 200 en 290 kHz. Dit is
ons bij nameten gebleken. Er is nog een derde
kring die als sperkring in de antennetoevoer is
geschakeld. Deze is afgestemd op ca. 700 kHz.
Onder de zich in het toestel bevin
dende onderdelen is een 'Leyds' micacondensator. Dit was een Nederlands oorlogsproduct
(l).Er is één langegolfspoel welke beurtelings
met een instelcondensator kan worden afge
stemd. De gewenste condensator kan met
behulp van een kortsluitplugje worden ge
kozen. Het afstemmen van het sperfilter gaat
met een regelkern. De drie kringen zijn met
een schroevendraaier via gaten in de bodem
van het kastje na-stelbaar.
Het eikenhoutenkastje meet 15x9x7ficm. De kristaldetector is van het merk
ROTOR en is zeer fraai uitgevoerd. Het kristaloppervlak is op een draaibaar cilindertje aan
gebracht. Met een beweegbaar veertje kan het
kristal worden afgetast.
Het is onze stellige overtuiging dat dit
toestelletje tijdens de stroomloze periode
'44-'45 door Corver werd gebruikt voor het
beluisteren van het oorlogsnieuws en dat de
ingestelde zenders Daventry en Luxemburg
waren. Beiden waren ook toen al zeer sterk en
geschikt om zonder zichtbare antenne- bijvoor
beeld via het lichtnet, telefoonlijn of aarddraden- te worden ontvangen. Het sperfilter dien
de voor de onderdrukking van de zeer sterke
op 758 kHz werkende middengolfzender
'Bremen'. De Duitsers gebruikten hiervoor de
omgebouwde-Nederlandse- Jaarsveld zender.

In het in 1946 verschenen boekje
'Radio door zelf doen' komt Corver op deze
materie terug. (2). Het 'kristaltoestel' heeft
altijd Corver's liefde gehad. Ook toen dit reeds
lang in onbruik was geraakt bleef hij erover
schrijven (3t/m5).
Referenties:
(1) 'Leyds-trolituul-condensatoren' RE jrg.20 nr.17
p.197 (6 nov. 1942).
(2) J.Corver, 'Radio door zelfdoen' Paul Brand
Bussum 1946 p.143.
(3) J.C(orver), 'Het voorhistorische kristaltoestel; als
men het eens goed uitvoert/ RE jrg.16 nr.43 p.485
(28 oct. 1938).
(4) J.C(orver), 'Van voren afaan; de selectieve
afstemmiddelen/ RE jrg.18 nr.12 p.162 (28 juni
1940).
(5) C(orver) 'Nog altijd kristalontvangers; serie en
parallel afstemming. RE jrg.20 nr.6 p.66-67 (20
maart 1942).
Datering: 1944.
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Het eikenhoutenkastje meet 15x9x7,5 cm.
De kristaldetector is van het merk
ROTOR en is zeer fraai uitgevoerd. Het
kristaloppervlak is op een draaibaar cilin
dertje aangebracht. Met een beweegbaar
veertje kan het kristal worden afgetast.
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Twee-lamps ontvanger met ‘UNDY’ bandfilter ingang
Een foto van dit toestel troffen wij aan
in Corver's kort na de oorlog verschenen boek
'Radio door zelf doen' (1). Het toegepaste
schema is onconventioneel namelijk een tweekrings ontvanger met slechts een detector- en
een eindlamp. De twee afgestemde kringen
zijn opgenomen in een 'bandfilter' waarvan de
schakeling ook weer ongewoon is voor wat
betreft het koppelelement. Hiervoor is in plaats
van de normale capaciteit of zelfinductie een
weerstand gebruikt.
Dit concept dook voor het eerst op in
een RE artikel van 1942 (2). De noodzaak voor
het bandfilter was het toen zeer grote sterkte
verschil tussen Hilversum I en de vanuit
Jaarsveld opererende Duitse zender 'Radio
Bremen'. Met eenvoudige éénkrings ontvangers
was 'Bremen' over de gehele middengolf hoor
baar (zie ook obj. CCH3-2240).
De bandfilter ingang maakte het toe
stel zoals bleek ook zeer geschikt voor de
selectieve ontvangst van kortegolf onder toe
passing van terugkoppeling. De 'burenstoring'
door de bij overmatige terugkoppeling gene
rende detectorlamp (Mexicaanse Hond) werd
door het bandfiter effectief onderdrukt. De truc
van de weerstands koppeling in het bandfilter
voor-kwam tenslotte dat de amateurbouwer in
onoverkomelijke afregelproblemen door het
optreden van 'dubbele pieken' verzeild raakte.
Bovengenoemde aspecten waren in
hoge mate actueel in de periode van de Duitse
bezetting. Er was grote behoefte aan eenvou
dige zelfbouw ontvangers op basis van ma
terialen van de rommelzolder waarmee het

Engelse oorlogs nieuws kon worden ontvangen
(3). Wij menen dat het huidige object destijds
voor dit doel werd vervaardigd en hebben het
daarom in de oorlogs catagorie ingedeeld.
Het 'UNDY' spoelstel was ingericht voor langemidden- en kortegolf ontvangst en naar wij
aannemen oorspronkelijk bedoeld voor gebruik
in een normaal tweekrings-drielamps toestel
met teruggekoppelde rooster detector. Het ap
paraat is gebouwd op een met aluminiumplaat
bedekt houten chassis met een pertinax frontpaneel. Hierin zijn nog de gaten te zien van
een eerdere toepassing van het chassis nameijk voor de 'Radio Expres Standaard' (4).
Het toestel is ingericht voor koptele
foon ontvangst met een E428 o.i.d als eind
lamp. De waarde van de koppelweerstand in
het bandfilter is 20 kohm. Het apparaat werd
direct uit het net gevoed. Een van de twee
gloeistroom transformatoren ontbreekt alsme
de de duo-afstem condensator. De afmetingen
zijn: chassis 30x20x7cm. Hoogte frontplaat:
27cm.
Referenties:
(1) J.Corver: 'Radio door zelf doen' Paul Brand
Bussum 1946 p.92.
(2). Aut.?. 'Tweelamps ontvangertje van oud materi
aal. Een koppelingsprobleem en andere kwesties' RE
jrg.20 nr.14 p.162-164 (7 aug. 1942).
(3) P.M.Bakker en C.Hekker, 'Radio-ontvangsttechniek in de periode 1940-1945'. Radio Historisch
Tijdschrift 1996 nr. 1 p.8
(4) Aut.? 'De Radio Expres Standaard' RE jrg.12
nr.34 p.395-398 (24 aug. 1934).
Datering: ca. 1942.
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Eénlamps-ontvanger
Dit voorwerp is een van de voorbeel
den waarbij een bouwsel door modificatie voor
meerdere doeleinden is gebruikt. Het is in eer
ste opzet zeker geen ontvanger geweest
gezien het ontbreken van antenne/aarde en
hoofdtelefoon aansluitingen. Van de twee aan
wezige variabele condensatoren werd er in de
laatste toepassing nog maar een gebruikt.
De huidige schakeling omvat een teruggekop
pelde roosterdetector en moet na 1941 zijn
aangebracht. Immers de in het toestel aanwe
zige 'LEYDS'-roostercondensator was een
typisch oorlogsproduct (1).
De twee 'spagetti'-weerstanden van
het fabrikaat 'B-B' in het gloeistroomcircuit
vormen samen 60ohm en zijn aangebracht om
de buis uit een gloeistroombron met een ho
gere spanning dan die van de gebruikte lamp
te kunnen voeden. Dit zou dan de in het object
aangetroffen A141 in combinatie met een 6
Volts accu geweest kunnen zijn. Bij de rechter
aansluitbussen lijkt het erop dat de oorspron
kelijke aanduiding 'HS' (hoogspanning) is ver
anderd in 'AS' (accuspanning).
De A141 is een zogenaamde dubbelroosterlamp (2). De aansluitdraad naar het
voor-/ruimteladingsrooster ontbreekt helaas.
Merkwaardig is de aansluiting van de
driespoelhouder. Hiervan zijn de eerste twee
spoelaansluitingen parallel geschakeld. Het is
mogelijk dat door variabele koppeling een vari
abele zelfinductie en dus naast de variabele
condensator nog een afstemmogelijkheid naar
kortere golven beschikbaar was.

Waarschijnlijker is het dat één spoelhouder als
aansluiting van antenne en aarde werd
gebruikt.
Het is ook nog denkbaar dat een eer
dere wisselstroomversie in combinatie met de
versterker CCH3-2397 na de verplichte toestel
inlevering in 1943 een tijdlang als omroepontvanger dienst deed. Na het wegvallen van de
electriciteitsvoorziening eind 1944 zou dan de
ombouw voor accuvoeding met de dubbelroosterlamp hebben plaatsgevonden. De kwaliteit
van de soldeerlassen is opvallend slecht!
Referenties:
(1) 'Beproefde toestellen en onderdelen. LEYDS trolituul-condensatoren' RE jrg.20 nr. 17 p.193. (6 nov.
1942).

(2) P.M.Bakker, 'Van een aandoénlijk kastje naar 40
jaar ruimteladingsroosterlampen' Radio Historisch
Tijdschrift jrg. 13 nr.3 p.76; nr.4 p.116 (1990); jrg.14 r,-i:
nr.1 p.9 en nr.2 p.42 (1991).
Datering: 1943/44.

Dit voorwerp is een van de voorbeelden waarbij een
bouwsel door modificatie voor meerdere doeleinden
is gebruikt. Het is in eerste opzet zeker geen ontvan
ger geweest gezien het ontbreken van
antenne/aarde en hoofdtelefoon aansluitingen.

Tweelamps versterker
Qua bouw en onderdelen lijkt dit object
sterk op de tweelamps versterker CCH3-2397.
Aansluitklemmen, stekerbussen en lampvoeten
zijn identiek en in beide gevallen is een houten
'chassis' gebruikt. Het lijkt gerechtvaardigd om
te concluderen dat beide objecten door dezelf
de persoon en omstreeks dezelfde tijd zijn ver
vaardigd. Evenals bij inv. nr. 2397 is een groot
deel van de gebruikte condensatoren en weer
standen nog van aansluitschroeven voorzien en
stamt dus nog uit de 20iger jaren.
Aangetroffen merken zijn: BTH; SATOR;DRALOWID; en BULGIN.
Het apparaat is bedoeld voor het
gebruik van een indirect verhitte triode en een
direct verhitte penthode eindbuis. Er is geen
voeding ingebouwd en er is slechts één regelorgaan (voor het volume). Als we er vanuit
gaan dat de bouw evenals bij inv.nr. 2397 de
bouw in of vlak na de tweede wereld-oorlog
plaatsvond, lijkt het aannemelijk dat ook dit
toestel achter een kristal- of éénlamps-ontvanger dienst deed in de periode na de verplichte
inlevering van de omroeptoestellen in 1943.
Referenties:Daterina: 1943-45

1

‘

Hoogfrequentversterker-module
Het object is een op een separaat
chassis gebouwde hoogfrequentversterkingstrap. Het actieve element is een penthode EF5
of EF6. Het ontwerp vormde het sluitstuk van
een artikelenreeks die, onder de titel 'Van voren af aan', in het midden van het eerste be
zettingsjaar (1940) in RE verscheen (1 t/m6).
De artikelen beoogden om een brede groep
van -potentiële- zelfbouwers de kennis te ver
schaffen om een omroepontvanger te bouwen.
De achtergrond overwegingen lagen
o.i. op twee gebieden. Radio ging met de
komst van de Duitsers een intensieve rol spe
len voor de nieuwsvoorziening maar ook voor
amusement. (Ook daarvoor werd naar de BBC
geluisterd!). Het zelf bouwen werd weer een
aantrekkelijk alternatief voor kopen mede
omdat een komende schaarste aan fabriekstoestellen voorspelbaar leek. En
er was in
de talloze 'radiowinkeltjes' die ons land toen
tertijd rijk was nog steeds een groot aanbod
van onderdelen die uit gesloopte afgedankte
toestellen afkomstig waren. Corver was zich
van deze situatie van meet af aan bewust (1).
Het was ook in het belang van het flo
reren van RE om op boven geschetste situatie
in te spelen en om de lezers zo goed mogelijk
van nuttige informatie te voorzien. De artikelen
zijn in deze geest geschreven. Er wordt uitvoe
rig ingegaan op het zelf construeren van goede
afgestemde kringen en op de aloude kristalontvanger waarmee ook bij uitval van de netspan
ning ontvangst mogelijk blijft. Voor luidspreker

weergave kon het kristaltoestel worden uitge
breid met een steile eindpenthode. Deze opzet
leende zich voor de selectieve ontvangst van
nabije Nederlandse zenders.
Het idéé om een dergelijk toestel door
het toevoegen van een aparte hoogfrequentversterkertrap geschikt te maken voor de ont
vangst van veraf gelegen stations werd ook in
Duitsland bij de 'Volksontvanger' toegepast
(7).
Het huidige object staat afgebeeld in
(5). De foto is van G. baron Tindal; wellicht
was hij ook de bouwer. Het is gebouwd op een
'BESRA' universeel chassis en uitgerust met
een 'p-CORE' spoelstel type 802/852 van de
firma AMROH en een afgeschermde duo-condensator van het merk 'JB' (Jackson Bros). De
bouw is uitermate slordig. De buis en de bijbe
horende buisvoet ontbreken. Aan de linker zij
de zit een 4-pens opbouwlampvoetje waarvan
het doel niet duidelijk is. Het zelfde geldt voor
de met de linker knop bedienbare potentiometer.
De samenhang met de voorgaande ar
tikelen is niet logisch. Er worden nu zeer speci
fieke onderdelen gebruikt die lang niet voor ie
dereen beschikbaar zullen zijn geweest. Voor
het beteugelen van de bij hoogfrequentversterking beruchte 'zelfgenereren' wordt op grote
schaal afgeschermd. Ook wordt op de moge
lijkheid gewezen om de kathodeweerstand niet
te ontkoppelen. Echter de veel effectievere
beperking van de versterking door het ver-

De foto is van G. baron
Tindal; wellicht was hij
ook de bouwer. Het is
gebouwd op een 'BESRA'
universeel chassis en uit
gerust met een 'p-CORE'
spoelstel type 802/852
van de firma AMROH en
een afgeschermde duocondensator van het merk
'JB' (Jackson Bros). De
bouw is uitermate slordig.
De buis en de bijbehoren
de buisvoet ontbreken.
Aan de linker zijde zit een
4-pens opbouw-lampvoetje waarvan het doel niet
duidelijk is. Het zelfde
geldt voor de met de lin
ker knop bedienbare
potentiometer.
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hogen van de kathodevoorspanning komt niet
duidelijk aan bod. Al met al een onbevredigend
slot van de RE reeks 'Van voren afaan'.
Referenties:
(1) J.C(orver): 'Van voren af aan; aandacht voor
zeer eenvoudige toestellen' RE jrg. 18 nr.11 p.153
(7juni 1940).
(2) J.C(orver): 'Van voren af aan; selectieve afstemmiddelen' RE jrg.18 nr.12 p.163-165 (28 juni 1940).
(3) J.C(orver): 'Van voren af aan; onze éénlampsontvanger'. RE jrg.18 nr.13 p.175-180 (12 juli 1940).
(4) Aut.?: 'Van voren af aan; ontwerp voor een

tweelamps toestel'. RE jrg. 18 nr.15 p.204-205 (9
aug. 1940).
(5) Aut.?: 'Van voren af aan; ontwerp voor een
tweelamps toestel (II)' RE jrg.18 nr.16 p.214-217
(23 aug. 1940).
(6) J.C(orver): 'Van voren af aan; ontwerp voor een
tweelamps toestel (slot). RE jrg.18 nr.17 p.228-230
(6 sept. 1940).
(7) E.W.Stockhusen: 'Vorsatzgerate für besseren
Fernempfang; Bauanleitungen für HochfrequenzVorverstarker für alle Stromarten und
Wellenbereiche' Hachmeister & Thai Leipzig 1942.
Datering: 1940

Brug van Wien
Het doel van dit instrument is primair
het verrichten van frequentiemetingen in het
audiogebied. De Wienbrug is een van de vari
anten op de brug van Wheatstone. Bij brugevenwicht is de stroom in de indicatortak nul.
Dit nulpunt treedt op bij een bepaalde combi
natie van weerstanden en condensatoren in
de brug en de frequentie van de aangelegde
audiospanning. Aan het object ligt een drietal
publicaties in RE ten grondslag (1 t/m3) In (1)
en (2) uit 1939 is er sprake van een filter toe
passing in een amateur kortegolfontvanger.
Er kunnen ongewenste heterodyne signalen bij
de ontvangst van ongemoduleerde morsetelegrafie mee worden geëlimineerd. De practische
uitvoering- zo blijkt uit in (2)- had nogal wat
voeten in aarde.
De derde publicatie heeft rechtstreeks
betrekking op ons object en is uit 1943.
Ogenschijnlijk is de toepassing hier als frequentiemeter. Het inwendige toont aan dat het
zeker in of nal943 werd gebouwd gezien de
aanwezigheid van wikkelcondensatoren van de
Firma Erik Schaaper in den Haag. De REredactie had deze condensatoren recentelijk
ter beoordeling ontvangen (4).

Het inwendige van het kastje vertoont
een anomalie. In de artikelen wordt benadrukt
dat voor het verkrijgen van een scherp brugminimum (dus bij een bepaalde frequentie)
onderlinge gelijkheid van de condensatoren in
de twee brugtakken essentieel is. In het kastje
is aan een van de twee condensatoren van 10
nF een tweede van 3 nF parallel geschakeld.
Mogelijkerwijze werd hiermee gepoogd het frequentiegebied met minimale signaal output te
verbreden met het doel om een stoorzender te
verzwakken. Bij een stel aansluitbussen staat
LSPR (luidspreker) vermeld.
Referenties:
(1) J.C(orver), 'De brug van Wien als fluitfilter; de
Heterofil; uitzeven van storende seintekens op de
korte-golf' RE jrg.17 nr.18 p.287 (15 sept. 1939).
(2) C(orver), 'De frequentie meetbrug; uitvoe-ringsmoeilijkheden' RE jrg.17 nr.23 p.361 (1 dec. 1939).
(3) C(orver), 'Meting van toonfrequenties met de
brug van Wien' RE jrg. 21 nr.13 p.105 (2 juli 1943).
(4) Aut.? 'Lekke condensatoren' RE jrg.21 nr.3. p.2324 (5 feb. 1943).
Datering: 1943.
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Bij een stel
aansluitbus
sen staat
LSPR (luid
spreker) ver
meld.

Brug van Wien / Octaafbrug
Dit object is de tweede 'brug van Wien'
in de Corver Collectie. Bij de beschrijving van
de eerste (CCH3-2309) hebben we het ver
moeden uitgesproken dat - hoewel het meten
van frequenties de oorspronkelijke toepassing
van de Wienbrug is- wellicht het elimineren
van stoorzenders bij radio-ontvangst tijdens de
Duitse bezetting het werkelijke doel was.
Wij hebben van dit apparaat geen di
recte referentie in RE kunnen vinden. De oor
spronkelijke schakeling is ook niet meer exact
te achterhalen omdat de bedrading goeddeels
is verdwenen. Nog aanwezig zijn de volgende
kern-onderdelen.
• een -vanaf de frontplaat bedienbaredraadgewonden potentiometer van 3kohm.
• een tweevoudige variabele condensator.
• een omschakelaar.
Het geheel is gebouwd op een triplex
bodemplankje (met gaten van een vorige toe
passing) en een deksel van een sigarenkistje
als frontplaat. Hierop staat een met potlood
geschreven tabel waarin het verband tussen de
ingeschakelde weerstand/capaciteits combina
tie en de frequentie van het brug-minimum
wordt gegeven. Naast 'Brug van Wien' komt
ook nog de aanduiding 'Octaaf-brug Aant.boekje III pag.30' voor.
De term 'Octaaf-brug' hebben wij in de
RE indexen van 1933-1943 niet kunnen terug
vinden. Het lijkt aannemelijk dat dit toestel
een verdere ontwikkeling van CCH3-2309 is.

Hierin waren de brug-condensatoren vast (en
fl
omschakelbaar) en de weerstanden variabel en
onderling gekoppeld. In het huidige object was
dit andersom: brug weerstanden vast (en
omschakelbaar) en de condensatoren variabel
en gekoppeld.
Referenties:Daterina: ca.1943.
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Het geheel is gebouwd op een triplex bodemplankje
(met gaten van een vorige toepassing) en een dek
sel van een sigarenkistje als frontplaat. Hierop staat
een met potlood geschreven tabel waarin het ver
band tussen de ingeschakelde weerstand/capaciteits
combinatie en de frequentie van het brug-minimum
wordt gegeven.
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Superregeneratieve kortegolf ontvanger
met raamantenne
Het object is één van de drie superre
generatieve kortegolf ontvangers in de Corvercollectie (zie ook CCH2-2265 en CCH2-2239).
Bij dit toestel wordt het voor de superregeneratie benodigde 'quench' signaal verkregen
door 'roosterblokkering'. Roosterblokkering
treedt op bij een oscillerende radiobuis wan
neer de lekweerstand een zodanige waarde
heeft dat de over de roostercondensator ont
stane negatieve spanning de buis periodiek
'afknijpt'. Het oscilleren stopt dan waarna de
negatieve lading op de roostercondensator kan
afvloeien en het oscilleren weer opnieuw kan
beginnen.
Corver heeft het object in het in 1946
verschenen boekje 'Radio door zelfdoen' (1)
beschreven. Het bouwsel bevat een micacondensator van het merk 'LEYDS'. Dit was een
Nederlands oorlogsproduct (2). Het is denk
baar dat Corver er in de oorlogsperiode mee
heeft geëxperimenteerd voor het ontvangen
van het Engelse oorlogsnieuws. Wij hebben het
daarom in de groep CCH3 ingedeeld. De scha
keling en de opbouw doen sterk denken aan de
superregeneratieve ontvanger van POMES
(3,4 en 5). Een verschil is het ontbreken van
een afstemcondensator voor de anodewikkeling
van het raam die in het huidige apparaat
'aperiodisch' is.

De toestand komt overeen met de foto
in het boek van 1946. Op het ontvangraam
(2X2 windingen) staat 28-55m/ geschreven.
De triplex aansluitstrip voor de raamantenne
bevat de aantekening 'PCJ 19.71 16°'.
De beschrijving vermeldt een raam met 2x1
winding waarvan het golfbereik 18-33m was.
De PCJ aanduiding heeft dus kennelijk betrek
king op dit -niet meer aanwezige- raam.
Referenties:
(1) J.Corver, 'Radio door zelf doen' Paul Brand
Bussum 1946 p.133-136.
(2) Aut.? 'Leyds trolituulcondensatoren' RE. jrg.20 nr
17 p.197 (6 nov.1942)
(3) P(omes): 'Superregeneratieve kortegolfontvangst'. RE jrg.6 nr.7 p.134-135 (17 feb. 1928)
(4) J.Corver, 'Het draadloos amateurstation' zevende
druk Deel II p.146 e.v.
(5) Fred Hagenaar (pseudoniem van Leonard de
Vries), 'Het jongensradioboek' derde druk dec. 1941
p. 110.
Datering: 1943 (?)
Nootl: In een volgstukje van Corver spreekt deze
over Pomes als 'onze medewerker'
Noot2: Het boekje 'Radio door zelfdoen' was in feite
in april 1944 in concept gereed. Dit is gebleken uit
een briefje van uitgever Paul Brand dat in één der
boeken van de Corver Collectie werd aangetroffen,
(zie Corver dossier omroepmuseum). De huidige
auteur heeft het toestelletje zoals dit werd beschre
ven nagebouwd en geconstateerd dat inderdaad met
een raampje van 25x25 cM en één enkele triode,
sterke omroepzenders in de 49 en 41m kortegolf
banden op koptelefoon goed hoorbaar zijn. Het lijkt
aannemelijk dat Corver tijdens de Duitse bezetting
dit toestelletje ontwikkelde en gebruikte om naar de
BBC zenders te luisteren! De grote eenvoud maakte
dat dit in de periode '40-'45 een aan
trekkelijk zelfbouw project was en
wellicht in Corver's kennissenkring
werd nagevolgd.
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Op het ontvangraam (2X2 windin
gen) staat 28-55m' geschreven.
De triplex aansluitstrip voor de
raamantenne bevat de aantekening
'PCJ 19.71 16°'. De beschrijving ver
meldt een raam met 2x1 winding
waarvan het golfbereik 18-33m was.
De PCJ aanduiding heeft dus kenne
lijk betrekking op dit- niet meer aan
wezige- raam.

Tweelamps versterker
Het object is een twee-traps laagfrequentversterker van het zeer gangbare type
met een penthode vóórversterker en een indi
rect verhitte penthode als eindlamp. Op het
bovenblad bevindt zich nog een derde lampvoet die kennelijk was bedoeld als plugaansluiting voor het voeden van een hulpapparaatje.
Er zijn weerstanden en condensatoren van de
merken FILOS, ARIM, DRALOWID en MIKOFA
RAD met schroefaansluiting uit het begin van
de jaren '20 gebruikt. De luidsprekercondensator is echter van het fabrikaat LEYDS. Dit is
een Nederlands oorlogsproduct dat omstreeks
1942 op de markt kwam (1). Het lijkt daarom
aannemelijk dat de bouw in 1942 of later plaats
vond.
De gangbare toepassing van een derge
lijk apparaat was als grammofoonversterker
voor een kristal- of electromagnetische toonopnemer. De voedingsplug suggereert een andere
mogelijkheid: radioontvangst met behulp van
een separate lampdetector. Wellicht in de peri
ode na de verplichte toestel inlevering in 1943.
Men zou hiervoor aan de éénlamps ontvanger
object nr. CCH3-2272 kunnen denken. Zie ook
aldaar.
De bouw op een ruw houten 'chassis' is
redelijk netjes maar de kwaliteit van de bedra
ding en de soldeerlassen is abominabel. Op het
voorpaneeltje staat een keurige schematekening waarbij in Corver's handschrift 'E463 van
boven gezien' geschreven staat.
Het apparaat is bedoeld voor aanslui
ting op een separate voeding. In de rooster-

leiding naar de eindbuis bevindt zich een 'stopweerstand' die echter niet op het schema staat
In de collectie komt nog een andere
tweelamps versterker CCH3-2279 voor die op
dezelfde wijze is gebouwd. Het is aannemelijk
dat beide objecten door dezelfde persoon en
omstreeks dezelfde tijd zijn gemaakt
Referentie:
(1). C, 'LEYDS-trolituul-condensatoren' RE jrg.20
nr.17 p.197 (6 nov. 1942).
Datering: 1943.

De bouw op een ruw houten 'chassis' is
redelijk netjes maar de kwaliteit van de
bedrading en de soldeerlassen is abo-minabel. Op het voorpaneeltje staat een keurige
schematekening waarbij in Corver's hand
schrift 'E463 van boven gezien' geschreven
staat.
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Moffenzeef
Tijdens de Duitse Bezetting 1940-1945
was men in Nederland voor een betrouwbare
nieuwsvoorziening aangewezen op de Neder
landstalige uitzendingen van de BBC uit
Londen.
Het toen gangbare omroeptoestel was
ingericht voor ontvangst van midden- en
lange-golf. Het Nederlandstalige nieuws werd
o.a. uitgezonden op midden-golf 373m (804
kHz). Deze frequentie werd zodanig door de
Duitsers gestoord ('jamming') dat het nieuws
volledig onverstaanbaar was.
De moffenzeef was een simpel en betrekkelijk
onopvallend apparaatje waar-mee de stoorzen
der kon worden geëlimineerd. Essentiële on
derdelen in de 'zeef' zijn een middengolfspoeltje met ijzerkern en middenaftakking; een
variabele (mica-) condensator en een potentio
meter van ca. 500k. De spoel, de variabele
condensator en de einden van de potentiome
ter zijn parallel geschakeld. Op deze parallel
schakeling worden twee antennes aangesloten.
Corver rapporteert in Radio Expres van 1945
(1) zijn ervaringen met de "Moffenzeef" (hij
spelt t-t) Antenne 1: "Oost - West gerichte
gordijnroe" Antenne 2: "een capaciteitsvlak
bijv. een zinken kachelplaat of de kachel zelf."
De antenne-aansluiting van het radiotoestel
wordt verbonden met de midden-aftakking van
het spoeltje en het loper-contact van de poten
tiometer. Het uitstemmen van de stoorzender
was een geduldwerkje en werd verkregen door
het gelijktijdig verdraaien van de afstemcondensator en het potentiometer contact.
Over de herkomst van de Moffenzeefschakeling is weinig bekend. Corver verbindt er
de naam van radio-pionier Erik Schaaper aan.
Het is denkbaar dat een eerste aanzet uit het
amateurblad "Radio Bulletin" kwam. Daar werd
reeds in maart 1941 een "Storingvrije antenneschakeling gepubliceerd met de bovengenoenmde ingrediënten. (2)
De "Moffenzeef" werd voor het eerst
onder deze naam beschreven in het door de
Royal Air Force boven bezet gebied uitgewor
pen krantje "De Wervelwind" (3 a,b). Onder
drukking van stoorzenders was ook mogelijk
met een raamantenne maar dit instrument was
aanzienlijk gevaarlijker bij een eventuele huis
zoeking door de Duitse bezetters en, daar
moest iedereen constant op bedacht zijn. Er
moet in Nederland op grote schaal met de
Moffenzeef zijn geëxperimenteerd, gezien de

varianten en bedieningsfoefjes. (4) De schake
ling van het object is ondergebracht in een
AMARILLO sigarenkistje 13 x 91/2 x 21/2 cm.
De gebruikte stekerbussen zijn van een onge
bruikelijk model. Ze komen o.a. ook voor op
twee andere WO-II objecten nl. CCH3-2279 en H
2397. De beide buitenste bussen dienen voor
aansluiting van de antennes: de middelste gaat
naar het radiotoestel.
Op het kistje bevinden zich nog twee
aansluit-klemmen ("mannetjes") waarmee het
lopercontact van de potentiometer naar keuze
al of niet met de midden-aftakking op het
spoeltje kon worden verbonden.
Referenties:
(1) J. Corver: "Uit den strijd tegen de stoorzenders"
RE jrg. 22 nr. 3 p. 17 (28 september 1945)
(2) Aut.? "Een storingvrije Antenne", Radio Bulletin
jrg. 11 nr. 4 p. 104 (maart 1941)
(3a) D. Rollema: "De Moffenzeef uit 1942". Electron
jrg. 48 nr. 12 p. 629 (december 1993)
(3b) idem, "De Moffenzeef krijgt een staartje".
Electron jrg. 49 nr. 2 p. 58 (februari 1994)
(4) Aut.? "Uit den
strijd tegen stoorzenders" RE jrg. 22 nr. 8 p. 58 (7
december 1945)
Daterina: ca 1943

Op het kistje
bevinden zich nog
twee aansluitklemmen ("man
netjes") waarmee
het lopercontact
van de potentio
meter naar keuze
al of niet met de
midden -aftakking
op het spoeltje
kon worden ver
bonden (zie
onder).

Kristalontvanger met sperkring
Kristalontvangst werd na een sluimerperiode van ca. 25 jaar opnieuw actueel toen
in het laatste stadium van de Duitse bezetting
in het nog niet bevrijde deel van ons land de
electriciteits-productie werd gestaakt De ont
vangst was sterk afhankelijk van plaatselijke
omstandigheden. Een goede antenne was
essentieel. Hiervoor werd soms met succes van
het licht-, telefoon-, of radiodistributie-net
gebruik gemaakt vooral als dit 'bovengronds'
was. En getuigeverslag dienaangaande bevindt
zich in het Corver dossier van het museum (1).
Het object 2405 bevat naast de
midden-/langegolf afstemkring (met een
MICRODION spoel) nog een 'sperkring' in serie
met de antenneaansluiting. Het doel hiervan
was om de propaganda zender 'Radio Bremen'
te onderdrukken. De Duitsers gebruikten hier
voor een in 1940 gereed gekomen te Jaarsveld
gesitueerde zender. Hoewel deze op een
middengolf frequentie (758 kHz) werkte werd
hiervan, door de grote sterkte, bij het beluiste
ren van de BBC op 200 kHz soms hinder
ondervonden. Corver vertelt ons dit in zijn
boek 'Radio door zelfdoen' (2). Hoewel dit niet
expliciet wordt vermeld zijn hierin ook nog
andere tijdens de bezetting gebruikte technie
ken verwerkt, (zie ook de noot bij object
CCH3-2331).
De schakeling is ondergebracht in een
ruw houten kistje van 21,5x11,5x9,5 cm. De
bouwstijl komt sterk overeen met met die van
de draagbare ontvanger CCR-2390. De bedra
ding bevat slechts twee -zeer slechte- soldeerlassen. Voor het overige zijn schroefverbin
dingen gebruikt.
.

Referenties:
_
(1) Notitie van G. v.d. Hoef betreffende het gebruik
, j
van het Baarnse bovengrondse radiodistributienet als
antenne voor kristalontvangst in de periode 1944/45.
Corver dossier NAA-Omroep Museum
(2) J.Corver: 'Radio door zelf doen' Paul Brand
Bussum 1946 p.143.
Datering: 1944/45
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De schakeling is ondergebracht in een ruw houten
kistje van 21,5x11,5x9,5 cm. De bouwstijl komt
sterk overeen met met die van de draagbare ont
vanger CCR-2390. De bedrading bevat slechts
twee -zeer slechte- soldeerlassen.
Voor het overige zijn schroefverbindingen gebruikt.
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Kristal ontvanger
Het object is een kristal ontvanger voor
de ontvangst van sterke zenders in het
midden- en lange golf gebied. Het hart wordt
gevormd door een ijzerkernspoel van het fabri
kaat BUDICH type FERO-X. In het kistje waarin
de schakeling is ondergebracht troffen we een
blaadje aan waarop in Corver's handschrift
naar Radio Expres van 1934 wordt verwezen
waarin deze spoel wordt gerecenseerd in de
rubriek 'Wat is er nieuws aan toestellen en
onderdelen?' (1). Op dit blaadje staat ook het
schema getekend.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat het toe
stelletje kort na het verschijnen van de
BUDICH spoel werd gebouwd. Veel aannemelij
ker is dat de bouw in de stroomloze periode
(ca. 1944) aan het einde van de Duitse bezet
ting plaats vond. Het geringe aantal soldeerverbindingen, die ook nog van zeer slechte
kwaliteit zijn, steunt dit alsmede de aanwezig
heid van een lange-golf bereik waarop de tij
dens de bezetting zo populaire Radio Oranje
kon worden beluisterd, (zie ook obj. nr. CCH32240).
De kristaldetector is van een bizondere
geheel gesloten constructie: zowel het aftastcontact als het kristal zelf kunnen afzonderlijk
worden ingesteld. Het bevat geen fabrieksnaam. Er zijn twee antenne-aansluitbussen.
Het toestelletje is in een fraai -van een klapdeksel voorzien- houten kistje gemonteerd dat
oorspronkelijk vrijwel zeker een andere
bestemming had.

Referenties:
(1) 'Wat is er nieuws aan toestellen en onderdelen',
RE jrg.12 nr.46 p.578 (16 nov. 1934)
Datering: 1944

Er zijn twee antenne-aansluitbussen. Het toestelletje
is in een -fraai van een klapdeksel voorzien- houten
kistje gemonteerd dat oorspronkelijk vrijwel zeker
een andere bestemming had.

Kortegolf-voorzetapparaat
Toestelfabrikanten waren er in het
midden van de jaren '30 mee begonnen om
van de tot dan toe gangbare 'rechtuit' ontvan
gers over te gaan op de productie van toestel
len met golflengte-transformatie (superheterodyne) en die dan tevens van een kortegolfbereik te voor-zien. Het doel van een 'voorzet
apparaat' is om een verouderd omroeptoestel
voor midden- en langegolf ook geschikt te
maken voor de ontvangst van stations in het
gebied van 13-100m. De combinatie voorzetapparaat-mg/lg- omroepontvanger functioneer
de dan als een superheterodyne waarbij de
oude omroepontvanger als middenfrequentversterker, detector en als laagfrequentversterker
dienst deed.
RE heeft zich beijverd om ook hier de
zelfbouwer op weg te helpen. In 1927-28 ver
scheen een serie artikelen over het gebruik van
de toen populaire SOLODYNE als 'achterzet'.
(It/m6). Het voorzetapparaat bestond aanvan
kelijk uit een éénlamps kortegolf ontvangertje
dat op de gebruikelijke wijze door terugkoppe
ling tot genereren/oscilleren werd gebracht.
Het fungeerde door gelijkrichting (detectiewerking) tevens als mengtrap.Verstemming van de
genererende lamp ten opzichte van het in
komende kortegolfstation leverde een verschilfrequentie die men binnen het afstembereik
van de Solodyne kon laten vallen.
Door de directe koppeling van de gene
rerende lamp met de antenne werkte het voor
zetapparaat helaas ook als een zendertje. Dit
'stralingsprobleem' zal aanvankelijk- met de ge-

ringe luisterdichtheid op de kortegolf- niet ernstig zijn geweest. Zoals we later zullen zien
werd dit echter tijdens WO-II een gevaarlijk
aspect!.
In 1930 en 1932 verschenen er in RE
verbeterde versies van het voorzetapparaat
waarbij de zelfoscillerende mengtrap door een
schermroosterhoogfrequentlamp werd vooraf
gegaan waardoor de ongewenste straling goed
deels (maar niet geheel!) werd onderdrukt
(7t/m9). In 1936 publiceerde RE een ontwerp
waarin een echte mengheptode werd gebruikt.
(13 en 14). Al met al zal het gebruik van voorzetapparaten in de periode voor 1940 beperkt
zijn gebleven tot enkele enthousiaste en knut
selende omroepluisteraars.
Dit veranderde op slag met de komst
van de Duitse bezetters. Het vanuit Engeland
uitgezonden oorlogsnieuws werd vooral op de
midden- en langegolf door 'jamming' gestoord.
In het kortegolf gebied was veelal wel een on
gestoorde BBC zender te vinden. Het voorzet
apparaat hielp ook nu weer de bezitters van
oude radio's zonder kortegolfbereik. Ook aan
geslotenen op de 'radiocentrale'-die'alleen nog
maar de toegestane zenders doorgaf- konden
op deze wijze hun vaak nog op zolder staande
toestel weer benutten. Vele radioamateurs heb
ben hun vrienden en kennissen destijds op ba
sis van allerlei rommelzolder spullen van zo'n
fel begeerd voorzetapparaat kunnen voorzien.
RE publiceerde in 1941 een ontwerp
voor een eenvoudig voorzetapparaat (15 en
16). In de Corvercollectie bevinden zich twee
nagenoeg identieke apparaten die volgens dit
ontwerp zijn gebouwd. Een foto van het huidi
ge object CCH3-2433 komt als illustratie voor
bij het RE artikel. Het tweede apparaat nr.
CCH3-4009 behandelen wij apart zie aldaar.
In het ontwerp komt slechts één afge
stemde kring voor. Hiermee wordt de frequen
tie van de 'locale oscillator' gevarieerd. Met
drie uitwisselbare ('prik')spoelen wordt het ge
hele kortegolf gebied van ca. 90 tot 13meter
bestreken. De antennekring is aperiodisch (niet
afgestemd). Een van de prikspoeltjes wordt
hier steeds als h.f.smoorspoel gebruikt. Het in
de AKI heptode- menglamp gevormde midHet apparaat CCH3-2433 is keurig gebouwd. Links
onder op het frontpaneel bevindt zich een schakelaar
waarmee de buisvoet aansluitingen worden omge
schakeld zodat naar keuze een AKI of een ACH1 ais
mengbuis kan worden gebruikt.

denfrequentsignaal wordt via een gewone
hf.smoorspoel- ook weer aperiodisch- afgeno
men en naar*het omroeptoestel gevoerd. De
uitgang had een hoge impedantie zodat eigen
lijk alleen toestellen met een hoge ingangsimpedantie zoals de MEGATRON (object nr.CCH31834) als 'achterzet' geschikt waren.
Het tijdstip van de publicatie viel in het
begin van de bezettingsperiode. De RE arti
kelen bevatten geen auteursnaam. Als recht
vaardiging voor de publicatie wordt aange
voerd dat de 'bouw van het toestelletje helpt
om met het superheterodynesysteem ver
trouwd te raken'. Omzichtig worden ook de
gevaren die het bedrijven ervan destijds met
zich meebracht te berde gebracht: De vele
verbindingsdraden met het omroeptoestel
(bemoeielijken het snel wegmoffelen bij een
onverhoopte huiszoeking,) en het ontbreken
van automatische sterkteregeling (in gehorige
huizen was bij de buren het 'zoeken' hoorbaar
door de grote geluidspieken bij het draaien
door sterke zenders). Het toestel kon ook,
ondanks het gebruik van een echte menglamp,
via de antenne het oscillator signaal uitstralen
hetgeen in kortegolfontvangers in de wijde
omgeving fluittonen deed ontstaan: het'stralingsprobleem'. Zelfs het ongewenst uitzenden
van huiskamergesprekken kwam voor! Zie (17).
Het apparaat CCH3-2433 is keurig
gebouwd. Links onder op het frontpaneel
bevindt zich een schakelaar waarmee de buisvoet aansluitingen worden omgeschakeld zodat
naar keuze een AKI of een ACH1 als mengbuis
kan worden gebruikt. Met een schakelaar aan
de achterzijde kan de antenne van het voorzetapparaat worden doorgeschakeld naar het
omroeptoestel voor de normale ontvangst in
het lange of middengolfgebied. Zoals vermeld

toont RE twee foto's van ons object. Deze zijn
gemaakt vóórdat de nu aanwezige omschakelaar van AKI naar ACH1 was aangebracht. De
in RE afgebeelde werktekening is op dit toestel
gebaseerd. Opvallend is het gebruik van -van
klemmoertjes voorziene- onderdelen uit de
jaren twintig. Er komen in het toestel slechts
enkele soldeerverbingingen voor; de meeste
verbindingen zijn met de klemmoertjes.
G.Baron Tindal wordt vermeld als foto
graaf. Wellicht was hij ook de constructeur van
het toestel. Het tweede apparaat obj. nr.
CCH3-4009 is qua opbouw en fabrikaat van de
hoofdonderdelen identiek met het huidige
object, zie ook aldaar.

Referenties:
(1) J.Corver: 'Welk toestel thans te bouwen?' RE
jrg.5 nr.45 p.826 (11 nov. 1927).
(2) Idem Dl.II. RE jrg.5 nr.46 p.843 (18 nov. 1927).
(3) Idem Dl. III. RE jrg.5 nr.47 p.864 -865 (25
nov. 1927).
(4) Idem Dl. IV. RE jrg.5 nr.48 p.882-884 (2
dec.1927).
(5) Idem DI.V. RE jrg.5 nr.49 p.903-905 (9 dec.
1927).
(6) Aut.? 'De Solodyne als middenfrequentversterker'.RE. jrg.6 nr.26 p.478-480. (29 juni 1928).
(7) J.Corver, Ultrakortegolf met den omroepontvanger' DI.I RE jrg. 8 nr.16 p.290-291 (18 april 1930).
(8) Idem Dl.II RE jrg.8 nr 17 p.307-309 (25 april
1930)
(9) Idem Dl.III RE jrg.8 nr.18 p.322-324 (2 mei
1930).
(10) J.Corver en G.J.Eschauzier: 'Met het gewone
omroeptoestel. Goedkoop hulpapparaat voor ultra
kort. Alle golven tot 6 meter bromvrij op wissel
stroom. -Eénknops. - Geen handeffect. - Geen randgehuil'. RE jrg.9 nr.21 p.331-332 (22 mei 1931).
(11) Idem. RE jrg.9 nr.22 p.347-349. (29 mei 1931).
(12) Idem. RE jrg.9 nr.26 p.407-408 (26 juni 1931).
(13) Aut.?: 'Het kortegolfvoorzetapparaat. Als aan
vulling van den omroepontvanger'. RE jrg.14 nr.45
p.543-544 (6 nov. 1936).
(14) Idem. 'Het voedingsprobleem' RE jrg. 14 nr.46
p.557-558. (13 nov. 1936).
(15) Aut.?' Korte-Golf ontvangst met voorzet-apparaat. De eenvoudigste toelaatbare oplossing.' RE jrg.
19 nr.16 p.181-184 (15 aug. 1941).

(16) Idem (slot). RE jrg. 19 nr.17 p. 199-202 (5sept.
1941).
(17) P.M.Bakker, 'De stralende supers van
Vroomshoop'. Aether. Kwartaalschrift van de stichting
nederlands omroepmuseum, nr.31 p.24 (april 1994)
Datering: 1941.

G. Baron Tindal wordt vermeld als fotograaf.
Wellicht was hij ook de constructeur van het toestel.
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Kortegolfvoorzetapparaat
Het apparaat is nagenoeg identiek met
object nr.CCH3-2433; zie ook aldaar. De be
drading en de daarin opgenomen weerstanden
en condensatoren wijken echter sterk af. Men
is geneigd te denken dat dit toestel een proef
model voor het in RE gepubliceerde object
CCH3-2433 is geweest. De zorgvuldige opzet
en uitvoering van de rest spreken dit tegen.
Zoals de aanwezigheid van een zelfde FRELAT
montagebordje, de gegraveerde achterplaat en
de nog zichtbare bevestigingsgaten van de
blokcondensator.
Wij nemen aan dat dit het 'gekanibaliseerde' exemplaar is van twee oorspronkelijk
identieke voorzetapparaten. Er is dan vermoe
delijk wel mee geëxperimenteerd maar dat is
dan achteraf gebeurd. De menglamp in dit ap
paraat is een AK2 (zijcontact type).
Referenties:
Datering: 1941.
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Grofraster
televisor met Nipkowschijf
Televisie met mechanische beeldaftasting was vanaf eind 1929 in ons land te ont
vangen. De uitzendingen vonden plaats via
gewone omroepzenders in het middengolfgebied (BBC Londen 356m) en het langegolfgebied (Zeesen 1635m) en waren uitsluitend als
experimenten bedoeld.
Het videosignaal werd met een gewoon
omroeptoestel ontvangen. Voor een goede syn
chronisatie en voldoende
___
contrast van het glimlampbeld was wel een wat krachtige- !: re eindversterker gewenst.
Er was geen speciaal synchro
nisatie signaal. Tussen twee
beeldlijnen was het video sig- j
naai even nul. Door de op de
motoras geplaatste synchroni- f
^
satie spoelen liep dan geen
stroom. Als op dat moment
één van de nokken van het
synchronisatie tandwiel langs de spoelen liep
werd de motor niet afgeremd. Als er een nok
nog tijdens een beeld-lijn passerde liep er wel
stroom door de sync. spoel en werd de motor
afgeremd.
Door de aftasting van het neonlichtvlakje via de spiraalsgewijze aan gebrachte
gaatjes in de Nipkowschijf was een klein (ca.
25x45mm) beeldje zichtbaar. Dit kon door
maximaal drie personen tegelijk worden aan
schouwd. Het geluid werd door een tweede
zender uitgezonden en vergde dus een apart
ontvangtoestel. Dit alles gevoegd bij de korte
en op ongelegen tijdstippen gepleegde uitzen
dingen maakten dat deze pasgeboren afstam
meling van de 'radio' nauwelijks amusements
waarde had.
De hier te lande verkrijgbare complete
BAIRD TELEVISOR zal dus relatief weinig ko
pers hebben gevonden. Voor de experimen
terende amateurs lag dit anders. Zij konden
met de eventuele hulp van een bevriende
instrumentmaker- op basis van 'odds and ends
en veel geduld een werkend apparaat constru
eren. Evenals bij de pioniersfaze van de radioomroep werden ze hierbij door RE geïnformeerd.
Het eerste bericht over de BBC TV uit
zendingen verscheen begin 1930 (1)- Dit wer
gevolgd door een beschrijving van de de heer
Van Schie van zijn BAIRD ontvanginstallatie (2
t/m 7). In het RE laboratorium bouwden
Corver en Eschauzier een soortgelijk toestel

waarmee een geslaagde demonstratie van de
Londense beelden voor de pers werd gegeven
(8 en 10). Bij het tweede artikel zien we een
foto van ons huidige object CCH4-1066. Het
staat opgesteld op de wandtafel waarop nu de
gehele Corver collectie is opgesteld. Zichtbaar
zijn o.a. ook een SOLODINETTE ontvanger en
het voedingsapparaat CCH4-2222.
Corver heeft er voor gepleit om ook via de
Nederlandse omroepzenders
TV uitzendingen te plegen
(9; 11 enl2). Dit is echter
nooit gerealiseerd.
De RE-TELEVISOR is uitvoe
rig in RE beschreven (13
en 14). Het huidige object
komt overeen met de tele
visor op de RE foto. Het
apparaat stond opgesteld
aan de linker zijde van de
-huidige- rechter Corver
tafel. Dit is goed te zien aan het gaatjes
patroon in de balk boven de schuifdeurtjes.
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Referenties:
(1) J.Corver en G.J.Eschauzier: 'De televisie komt'.
RE jrg.8 nr.8 p.125 (21 feb. 1930).
(2) J.W.A. van Schie, 'Televisie'. RE jrg.8 nr.20 p.355
(16 mei 1930).
(3) J.W.A. van Schie, 'Televisie; de versterker'. RE
jrg.8 nr.21 p.370. (23 mei 1930).
(4) J.W.A. van Schie, 'Televisie; de versterker, ver
volg.' RE jrg.8 nr.22 p.388-389. 30 mei 1930).
(5)J.W.A.van Schie/Televisie; de synchronisatie' RE
jrg 8 nr .23 p.402-404.(6 juni 1930).
(6)J.W.A.van Schie: 'Televisie. RE jrg. 8 nr 24. p.421
(13 juni 1930).
(7) J.W.A. van Schie: Televisie, RE jrg. 8 nr. 28
p.482-483 (11 juli 1930).
(8) J. Corver, 'Televisie met den gewonen omroepontvanger I' RE jrg. 8 nr. 30 p. 516-517 (25 juli
1930).
(9) Aut.? 'De plaats voor televisie in den omroep/RE
jrg.8 nr.31 p.529 (1 aug. 1930)
(10) J. Corver,'Televisie met den gewonen omroepontvanger II' RE jrg.8. nr.31 p.531-532 1 aug.1930)
(11) Aut.? 'Televisie-demonstraties? RE jrg.8 nr.33
p.561 (15 aug.1930)
(12) C(orver):'Televisie in den omroep of erbui
ten?^ jrg.8 nr.37 p625 (10 sept.1930)
(13) J. Corver en G.J.Eschauzier 'Bouw zelf een tele
visor.' RE jrg.8 nr.48 p.822-827.(28 nov. 1930)
(14) J. Corver en G.J.Eschauzier. 'Bouw zelf een tele
visor. De eindversterker . RE jrg.8 nr.49 p.842-845
(5 dec.1930)
Datering: 1930

Laboratorium-voedingsapparaat
Corver's radioactiviteiten spelen zich af
in de hoogtij periode van de 'radiolamp'.
Dit was destijds het enige actieve element
waarmee versterking van hoog- en laagfrequente signalen kon worden verkregen.
Bovengenoemd apparaat is gebouwd ten be
hoeve van experimenten met radiolampschakelingen. Ter wille van een ruime toepas
baarheid zijn vier instelbare positieve (anode)
spanningen en drie negatieve (rooster) span
ningen beschikbaar. De maximale spanning en
stroom bedragen respectievelijk 700Volt en
200milliampere. De opbouw is typerend voor
de amateur van de jaren twintig en dertig.
Alle onderdelen zijn geplaatst op een houten
plank voorzien van twee klampen en een frontpaneel met aansluitbussen en bedieningsorganen. Deze bouwwijze biedt een grote mate van
flexibiliteit. Het vervangen van onderdelen ver
eist slechts het boren van enkele nieuwe gaten
en ook het wijzigen van de bedrading vormt
geen enkel probleem.
Op een foto van 1930 (1) zien we het
object als deel van een experimentele opstelling voor de ont
vangst van de door de BBC uitge
zonden grofraster-televisieprogramma's. Het via twee middengolfzenders (respectievelijk voor
beeld en geluid) uitgezonden pro
gramma werd door Corver voor de
pers gedemonstreerd. Wij ver
onderstellen dat het object door
een van Corver's medewerkers
werd gebouwd.

Referentie:
(1) J.Corver, 'Televisie met den gewonen omroepont- i
vanger' dl II, RE jrg.8 nr.31 p.531-532 (1 aug. 1930) m
Datering: 1930.

Alle onderdelen zijn geplaatst op een hou
ten plank voorzien van twee klampen en
een frontpaneel met aansluitbussen en
bedieningsorganen. Deze bouwwijze biedt
een grote mate van flexibiliteit. Het vervan
gen van onderdelen vereist slechts het
boren van enkele nieuwe gaten en ook het
wijzigen van de bedrading vormt geen
enkel probleem.
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Eindversterker voor grofrastertelevisie
Het object maakte deel uit van een ontvanginstallatie waarmee Corver omstreeks
1930 de Engelse- en soms ook Duitse- grofrastertelevisiebeelden op de middengolf kon
ontvangen. De versterker werd achter een normaal omroeptoestel geplaatst en leverde outputs voor de modulatie van de glimlamp en
voor de bekrachtiging van de synchronisatiespoelen.
Het door de omroepontvanger ge
leverde beeldsignaal werd door een VARLEY
balans ingangstrofo met twee gescheiden
secondaire wikkelingen op twee 'power' trioden
type CUNNINGHAM CX350 gebracht. De inputs
zijn met potentiometers regelbaar De twee synchronisatiespoelen waarmee de snelheid van
de Nipkowschijf kan worden beinvloed zijn di
rect in de anodekring van een triode opge
nomen. In de anodekring van de videotriode is
een in het midden afgetakte laagfrequentsmoorspoel (VARLEY) opgenomen die het mo
gelijk maakt om het apparaat ook als gramofoonversterker te gebruiken.

De schakeling is op een- met klampen
verhoogde- bodemplank van 38x20cm gemon
teerd. Er is alleen een voedingstrafo (SINUS)
voor de gloeidraden. De bedieningsorganen en
(plug)-aansluitingen bevinden zich op een frontpaneeltje van bewerkt EBONIET. De bedrading
is uitgevoerd met het destijds populaire GLAZITE
montagedraad. Een gedeelte van de bedrading
ontbreekt. De schakeling komt globaal overeen
met een beschrijving in RE van 1930 (1 en 2)
waarin echter geen foto van het object voor
komt.
Referenties:
(1) J.Corver en G.J.Eschauzier, 'Bouw zelf een televisor! RE jrg.8 nr.48 p.822-826 (28 nov. 1930).
(2) J.Corver en G.J.Eschauzier, 'Bouw zelf een televisor. De eindversterker' RE jg.8 nr.49 p.842-845 (5
dec. 1930).
Datering: 1930.

De schakeling is op een- met klam
pen verhoogde- bodemplank van
38x20cm gemonteerd. Er is alleen
een voedingstrafo (SINUS) voor de
gloeidraden. De bedieningsorganen
en (plug)-aansluitingen bevinden zich
op een front-paneeltje van bewerkt
EBONIET. De bedrading is uitgevoerd
met het destijds populaire GLAZITE
montagedraad. Een gedeelte van de
bedrading ontbreekt.
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Superregeneratief voorzetapparaat
voor 5-meter ontvangst
Na de grofraster-televisieperiode rond
1930 werd het rond 1935 duidelijk dat, voor
een betere beeldkwaliteit, de mechanische
beeldaftasting plaats moest maken voor electronische aftasting. Dit vergde een veel brede
re frequentieband waarvoor de zend/ontvang
activiteiten van de middengolf naar het metergolven gebied (30MHz en hoger) moesten verhuizen. Het Algemeen Televisie Genootschap
(G.J.Eschauzier, W Metzelaar, H. Stoet, H.
Veenstra en J. Corver) stelde zich ten doel om
door "amateur-actie" het gebruik van de
"meter-golven" te populariseren. De weg die
men voor zich zag was, om via het stimu-leren
van ontvangerbouw te komen tot het installe
ren van relais-zenders voor de omroeppro
gramma's en uiteindelijk tot televisie.
Als eerste aanzet dienden de ontvangst van
zendende amateurs in de 5 meter amateurband (1,2)
Het object 2345 is een éénlamps
"superregeneratieve ontvanger" volgens het
"roosterblokkerings" principe (3). Als laagfrequentversterker en stroombron diende het
toen gangbare 3-lamps toestel. Hiertoe werd
de detectorlamp vervangen door een in de
lampvoet passende aansluitplug van het voor
zetapparaat. Het object is gebouwd op een
stukje triplex van 20 x 10 cm. Het toe
stel werd door een niet genoemde
auteur in RE beschreven (4). De toe
stand van het object komt - behoudens
de niet meer aanwezige lekweerstandhouder - overeen met de foto bij het
RE artikel.

Referenties:
(1) J. Corver: "De Televisie-Expres. Het Algemeen
Televisie Genootschap" RE jrg. 13 nr. 20 p. 305
(17 mei 1935)
(2) Aut.?: "Wat kunnen wij als amateurs gaan doen?
Mededeling van het Algemeen Televisie Genootschap.
RE jrg. 13 nr. 20 p. 313 (17 mei 1935)
(3) CCH3-2331
(4) Aut?: "Vijf meter ontvangst met hulpapparaat bij
den omroepontvanger. Uit het laboratorium van het
Algemeen Telvisie Genootschap RE jrg. 13 nr. 24 p.
368 (14 juni 1935)
Datering: 1935
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Het object 2345 is een éénlamps "superre
generatieve ontvanger" volgens het "roos
terblokkerings" principe (1).
Als iaagfrequentversterker en stroombron
diende het toen gangbare 3-lamps toestel.
Hiertoe werd de detectorlamp vervangen
door een in de lampvoet passende aan
sluitplug van het voorzet-apparaat.
Het object is gebouwd op een stukje tri
plex van 20 x 10 cm.
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Schakeling met DRALOWID KOMBINATOR
In 1929 verscheen de DRALOWID
KOMBINATOR op de markt (1-2). De Kombinator is een bakelieten doosje met een lampvoet en aan de binnenzijde een aantal klemstripjes waarin passende weerstanden en con
densatoren kunnen worden geplaatst.
Het geheel vormt dan een complete weer
sta ndsversterker (type I); een detector (type
II) of een hoogfrequent versterker (type III).
De Kombinator is feitelijk een 'Integrated
Circuit' avant la lettre.
In de Kombinator van het object be
vindt zich één weerstand en is hier dus slechts
als lampvoet gebruikt. De schakeling is een
weerstandsversterker met een indirect verhitte
triode. De waarden van de koppel-elementen
in de roosterkring zijn ongebruikelijk nl. 2uF
(microFarad)/250 k. Wij concluderen dat de
schakeling voor meetdoeieinden werd gebruikt.
Het object is op een multiplex grondplankje van 20 xl2fi cm gebouwd. Er zijn twee
ebonieten paneeltjes voor het aansluiten van
de voedingsspanningen en (vermoedelijk) een
mA meter in de anodekring. Aan de achterzijde
is een aansluitstrip aangebracht met contact
pennen voor het aansluiten van een hulpschakeling. De bedrading is met rood GLAZITE
uitgevoerd.
Bij de gloeistroom-pennen van de aan
sluitstrip staat '-20 +20'. Dit zou er op kunnen
wijzen dat een indirect verhitte triode van het
type B2038 werd gebruikt waarvan de gloeidraad dan kennelijk met gelijkstroom werd
gevoed; ook dit wijst op een meetschakeling.

Referenties:
(1) 'Prijscouranten enz/ RE jrg. 7 nr.43 p.874 (25
oct. 1929)
(2) 'Wat is er nieuws aan toestellen en onderdeden?'
RE jrg. 7 nr.52 p.1075 (27 dec.1929).
Datering: ca. 1935.
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Het object is op een multiplex grondplankje van
20 xl2fi cm gebouwd.
Er zijn twee ebonieten paneeltjes voor het aan
sluiten van de voedingsspanningen en (vermoedelijk) een mA meter in de anodekring.
Aan de achterzijde is een aansluitstrip aange
bracht met contact pennen voor het aansluiten
van een hulpschakeling.
De bedrading is met rood GLAZITE uitgevoerd.
I
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Lampvoltmeter
De Corver collectie bevat 5 lampvoltmeters. In volgorde van publicatie zijn dat:
CCL-2218 (1934), CCL-2317-4192 (1935),
CCL-2296 en CCL-2293 (1938). Het huidige
object is dus het oudste. Op het deksel bevindt
zich een label met een calibratieschaal en een
(moeilijk leesbare) tekst in Corvers(?) hand
schrift. Hierin wordt verwezen naar RE 1934
nr. 11. Het betreffende artikel (1):
'Lampvoltmeter op het net; zonder stabilisatie,
enkel met gloeistroom transformator' is onder
tekend door M.J.C.M. en verschenen in de
rubriek 'Kortegolf Expres. De schrijfstijl sugge
reert dat het stuk door Corver werd geschre
ven. Dit geschiedde ook bij het door
'Experimenter' ondertekende artikel over het
'Plaatstroom apparaat voor meetspanningen'
(CCL-2369) dat eveneens in de Kortegolf
Expres rubriek verscheen. Het is denkbaar dat
- tijdelijke - medewerkers van het RE-laboratorium de bouw verzorgden en dat Corver er een
artikel in RE over schreef, maar er niet zijn
naam aan verbond.
Het apparaat is gebouwd in een meta
len doos met klapdeksel afkomstig van een
apparaat van de 'Gesellschaft für Drahtlose
Telegraphie type HB 148a'. De schakeling komt
overeen met de beschrijving in het RE artikel
maar is wel een voedingstrafo voor
de plaatspanning aanwezig, in plaats
van directe netvoeding.
Op het deksel staat een
schaal van 0-14V (wisselspanning)
getekend die ook in het RE artikel
voorkomt. De aanduiding
'Lampvoltmeter 127V' komt o.a. ook
voor op object CCL-2317.
Aangetroffen onderdeel mer
ken zijn STYLE (seleengelijkrichter)
en GR (voedingstrafo). Er is GLAZITE
-• .
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montagedraad gebruikt. Volgens het deksellabel diende - evenals bij 2317 - ook deze
lampvoltmeter met een BULGIN meter gebruikt
te worden.
Referenties;
M.J.C.M.: 'Lampvoltmeter op het net; zonder stabili
satie, enkel met gloeistroom-transformator'
RE jrg.12 nr 11 p. 42-43 (16 maart 1934) rubriek
'Kortegolf Expres'.
Datering: 1934.

Het apparaat is gebouwd in een metalen doos met
klapdeksel afkomstig van een apparaat van de
'Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie type HB
148a'. De schakeling komt overeen met de beschrijving in het RE artikel maar is wei een voedingstrafo
voor de plaatspanning aanwezig, in plaats van directe netvoeding.
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Zwevings audiogenerator
Het object is een generator voor sinus
vormige trillingen tot ongeveer 20kHz en ge
baseerd op het 'zwevings' principe. Hierbij
wordt de output van twee hoogfrequentoscillatoren (één vast en een variabel) samenge
bracht in een mengschakeling. (Niet lineaire
versterker). De mengproducten bevatten onder
andere de verschilfrequentie; deze wordt door
filtering afgescheiden en verder versterkt. Een
soortgelijk instrument werd in 1935 in RE
gepubliceerd (1 en 2).
Het object CCL-2219 wijkt hiervan ech
ter in belangrijke mate af. De schakeling van
de oscillatoren is volgens MEISSNER (met
afgestemde anodekring) in plaats van COLPITTS zoals in het in RE beschreven ontwerp.
Ter vermindering van meetrekeffecten bij klei
ne frequentie verschillen (lage output frequen
ties) is de vaste oscillator van een bandfilter
voorzien. In het RE ontwerp was dit- even-als
bij de variabele oscillator- een enkelvoudige
kring.
De gebruikte materialen en onderdelen
stammen uit de tweede helft van de jaren '20:
direct verhitte trioden, (o.a. A415), mica con
densatoren van PILOT en MANENS, PILOT en
MICROGRAD instelvarco's en DRALOWID klemschroefweerstanden. In de bedrading vinden
we vierkant montagedraad en GLAZITE.
Elke oscillator is ondergebracht in een
combinatie van een aluminium bus en een
afschermdoos. Dit is gedaan om capacitieve
koppelingen te voorkomen welke weer tot meetrekprobemen zouden kunnen leiden. De spoe
len zijn in 'schijvenwikkeling' uitgevoerd. De
spoellichamen zijn voorzien van een schroef
draad en gemonteerd op ebonieten draadstangen. Door verdraaien kan de gewenste onder
linge koppeling worden ingesteld. De mengtrap

i:

en het bijbehorende low-pass filter zitten ook
weer in een afschermdoos.
De verschillende 'modules' zijn samen
gebouwd op een uit houten balkjes samenge
steld frame. De afmetingen zijn 27x45x20cm.
Qua opzet en constructie mag het voor die tijd
een geavanceerd apparaat genoemd worden.
Referenties:
(1) Aut.? 'Goedkope toongenerator. De toepassing
van dit instrument.' RE jrg.13 nr. 4 p.54-55 (25
jan.1935
(2) Aut.? 'Een goedkope toongenerator. De bouw van
het apparaat, (slot)', RE jrg.13 nr. 5 p.69-70 (1
feb.1935)
Daterino: 1935.
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De verschillende 'modules'zijn samenge
bouwd op een uit houten balkjes samen
gesteld frame. De afmetingen zijn
27x45x20cm. Qua opzet en constructie
mag het voor die tijd een geavanceerd
apparaat genoemd worden.
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Versterkertrap met instelbare versterking
Bovengenoemd object werd in de
'grote collectie' aangetroffen. Bouwstijl en toe
passingsmogelijkheid duiden erop dat het uit
het RE-laboratorium afkomstig is en dus tot de
Corver Collectie behoort.
De schakeling omvat een versterkingstrap met een AF2 waarvan de anodeweerstend in drie stappen tussen 10- en 50 Kohm
instelbaar is overeenkomend met een versterkingsvariatie met een factor 5.
Opvallend zijn de kleine ontkoppel-C
over de kathode weerstand (0,lmF ) en de
zeer grote koppel-C
(2mF ) aan de uitgang. Met een keuzeschakelaar aan de voorzijde kan voor O(nversterkt)
en V(ersterkt) worden gekozen.
Het apparaat heeft een eigen voeding
gebaseerd op een 'WECO' voedingscombinatie
en een enkelvoudige gelijkrichtbuis type 373.
Het is denkbaar dat het object voor
grofraster televisie-experimenten heeft
gediend.
Referenties:
Datering: ± 1930
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Transitron-oscillator
Bij object CCL-2244 beschrijven wij de
in 1924 door Numans en Roosenstein bedachte
generatorschakeling waarmee wisselspannin
gen tussen het hoorbare gebied en ca. 20 Mhz
kunnen worden opgewekt.
De hierbij gebruikte radiolamp is een
tetrode met een zogenaamd ruimteladingsrooster. Dit lamptype dat o.a. ook als 'modulateur-bigrille' in Franse superheterodynes werd
gebruikt geraakte na 1935 in onbruik zodat de
productie werd gestaakt. Bij radioamateurs die
de Numansgenerator als afregel/testgenerator
bleven gebruiken ontstond behoefte aan een
gangbare lamp als vervanging.
De oplossing kwam uit Amerika waar
de N/R-generator onder de naam 'Transitron'
als tijdbasis voor oscillografen werd toegepast.
Deze was op een penthode gebaseerd. Hierbij
werd het stuurrooster met de kathode verbon
den en fungeerde het schermrooster als ruimteladingsrooster terwijl het remrooster nu als
stuurrooster fungeerde. In het RE-lab werd
een schakeling met de batterijpenthode KF2
uitgewerkt welke goeddeels als vervanger van
bijvoorbeeld de oude A241 kon dienen.
Het object CCL-2233 is de proefschakeling die
hiervoor werd gemaakt.

Referentie:
J.C(orver): 'De Transitron- oscillator; een Numans
generator met een moderne penthode' RE jrg.17
nr.12 p.185-187 (16 juni 1939).
Datering: 1.Q3Q.

U'

Instelcondensator
Het object is een variabele condensator
die wordt gevormd door één vaste en één be
weegbare schijf. De diameter van deze -rondeschijven is 14 cm. Met behulp van een schroefspindel kan de onderlinge afstand en hiermee
de capaciteit worden gevarieerd. Kleine capaciteits veranderingen kunnen worden ingesteld.
De berekende maximum capaciteit is ongeveer
50 pF bij een minimale onderlinge afstand van
3 mm.
De condensator op zich is een instrumentmakers-werkstuk. De inbouw is amateu
ristisch op een pertinax bovenblad en een hou
ten frame.
We moeten aannemen dat ook dit
object in het RE-lab. dienst heeft gedaan.
Referenties:
Datering: ca. 1935
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Numans-Roosensteingenerator
Voor experimenterende radioamateurs
was (en is !) het bezit van een generator welke
een signaal met een bekende frequentie kan
opwekken van grote waarde. Bij de eerste ont
wikkelingen van de kortegolven bij voorbeeld
waarbij in het gebied beneden 200m nog nauwelijks zenders werkzaam waren was een sim
pele signaalgenerator onontbeerlijk voor de afregeling van zelfbouwontvangers en zenders.
Hetzelfde geldt voor de latere superheterodyne
ontvangers waarvan het middenfrequent
gedeelte op een bepaalde frequentie moest
worden afgeregeld.
De 'Numans-Roosensteingenerator' was
hiervoor geliefd om twee hoofdredenen: In te
genstelling tot de gangbare lampgeneratoren
was slechts één-onafgetakte- spoel benodigd.
En bovendien kon de in de N/R generator ge
bezigde 'ruimteladingsrooster-lamp' met een
lage (10 tot 20 volt) anodespanning werken.
Dit betekende dat de normale insteekspoelen
van de ontvanger konden worden gebruikt en
dat de anodespanning uit enkele in serie ge
schakelde platte batterijen kon worden betrok
ken.
De werking van de N/R-generator
berust niet op terugkoppeling maar op 'negatieve-weerstand'. Dit is een eigenschap van de
ruimteladingsrooster-lamp. In een hiermee
verbonden afgestemde kring kan een oscil
lerende kringstroom op gang worden gehouden
omdat de normale verliezen in de kring worden
gecompenseerd door de negatieve weerstand
van de lamp. Voor een gedetailleerde beschrij
ving van de werking wordt verwezen naar (1)
van de bijgevoegde litteratuurlijst.
Het principe van de N/R generator
werd in 1924 kort na elkaar door twee jonge
Nederlandse ingenieurs J.J.Numans (2) en
H.O.Roosenstein (3) ontdekt. Het toestel in de

Corvercollectie is geheel volgens de aanwijzin
gen van Numans opgebouwd: de spoel kan ten
behoeve van het koppelen met het af te rege
len toestel of kring in horizontale of verticale
stand worden geplaatst; de mate van oscil
leren kan worden ingesteld met de gloeistroomregelaar; het al of niet oscilleren kan worden
gecontroleerd met een koptelefoon of milliamperemeter; de waarde van de lekweerstand is
instelbaar en er is tenslotte een aansluitmoge
lijkheid voor een externe modulatiespanning.
Het object werd in RE van 31 mei 1934
beschreven (4). De foto bij het artikel komt over
een met de huidige toestand. Ten tijde van de
RE publicatie was het toestel reeds ca. 10 jaar
op het RE lab in gebruik.
De bouwwijze is zoals destijds gebrui
kelijk op een bodemplank (breadboarding). Op
de foto bij het RE artikel zijn ook de 'kleine 2volts accu' en de "droge batterij van 15 a 22
l/2volt' zichtbaar. De in het object aanwezige
beugel tegen de rechter zijwand komt voor op
het afgebeelde bouwplan en diende als klem
voor de accu.
Referenties.
(1) P.M.Bakker, 'Van een aandoénlijk kastje naar 40
jaar ruimteladingsroosterlampen' Radio Historisch
Tijdschrift jrg. 13 nr.3 p.76;nr.4 p.116 (1990); jrg.14
nr.1 p.9 en nr.2 p.42 (1991).
(2) J.J.Numans, 'Een nieuwe lampgenerator voor
hoog- en laagfrequente wisselstromen'. Radio Nieuws
jrg.7 nr.2 p.39-48 (1-2-1924) en Radio Nieuws jrg.7
nr.3 p.99-105 (1-3-1924)
(3) H.O.Roosenstein, 'Het éénspoel-zwevingstoestel'
Radio Nieuws jrg.7 nr.14 p.117-123 (1-4-1924)
(4) Aut.? ' De Numans-Roosenstein Generator; Een
universele golfmeter en meetzender, ook moduleerbaar' RE jrg.13 nr.22 p.339-341 (31-5-1935).
Datering: 1925.
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Numans-Roosenstein generator
met aperiodische-regeneratieve versterker
;
Bij object nr.CCL-2242 hebben wij de
achtergronden van bovengenoemde schakeling
besproken. Het huidige object bestaat uit drie
deelschakelingen:
A. Een rond een TELEFUNKEN RE26
dubbelroosterlamp gebouwde N/R-generator
voor het midden- en lange-golf gebied; bij de
afstemknop bevind zich een handgeschreven
kaartje met een golflengte calibratietabel voor
honingraatspoelen nr.300 en 75.
B. Een aperiodische versterkertrap
met een TUNGSRAM lamp P430. In het roos
ter/anode circuit hiervan is een kleine spoel
(2x5 windingen) opgenomen die op een kogelgewricht is gemonteerd. Een instelbaar deel
van van de versterkte hoogfrequentspanning
kan met behulp van een kleine variabele con
densator naar het rooster worden terugge
voerd voor regeneratieve versterking.
C. Een gestabiliseerde netvoeding
bestaande uit een voedingstrafo, gloeistroomtrafo, een neonstabilisator en een afvlakschakeling. Het is aannemelijk dat de versterker
trap voor een aantal doelen heeft gediend. Het
voornaamste zal zijn geweest dat met de
bewegelijke spoel een magnetische koppeling
met een te onderzoeken kring of schakeling
tot stand kon worden gebracht. De ver
sterkertrap maakte het ook mogelijk dat het
samenstel, in tegenstelling tot de enkele N/Rgenerator, enig vermogen kon leveren. Ten
slotte leverde de versterking- naar wij aanne
men- ook nog harmonischen voor metingen bij
hogere frequenties.

Het apparaat is gebouwd in een zwart
houten kastje dat voordien als behuizing voor
een SECANODE plaatstroomapparaat dienst
deed.
Referenties:
zie CCL-2242
Datering; omstreeks 1925.

Opstelling voor het meten van stoorstraling
bij radioontvangers
Radioontvangtoestellen kunnen hoog
frequente signalen uitstralen. Bij de oude
'rechtuit' toestellen geschiedde dit bij het ge
bruik van de terugkoppeling tot voorbij de
'rand van genereren'. Bij superheterodyneontvangers komt het stoorsignaal van de hulposcillator waarmee de golflengtetransformatie
wordt bewerkstelligd.
Ook wanneer maatregelen worden
getroffen om straling te voorkomen (afscher
ming; gebruik van HF-penthoden) kan een stra
lingssignaal aan de antenne-ingang van een
toestel aanwezig zijn. Met een aangesloten an
tenne kan de stoorstraling worden uitgezonden
en in naburige toestellen hoorbaar worden.
De stoorstraling van supers werd een
probleem bij het op grote schaal luisteren naar
de verboden Engelse kortegolfzenders tijdens
de Duitse bezetting (1)
Het object CCL-2262 is de volgens art.
64 van het Radio-Reglement van 1933 voor
geschreven kring waarmee de ingang van het
toestel moet worden afgesloten bij het meten
van de stoorspanning. Deze moet dan kleiner
dan 50 mV zijn (2). Het object is opgebouwd
uit een (zelfgewikkelde) draadweerstand, een
spoel van katoenomwikkelde draad op een kar
tonnen koker, een Micamold condensator en
een lichtnet-steker.

Referenties:
(1) P.M.Bakker, 'De stralende Supers van
Vroomshoop', Aether nr.31 p.24 (april 1994).
(2) Aut.?, 'Wijziging Radioreglement. Stralende toe
stellen verboden7. RE jrg.11 nr.49 p.695 (8 dec.
1933)
Datering: 1933.

Spoelkwaliteit (Q) meter
Een- in een radioontvanger- gebezigde
afstemspoel wordt gekarakteriseerd door drie
fundamentele grootheden nl. de coëfficiënt van
zelfinductie (in Henry) , de eigencapaciteit (in
Farad) en de verliesweerstand (in Ohm).
In combinatie met een afstemcondensator vormt een spoel een 'slingerkring' waar
van de eigenfrequentie wordt bepaald door de
zelfinductie van de spoel en de capaciteit van
de afstemcondensator .
De verliesweerstand is bepalend voor
de met de kring te bereiken 'scheidingsscherpte' en 'spoelversterking' (samengevat als spoel
kwaliteit en uitgedrukt als de Q-factor van de
kring waarbij er vanuit wordt gegaan dat alle
verliezen in de spoel zetelen).
Het object CCL-2266 werd gebruikt
voor het testen van spoelen voor wat betreft
de spoelkwaliteit. Te dien einde werd door
middel van een substitutie-meting de verlies
weerstand gemeten. Deze meting komt er op
neer dat men meet welke ohmse weerstand
dezelfde kringstroom teweeg brengt als in de
meetkring beurtelings de te meten spoel (in
serie met een afstemcondensator) en een be
kende weerstand worden geschakeld.
Het object is opgebouwd uit omroepontvanger onderdelen zoals deze rond
1935 in zwang waren.
De constructie is weer op een houten
grondplank met pertinax frontplaat.
Aan de afwerking is weing tijd besteed.
In RE nr.10 van 1934 (1) komt
een verslag voor van een bijeenkomst
van de Haagse af-deling van de NVVR.
J.Corver en W.Metzelaar demonstreer
den hier spoelmetingen volgens de

substitutie methode. Speciaal vermeld wordt
de in het apparaat toegepaste vergelijkingsweerstand volgens het ontwerp van W. Metzelaar en vervaardigd door G.Eschauzier.
Het object CCL-2266 bevat een in secties ge
wikkelde draadweerstand. Door een vernuftige
schakeling worden steeds twee secties met
tegengestelde wikkelrichting parallel gescha
keld. De resulterende impedantie is dan nage^ m
noeg ohms hetgeen voor een correcte meting
i] Xj 1
essentieel is. Wij concluderen dat dit object
U. S^j
o.a. voor de Haagse demonstratie heeft ge
diend.
Referentie:
(1) Aut? 'Metingen aan spoelen. Verslag van een le
zing met demonstratie gehouden door J.Corver en
W.Metzelaar' RE jrg.12 nr.10 p.105 (9 maart 1934).
Datering: 1934.

Het object is opgebouwd uit
omroepontvanger onderdelen zoals
deze rond 1935 in zwang waren.
De constructie is weer op een hou
ten grondplank met pertinax front
plaat. Aan de afwerking is weing
tijd besteed.
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VHF-Generator
Het begin van de radio-omroep met fre
quentie gemoduleerde (FM) zenders in het ge
bied van de Very High Frequencies (VHF) lag
voor ons land in 1948. Proefuitzendingen von
den plaats vanuit Hilversum (NSF), Scheveningen (PTT) en Eindhoven (Philips).
Corver was geen voorstander van het
invoeren van FM omroep. Hij voorzag evenwel
dat FM voor de radioamateur een nieuwe uit
daging zou gaan betekenen en deed dus proef
jes met een zelfbouwgenerator voor het VHF
gebied. De gedachte was dat een 'hoogfre
quente duimstok' voor de beginnende VHF
amateur een eerste vereiste zou zijn.
Het apparaat is in de beste Corver-traditie ge
bouwd uit hout van een pakkist plus een aantal
courante onderdelen uit de rommelkist.
De hieruit voortgekomen artikelen in
RE (zie referenties) betreffen voornamelijk aan
wijzingen voor het verkrijgen van een enigs
zins betrouwbare frequentie ijking met behulp
van Lecherleidingen. Voor ontvangst proeven
gebruikte Corver de uit 1935 stammende
5 meter ontvanger (ons object CCH2-2265).
Onverklaarbare verschijnselen deden zich met
de generator voor toen aan het oscillerende
apparaat een hoofdtelefoon werd verbonden.
Naar ons beste weten is de VHF-generator het laatste door Corver gebouwde en
beschreven apparaat.

De Corver collectie bestrijkt dan de periode
1914 (vonkzend-ontvanger object nr.CCHl2236) tot en met 1948.
Referenties:
(1) C(orver), 'FM uitzendingen in Nederland. Zullen
wij er met een super-regeneratief ontvangertje
oplostrekken?' RE jrg.25 nr.2 p.13-15 (16 jan.
1948).
(2) C(orver), 'Op verkenning tussen 50 en 200
megahertz. De ijking van de klikgolfmeter.' RE jrg.25
nr.4 p.43-46 (20 feb. 1948).
(3) C(orver), 'In het gebied waar men golflengten
meet met een maatlat' RE jrg.25 nr.6 p.65-66 (10
maart 1948).
(4) C(orver), 'Ervaring opdoen met FM is nuttig. Een
volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst'. RE jrg.25
nr.9 p.100 (7 mei 1948)
Datering: 1948
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Het apparaat is in de beste Corver-traditie
gebouwd uit hout van een pakkist plus een
aantal courante onderdelen uit de rommel

kist.

Meter voor laagfrequente wisselstromen
Het object is opgebouwd uit een Bulgin
lOOmA meter en een seleen (?) brugcel.
Het meetbereik is 5 tot 115mA. Voor een
hedendaags oog lijkt de toepasbaarheid zeer
beperkt. Het werd wellicht voor één, veelvuldig
voorkomende meting gebruikt waarbij het klei
ne bereik geen bezwaar vormde.
Het voorwerp werd in 1993 vanuit de
grote collectie aan de Corvercollectie toege
voegd. Reden om dit te doen waren de twee
calibratie tabelletjes die in het kastje werden
aangetroffen. Zij zijn geschreven op de achter
zijde van twee blaadjes van een omlegkalender
van de Fa. Grammont van het jaar 1931.
In het Corver dossier bevinden zich identieke
blaadjes in hetzelfde handschrift.
Het kistje waarin de meter is gebouwd
is vermoedelijk voor een kaartsysteempje
gefabriceerd. Het bevat een naamplaatje
'Advance'.
Referenties:
geen .
Datering: 1931.
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VHet kistje waarin de meter is gebouwd is vermoede
lijk voor een kaartsysteempje gefabriceerd. Het
bevat een naamplaatje 'Advance'.
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Lampvoltmeter
Van de vier lampvoltmeters in de
Corvercollectie (CCL-4192,CCL-2317,CCL-2296
en CCL-2293) is het huidige object het jongste.
In vergelijking met de vroegere apparaten is
het ook gecompliceerder. Het werd beschreven

Referenties:
(1) J.L.Leistra, 'Lampvoltmeters; slot' RE jrg.17 nr.2
P-25"27 (20 jan. 1939).
^ Aut'?/ Het metfn van gelijkspanning met den
’^Pvoltmeter' RE jrg.17 nr.20. p.319-320 (20 oct.

als afsluiting van een serie artikelen door
J.L.Leistra in RE over het ontwerpen van lamp
voltmeters. (1).
Het bevat twee trappen: a. Een door
middel van een kathodeweerstand van enkele
Megohms nabij het afknijppunt ingestelde 'plaatdetector'. b.Een kathodevolger die de met de
meetspanning variërende spanning op de
kathode van de plaatdetector meet. Er kon zo
wel gelijk- als wisselspanning mee worden ge
meten. Bij de oorspronkelijke versie moest
echter de min van de te meten spanning aan
massa liggen. Dit was een beperking. Er kon
den bijvoorbeeld geen AVR spanningen mee
worden gecontroleerd.
In het object is een listige modificatie
verwerkt die G.J.C.Donk uit Delft heeft aange
dragen. (2). De min/massa-klem krijgt een po
sitieve voorspanning. Als de negatieve span
ning op de- niet geaarde- ingangsklem kleiner
is dan de voorspanning kunnen ook negatieve
spanningen met 'plus aan massa' worden ge
meten.
Het object is in Corverstijl gebouwd.
Het houten kastje is van een zeepkistje afkom
stig terwijl de pertinax bovenplaat- vermoe
delijk met een metaalzaag en zonder verder
bijwerken- uit een grotere plaat is gezaagd.

Datering: 1938.
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Het object is in Corverstijl gebouwd.
Het houten kastje is van een zeep
kistje afkomstig terwijl de pertinax
bovenplaat- vermoedelijk met een
metaalzaag en zonder verder
bijwerken- uit een grotere plaat is
gezaagd.

Lampvoltmeter
Chronologisch is deze uit april 1936
stammende lampvoltmeter de derde lampvolt
meter in de collectie. Voorgangers waren obj.nr.
CCL-4192 en CCL-2317. Bij CCL-4192 geven
wij een uiteenzetting over het 'hoe en waarom'
van lampvoltmeters.
Het huidige object berust weer op roosterdetectie en heeft dus een teruglopende
meterschaal. Het ontwerp is met een minimum
aan onderdelen uitgevoerd. Een triodelamp
wordt op de anode met een uit een trafo betrok
ken 50Hz spanning gevoed. De anodestroom
bestaat dus uit pulsen met een frequentie van
50Hz.
Aanleiding tot het ontwerp was een
publicatie in het Duitse amateurtijdschrift
'FUNK'(l). In de daarin voorgestelde schake
ling werd een 50Hz. wisselspanning eveneens
gebruikt om tijdens stroomdoorgang in de anodekring gelijktijdig het rooster negatief te
maken en zo anodedetectie te bedrijven.
Er was echter niet onderkend dat tijdens de
positieve periode het rooster een flinke stroom
trok hetgeen zeer wel tot het vroegtijdig sneu
velen van de lamp zou kunnen leiden en bo
vendien de te meten kring belastte.
De RE-schakeling (2) werkte zonder
voorspanning op het rooster (roosterdetectie).
Het systeem bleek consequenties te hebben.
Het aanleggen van meetspanningen met fre
quenties van 25-50-100-150-200-250-300 en
400Hz gaf aanleiding tot interferentie verschijn
selen in de vorm van trillen van de meterwijzer. Calibratie van het instrument moest met
behulp van een toongenerator. Maar de interfe
renties konden worden gebruikt om een (zelfbouw-)toongenerator te ijken (3).

Het instrument is op een multiplex
grondplankje gebouwd met drie opstaande
schotjes respectivelijk voor de ingangsbussen,
de aan te sluiten miHiampèremeter en de re
gelbare metershunt. Hiermee werd met kortge
sloten ingangsklemmen de meter op volle uit
slag ingesteld. De gebruikte onderdelen waren
ten tijde van de bouw al overjarig zoals de
voedingstrafo voor enkelfazige gelijkrichting
van het merk MONOPOLE, de MIKAFARAD rolcondensatoren met de waarde aanduiding in
centimeter en met schroefaansluitingen en de
weerstanden van het merk SATOR en GIVRITE.
Al met al voor de toenmalige serieuze amateur
een nuttig bouwproject.
Referenties:
(1) Aut.?'Eenvoud is niet steeds het ware, Amateurlampvoltmeter met bedenkelijke eigenschappen, Hoe
men het wel moet doen' RE jrg.14 nr.17 p. 199-200
(24 april 1936).
(2) Aut.? 'De goedkoopste amateur-lampvoltmeter.
Wenken betreffende de uitvoering' RE jrg.14 nr.18
p.209-210 (1 mei 1936).
(3) C(orver) 'Een lampvoltmeter als frequentiemeter
' RE jrg.21 nr.8 p.61-62 (16 april 1943)
Datering: 1936
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Het instrument is op een multiplex grondplankje
gebouwd met drie opstaande schotjes respectivelijk
voor de ingangsbussen, de aan te sluiten milliampèremeter en de regelbare metershunt Hiermee
werd met kortgesloten ingangsklemmen de meter
op volle uitslag ingesteld.
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Audiogenerator
Voor het opwekken van sinusvormige
laagfrquente testsignalen was in de jaren '30
een toongenerator volgens het zwevingsprincipe het gebruikelijke instrument. Een goed
voorbeeld hiervan is het object CCL-2219 van
de Corver-collectie. Door de gecompliceerde
opzet van een dergelijk apparaat lag het bezit
ervan buiten het bereik van de doorsnee zee
bouwende amateur. Echter in 1934 beschreef
RE (1) hoe men met behulp van een gangbare
balans-uitgangstrafo en de voor de amateur
vertrouwde Hartley oscillator schakeling een
audiogenerator voor een aantal vaste frequen
ties kon bouwen.
Het object is de uitwerking van twee in
RE afgebeelde basisschema's. Het frequentiebereik is verder uitgebreid door het parallel
schakelen van gedeelten van een afgetakte
laagfrequentsmoorspoel en verschillende ca
paciteiten aan de basis Hartleyschakeling met
de balanstrafo. De montage is weer op de ge
bruikelijke grondplank. De bouwstijl is strak en
degelijk. We moeten concluderen dat het door
een van Corver's medewerkers werd gemaakt.
(G.Eschauzier?).
Een schematekening en verwijzing naar
RE bevinden zich aan de onderzijde van de
montageplank. Het frequentiebereik loopt van
100 tot 1400 Hz.

. Referentie:
(1) Aut.(?) 'Eenvoudige toongenerator voor lage fre
quenties, proeven met den amateur oscillograaf' RE
jrg.13 nr.52 p.743 (27 dec.1935).
Datering: 1935.
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De montage is weer op de gebruike
lijke grondplank.
De bouwstijl is strak en degelijk.
We moeten concluderen dat het door
een van Corver's medewerkers
werd gemaakt.

Brug van Wheatstone
Zoals ook bij object nr CCL-2304 uiteen
wordt gezet viel het bouwen van meetbruggen
binnen het bereik van de serieuze amateur.
De bouw vergde enkele onderdelen die door
gaans uit de rommelkist betrokken konden worden alsmede enig eenvoudig mechanisch werk.
De Wheatstonebrug is de basisbrugschakeling.
Hiermee kunnen onbekende weerstanden ge
meten worden. De brugschakelingen waarmee
zelfinductie/capaciteit of complexe impedanties
kunnen worden gemeten zijn hiervan afgeleid.
Zie bijvoorbeeld nr. CCL-2304: een brug voor
het meten van zelfinducties.
Het object bestaat uit twee triplex zij
paneeltjes met aansluitbussen/klemmen en
een frontpaneel van gevlamd pertinax. Hierop
bevindt zich een geijkte schaal van een varia
bele weerstand van het fabrikaat GENERAL
RADIO. Naast deze variabele weerstand zijn er
voor een Wheatstonebrug nog twee vaste
weerstanden met een bekende waarde nodig.
Deze zijn niet ingebouwd maar werden in de
daartoe bestemde bussen 5-6-7 gestoken.
Hiervoor werd -naar wij vermoeden- object nr.
CCL-2308 gebruikt; zie aldaar.
Naast de basisbrugschakeling is een
kennelijk later nog aangebrachte uitbreiding
aanwezig in de vorm van een batterijhouder
voor een 1.5V monocel en twee Heybroek aansluitklemmen. Het doel hier van is ons niet
duidelijk. Het object CCL-2302 vertoont qua
bouwstijl een grote overeenkomst met object
CCL-2308; zie ook aldaar. Het is opmerkelijk
dat kennelijk de calibratie plaatsvond met

behulp van een bekende spanning plus een
stroommeting. Zowel object CCL-2302 als
CCL-2303 bevatten een aantekening van de
weerstands waarde uitgedrukt in een spanning
en een stroom.
Referenties:
Datering: omstreeks 1930.

Het object bestaat uit twee triplex zij
paneeltjes met aansluitbussen/klem
men en een frontpaneel van gevlamd
pertinax. Hierop bevindt zich een geijk
te schaal van een variabele weerstand
van het fabrikaat
GENERAL RADIO.
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Maxwell-Hay-brug voor zelfinductiemetingen
Het bouwen van meetinstrumenten ge
baseerd op de brug van Wheatstone of afgelei
den hiervan is voor de amateur altijd een aantrekkelijk project geweest. De brug kon wor
den gevoed door middel van een beltransformator of een eenvoudige audiogenerator.
Het instellen van het brugevenwicht wordt gecontroleerd door middel van een hoofdtelefoon
of een kathodestraalafstemindicator (katteoog).
De amateur kon de onderdelen voor dit
nuttige meetinstrument uit de rommelkist be
trekken. Het object CCL-2304 is van een der
gelijke werkwijze een goed voorbeeld.
De schakeling is bedoeld voor het meten van
zelfinductie zoals dit in radiotoestellen voor
komt in de vorm van afstemspoelen, smoor
spoelen en transformatoren. De brug is omschakelbaar voor metingen volgens Maxwell of
volgens Hay. Bij spoelen met een ijzerkern zo
als een luidsprekertransformator is de gemeten
zelfinductiewaarde afhankelijk van de gelijk
stroom door de spoel. In de stand 'Hay' kan de
meting ook met een bekende gelijkstroom door
de spoel worden verricht.
Het object is opgebouwd uit gangbare onder
delen uit vooroorlogse omroepontvangers. Het
bovenpaneeltje waarop de schakeling is ge
bouwd is dik pertinax. Het paneeltje is met een
beugelzaag uit een grotere plaat gezaagd.
Er is geen enkele poging tot verdere afwerking
van het zaagvlak gedaan. Het ruwhouten
kastje werd gemaakt van een roomboterverpakking. ('MAY-DEW guaranteed pure dutch
butter').

Op het voorpaneel staat' RE 1945.7.51. Dit is een artikel van C(orver) over over
brugmetingen aan ijzerkernspoelen in het alge
meen (1). Hierin komt een verwijzing voor
naar een artikel van J.L.Leistra van 1939 (2).
Het object CCL-2304 heeft o.i. als basis voor
het laatste artikel gediend. Dit bevat echter
geen details en ook geen foto.
Referenties:
(l)Aut: C(orver), 'Brugmetingen aan ijzerkernspoe
len'. RE jrg.22 nr.7 p.51 (16 nov. 1945).
(2) Aut: J.L.Leistra, 'Metingen aan transformatoren
en smoorspoelen met gelijkstroom-magnetisatie'. RE
jrg.17 nr.11 p.167 (2 juni 1939).
Daterino: 1939.
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Het object is opgebouwd uit gangbare onderdelen uit
vooroorlogse omroepontvangers. Het bovenpaneeltje
waarop de schakeling is gebouwd is dik pertinax. Het
paneeltje is met een beugelzaag uit een grotere
plaat gezaagd.
Er is geen enkele poging tot verdere afwerking van
het zaaovlak gedaan. Het ruwhouten kastje werd
gemaakt van een roomboterverpakking. ('MAY-DEW
guaranteed pure dutch butter).
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Luidspreker-impedantiemeter C r*o
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Rond 1930 diende zich een belangrijke
mijlpaal in de ontwikkeling van het omroeptoestel aan in de vorm van de 'electrodynamische'
luidspreker. Na de voorgaande hoorn- en electromagnetische systemen bracht dit nieuwe
systeem vooral een sterk verbeterde weergave
van de lage tonen. Ook de belastbaarheid
steeg aanzienlijk.
Het bespreken van nieuw op de markt
verschenen luidsprekers vormde hierdoor in die
tijd een flink segment in de RE rubriek 'Wat is
er nieuws aan toestellen en onderdelen' (17
besprekingen in 1933). Het werk dat men zich
in het RE laboratorium heeft getroost om de
'luidspreker-impedantiemeter' te construeren
moeten we tegen deze achtergrond zien.
In een tweetal artikelen wordt hiervan verslag
gedaan (1 en 2).
Voor de toenmalige zelfbouwer zal dit
ontwerp van weinig belang zijn geweest; daar
voor was het te specialistisch.
In het RE lab heeft men het apparaat
o.a.gebruikt om impedantie curven van ver
schillende luidsprekersystemen te bepalen (3).
Hiertoe werd met behulp van een audiogenerator de impedantie van de betreffende luidspre
ker bij verschillende frequenties gemeten.
Zoals gebruikelijk, is ook dit object uit
gangbare onderdelen van afgedankte omroepontvangers samengesteld. Het geheel is onder
gebracht in een houten kistje dat oorspronke
lijk wellicht als 'tekendoos' dienst deed. Het
uiterlijk komt overeen met de foto in (2).
Hierop is niet het nu aanwezige kortsluitstripje
links boven te zien. Het kastje draagt o.a. de
text 'RE 1933, 49, 698'.
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Referenties.
—
(1) Redactie, 'Luidspreker-impedanties. Eenvoudige
meetinrichting' RE jrg.11 nr.45 p.629 (10 nov. 1933)
(2) Aut.? 'Meting van luidspreker-impedanties.
Practische uitvoering' RE jrg. 11 nr.49 p.698 (8 dec.
1933)
(3) C(orver), 'Metingen aan luidsprekers. Resultaten'.
RE jrg.11 nr.52 p.744 (29 dec. 1933).
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Modulatiedieptemeter/top(piek)voltmeter
Tot het midden van de jaren zestig
werkten radiozendamateurs voor telefonieverbindingen met Amplitude Modulatie (AM).
Omroepzenders in het lange, midden en kortegolfgebied werken tot op de huidige dag met
deze modulatiesoort. Zendamateurs werken
evenals vele officiële radiodiensten nu met enkelzijbandtelefonie met onderdrukte draaggolf
(EZB).
Bij AM is de modulatiediepte (de sterk
te verhouding tussen de modulatie en de draag
golf) een grootheid die moet worden gecontro
leerd. Bij 100% modulatiediepte is de amplitu
de (topwaarde) van de modulatie gelijk aan die
van de draaggolf. Overmodulatie veroorzaakt
storingen. Voor een zendamateur betekende
overmodulatie het overtreden van de
machtigingsvoorwaarden hetgeen tot intrek
king van de machtiging kon leiden.
In de RE rubriek 'Kortegolf Expres'
beschreef een niet genoemde auteur de bouw
van een eenvoudig apparaatje waarmee de topwaarden van een AM-zender signaal kon wor
den gemeten. Het berust op het meten van het
inzetten van roosterstroom in een als diode ge
schakelde meettriode waaraan met behulp van
een 372 Philips Plaatstroom Apparaat (PSA)
een bekende negatieve voorspanning is aange
legd. Bij het inzetten van de roosterstroom is
de topwaarde van de wisselspanning (nage
noeg) gelijk aan die van de negatieve voor
spanning.
De meetopstelling is gemonteerd op
een multiplex kistje waarin ook de benodigde
gloeistroombatterij is ondergebracht. De uit-

voering verraadt een vaardige hand.
De geciteerde artikelen zijn zonder auteur. De
schrijfstijl suggereert dat dit Corver was.
('intusschen') De in (2) gepubliceerde foto
werd door G.Eschauzier gemaakt.
Referenties:
(1) Aut.?, 'Het positief gestuurde rooster' RE jrgl3
nr.1 p.H (4 jan. 1935)
(2) Aut.? 'De meting van de modulatiediepte. Zoo
kan elk amateur het' RE jrg.13 nr.2 (11 jan. 1935).
Datering: 1935.
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De meetopstelling is gemonteerd
op een multiplex kistje waarin ook
de benodigde gloeistroombatterij is
ondergebracht De uitvoering ver
raadt een vaardige hand.
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Gecalibreerde potentiometer
In een radiolab was een gecalibreerde
weerstand een onmisbaar attribuut. Hiermee
kon bijvoorbeeld snel in een proefschakeling de
optimale waarde voor een bepaalde weerstand
worden vastgesteld.
Het object CCL-2308 is een gecali
breerde potentiometer van het fabrikaat GE
NERAL RADIO. Het lijkt echter in eerste in
stantie te zijn vervaardigd om samen met de
Wheatstonebrug CCL-2302 te worden gebruikt.
De twee objecten lijken qua gebruikte materia
len en bouwstijl sterk op elkaar, (hetzelfde
frontplaat materiaal en dezelfde draaiknop, po
tentiometer en aansluitklemmen). Het lijkt aan
nemelijk dat de potentiometer diende voor de
twee- voor de Wheatstonebrug essentiële'bekende' weerstanden.
De drie aansluitbussen op CCL- 2308
corresponderen dan met de bussen gemerkt
5-6-7 op obj. CCL-2303.
Referenties:
Datering: ca. 1935.
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Volumemeter/piekvoltmeter
Geluidsregistratie door het zelf snijden
van grammofoonplaten was in de jaren '30 en
'40 een hobbyactiviteit van een groep
bemiddelde radioamateurs (1). De maximale
amplitude van de snijnaald moest worden
bewaakt om te voorkomen dat door te grote
afwijkingen een doorbreking van de groefwand
zou plaatsvinden. Een geëigend middel hier
voor is het registreren van de piekwaarde van
de aan de snijkop toegevoerde laagfrequente
wisselspanningen met behulp van een piekvoltmeter.
Het object CCL-2310 was hiervoor speciaal
bedoeld.
De basis is een roosterdetectie schake
ling. Door het kiezen van een combinatie van
een roostercondensator en een lekweerstand
met een grote tijdconstante ontstaat een 'fast
attack-slow decay' systeem. De roosterconden
sator wordt snel opgeladen door de positieve
helft van de wisselspanning terwijl tijdens de
negatieve periodehelft de lading slechts lang
zaam over een grote lekweerstand weglekt.
Door calibreren met een bekende spanning kan
door middel van een ijkgrafiek de piek-wisselspanning uit de anodestroom van de lamp
worden afgelezen. De vorm van de ijkcurve
hangt af van de versterkingsfactor van de
gebruikte lamp.
Met behulp van een nogal gecompli
ceerde schakelaar kan via spanningsdeling
het meetbereik worden vergroot en het
ingangssignaal worden omgepoold. Dit laat
ste ter vergelijking van de piekwaarden van
de positieve en de negatieve amplituden van
de wisselspanning. Hiermede verkrijgt men
een indruk over eventuele harmonische ver
vorming.
Het apparaat is zoals gebruikelijk
opgebouwd uit onderdelen van consumenten
radio's op een houten bodemplank. Door
middel van hoeksteunen is hier tegen het

pertinax frontpaneel gemonteerd waarop zich
de aansluitklemmen en bedieningsorganen
bevinden. In ref. (2) wordt het object beschre
ven. Het artikel in RE bevat echter geen foto
en auteursnaam.De schrijfstijl suggereert
Corver als auteur.
Referenties:
(1) Jan. Gertsen, 'De AVRO-Huisschijf' Uitgave AVRO
1 juli 1933, Amsterdam.
(2) Aut.? 'De volumemeter; voor telefoniezender en
microfoon' RE jrg.12 nr.15 p.160-162 (13 april
1934).
Datering: 1934.

Het apparaat is zoals gebruikelijk opge
bouwd uit onderdelen van consumenten
radio's op een houten bodemplank.
Door middel van hoeksteunen is hier
tegen het pertinax frontpaneel gemon
teerd waarop zich de aansluitklemmen
en bedieningsorganen bevinden.
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Glimlamp-outputindicator
De vele amateurs die in de vooroorlog
se periode zelf hun radioontvangers bouwden
kwamen na voltooing van hun bouwsel vaak
voor het feit te staan dat het toestel moest wor
den 'afgeregeld/getrimmed'. Bij rechtuit-ontvangers kwam dit er op neer dat een gelijkloop
van de signaalkringen moest worden ingesteld;
dit kon met behulp van twee bekende stations'
aan het begin en aan het einde van de afstemschaal. Bij superheterodynes ('supers') was
vooral een correcte afregeling van het middenfrequent gedeelte essentieel.
Hoewel een signaalgenerator hiervoor
het geëigende instrument is zal menige ama
teur zich met een gemoduleerde NumansRoosensteingenerator hebben moeten behel
pen. (zie obj.CCL-2242).
De afregeling gebeurt in alle gevallen
op maximale sterkte van het modulerende
laagfrequentsignaal aan de luidsprekeruitgang.
Dit kan op het gehoor geschieden maar een
vorm van zichtbare indicatie is betrouwbaarder.
Het object CCL-2312 is hiervoor ontworpen.
De laagfrequente signaalsterkte wordt aange
geven door de lengte van een lichtstreep in de
hierin toegepaste 'neonindicator'. Voor de
komst van het 'kattenoog' was deze neonindicator het instrument waar-mee een toestel
met Automatische Sterkte Regeling correct kon
worden afgestemd De outputindicator werd in
1936 in RE beschreven (1). Ten tijde van de
publicatie was er wellicht al een aanbod van
neon-indicatorbuisjes in de vele radiowinkeltjes
waar onderdelen uit slooptoestellen over de
toonbank gingen.

Het apparaat is ingebouwd in een koekblikje van de destijds befaamde firma
Paul C Kaiser te Rotterdam. Het neonbuisje is
van het Engelse fabrikaat COSSOR. In het blik
je bevindt zich een handgetekend schema met
bijschriften van (naar wij aannemen) J.Corver.
In de Corver collectie bevindt zich nog een
tweede object waarin het COSSOR buisje werd
toegepast. Het betreft obj. nr.CCL-2321 waarin ^
het buisje als lichtbron voor stroboscopische
frequentiemetingen werd gebruikt.
Het RE artikel is zonder auteur maar
het woord 'wezen' duidt op Corver.
Referenties:
(1) J.Corver(?), 'Eenvoudige outputmeter. Met glimlampindicator'. RE jrg.14 nr.37 p.437 (11 sept 1936).
Datering: 1936.

Het apparaat is ingebouwd in een koekblikje van de destijds befaamde firma
Paul C Kaiser te Rotterdam. Het neon
buisje is van het Engelse fabrikaat COS
SOR. In het blikje bevindt zich een hand
getekend schema met bijschriften van
(naar wij aannemen) J.Corver.
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Milliwattmeter
Het apparaat is in principe bedoeld om
het door een eindlamp/buis
geleverde vermo
...
gen te meten bij een anodebelasting van 4000
ohm (dit is de getransformeerde weerstand
van het meetsysteem). De voornaamste toe
passing zal als outputindicator bij het afrege
len/trimmen van radio-ontvangers zijn geweest
(zie ook object CCL-2312).
Het betreft een recensie exemplaar.
Het maakte namelijk deel uit van een beschei
den laboratorium-instrumentarium van de cursisten van het bekende opleidingsinstituut
STEEHOUWER te Rotterdam. De leerlingen
schaften zich de instrumenten- die waren ont
worpen door J.L.Leistra- aan ter ondersteuning
van hun studie en hun latere beroepsactivitei
ten.. Bij deze instrumenten was ook een
MAVO-meter die als indicator bij het huidige
object moest worden gebruikt.
Het kistje met een pertinax bovenpa
neeltje waarop de schakeling is gemonteerd
was ook de standaard behuizing voor de ove
rige instrumenten.
Referentie:
Aut.?, 'Het eigen laboratorium van den radiotechni
cus. Practisch Radio-onderwijs'. RE jrg.9 nr.40 p.596
(2 oct. 1931).
Daterino: 1931.
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Lampvoltmeter
Bij CCL-4192 beschrijven wij de oudste
lampvoltmeter uit de Corvercollectie. Voor een
verklaring van de werking en voor een beschrij
ving van de toepassingen van lampvoltmeters
verwijzen wij hiernaar.
Het huidige object is een modificatie
CCL-4192.
Ter verhoging van het bedie
van
ningsgemak is nu alleen roosterdetectie toe
gepast terwijl het bezwaar van de omgekeerde
meteruitslag is ondervangen met behulp van
een compensatieschakeling zodat de meter nu
zonder ingangsspanning op nul staat.
Tegenover dit gemak staat dan wel de gecom
pliceerdere schakeling en het beperkte meetbereik (tot 0.8Veff). Ook de minimaal meetba
re spanning is niet lager dan bij de eerste ver
sie. Het object werd in RE beschreven (1).
Het toestel is in een multiplex kastje
gebouwd. Het interieur komt overeen met de
foto bij het RE-artikel. Een van de blokcondensatoren is vervangen door een roltype van het
fabrikaat SCHAAPER. Dit was een oorlogsproduct (zie CCH3-2309). De vervanging vond in
1943 of later plaats.
De bouw en de bedrading zijn heel net
jes en degelijk. Op het deksel komen driedoor calibratie verkregen- schalen voor.
Hiervan is er één ook in RE afgedrukt. Het be
treft het gebruik van het apparaat in combina
tie met een BULGIN ImA meter. De twee an
dere schalen hebben betrekking resp. op een
uitbreiding met een voorversterkingstrap en
het vervangen van de BULGIN meter door een

MAVO-meter. Met deze lampvoltmeter konden
uitsluitend wisselspanningen worden gemeten.
Referentie:
(1) Aut. ? 'Onze lampvoltmeter gecompenseerd. Uit
het RE-laboratorium/ RE jrg.13 nr.29 p.424-425. (19
juli 1935).
Datering: 1935.

:

i
i

Glimlampstroboscoop
voor het meten van audiofrequenties
Het ijken/calibreren van een door een
amateur gebouwd meetapparaat was een reeds
vroeg onderkend probleem.
Slechts weinigen zullen in de gelegenheid zijn
geweest dit door vergelijking met een precisie
instrument te kunnen doen. Een uitzondering
vormden de zendamateurs die hun golfmeters
bij het ijkbureau van hun vereniging zoals de
VU KA en de VERON konden laten calibreren.
Het ijken van een toon/audiogenerator
is een goed voorbeeld van dit probleem. Een
globale ijking kan worden verkregen door ver
gelijking met stemfuitjes, stemvorken of een
piano. RE hield zich in 1936 en 1937 een aantal
malen hiermee bezig. De aangedragen oplos
singen waren ingewikkeld en behelsden een
gelijkstroommeting met behulp van een relais
(1) en het meten van de spanningsval over
een capaciteit die in serie met een bekende
weerstand over het laagfrequentsignaal is ge
schakeld (2). Dit laatste vereist een goed line
aire lampvoltmeter.
Bij het object CCL-2321 wordt een
glimlamp-afstemindicator tesamen met een
stroboscopische schijf toegepast.(3).
Het lichtzuiltje dat oorspronkelijk voor afstemindicatie is bedoeld (zie obj.CCL-2312) gaat nu
éénmaal aan en uit bij elke hele periode van
het audiosignaal wanneer dit op de stuurelectrode wordt aangesloten. Als stroboscoop
wordt een schijf, met een meetlint over de om
trek, op het plateau van een grammofoondraitafel gelegd. Bij een draaisnelheid van
78 toeren per minuut (1.3 omw./sec.) en een
omtrek van lOOOmm (1 meter) staat het beeld
van de meetlintstreepjes stil bij 1.3x1000= 1300 Hz. Voor iedere ijkfrequentie moet dus

een aparte schijf met een bepaalde omtrek
worden gemaakt.
Het instrument is ingebouwd in een
houten verpakkingskistje met klapdeksel. Op
de bodemzijde is het schema getekend plus
een verwijzing naar het RE artikel (3).
Het interieur bevat o.a. een vierkante potentiometer en een weerstand van 3Mohm met
schroefklemmen.

Referenties:
(1) Aut.(?), 'Frequentie-meter voor lage hoorbare
frequenties. Bepaling der toonhoogte met een relais
en gelijkstroom mA-meter/ RE jrg.14 nr.32 p.383384. (7 aug.1936).
(2) Redactie, 'Frequentiemeting in het hoorbare
gebied' RE jrg.14 nr.34 p.402 (21 aug.1936)
(3) J.Corver, 'Frequentiemeting in het hoorbare
gebied. Het ijken van een toongenerator' RE jrg.15
nr.49 p.577 (3 dec. 1937).
Datering: 1937.

wet instrument is inge
bouwd in een houten ver
pakkingskistje met klap
deksel. Op de bodemzijde
is het schema getekend
plus een verwijzing naar
het RE artikel (3).
Het interieur bevat o.a.
een vierkante potentiometer en een weerstand van
3Mohm met schroef
klemmen.
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Colpitts éénspoel hf-generator
Een generator voor hoogfrquente tril
lingen gebaseerd op één enkele niet afgetakte
spoel was voor de serieuse vóóroorlogse amateur een aantrekkelijk bouwproject. Het apparaat kon voor afregelingsdoeleinden worden Ge
bruikt.
Het aspect van de niet-afgetakte spoel
was belangrijk omdat vele amateurs een fiks
assortiment 'insteekspoelen' bezaten welke na
1930 bij omroepontvangers in onbruik waren
geraakt. De 'Numans-Roosenstein generator'
was zo'n éénspoelgenerator. Deze was goed
bruikbaar vanaf het audiogebied tot ca. 20
MHz. Het nadeel was de in de tweede helft van
de jaren '30 reeds schaars geworden dubbelroosterlamp die hiervoor nodig was en de nog
al nukkige werking bij hoge frequenties.
Zie ook object nrs.CCL-2233 en CCL-2242.
Vanuit de oertijd was er nog een één
spoelgenerator bekend. Dit was de Colpitts
(capacitieve driepunt-) schakeling. Dit was een
variant op de veel bekendere Hartley (inductie
ve driepunt) oscillator. De Fa. ARIM bezigde
een 'Colpitts' als oscillator in een superheterodyne ontwerp.
Op basis van de ARIM versie en een
wisselstroomtriode construeerde het RE-lab.
'een betrouwbare éénspoelgenerator'. De RE
publicatie (1) bevat een foto van ons object
CCL-2324. De uitvoering is weer op een houten
grondplaat met een pertinax front. Ter controle
kan een ImA-meter worden ingeplugged waar
mee de bij het oscilleren optredende roosterstroom kan worden gemeten. De meter werd
gedeeld met obj.CCL-2396. Het huidige object
wijkt op een aantal ondergeschikte punten van
de gepubliceerde versie af.

Referentie:
(1) Aut.(?) "Betrouwbare éénspoelgenerator'. RE
jrg.12 nr.28 p.324-325 (13 juli 1934).
Datering; 1934.
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houten grondplaat met
De uitvoering is weer op een
pertinax front. Ter controle kan een ImA-meter
een
worden ingeplugged waarmee de bij het oscilleren
optredende roosterstroom kan worden gemeten.

Accul
Het apparaat is een dubbelfazi
9e 9elijkrichtschakeling voor het maken
van een pU|serende gelijkspanning tot
Het bevat een trafo waarvan alle"331 9VOlt
wikkelingen
in serie zijn geschakeld tot een totaal
van
nominaal 9.4V. Deze spanning
wordt in een
Graetz-cel van de Fa. Westinghou
se Qelijkgericht.
Er is geen enkele vorm van
moet worden aangenomen dat'heUad
en van
accu's de beoogde toepassing was.
Ter regeling en controle zijn
een variabele serieweerstand en een
weekijzervoitmeter
(6V maximaal) aangebracht
De opbouw is op een multiplex grondplaat.

Referenties:
Datering: ca. 1935.

Meetschakeling voor hoog- en
laagfrequentewisselstromen
Voor het nauwkeurig meten van wissel
stromen in een breed frequentiegebied is een
thermokoppelmeter het geëigende instrument.
Nadelen hiervan zijn de geringe bestendigheid
tegen overbelasting en de hoge prijs.
Het object CCL-2329 resulteerde uit
een onderzoekje op het RE-lab. om hiervoor de
relatie tussen anodestroom en gloeidraadtemperatuur van een vacuumdiode te benutten.
Voor het verhitten van de gloeidraad werd de
te meten wisselstroom gebruikt. Het verkregen
meetbereik was afhankelijk van de gloeidraadeigenschappen van de gebruikte lamp waar
voor als diode geschakelde gelijkstroomtrioden
werden toegepast. Bij een A104 en een DAH50
was dit respectivelijk 42-60mA en 17-25 mA.
Binnen deze grenzen was er een lineair ver
band tussen diodestroom en de wisselstroom
door de gloeidraad.. Veelvuldige calibratie met
een bekende gelijkstroom was noodzakelijk;
het instrument was hiervoor uitgerust.
De resultaten werden in 1942 in een
tweetal RE-artikelen (1) (2) gerapporteerd.
Het instrument lijkt van zeer beperkte toepas
baarheid en het is niet duidelijk wat precies de
reden is geweest om het te ontwikkelen.

Het bouwsel bevat slechts één 4-pens
lampvoet en is ondergebracht in een sigaren
kistje. Er werd kennelijk geen DAH50 bij
gebruikt.
Referenties:
(1) C(orver): 'Nauwkeurige meting van hoogfrequen
te en laagfrequente wisselstromen'. RE jrg.20 nr.15
p.176-177 (4 sept.1942).
(2) Idem (slot) RE jrg.20 nr.16 p.181-183 (20
oct.1942).
Datering: 1942.

■

Neon-spanningsstabilisatieschakeling
Ook dit is een typisch experimenteerinstrument. Aangesloten op een ongestabiliseer
de spanning van ca. 350V (zie bijvoorbeeld
object nr.CCL-2222) konden vier gestabiliseer
de positieve spanningen en één ongestabili
seerde negatieve spanning worden afgenomen.
Het hart van de schakeling wordt
gevormd door een meervoudige neon-stabilisatielamp van het type TRT10 (OSRAM).
De aansluitingen zijn in feite spanningsbron
nen: het quotiënt van een stroomverandering
en de daarbij behorende spanningsverandering
is -in het werkpunt- zeer groot.
Het geheel is op een triplex plankje
gebouwd met een opstaand balkje voor de
aansluitklemmen.
Referenties:
Datering: omstreeks 1935.
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Amateurmeetzender
In de Corvercollectie komt een viertal
signaalgeneratoren voor die zijn bedoeld voor
het afregelen/'trimmen' van zelfgebouwde omroepontvangers. 1925: Numans-Roosensteingenerator (obj.nr.CCL- 2242). 1934: Colpitts/
ARIMgenerator (obj.nr.CCL- 2324). 1939:
Transitron/ NR-generator met penthodelamp
(obj.nr.CCL-2233) en 1939: 'de RE-amateurmeetzender", het huidige object.
In de eerste drie apparaten werd in de
afgestemde kring een 'insteekspoel' gebruikt.
Dit was aantrekkelijk omdat vele amateurs een
serie van deze spoelen met oplopend windingsgetal uit de eerste generatie van omroepontvangers in hun bezit hadden Op basis hiervan
kon een generator met een breed frequentiegebied worden geconstrueerd. Een nadeel was
dat deze spoelen niet waren afgeschermd; bij
nadering met de hand bijvoorbeeld onstond
een fikse frequentieverschuiving. Dit stond een
betrouwbare frequentie-ijking in de weg.
Met de komst in het midden van de
jaren '30 van het superheterodyne toestel was
een generator met een betrouwbare frequen
tie-ijking nodig om de middenfrequentversterker correct te kunnen afregelen. De 'RE-servicemeetzender' (ref. 1 t/m 5) voldeed hieraan.
Het was een uiterst simpel ontwerp met één
enkele wisselstroomtriode. Deze werkte als
Hartley-generator en werd met wisselstroom
uit het net als anodespanning gevoed. Net als
bij de eerste amateurzenders was het signaal
met 50 Hz in amplitude gemoduleerd.
Dit leverde dus na detectie een 50Hz audiosignaal. Er was geen enkele vorm van outputregeling; de HF-output werd via lOOkOhm en
200pF direct van de lamp-anode afgenomen.
Er werd een gangbare-afgeschermde- middenen langegolfdetectorspoel in gebruikt. Door het
parallel schakelen van 500pF aan de variabele

condensator ontstonden naast het midden- en
langegolfgebied twee extra bereiken waarin de
hoge-(ca.450kHz) en lage middenfrequenties
(ca. 120kHz) voorkwamen.
Zelfs bij het kortsluiten van de outputklemmen ontstond er geen noemenswaardige
frequentieverschuiving. Er was niettemin vol
doende output om bijvoorbeeld met behulp
van een lampvoltmeter een losse middenfrequenttrafo 'op frequentie' te kunnen brengen.
Het object is in een afschermdoos van de Fa.
BOWYER-LOWE gebouwd. In (1) wordt terecht
opgemerkt dat dit niet echt aan te raden is.
Door interne verwarming moest bij gebruik het
deksel toch worden verwijderd en door de
directe voeding uit het lichtnet vormde de meta
len doos een extra gevaar.
De amateur kon zijn eigen bouwsel
ijken door afluisteren van interferenties met
bekende omroepstations. Voor landgenoten in
het toenmalige 'Nederlands Indië' was wegens
het ontbreken van midden- en langegolfstations aldaar een speciale ijkprocedure op basis
van de locale mogelijkheden ontwikkeld.
Referenties:
(1) J.Corver, 'De RE Service Meetzender; dit appa
raat behoort nu ook ieder amateur te maken !' RE
jrg.17 nr.3 p.39-41 (3 feb. 1939).
(2) J.Corver/ De RE Service Meetzender; hoe de
ijking wordt uitgevoerd/ RE jrg.17 nr.4 p.63-65 (17
feb. 1939).
(3) J.Corver, 'Frequentieconstantheid van den RE
Meetzender, Mogelijke temperatuur gevoeligheid' RE
jrg.17 nr.9 p.142-143 (5 mei 1939).
(4) 'Amateur', 'Het gebruik van den Meetoscillator',RE jrg.17 nr.11 p.165-166 (2 juni 1939).
(5) J.C(orver).,'Yking van den RE Service-Meetzender
door onze Indische lezers' RE jrg.17 nr.15 p.242-243
(4 aug. 1939).
Datering: 1939.
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Plaatstroomapparaat voor meetspanningen
Dit is een uitstekend voorbeeld van het
opnieuw gebruiken van een 'afdankertje' uit de
eerste generatie van omroepontvangers door
de experimenterende amateur. Het PHILIPS
plaatstroomapparaat (PSA) 372 met de gelijkrichtlamp 373 trad in de eerste helft der
20-iger jaren op als vervanger van de tot dan
toe gebruikte anodebatterij. Bij latere toesteltypen werd de anodestroomvoorziening in de
ontvanger ingebouwd en kwam het 372 PSA in
de collectie van de vele tweedehands radioonderdelen winkeltjes.
Corver maakte er een handig apparaat
je van door een- flink stroom consumerende
(en dus goedkope)- voltmeter permanent over
de uitgangsklemmen te schakelen. Aangesloten
op een schakeling kon de geleverde spanning
met behulp van de reeds aanwezige knop inge
steld en op de meter afgelezen worden.
Uitgebreid met een mA-meter konden tevens

grote weerstanden worden gemeten. Ook de
spanningsval over een weerstand in een wer
kende schakeling kon nauwkeurig worden vast
gesteld.
'Experimenter' schreef er een stukje
over in RE (1) De schrijfstijl suggereert dat dit
Corver was. Het apparaat treedt ook voor het
voetlicht bij object nr.CCL-2307. (2).
Referenties:
(1) Experimenter, 'Meetspanningen van een PSA zon
der stabilisatie' RE jrg.12 nr.6 p.21 (Kortegolf Expres
9 feb. 1934)
(2) Aut. (?), 'Het positief gestuurde rooster. Tot
welke topspanning? RE jrg.13 nr.1 p.11-12
(4 jan.1935).
Datering: 1934.
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Corver maakte er een handig apparaatje van
door een- flink stroom consumerende (en dus
goedkope)- voltmeter permanent over de uit
gangsklemmen te schakelen. Aangesloten op
een schakeling kon de geleverde spanning
met behulp van de reeds aanwezige knop
ingesteld en op de meter afgelezen worden.
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Detectiemeter
Onder de titel 'Detectorwerking van
lampen' schreef Corver in 1926 een zestal arti
kelen over rooster-detectie (1 t/m 6).
Aanleiding tot het hieraan ten grondslag lig
gende onderzoekje was twijfel aan de detector
werking van de in het midden van de jaren '20
verschenen 'Miniwatt' lampen. Bij oudere ama
teurs heerste het gevoel dat de eerste
Nederlandse amateurlampen van het type 'helgloeier met laagvacuum' in dit opzicht beter
waren. Corver's metingen bevestigden deze
vermoedens. (7)
Met de komst van de indirect verhitte
wisselstroomlampen trad ook de vraag over de
detectorwerking hiervan opnieuw op de voor
grond. (8 t/m 11) (Het is echter wel de vraag
of dit in 1926, toen het radiotoestel van een
apparaat met één (detector-) lamp naar een
drie- of vierlamper met hoog en laagfrequentversterking was uitgegroeid, nog van practisch
belang was). Corver bouwde daartoe op basis
van een publicatie van S.O. Pearson in
Wireless World (10) het object 2370.
De schakeling is gehuisvest op een van twee klampen voorzien - plankje.
De meting wordt uitgevoerd met 50 Hz wissel
spanning. Daartoe is een zeer grote (2mF)
koppelcondensator toegepast. De aan het roos
ter toegevoerde wisselspanning kan worden
ingesteld door middel van een spanningsdeler
aan de ingang. Er is een houder voor het plaat
sen van verschillende lekweerstanden en met
behulp van een potmeter over de accu kan de
roosterspanning worden ingesteld, (hoewel de
schakeling voor metingen aan wisselstroom
lampen is bedoeld, werd toch accuvoeding voor
de gloeidraad toegepast).In de anodekring van
de lamp kan een telefoon of een mA-meter
worden opgenomen.
Het handschrift van de bijgeplaatste
opschriften is o.a. gelijk aan dat op de lampvoltmeter CCL-2317 en komt ook overeen met
de tekst bij de figuren 5 en 6 in (9)
Referenties:
(1) J.Corver, 'Detectorlamp misère' RE jrg.4 nr.13
p.237-238 (26 maart 1926).
(2) J.Corver, 'Detectorwerking van lampen' Radio
Nieuws jrg.9 nr.4 p.81 (1 april 1926)
(3) J.Corver, 'Detectorwerking van lampen II' Radio
Nieuws jrg.9 nr.5 p.134 (1 mei 1926)
(4) J.Corver, 'Detectorwerking van lampen III (slot).
Radio Nieuws jrg.9 nr.7 p.208 (1 juli 1926)
(5) Reacties van lezers op 'Detectorwerking van
lampen' Radio Nieuws jrg.9 nr.8 p.232 (1 aug. 1926)

(6) 3.Corver, 'Nadere proeven over detectorwerking'
Radio Nieuws jrg.9 nr.10 p.282 (1 oct. 1926)
(7) Vereenigings-nieuws der NWR. Afdeling Den
Haag. Zaterdag 10 April, lezing door den heer
J.Corver over 'De detectorwerking van trioden' RE
jrg.4 nr.12 p.224 (19 maart 1926)
(8) C(orver):'Kan detectie vervorming vrij zijn? RE
jrg.8 nr. 22 p.386 (30 mei 1930)
(9) C(orver): idem; slot RE jrg.24 p.418-420 (13
juni 1930)
(10)Aut.(?): 'Wat is een goede detectorlamp?' RE
jrg.8 nr.47 p.808-810 (21 nov.1930)
(11)Aut.(?): idem; slot. RE jrg.8 nr.48 p.826-827
(28 nov. 1930)
Datering: 1930.
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Proefopstelling voor amateurmeetzender
Het object is incompleet gezien de lege
gaten. Hierdoor is de schakeling niet in z'n ge
heel te achterhalen. Het lijkt echter een 'educated guess' dat dit toestelletje een voorloper
van de amateurmeetzender obj. nr.CCL-2344 is
geweest. De achterliggende gedachte was dan
om met behoud van het gebruik van 'insteekspoelen een generatortje te maken dat in fre
quentie ijkbaar zou zijn. Zoals bij object nr.CCL-2344 is uiteengezet was dat met niet af
geschermde insteekspoelen niet het geval.
De gehele schakeling werd daarom in een
afschermtrommel (Fabrikaat HARA) geplaatst
en via een meeraderige kabel op een uitwendi
ge voeding aangesloten. Deze opzet heeft ken
nelijk niet voldaan want zoals bij nr.CCL-2344
is beschreven is men daar overgestapt op ge
heel afgeschermde spoelen en heeft dus de
idee van het gebruik van insteekspoelen losge
laten.
Ook de inbouw in een afschermtrom
mel leek niet erg gelukkig i.v.m frequentieverloop door warmte ontwikkeling. Het huidige
object bevat een differentiaalcondensator wel
ke naar ons idee voor een verstemmings-vrijeinstelbare terugkoppeling moest zorgen. In het
uiteindelijke ontwerp gaf men de voorkeur aan
een vast ingestelde terugkoppeling. Al met al
een proefopzet waaruit vooral naar voren is
gekomen hoe het niet moest

Referenties: Zie CCL-2343
Datering: 1939.

Het object is incompleet
gezien de lege gaten.
Hierdoor is de schake
ling niet in z'n geheel te
achterhalen.
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Glimlamp-spiegeloscillograaf
Aan het einde van 1935 verscheen een
drietal artikelen over dit onderwerp in RE.
(It/m3). Er wordt geen auteur genoemd maar
de schrijfstijl suggereert dat Corver de schrij
ver was. Het was de opzet om een goedkoop
alternatief voor een dergelijk instrument met
een kathodestraalbuis te bieden welke immers
ver buiten het bereik van de vooroorlogse ra
dioamateur lag.
Het waarnemen van periodiek varië
rende lichtverschijnselen met behulp van een
roterende spiegel was reeds in 1861 door
Feddersen (4) toegepast om aan te tonen dat
de vonkontlading van een Leidsefles een oscil
lerend verloop heeft. De toepassing van het RE
instrument was toegespitst op het controleren
van de modulatiediepte van amateur-telefoniezenders. (zie ook obj.CCL-2307).
Het in amplitude gemoduleerde zendersignaal werd met behulp van een neonlampafstemindicator (zie CCL-2321 en CCL-2312)
omgezet in lichtvariaties. Er kon een stilstaand
beeld worden verkregen door de zender te mo
duleren met 50Hz en voor de spiegelrotatie
een met 50Hz gevoede synchroonmotor te ge
bruiken.
Ten einde ook bij -gedempt- daglicht
nog een zichtbaar beeld te krijgen is de gehele
opstelling in een van een klein venster voor
ziene houten kist ondergebracht. De achter
wand kan worden weggeklapt om de SAJA
synchroonmotor met de hand te kunnen star
ten. De kist is zeer solide geconstrueerd en
van hoekbeslag voorzien. De kleur is
legergroen. Het Duitse opschrift vermeldt o.a.
'lautverstarker'. Het is mogelijk dat dit de ver-

pakking was van de door Corver van Bredow
ten geschenke ontvangen laagfrequentversterker (5)
De constructie van het apparaat ver
raadt een vaardige hand!
Referenties:
(1)Aut.?, 'Een amateur-oscillograaf. Met Neonlampje
en draaispiegel. Controle van den telefoniezender I'
RE jrg.13 nr.43 p.622-624 (25 oct. 1935).
(2) idem II. RE jrg.13 nr.44 p.641-643 (1 nov.1935)
(3) idem slot. RE jrg.13 nr.45 p.654-656 (8 nov.
1935).
(4) J.Zenneck, 'Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie.
Vierte Auflage. Stuttgart 1916 p.5
(5) J.Corver, 'De eerste lampen in amateur-handen'.
Radio Bulletin 1954 nr.1 p.34.
Datering: 1935.
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Ten einde ook bij -gedempt- daglicht nog een zicht
baar beeld te krijgen is de gehele opstelling in een
van een klein venster voorziene houten kist onderge
bracht. De achterwand kan worden weggeklapt om
de SAJA synchroonmotor met de hand te kunnen
starten. De kist is zeer solide geconstrueerd en van
hoekbeslag voorzien. De kleur is legergroen.
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De RE-lampencontroleur
Voor de komst van de transistor was
de radiolamp/buis het enige electronische ele
ment waarmee versterking mogelijk was.
Door verschillende oorzaken ondergaat een
lamp slijtage. Achteruitgang is vast te stellen
door het meten van de 'steilheid' van de lamp.
Dit is een karakteristieke grootheid die aan
geeft welke verandering de anodestroom onder
gaat bij 1 Volt verandering van de stuurroster potentiaal. De meting moet geschieden bij
bepaalde condities voor wat betreft de aange
legde spanningen aan de verschillende electroden. De toestand van de lamp wordt uitge
drukt in een percentage. Hierbij wordt de ge
meten steilheid gedeeld door de nieuwwaarde
en dan vermenigvuldigd met 100% .
Tot in de zestiger jaren beschikten vele
radiowinkels over een professionele lampentes
ter. Je kon er tegen vergoeding een dubieuze
lamp laten meten.
In het midden van de jaren '30 waren
deze apparaten nog volop in ontwikkeling. De
aanschaf lag ver buiten het bereik van de door
snee amateur en vermoedelijk ook van veel
radioreparatiebedrijven. RE kwam in 1935 met
een ontwerp voor een zelfbouw lampentester
(1). Het ontwerp werd aan een schakeling van
de Firma BULGIN ontleend (2). Dit was nu
eens niet een toestel dat uit de rommelbak kon
worden gebouwd! Er was o.a. een meervoudi
ge Neon-stabilisatiebuis en een speciale voedingstrafo bij benodigd. De laatste werd door
de firma BESRA voor dit doel geproduceerd.
Nabouwers zullen in eerste instantie re
paratiebedrijven zijn geweest waarvoor een fabrieksapparaat te duur was. RE noemt ook de
plaatselijke radioclubs die het instrument voor
gemeenschappelijk gebruik konden vervaardi
gen. Voor individuele amateurs was dit ont
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werp duidelijk een overbodige luxe. Zij behiel
pen zich in voorkomende gevallen door de ver
dachte lamp door een ander exemplaar te ver
vangen. De vooruitstrevenden verbonden het
stuurrooster en de eventuele andere roosters
met de anode en beproefden de 'emissie' door
de aldus geschakelde lamp als gelijkrichtdiode
te testen . In het tweede RE-artikel meldt de
redactie dat hen opmerkingen in bovenstaande
geest ter ore waren gekomen.
Het object CCL-2396 is in RE afgebeeld. Het is in een multiplex kistje onderge
bracht. De te testen lampen kunnen- afhanke
lijk van het type (triode of HF-penthode)- in
een van de twee basislampvoeten worden
gestoken. Voor hiervan afwijkende typen (bij
voorbeeld eind-penthoden moeten verloopvoeten worden gemaakt uit de sokkels van de
fecte lampen. Meters en bedieningsorganen be
vinden zich bovenop en in de zijwanden. Voe
ding en stabilisatiebuis staan op de bodem
plank. In een zijpaneel zitten twee stekerbussen gemerkt 'uitwendige mA-meter'. Deze aan
sluiting verbindt een extra meter in serie met
de vaste BULGIN 25 mA-meter. Het is waar
schijnlijk dat een van stekerpennen voorziene
2 mA meter van het merk VEPE die zich ook in
de collectie bevindt hiervoor werd gebruikt.
(zie ook object CCL-2310, CCL-2324, en CCL2271). De aanblik van het interieur komt exact
overeen met de foto in RE (1).
De opbouw is strak en degelijk. G.Eschauzier
maakte de foto en wellicht ook het apparaat.
Referenties:
(1) J.Corver (?)' De RE-lampencontroleur; Een
apparaat voor het veilig doormeten van lampen'
RE jrg.13 nr.19 p.291-294 (10 mei 1935).
(2) J.Corver (?) 'Een apparaat voor lampenonderzoek; Practisch voor amateur en handelaar.'
RE jrg.13 nr.8 p.113-114
(22 feb. 1935).
Datering: 1935.

De opbouw is strak en
degelijk. G.Eschauzier
maakte de foto en wellicht
ook het apparaat.
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Verzwakkerschakeling
Het object bevat als kern-onderdelen
een koolcompressie-weerstand en een dubbelpolige omschakelaar. De weerstand is variabel
en bestaat in feite uit twee - steeds onderling
gelijke - deelweerstanden. Het regelbereik
loopt van ca 2( (1+1) tot ca. 30 ohm
( (15+15). Met de schakelaar kunnen de twee
deelweerstanden in serie of parallel worden
bedreven. Bij de schakelaar komen de
opschriften 'sterk' (parallel stand) en 'zwak'
(serie stand) voor. Dit komt overeen met een
weerstands-variatie met een factor vier.
Het handschrift van de opschriften
komt overeen met dat op inv. nrs 2296 ; 2317
en 2415. Op het frontpaneeltje bevinden zich
vier stekerbussen. Het model hiervan is onge
woon en komt o.a. ook voor op de 'RE-lampencontroleur' nr. 2396.
De schakeling is ondergebracht in een
triplex kastje van 13x9x51/2 cm. De specifieke
toepassing is ons niet duidelijk en er is geen
directe referentie gevonden. De koolcompressie weerstand is van het fabrikaat ALLAN
BRADLEY.
Referenties:
Datering: ca. 1930
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Signaalspiegel/signaltracer
Het apparaat bevat twee lampen die op
het apparaat zijn aangeduid als D (detector ?)
en V (versterker ?) en die via een laagfrequenttransformator kunnen worden gekoppeld. Lamp
D is een roosterdetector met de gebruikelijke
roostercondensator en lekweerstand. Op het
rooster is een afgestemde kring aangesloten
bestaande uit een variabele condensator en bussen voor een insteekspoel. Lamp V heeft in de
anodekring twee aansluitbussen waarin een
hoofdtelefoon kan worden geprikt. In deze con
figuratie (keuzeschakelaar op stand '1') produ
ceert de telefoon bij aansluiting van een ge
moduleerd HF-signaal en na afstemming van
de kring een hoorbare output in de telefoon.
Aldus kan het HF-gedeelte van een radio-ontvanger op goede werking worden getest.
Bij radio-reparatiebedrijven kwam in de
jaren '40 deze methode om fouten in het hoogfrequentdeel van een radioontvanger te kun
nen localiseren in zwang. Met de keuzeschake
laar in de stand '2' worden de telefoonbussen
direct in de anodekring van lamp D opgeno
men. Wij nemen aan dat dan een mA-meter
i.p.v. een telefoon werd gebruikt en dat op
deze wijze de oscillatorwerking van een superheterodyne ontvanger kon worden gecontroleerd.
Aanwezigheid van een HF-spanning op het roos
ter van lamp D doet immers de anodestroom
dalen door roosterdetectie.
Concluderend denken wij dat dit appa
raat een vroege vorm was van wat later een
signaltracer/signaalspiegel werd genoemd.(1)
Er werden twee dubbelroosterlampen (2) in
gebruikt waarvan de gloeidraden via serieweer-

standen op dezelfde spanning werden aange
sloten als de anoden en de voorroosters.
Het geheel werd dan uit één accu of droge bat
terij gevoed.
De onderdelen stammen uit de jaren '20.
De preciese datering van het bouwsel is niet
vasttestellen door het ontbreken van een refe
rentie. Echter het begin van de jaren '30 lijkt
een redelijke schatting omdat met de komst
van de super de mogelijkheid van het gemak
kelijk kunnen controleren van de oscillatorwer
king actueel werd.
De schakeling is op een triplexplankje
met twee afstand balkjes gebouwd. Het geheel
past in een sigarenkistje van het merk SCHEEPENE. De bedrading is niet echt fraai te noe
men.
Referenties:
(1) 'Meetinstrumenten7 samengesteld door de redac
tie van Radio Bulletin. Uitgave De Muiderkring
Bussum 1953. p.72.
(2) P.M.Bakker, 'Van een aandoénlijk kastje naar 40
jaar ruimteladingsroosterlampen7 Radio Historisch
Tijdschrift jrg. 13 nr.3 p.76; nr.4 p.116; (1990) jrg.14
nr.1 p.9 en nr.2 p.42 (1991).
Daterino: circa 1933.

De schakeling is op een triplexplankje met
twee afstandbalkjes gebouwd.
Het geheel past in een sigarenkistje van
het merk SCHEEPENE.

Plaatstroomapparaat
Het apparaat is een zelfbouw versie
van het plaatstroomapparaat zoals dit in de
tweede helft van de jaren '20 door verschillen
de fabrieken werd vervaardigd ter vervanging
van de tot dan toe gebruikte 'anodebatterij'. Er
kon maximaal ca. 200V/20 mA aan worden
ontleend en er werd enkelfasige gelijkrichting
toegepast.
Met een aangesloten ontvangtoestel
kon de uitgaande spanning door middel van
een variabele weerstand in het gloeistroomcircuit van de gelijkrichtlamp- door verhoging van
de inwendige weerstand- worden verlaagd.
De spanning naar de detector en eventuele HFversterkerlamp kon nog verder worden verlagd met een regelbare serieweerstand.
Het onderdelenbestand (o.a. FERRIX,
SINUS en ROYALTY) suggereert dat het object
omstreeks 1930 uit 'afdankertjes' werd
gebouwd. De FERRIX voedingstrafo is van het
'schildpad' type met een kern van repen weekijzer.
De bouw is netjes en degelijk. Er werd
met textiel omsponnen installatiedraad ge
bruikt. Het kastje is uit gebeitst triplex met
steunlatjes gebouwd. Het frontpaneel is een
plaatje bewerkt EBONIET. Aan de onderkant
bevindt zich een met potlood getekend blokschema. Het apparaat is vrijwel zeker als experimenteervoeding gebruikt.
Referenties:
Datering: omstreeks 1930.

Lampvoltmeter
In de Corvercollectie bevindt zich een
viertal lamp/buisvoltmeters. In chronologische
volgorde zijn dit obj. CCL-4192; CCL-2317;
CCL-2296 en CCL-2293. Kenmerkend voor deze
'electronische' voltmeters is een hoge ingangsimpedantie. Hierdoor wordt het meetpunt
slechts in geringe mate belast.
Het principe van de werking berust
erop dat de te meten spanning op het rooster
van een triodebuis wordt gebracht. In het roostercircuit bevindt zich een combinatie van een
roostercondensator en een lekweerstand. De
roosterpotentiaal varieert. Bij het meten van
een gelijkspanning geschiedt dit direct door de
meetspanning. Een aangelegde wisselspanning
geeft een gelijkspanning door gelijkrichting. De
in de lamp optredende anodestroom is een
maat voor de potentiaal van het rooster en dus
ook voor de grootte van de hierop aangesloten
meetspanning. Afhankelijk van de gekozen
rustinstelling spreekt men bij het meten van
wisselspanningen van rooster- of plaatdetectie.In het object nr. CCL-4192 kan naar keuze
rooster- of plaatdetectie worden gebruikt
waardoor een meetbereik respectievelijk 1 en
8Volt effectief werd verkregen.
De bediening van het instrument verg
de een aandachtige 'operator' omdat globaal
het nulpunt van de meter bij anodedetectie wel
samenviel met een meetspanning van 0 Volt
maar bij roosterdetectie overeenkwam met vol
le schaaluitslag. De meteruitslag nam dan af
met toenemende ingangsspanning.

De toepassingen waren legio. Voor rou
tinematige metingen in het RE-lab waar ons
object in gebruik was zal het zeer wel hebben
voldaan. We kunnen hierbij denken aan metin
gen aan oscillatoren, het meten van trapversterkingen, controle van AVC circuits enz.
De uitgebreide beschrijving van maart 1935
(1) is anoniem. De schrijfstijl duidt op Corver
('intuschen').
Bij het calibreren werd gebruik gemaakt
van een over spijkertjes uitgespannen weerstandsdraad. Ook van deze bouwsels bevinden
zich er meerdere in de museumcollectie; o.a.
object nr. 4106. Er is later nog een verbeterde
versie van de lampvoltmeter geconstrueerd.
Dit apparaat bevindt zich eveneens in de
Corvercollectie. (zie CCL-2317). De bouw van
het huidige object is strak en degelijk. Het is
een uitstekend voorbeeld van een amateurmeetinstrument. Het is zoals gebruikelijk opge
bouwd uit onderdelen die goeddeels uit afge
dankte zelfbouw omroepontvangers konden
worden betrokken.
Referenties:
(1) J.Corver (?) 'Onze lampvoltmeter; uit het RElaboratorium.' RE jrg.13 nr.11 p.163-165 (15 maart
1935).
Datering: 1935.

I

Variabele tooncorrector
Het object is het restant van een proefschakeling. Aan de onderzijde van het plankje
waarop de opstelling was gemonteerd staat
met potlood de schakeling getekend met een
verwijzing naar een RE artikel (1).
Een essentieel onderdeel- de instelbare
zelfinductie- ontbreekt. De schakeling is be
doeld om tussen een lampdetector en een laagfrequent versterkertrap te plaatsen. Naar
keuze kunnen de hoge tonen worden afgezwakt of opgehaald. Te dien einde worden via
een potentiometer schakeling een condensator
of een smoorspoel van het verbindingspunt
van de detectoranode en het rooster van de
laagfrequentversterker naar aarde worden ge
schakeld. Met de loperarm van de potmeter in
de middenstand is de correctieschakeling on
werkzaam. Het plankje meet 13,5x9,5 cm.
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Referenties:
(1) Aut.? 'Toonregelaar- variabele tooncorrector. RE
jrg.10 nr.23 p.366-367 (3 juni 1932).
Datering: 1932.
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UTILITY- afscherm kast
In 1928 beschreef Corver in vier RE af
leveringen 'Het Hollandsche Eenvoud Schema
(lt/m4). Dit ontwerp beoogde een niet al te
doorgewinterde amateur van gegevens te voor
zien voor het zelfbouwen van een veelzijdig
toestel. De basis was een éénkrings ontvanger
met een detector en twee laagfrequentversterker trappen. Er konden naar keuze gelijk- of
wisselstroomlampen in worden gebruikt.
Een belangrijk aspect was zonder twij
fel dat er ook mee naar de- toen opkomendekortegolf ('ultrakortegolf') stations kon worden
geluisterd. Speciaal voor deze toepassing was
de bouw in een gesloten metalen kast aange
geven. In het ontwerp werd hiervoor een open
klapbare aluminium kast gebruikt van het
fabrikaat 'UTILITY'). Het object CCR-2232 is
zo'n UTILITY kast. Wij nemen aan dat het in
(3) af-gebeelde Hollandsche Eenvoud toestel
ons object is.
Zoals vaker gebeurde, werd deze kast
later voor een andere toepassing benut; ver
moedelijk een (spoelen) meetschakeling.
De kast bevat nu een enkelvoudige en een twee
voudige variabele condensator alsmede een
ingenieuze meetdraad en een omschakelaar.
De instelling van de meetdraad is op een gecalibreerde trommelschaal op de frontplaat
afleesbaar.
In de kast vonden wij een tabelletje
waarin waarin golflengten bij verschillende
condensator standen bijeen zijn gebracht voor
'Lewcos litze spoelen nr.60; 75; 100; 300 en
400'. Het tabelletje is geschreven op de achter
zijde van Corver's visitekaartje als Directeur bij
de 'Tachygraphische Inrichting van de Tweede

Kamer'. Een dergelijk tabelletje bevindt zich
ook bij obj. CCL-2243. Wij nemen aan dat
indien het tabelletje bij de kast behoort dit bij
de tweede toepassing werd gebruikt.
Aan de binnenzijde van de frontplaat
zijn de gaten te zien die duiden op de Holland
sche Eenvoud toepassing.
Referenties:
(1) J.Corver, 'Het Hollandsche Eenvoud Schema; een
toestel dat alles kan en dat een ieder voor minima
len prijs kan maken' Dl. I, RE jrg.6 nr. 19 p.365-366
(11 mei 1928).
(2) Idem Dl. II, RE jrg.6 nr.20 p.381-382 (18 mei
1928).
(3) Idem Dl. III, RE jrg.6 nr.21 p.402-403 (25 mei
1928).
(4) Idem Dl. IV, RE jrg.6 nr.22 p.415-417 (1 juni
1928).
Datering: 1928.

De kast bevat nu een enkelvoudige en een
tweevoudige variabele condensator alsmede een
ingenieuze meetdraad en een omschakelaar.
De instelling van de meetdraad is op een gecalibreerde trommelschaal op de frontplaat afleesbaar.
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Experimentele audio-balansversterker
Het object is een balansversterker met
een piekvermogen van ongeveer 20 watt.
Het bouwsel diende als basis voor een RE
artikel (1).
Het vermogen wordt geleverd door
twee MARATHON W 406 "zero bias' tetroden.
Bij deze lampen wordt het stuurrooster door
verbonden met een hulprooster dat tussen het
stuurrooster en de anode ligt. Zonder in
gangssignaal is de anodestroom nagenoeg nul
('klasse B ' instelling). Voor de uitsturing wordt
het positieve deel van de roosterwisselspanning gebruikt. Er vloeien dan roosterstromen
waarvoor vermogen nodig is. Dit wordt door
een voorgaande 'driver' trap geleverd. Door de
balansschakeling wordt aan de uitgang weer
een volledige sinus weergegeven.
De huidige toestand wijkt op een aan
tal punten af van de in (1) gepubliceerde ver
sie: De penthode voorversterker met weer
stands koppeling is vervangen door een triode
met laagfrequenttransformator. Vermoedelijk in
verband hiermee is de ARIM voedingstransformator naar links-achter verhuisd. Als 'driver'
staat er nu in plaats van een als triode ge
schakelde MARATHON W 406 een PHILIPS
B406 in terwijl de in het artikel genoemde- en
ook op de foto bij het artikel zichtbare- VARLEY uitgangssmoorspoel werd vervangen door
een WEARITE balansuitgangstrafo.
Ook de in het artikel aangegeven uitschakelbare weerstand ter begrenzing van de
stroom door de electrolytische condensatoren

is niet meer aanwezig. Opmerkelijk is de voor
de voeding van B-versterkers gebruikte fiteringang met een 'swinging choke' (smoorspoel
zonder luchtspleet). Hiervoor gebruikte Corver
de primaire van de gloeistroom trafo van een
AVRO-KASSANDRA toestel.
De bouw is experimenteel: een multi
plex grondplank op twee afstandbalkjes waar
op de diverse onderdelen zijn vastgeschroefd.
Lange verbindingsdraden zijn onder de plank
weggewerkt. Ondanks de modificaties ziet het
geheel er nog netjes uit.
De foto bij het RE artikel is van
G.J.Eschauzier. Hij was wellicht ook de con
structeur. Het object meet 20fix43fix28cm. Het
RE artikel vermeldt geen auteur. De stijl sug
gereert dat dit Corver was.
Referenties:
(1) Aut.? ;Bouw van een experïmenteelen B-versterker. Met MARATHON lampen W406' RE jrg.12 nr.48
p.605-607 (30 nov.1934).
Datering: 1934.

De bouw is experimen
teel: een multiplex
grondplank op twee af
standbalkjes waar-op de
diverse onderdelen zijn
vastgeschroefd.
Lange verbindingsdraden
zijn onder de plank weg
gewerkt. Ondanks de
modificaties ziet het
geheel er nog netjes uit.
De foto bij het RE artikel
is van G.J.Eschauzier.
Hij was wellicht ook de
constructeur.
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Experimentele eindversterker voor OSTAR lampen
OSTAR radiolampen verschenen aan
het begin van de jaren '30 op de Europese
markt (1). Het bizondere van deze indirect ver
hitte lampen was dat de kathode werd verhit
door een gloeidraad die direct op een 110-220
volt lichtnet kon worden aangesloten. Dit was
een technisch hoogstandje van de Oostenrijkse
fabriek GUSTAV GANZ te Weenen. Men zag
kans om de hiervoor vereiste ca. 4 meter lan
ge gloeidraad onder te brengen in het gebrui
kelijke gloeikathodebuisje!.
Het productieprogramma omvatte gelijkrichters voor verschillende netspanningen
en anodestromen alsmede een viertal trioden
voor laagfrequent spannings- en eindversterking (2). In de RADIO EXPRES BANDFILTER
JUNIOR (3 en 4) werd een OSTAR gelijkrichtlamp EG50 gebruikt.
Het object CCR-2305 is een, op een
multiplex plankje gemonteerde schakeling,
voor een OSTAR gelijkrichtlamp type EG100 en
een OSTAR triode voor eindversterking.
Dit laatste valt af te leiden uit het bijschrift
'luidspr/ bij de in de plaatkring geplaatste aansluitklemmen. 'EG100' staat vermeld bij de
buisvoet voor de gelijkrichter. Voor de directe
gelijkrichting van de netspanning zijn twee in
principe gelijkwaardige- schakelingen mo
gelijk. In ons object is de anode met een netklem verbonden en wordt plus anode spanning
van de gelijkrichterkathode afgenomen.
De alternatieve schakeling (kathode aan het
net en de plus afgenomen afgenomen van de
andere netklem) werd door de fabrikant aan-

bevolen (5). Deze schakeling werd ook in de
BANDFILTER JUNIOR toegepast maar veroor
zaakte daar bromproblemen (5).
Het is denkbaar dat het object CCR2305 o.a. werd gebruikt om de merites van de [:
twee schakelingen in de practijk te testen.
Het toestel is vakkundig en zorgvuldig
f
gebouwd. Op de onderzijde staat met potlood
i;~
geschreven 'Versterker voor OSTAR lampen
direct op 220 Volt'. Het plankje is aan één zijde
met aluminiumverf bestreken en werd gezien
de ongebruikte gaten wellicht reeds eerder
voor een ander doel gebruikt.
De onderdelen zijn o.a van de merken
PARAFEED (l.f. trafo); CEB (blokcondensator);
GIC (l.f. smoorspoel) en JUNIT HV (lampvoet).
Referenties:
(1) Aut.?: 'Lampen voor volle netspanning' RE jrg.9
nr.42 p.626 (16 oct. 1931).
(2) Aut.?: 'OSTAR-lampen, indirect op volle netspanning'. RE jrg.10 nr.18 p.298 (29 april 1932) .
(3) J.Corver en G.J.Eschauzier: 'De RADIO EXPRES
BANDFILTER JUNIOR'. RE jrg. 10 nr.28 p.427-428 (8
juli 1932).
(4) idem, (slot) RE jrg.10 nr.29 p.439-440 (15 juli
1932).
(5) Aut.? 'De OSTAR gelijkrichtlamp in de RE BAND
FILTER JUNIOR' RE jrg.10 nr.52 p.818 (23 dec.
1932).
Datering: 1931.

Het toestel is vakkundig en
zorgvuldig gebouwd. Op de
onderzijde staat met potlood
geschreven 'Versterker voor
OSTAR lampen direct op
220 Volt'. Het plankje is aan
één zijde met aluminiumverf
bestreken en werd gezien de
ongebruikte gaten wellicht
reeds eerder voor een ander
doel gebruikt.
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Draagbare ontvanger met raamantenne
en twee buizen DAH50
In 1940 bracht Philips de DAH50 op de
markt. In principe was deze buis een penthode/diode met een direct verhitte gloeidraad
voor batterij voeding. De buis kon met een
lage anode spanning (ca. 15V) functionneren.
Hiervoor was een 'ruimteladingsrooster' aange
bracht (1). Dit principe was reeds in 1917 door
Schottky aangegeven en werd tot ca. 1930
toegepast in de 'dubbelrooster' lampen.
Het object 2390 is een met behulp van
twee buizen DAH50 geconstrueerd ontvangertje voor het middengolf gebied waarbij een om
het houten kastje aangebrachte draadwikkeling
als raamantenne dienst doet. In de schakeling
werkt de eerste buis als als hoogfrequent ver
sterker met een afgestemde roosterkring (het
raam) en afgestemde anodekring. Voor het
afstemmen bevinden zich aan de voorzijde
twee knoppen. Het diode plaatje zorgt voor
detectie. De tweede DAH50 fungeert als l.f.
versterker en brengt het ontvangen signaal op
koplelefoon niveau.
Het toestelletje werd door Corver in RE
beschreven (2). Het huidige object komt nauw

keurig overeen met de beschrijving en ook met
de twee bijgeplaatste foto's.
G. baron Tindal wordt vermeld als foto
graaf. Het is denkbaar dat hij ook de maker
van het toestel was.
Referenties.
(1) P.M.Bakker, 'Van een aandoénlijk kastje naar 40
jaar ruimteladingsrooster-lampen'. Radio Historisch
Tijdschrift jrg.13 nr.3; p.76; nr.4 p.116 (1990).
jrg.14 nr.1 p.9 en nr.2 p.42 (1991)
(2) J.C(orver), 'Van voren af aan. Bouwplan voor een
miniatuur toestel. Draagbare ontvanger van 1300
Gram'. RE jrg.18 nr.22 p.293-296 (15 nov. 1940)
Datering: 1940
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De Expres Batterij-Super
Het object werd in een tweetal artike
len in Radio Expres van mei 1936 beschreven
(1 en 2). Het was primair bedoeld als ontvan
ger voor kampeerders en watersporters maar
zal ook wel z'n weg gevonden hebben naar
van stroom verstoken bewoners van afgelegen
boerderijen en dergelijken.
De opzet is goeddeels als van de
midden jaren '30 gangbare wisselstroomsupers: bandfilter ingang, octode mengbuis, een
trap middenfrequentversterking, een duodiodetriode voor detectie- AVC-en laagfrequentvoorversterking gevolgd door een -in dit geval balans-eindtrap. Hier moest een keuze worden ge
maakt tussen een in roosterstroom gestuurde
PHILIPS dubbeltriode B240 (hiermee is ons ob
ject uitgerust) of een GECO dubbelpenthode
type Q21. De laatste bracht weliswaar een gro
tere gevoeligheid mee maar vergde wel een
aparte roosterbatterij.
Het afstembereik omvat alleen middenen langegolf. De spoelen en middenfrequenttransformatoren (465 kHz; niet regelbaar!) zijn
allen van het merk DRALOWID. Het toestel is
gebouwd op een 2mm dik aluminium 'chasis'.(zie voor chassisbouw ook CCR-2424).
Het is keurig afgewerkt en lijkt compleet.
De huidige toestand komt goed overeen met
de door G.J.Eschauzier gemaakte foto in (2).
Corver heeft het toestel ook beschreven in zijn
'Superheterodyne boek' (3).

In een tweetal volgartikelen (4 en 5)
wordt nog wat dieper ingegaan op de keuze
van de eindlamp en het vervangen van de KK2
menglamp door een GECO type X21.
Referenties:
(1) Aut.?, 'De Expres Batterij-Super. Een kwaliteits
ontvanger voor kampeerder en watersportliefhebber'.
RE jrg.14 nr.20 p.233-235 (15 mei 1936).
(2) idem II (slot). RE jrg.14 nr.21 p.247-249 (22 mei
1936).
(3) J.Corver, 'Het Super-heterodyneboek Veenstra
Den Haag. (zonder datum) p.111-119.
(4) Aut.?, 'Over kampeertoestellen. Het antennevraagstuk.-De gevoeligheid' RE jrg.14 nr.23 p.273274 (5 juni 1936).
(5) Aut.?, 'De Expres Batterij Super met GECO heptode X21'. RE jrg.14 nr.24 p.283 (12 juni 1936).
Datering: 1936.

Het toestel is gebouwd op
een 2mm dik aluminium
'chasis'.-(zie voor chassis
bouw ook CCR-2424).
Het is keurig afgewerkt
en lijkt compleet.
De huidige toestand komt
goed overeen met de
door G.J.Eschauzier
gemaakte foto in (2).

■

■

"
.

'

De Radio Expres Bandfilter-chassis
Dit toestel is een 3-krings MG/LG omroepontvanger van het 'recht-uit' type waarvan
het ontwerp begin 1932 in twee afleveringen in
RE werd gepubliceerd. (1 en 2) Vóór de vari-p
hoogfrequentlamp zijn twee kringen in een
'bandfilter' schakeling opgenomen welke aan
het toestel een verbeterde selectiviteit verleent
in vergelijking met een enkele kring.
Kenmerkend voor een goed bandfilter zijn de
steile flanken van de hoogfrequent-doorlaatcurve; de selectiviteit stijgt maar de hoge modulatiefrequenties worden niet afgesneden
zodat een goede geluidskwaliteit gehandhaafd
blijft.
Het hart wordt gevormd door een
'VARLEY' spoelstel met aangebouwde golflengteschakelaar en een 'JB' (Jackson Bros)
3-voudige variabele condensator. De koppeling
tussen de HF-lamp en de detectospoel is nog
met een h.f-smoorspoel en een koppelcondensator welke hier te lande -onterecht- als het
'schema Idzerda' bekend stond (3
Nieuw was de uit Amerika overgewaai
de bouwmethode op een 'chassis'. Dit was een
omgekeerde aluminium doos zonder deksel.
Grote onderdelen zoals de spoelen, de variabe
le condensator en de voedingstrafo stonden aan
de bovenzijde van het 'chassis' opgesteld. Het
kleinere spul alsmede de bedrading bevonden
zich er binnen. Het voordeel was een net uiter
lijk en een goede afscherming. Voor de zee
bouwende amateur waren er ook nadelen. Het

buigen en bewerken van aluminium plaat is
niet ieders werk en het later alsnog verplaat
sen van onderdelen is ook niet gemakkelijk
RE wijst er dan ook terecht op dat een
eerder bandfilter ontwerp- de 'Band-filterdrie
(4), waarbij nog op een grondplank werd
gebouwd, door sommige amateurs verkozen
zal worden.
Van het object is de bedrading en een
groot aantal onderdelen verdwenen. Benodigd
voor een eventuele restauratie zijn o.a. een
'AMROH speciaal' voedingstrafo een een PARAFEED l.f-trafo. Deze laatste was als autotrafo
geschakeld hetgeen bekend stond als het
'HYPER-MU' schema.
Referenties:
(1) Aut.?: 'De Radio Expres Bandfilter-chassis' RE
jrg.10 nr.5 p.71-74 (29 jan. 1932).
(2) idem. (slot): RE jrg.10 nr.6 p.91-94 (5 feb.
1932).
(3) C(orver): 'Wie is de uitvinder van het 'schema
Idzerda?' RE jrg.5 nr.44 p.801 (4 nov. 1927).
(4) J.Corver en G.J.Eschauzier: 'De Radio Expres
Bandfilter-Drie. Een modern selectief toestel met
briljante weergave.' RE jrg.9 nr.47 p.706-711 (20
nov. 1931).
Datering: 1932.

Nieuw was de uit
Amerika overgewaaide
bouwmethode op een
’chassis'. Dit was een
omgekeerde aluminium
doos zonder deksel.
Grote onderdelen zoals
de spoelen, de vanabele
condensator en de voe
dingstrafo stonden aan
de bovenzijde van het
'chassis' opgesteld.
Het kleinere spul als
mede de bedrading
bevonden zich er
binnen. Het voordeel
was een net uiterlijk en
een goede afscherming.

A
aardtelegrafie CCH1-4403
acculader CCL-2328
ACH1 CCH3-2433
ADVANCE CCL-2277
afregelen CCL-2233-2242-2312-2314-23242344
afscherming CCH3-2285;CCL-2219-2344;CCR2232
afstemindicator (glimlamp-) CCL-2312-2388
afstemmen CCH1 -2290
afstemspoel CCH3-2285;CCL-2266
_ (MICRODION) CCH3-2405
AKI CCH3-2433
amplitude-modulatie CCL-2307
AMROH CCH3-2285;CCR-2424
anodespanning CCH4-2222
antenne (Marconi-) CCH1-2430
_ (lichtnet) CCH3-2405
_ capaciteit CCH1-485-2978
_ stroom CCH1-695
ARIM CCH3-2397;CCL-2324;CCR-2244
ASTRA spoelen CCH2-2239
_ generator CCL-2219-2300-2321
audio-filter CCH3-2309
Automatische Volume Regeling CCH3-18342433;CCL-2293;CCR-2420
AVRO-KASSANDRA CCR-2244

B
B-B CCH3-2272
B240 CCR-2420
B2038 CCL2214
Baird-televisor CCH4-1066
bandfilter CCH3-1834-2241;CCL-2219;CCR2420
BBC CCH3-2240-2241-2433
beatfrequency CCH 1-2395
beeldlijn CCH4-1066
BESRA CCH3-2285;CCL-2396
bezemsteelschakelaar CCH1-2236
bifilaireweerstand CCH 1-2434
bladtin (zie STANIOL)
bodemplank CCH2-2265;CCH4-2222-

2235; CCL-2242; CCR-2244
booglamp CCH22297
BREMEN (radio-) CCH3-0045-2240-2405
BOWYER-LOWE CCH2-2265;CCL-2344
BTH CCH3-2279
bromprobleem CCR-2305
buis: zie 'lamp'
BUDICH CCH3-2413
BULGIN CCH3-2279;CCL-2218-2317-2396
burenstoring CCH3-2241

c

calibratie-curve CCH1-304
calibreren CCL-2296-2321
calibratie CCL-2218
calqueerpapier CCH1-9452
CEB CCR-2305
chassisbouw CCH3-2279-2397;CCR-2420-2424
cilinderspoel CCH2-2373
cokes CCH2-2297
condensator (glasplaat-) CCH1-2236
_ (instel-) CCH3-2240; CCL-2238
_ (Leidse fles-) CCH 1-5237
_ (stappen-) CCH1-9452
COSSOR CCL-2312
CUNNINGHAM CCH4-2235
CX350 CCH4-2235
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DAH50 CCR2390
Danspoppetje CCH1-2224
Daventry CCH3-2240
DE FOREST CCH 1-2290
detectie (anode-) CCL-4192
_ (rooster-) CCL-2296-2370-4192
_ meter CCL-2370
detector (carborundum-) CCH 1-2236
_ (kristal-) CCH1-2316-2978
_ (loodglans-) CCH1-2236
_ werking CCL-2370
diode (vacuum-) CCL-2329
draadstang, CCL-2219
DRALOWID CCH3-0045-2279 2397;CCL-22102214-2219;CCR-2420
driver CCR-2244
dubbelpenthode CCR-2420
dubbelroosterlamp CCL-2243
dubbeltriode CCR-2420
Duitse bezetting CCH3-1834-2240-2241-22722285-2309-2315-2331-2397-2405-2413-24334009
duodiode-triode CCR-2420

E
EBONIET CCH2-2287;CCH4-2235;CCL-22192435
EG100 CCR-2305
EG50 CCR-2305
eigencapaciteit CCH1-2290-2978-9494/9722
eindversterker CCH4-2235;CCR-2305
Engelse zender (zie 'Duitse bezetting')
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FERO X CCH3-2413
FERRIX CCL-2435
FILOS CCH3-2397 CCL-2210
flanksteilheid CCR-2424
FOREST-DE CCH1-2290-2395
foutzoeken CCL-2412
Frequentie Modulatie (FM) CCH2-2416;CCL2271

G
Galena CCH1-2316
GAUMONT PARIS CCH1-304
GECO CCR-2420
Geisslersebuis CCH1-2430
gelijkrichter CCL-2328
gelijkrichting (enkelfasige-) CCL-2435
geluidskwaliteit CCR-2424
geluidsregistratie CCL-2310
GENERAL RADIO CCHl-9533;CCL-2308
generator (audio-zwevings-) CCL-2219
_ (Colpitts-) CCL-2324
_ (h.f-zwevings-) CCH1-2395
_ (Hartley-) CCL-2300-2344-2387
_ (Numans-Roosenstein-) CCL-2242-2243
_ (relaxatie) CCL-2210
_ (Transitron-) CCL-2233
_ (VHF-) CCL-2271
_ (zaagtand) CCL-2210
GESELLSCHAFT FÜR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE
CCL-2218

GIC CCR-2305
GIVRITE CCL-2296
GLAZITE CCH4-2235;CCL-2214-2218-2219
glijspoel CCH1-485-2978
glimlamp: zie ook neonlamp
_ (zoemer) CCL-2210
gloeidraadtemperatuur CCL-2329
gloeikathode CCR-2305
golflengtetransformatie CCH3-2433
golfmeter (klik-) CCH1-304;CCH2-2416
_ (SLABY-) CCH1-2430
grammofoon. CCL-2321
grammofoonplaat CCL-2310
grammofoonversterker CCH3-2397
GRAMMONT CCL-2277
groefwand CCL-2310
grofraster-televisie CCH4-1066-2222-2235

heterodyne ontvangst CCH1-2395
HETEROFILI CCH3-2309
hitted raad meter CCH1-695
Hollandsch Eenvoud Schema CCR-2232
honingraatspoel CCH1-2290-2395-9494/9722
hoogfrequentversterker CCH3-2285
huiszoeking CCH3-2433

I
IDZERDA-koppeling CCR-2424
ijken CCL-2321
impedantie-meter CCL2306
Inductance Bridge CCH1-9533
Integrated Circuit CCL-2214
interferentie CCL-2296

J
JACKSON BROS (JB) CCH3-2285;CCR-2424
JUNIT HV. CCR-2305

K
kathodevolger. CCL-2293
kipschakeling CCL-2210
KK2. CCR-2420
klikgolfmeter CCH2-2416
kliktest CCH2-2416
KOMBINATOR CCL-2214
koolmicrofoon CCH2-2297
koolspits CCH2-2297
Koomanstoestel CCH2-2373
koperpyriet CCH1-2316
koppeling (IDZERDA-)CCR-2424
koptelefoon CCH3-2241
kortegolf (l.f. AVC bij MEGATRON toestel)
CCH3-1834
_ (lampsokkel-spoelen) CCH2-2287
_ (ontvangst met Koomans toestel) CCH2-2373
_ (stoorzender) CCH3-2309
_ (superreg.) CCH2-2239;CCH3-2331
_ (UNDY bandfilter ingang) CCH3-2241
Kortegolf Expres CCL-2218
kristal-detector CCH 1-2316-2978-5238 CCH30045
_ ontvanger CCHl-485-2978;CCH3-0045-22402285-2405
kristallencollectie CCH 1-5238

H

L

HARA CCL-2387
hardpotlood CCH1-2316
harmonischenversterker CCL-2243.

laagfrequentversterker CCHl-4403;CCH3-2397
laboratoriumtafel. CCH4-1066
lamp (dubbelrooster-) CCL-2412
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(meng-) CCH3-2433
(schermrooster-) CCH3-2433
ontvangst CCH1-2290
sokkel CCH2-2287

modulatie-diepte CCL-2307
MONOPOLE CCL-2296
montagedraad (vierkant-) CCL-2219
morse (schrijftoestel) CCH 1-2245-6397-7307

_ voltmeter CCL-2218-2293-2296-2317-4192
Lecher-leiding CCL-2271
Leidse fles CCH 1-5237
LEWCOS CCR-2232
LEYDS CCH3-2240-2272-2331-2397
LISSEN-HEXAGON CCH3-0045
litzedraad CCH1-2290
locale oscillator CCH3-2433
loodglans CCH1-2236-2316
luidspreker (electrodynamische-) CCL2306

M
magnetische koppeling CCL-2219-2243
MANENS CCL-2219
mannetje CCH1-2318
MARATHON CCR-2244
Marconi-antenne CCH1-2430
marconist CCH1-2245
marmerblok-microfoon CCH2-2297
MAVO-meter CCL-2314-2317
MAXWELL-HAY brug CCL-2304
mee-trekeffect CCL-2219
meet-draad CCR-2232
_ lint CCL-2321
_ spanning CCL-2369
_ zender CCL-2242-2344-2387
MEGATRON CCH3-1834-2433
MEISSNER CCL-2219
mengheptode CCH3-2433
mengschakeling CCL-2219
meter (capaciteits-) CCH 1-2434
_ (golf-) CCHl-304-2430;CCH2-2416
_ (luidspreker-impedantie-) CCL2306
_ (signaalsterkte) CCH1-2224
meting (frequentie-) CCH3-2309 CCL-2296
_ (gelijkspanning) CCL-2293
_ (laagfrequente wisselstromen) CCL-2277
_ (lampen) CCL-2396
_ (modulatiediepte) CCL-2307-2388
_ (parallel-ohm-) CCH1-2434
_ (spoelkwaliteit) CCL-2266 CCR 2232
_ (stoorstraling) CCL-2262
_ (weerstand) CCL-2302-2308-2369 Jwissel
spanning) CCL-2293-2296
_ (wisselstroom) CCL-2329
_ (zelfinductie) CCL-2304
Mexicaanse- hond CCL-2262
microfoon (marmerblok-)CCH2-2297
MICRODION CCH3-2405
MICROGRAD CCL-2219
middenfrequent CCH3-2433;CCL-2242-2312
MIKAFARAD CCH3-2397;CCL-2210-2296

N
negatieve roosterspanning CCH4-2222
_ weerstand CCH2-2239;CCL-2233-2242
neon-afstemindicator CCL-2312-2321
_ lamp CCH1-2430;CCH2-2416;CCH41066;CCL-2210
_ stabilisator CCL-2243-2336
netgelijkrichter CCR-2305
Nipkowschijf CCH4-1066-2235
Numans-Roosenstein-generator CCH22239;CCL-2242-2243
NWR CCH 1-2434

O
octaaf-brug CCH3-2315
octode-menglamp CCR-2420
ontvanger (achterzet-) CCH3-1834-2433
_ (afregeling) CCL-2242-2314
_ (draagbare-) CCR-2390
_ (éénkrings-) CCR-2232
_ (éénlamps-) CCH3-2272
_ (kristal-) CCHl-485-2978;CCH3-0045-22402285-2405-2413
_ (omroep-) CCH3-1834;CCR-2420-2424
_ (raam-) CCR-2390
ontvangst (heterodyne-) CCH 1-2395
oscillator (zie ook 'generator')CCL-2219-22422262
_ spanning CCL-2412
_ spoel CCH2-2287
oscillograaf (glimlamp-) CCL-2388
_ (roterende spiegel-) CCL-2388
OSRAM. CCL-2336
OSTAR CCR-2305
outputmeter CCL-2312-2314

P
P430 CCL-2243
papierband CCH 1-2245
PARAFEED CCR-2305-2424
parallel-ohmmeter CCH 1-2434
patroonhuls CCH1-2316
PHILIPS p.s.a CCL-2307-2369
piekvoltmeter CCL-2307-2310
PILOT CCH3-0045 CCL-2219
plaatdetector CCL-2293
plaatstroomapparaat CCL-2307-2369-2435
polair-reiais CCH 1-6397
POLYWATT CCL-2210
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potentiometer CCL-2308
_ (gecalibreerde-) CCL-2308
prikspoel CCH2-2287;CCH3-2433
PRIMEROS CCH1-2316
proefopstelling,CCL-2387

Q

Q-factor CCHl-485;CCL-2266
Q21 CCR-2420
quenchfrequentie CCH2-2265
quenchsignaal CCH2-2239

R
raamantenne CCH3-2331
Radio Bremen CCH3-2241
RADIO EXPRES STANDAARD CCH3-2241
radio-amateur CCH3-2433
_ centrale CCH3-2433
_ lamp CCH 1-4403;CCH4-2222
_ onderwijs CCL-2314
_ reglement CCL-2262
_ tentoonstelling CCH1-695-2434-5213-5238
RE BANDFILTER-JUNIOR CCR-2305
RE-lab CCL-2242.
RE26 CCL-2243
reageerbuis CCH1-5237
rechtuitontvanger CCH3-1834-2241
regeneratieve versterker CCL-2243
Reiszmicrofoon CCH2-2297
Rhumkorffinductor CCH1-5213-5237
rommelkist CCL-2271
_ zolder CCH3-2433
rooster-blokkering CCH3-2331
_ condensator CCL-2370
_ detectie CCL-2296-2317
_ detector CCH2-2416;CCH3-2272
_ (negatieve_spanning) CCH4-2222
_ CCL-2296-2307;CCR-2244
ROTOR CCH3-2240
ROTSTERN CCH 1-485
ROYALTY CCL-2435
ruimteladingsrooster CCR2390
RUSSELL and SHAW CCH1-2316-5238

s

SAJA CCL-2388
SATOR CCL-2296
SCHAAPER CCL-2317
schakeling (bandfilter-)CCR-2424
_ (brug-) CCHl-2434;CCL-2302-2304-2308
_ (capacitieve driepunt-) CCL-2324
_ (COLPITTS-) CCL-2324
_ (compensatie-) CCL-2317
_ (GRAETZ-) CCL-2328

_ (HYPER-MU-) CCR-2424
_ (kip) CCL-2210
_ (meet-) CCL-2214
SCHEEPENE CCL-2412
schellak CCH2-2373
schermroosterhoogfrequentlamp CCH3-2433
schijvenwikkeling, CCL-2219
schildpad-transformator CCL-2435
schroefspindel CCL-2238
SECANODE CCL-2243
seinsleutel CCH1-2245
selectiviteit CCR-2424
SIEMENS en HALSKE CCH1-6397-7307
signaalspiegel CCL-2412
signaltracer CCL-2412
SINUS CCL-2435
smoorspoel (h.f.-) CCH3-2433
_ (l.f.-) CCH4-2235
snijkop CCL-2310
SOLODINETTE CCH4-1066
SOLODYNE CCH3-2433
sounder CCH1-2245
_ club CCH3-0045
spagettiweerstand CCH3-2272
spanningsstabilisator CCL-2336
sperkring CCH3-2240-2405
spoel (insteek-) CCHl-2290;CCL-2324-2344-2387
_ (glïj-) CCH1-485
_ (koppel-) CCH 1-2395
_ (lampsokkel-) CCH2-2287
_ (meetschakeling) CCR-2232
_ (straal-) CCH 1-2430
_ (vlakband-) CCH2-5409
_ eenheid CCH2-2373
_ houder CCH1-2395
_ kwaliteit CCL-2266
_ (variabele-) CCH1-2318-9533
staande-golven CCH1-2430
spijker-kern CCH 1-9533
STANIOL CCH1-2236-2316-5237-5238-9452
stappen-condensator CCH 1-9452
stappen-weerstand CCH1-2434
stoorzender CCH3-1834-2309-2315-2433
straalspoel CCH1-2430
straling (stoor-) CCL-2262
stralingsprobleem CCH3-2241-2433
stroboscoop CCL-2321
STYLE CCL-2218
substitutiemeting CCL-2266
superheterodyne CCH3-2433;CCL-2262-2312-

2412
_ (batterij-voeding) CCR-2420
superregeneratieve ontvanger CCH2-2239-2265
surplusgoed CCH1-304-7307
swinging-choke CCR-2244
synchronisatie CCH4-1066-2235
synchroonmotor CCL-2388
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T-Ford CCH 1-5213
tachygraphische inrichting CCR-2232
tekendoos CCL2306
telefonie CCH 1-4403
telefoniezender CCL-2310-2388
TELEFUNKEN CCHl-4403;CCL-2243
Télégraphie Militaire CCH1-304
terugkoppeling CCH3-2241-2272-2433;CCL2262
tetrode (zero-bias-) CCR-2244
toon-corrector CCR-2230
_ generator CCL-2219-2296-2300-2321
_ regelaar CCR-2230
topwaarde-meting CCL-2307
trans-atlantische proeven CCH2-5409
transformator (balansingangs-)CCH4-2235
_ (balansuitgangs-) CCL-2300
_ (schildpad-) CCL-2435
TRANSITRON-oscillator CCL-2233
trillerbobine CCH1-2236-5213
trimmen CCL-2312-2314-2324-2344
triode-lamp CCL-2324-2329;CCH4-2235;CCR2305
_ voltmeter CCL-4192
TRT10 CCL-2336
TUNGSRAM CCL-2243
tweekrings-ontvanger CCH3-2241
tweelamps-ontvanger CCH3-2241

u
ultra-kortegolfontvanger CCR-2232
UNDY CCH3-2241
universeelshunt CCH1-2434
UTILITY CCR-2232

V
vari-p-penthode CCH3-1834;CCR-2424
variabele koppeling CCH1-2395
variometer CCHl-2318;CCH2-2373
VARLEY CCH3-0045;CCH4-2235;
CCR-2244-2424
veldtelefoon CCH 1-4403
VEPE CCL-2396
verlengspoel CCH1-695
verliesweerstand CCL-2266
versterker CCL-2214
_ (aperiodische hoogfrequent-) CCL-2243
_ (balans-) CCR-2244-2420
_ (experimentele audio-) CCR-2244
_ (klasse B-) CCR-2244
_ (laagfrequent-) CCHl-4403-6397;CCH32279-2397
_ (middenfrequent-) CCR-2420

_ (regeneratieve-) CCL-2243
verwisselbare spoel CCH1-2290
VHF CCH2-2265-2416-2416;CCL-2271
videosignaal CCH4-1066
vierkant montagedraad CCL-2219
vlakbandspoel CCH2-5409
voeding, (experimenteer-) CCL-2435
voedingsapparaat CCH4-1066-2222
Volksontvanger CCH3-2285
vonkzender CCH1-2236-5213-5237
voorrooster CCL-2412; CCR2390
voorseiner CCH 1-2245
voorzetapparaat CCH2-2287;CCH3-1834-2433
4009

w
wandelstok CCH 1-2430
WEARUE CCR-2244
weerstand (bifilaire-) CCH1-2434
_ (inductievrije-) CCL-2266
_ (spagetti-) CCH3-2272
_ (stappen-) CCH 1-2434
weerstandskoppeling CCH3-2241
werkpuntverschuiving CCH 1-6397
WESTINGHOUSE gelijkrichter CCL-2328
WHEATSTONE (brug van-) CCH 1-2434;CCL2302-2308
WIEN (brug van-) CCH3-2309-2315
wikkelklos CCH 1-9494/9722
WO II CCH3-1834-2240-2272-2285-2309-2397
(zie ook: 'Duitse bezetting')
WO-I CCH 1-4403
WOOD's metaal CCH1-2316-5238

Z
zakhorloge CCH1-695
zelfbouw CCH1-695-2245-2318-29789451;CCH2-2297;CCH3-1834-2241-22852433;CCR-2232-2424
zeefkring CCH3-0045
zelfinductie CCH 1-2290
_ meting CCL-2304
_ variabele CCH1-2318-9533
zelfoscillerende menglamp CCH3-2433
zend/ontvanginstallatie CCH 1-2236-5213
zinkiet CCH1-2316
zoemer CCH 1-304-2245
_ (geshunte-) CCH 1-2434
zuigkring CCL-2262
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