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Samenvatting
De kern van deze catalogus omvat de beschrijving van 40 radiotechnische objecten uit de Collecties van het
Omroep Museum die een rol hebben gespeeld bij de -tijdens de Bezetting verboden- ontvangst van het Geallieerde
Oorlogs Nieuws.
Geschetst worden ook de achtergronden. De gedachte dringt zich op dat het Duitse streven om de instroom van
buitenlands radio-nieuws in bezet Nederland te blokkeren bij voorbaat gedoemd was om te mislukken.
Hiervoor zijn twee belangrijke factoren aan te wijzen:
• Er was in 1940 in ons land een grote groep van amateurs en professionele technici die de toen 20-jarige
ontwikkeling van de radio-ontvangtechniek zowel theoretisch als practisch van nabij had gevolgd.
• Er werd in het vooroorlogse Nederland weinig weggegooid. Er was derhalve onder de bevolking een zeer
groot bestand aan radio-onderdelen afkomstig van afgedankte radiotoestellen.
Problemen die met succes konden worden aangepakt waren:
• Het onderdrukken van de door de Duitsers geïnstalleerde stoorzenders, (de "Moffenzeef1')
• Het geschikt maken van oudere apparaten voor kortegolf-ontvangst. (het "Voorzetapparaat”).
• Het construeren van eenvoudige ontvangtoestelletjes voor gebruik na de verplichte toestelinlevering. (het
"Tweelampertje" op de omslagfoto)
• Ontvangst tijdens de stroomloze periode october '44 - mei '45. (Kristalontvangers en stroomvoorziening uit
rijwieldynamo's)
Een groot aantal objecten is afkomstig uit de nalatenschap van Radio Pionier Jan Corver. Hij was toentertijd
Redacteur van het amateurblad Radio-Expres. Radio-tijdschriften vormden een belangrijke bron van informatie.
Er zijn ook nog drie beschrijvingen van objecten uit privé-verzamelingen opgenomen.
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1 .Inleiding.
1.1 De ontwikkeling van het radiotoestel in de periode 1920-1940.
Het omroeptoestel had in 1940 een ca. 20-jarige ontwikkeling achter de rug. Er zijn een viertal stadia te
onderscheiden.
1920: Eénlamps ontvanger met teruggekoppelde roosterdetector en een laagvacuumlamp fabrikaat Bal, Philips,
Heussen. Luisteren met een koptelefoon. Afstemmen met een glijspoel. Stroom uit een accu en een aantal
zaklantaarn batterijtjes. Voornamelijk langegolf ontvangst.
1925: Het Koomanstoestel. Drie of vier hoogvacuumlampen. Hoogfrequent- detector- en één of twee trappen
laagfrequentversterkmg. Verwisselbare (honingraat) spoelen. Luisteren op een hoomluidspreker. Twee variabeleafstemcondensatoren die gelijktijdig bediend moesten worden. Stroom uit een accu en een anodebatterij of
plaatspanningsapparaat aangesloten op het lichtnet. Ontvangst van lange- en middengolf stations.
1930. Het wisselstroom toestel. In principe nog steeds een soort Koomans ontvanger maar met
wisselstroomlampen, en alles- inclusief het plaatstroomapparaat en de luidspreker- in een kast gebouwd. Eén
afstemknop. Afstemgebied: midden- en langegolf. Prijs van een eenvoudig fabrieksapparaat ca. fl 150.(Voor
bijvoorbeeld een tramconducteur 5 weken werken!) Afmetingen ca. 50x40x25cm (Philips 630A)
1935: De superheterodyne. Ontvangtoestel met golflengtetransformatie. Lange- midden- en kortegolf. Veelal
voorzien van snufjes zoals Automatische Volume Regeling, variabele-bandbreedte, afstemindicator en een
aansluiting voor gramofoonweergave. Een toestel voor welgestelden.
Voor een storingsvrije ontvangst was vooral voor de oudere toestellen een antenne van enkele tientallen meters
lengte en boven het dak uitgespannen een vereiste. De ferrietantenne bestond nog niet.
De eerste omroepluisteraars waren uitsluitend amateurs. Zij werkten met zelfgebouwde toestellen. Ook
toen omstreeks 1927 fabriekstoestellen op de markt verschenen bleef het zelfbouwen populair. Voor een goed
deel was dit ingegeven door financiële motieven maar ook technische interesse speelde een grote rol. Hoe
populair de radiohobby destijds was kan men afleiden uit de zeer vele boeken en tijdschriften die er destijds op dit
gebied zijn verschenen. Vele landelijke dagbladen hadden destijds een radiorubriek.
1.2 De situatie in 1940
Tegen deze achtergrond moet men de Duitse pogingen om de toegang tot het oorlogsnieuws van Engelse
radiozenders te blokkeren zien! De bezetters troffen op hun weg een grote groep van professionele radiotechnici
en- vaak goed onderlegde- radio-amateurs aan (Noot 1). Deze werd gesteund door het wijd verbreide
vooroorlogse bestand aan radiotechnische boeken. Populaire auteurs waren oa. J.Corver en R.Swierstra.(l) Een
schat van practische kennis kon worden geput uit het in 1941 verschenen Jongens Radioboek van Leonard de
Vries (2). Daarnaast ging ook de verschijning tijdens de bezetting van de radiotijdschriften Radio Expres en Radio
Bulletin goeddeels door.Ook hierin werd -omzichtig- (Noot 2) de techniek aangedragen waarmee de Nederlandse
bevolking toegang tot het niet-Duitse ooriogs nieuws kreeg. (3)
Voor wat de onderdelen voorziening betreft het volgende. Een radiotoestel was in het vooroorlogse
Nederland beslist geen wegwerpartikel. Werd een nieuw toestel aangeschaft dan werd het oude verkocht of
ingeruild. Het toestel vond -eventueel na renoveren- een nieuwe eigenaar of kwam als losse onderdelen in de
handel. Er was ook tijdens de bezetting een levendige handel in tweedehands radio-onderdelen.(Noot 3).
Overigens tegen voor die tijd gepeperde prijzen!
Naast de tweedehands radio-onderdelen handel waren er winkels waar men ook tijdens de oorlog nog
voor nieuwe onderdelen terecht kon. (Noot 4)
In het begin van 1943 verschenen er zelfs weerstanden en condensatoren van Nederlandsfabrikaat
(Schaaper den Haag en Leyds Hilversum) op de markt (4)t
Radio-omroep in 1940 speelde zich in Europa -zoals eerder aangegeven- voornamelijk afin het middenen langegolf gebied. Sterke langegolfzenders bestreken gedurende het gehele etmaal een groot deel van WestEuropa. Het bereik van middengolfzenders bedroeg overdag enkele honderden kilometers maar na zonsondergang
werd ook hier West Europa bestreken. De zenders waren in amplitude (AM) gemoduleerd. Frequentie Modulatie
(FM) bestond op beperkte schaal in Amerika maar niet hier. Als versterkend element was uitsluitend de
"Radiolamp" beschikbaar. De transistor werd pas in 1948 uitgevonden.
Op 1 juni 1940 telde ons land 8,8 milioen inwoners. Er waren 1.065.045 zelfstandige ("eigen")
radiotoestellen in gebruik. (121 per 1000 inwoners.) 411.873 gezinnen hadden een aansluiting op een
"radiocentrale" (draadomroep). 47 per 1000 inwoners (5). Dit waren vaak mensen waarvan het eigen toestel
wegens een onbetaalbare reparatie op de zolder was beland. Deze groep was met de komst van de bezetter direct
van het geallieerde oorlogsnieuws afgesneden. Het doorsnee eigen-toestel stamde uit het midden van de jaren '30
en was alleen ingericht voor de ontvangst van midden- en lange-golfstations. Slechts beter gesitueerden konden
zich een "Super" met een kortegolfbereik permitteren. Kortegolfontvangst was tot 1940 een "gimmick"

7

1.3 Problemen en hun oplossingen.
Voor de bezitters van een ‘eigen-toesteP waren er naast het luisterverbod\ een aantal specifiek
radiotechnische problemen. Zo werd het door de BBC op midden- en langegolf uitgezonden Nederlandstalige
nieuws door de Duitsers vanuit Den Haag gestoord. De stoorzenders konden worden onderdrukt door het
toepassen van gerichte ontvangst door middel van een raamantenne. Een moffenzeef\ een instrument dat heden
ten dage als een ‘antennefaseregelaar’ bekend staat, was vooral bij de BBC zender op 373m effectief.(6)
Op de kortegolf (in de 41, 31, 25, 19,16, en 13m banden) waren er wel ongestoorde BBC zenders te
ontvangen maar het gebruikelijke omroeptoestel had zoals vermeld geen kortegolf bereik. Eenvoudige toestellen
konden worden omgebomd door het vervangen van de gebruikelijke spoelen met een midden- en langegolf bereik
door spoelen met een midden- en kortegolf bereik. Deze ombouwspoelen werden door de Firma AMROH in de
handel gebracht. Een eenvoudigere oplossing was het voorzetapparaat. Dit zette door middel van een
mengproces het kortegolfsignaal om naar een frequentie in het midden- of langegolf gebied. Ook het reeds uit de
vroege jaren twintig stammende superregeneratieve ontvangtoestel met raamantenne kon bruikbaar zijn.
Het grootschalige kortegolf-luisteren bracht een probleem met zich mee. Ontvangers met een
voorzetapparaat- maar ook de "Supers" - werkten (en werken ook nu nog!) volgens het ‘superheterodyne’
principe. In het toestel wordt een hulptrilling opgewekt die vooral op korte golf door de antenne kon worden
uitgestraald en in naburige toestellen als een interferentie toon (Mexicaanse hond) hoorbaar was: het
stralingsprobleem. Er waren zelfs gevallen bekend waarbij het toestel huiskamergesprekken bleek uit te zenden;
een probleem als men ‘foute’ buren had. (7)
Na de verplichte toestel inlevering in mei 1943 kon men -NSB-ers uitgezonderd- niet meer legaal een
radiotoestel in huis hebben. Als het niet was ingeleverd moest het worden verstopt en vervangen door een uit
materiaal van de rommelzolder gebouwd ontvangertje dat bij voorkeur was gecamoufleerd bijvoorbeeld als
onschuldig koektrommeltje of kon worden opgeborgen in de verpakking van een huishoudelijk apparaat. Een
bandfllter schakeling kon een eenvoudig maar selectief ontvangertje opleveren dat eventueel ook voor kortegolf
ontvangst geschikt was.(8). Verstoppen van een niet ingeleverd toestel zodanig dat het met een koptelefoon nog
bruikbaar bleef werd ook gedaan; het gedeelte van de kast waar de luidspreker in was gemonteerd werd er dan ter besparing van ruimte- eenvoudig afgezaagd!'
Echte miniatuur toestelletjes waren mogelijk op basis van zeer kleine onderdelen. Het
productieprogramma bij Philips omvatte destijds o.a. eikelbuisjes, kleine electrolytische condensatoren,
toltrimmers en seleengelijkrichters ter grootte van een flinke weerstand. Bij de doorsnee amateur waren deze
onderdelen nagenoeg onbekend. Op verschillende plaatsen in het Philips Natlab. te Eindhoven- en wellicht ook bij
de NSF in Hilversum- werden miniatuur toestelletjes, voor de ontvangst van ‘de Engelse zender’, in kleine series
gebouwd. Het echte aantal is niet bekend maar de schattingen lopen uiteen van enkele duizenden tot enkele
tienduizenden. (9) (Noot 5) In een na-oorlogse aflevering van Radio Expres wordt zo’n toestelletje beschreven
dat door onderduikers ten bate van de illegaliteit werd gemaakt. (10)
Na het uitvallen in west Nederland van de stroomvoorziening in september 1944 voorzag de- uit de
allereerste periode van de radio-communicatie stammende- kristalontvanger opnieuw goede diensten. Door de
grote vraag naar kristaldetectoren werd ook dit een schaars artikel. Maar ook hier werden - door trial and errorvemuftige nieuwe mogelijkheden gevonden:Een koolstaafje uit een uitgeputte batterij, van een punt voorzien, en
rustend op een gepolijst scheermesje bleek ook als detector te werken! (11)
Voor de kristalontvangers vormde de vanuit Jaarsveld op 758kHz/ 395m werkende zeer sterke Duitse
propaganda zender Radio Bremen een probleem (12) Door een gebrek aan selectiviteit was Bremen soms over het
gehele afstembereik hoorbaar. Hiervoor deed de reeds in de twintiger en dertiger jaren populaire zeefkring hier
tijdens de bezettting opnieuw zijn intrede.
Het voeden van een ontvanger met behulp van een aan de huiskamertafel gemonteerd fietswiel met een
rijwieldynamo of idem door middel van de aandrijving van een trap-naaimachine of met een omgekeerde fiets
werd soms met succes toegepast. De reeds eerder genoemde Philips miniatuur toestelletjes waren door het
geringe stroomverbruik en de seleengelijkrichter hiervoor bizonder geschikt!.
Noot 1 Uw auteur is geboren in 1926 en opgegroeid in de Indische buurt in Amsterdam. Men werd in mijn jeugd
nog gemakkelijk door de ‘radiobacil’ geïnfecteerd. Ik kan mij nu (2003) nog een tiental personen in mijn naaste
omgeving herinneren die tenminste ooit een radiotoestel hadden gebouwd. De infectie was vaak zeer hevig. De
echtgenote van een mijner radiokennissen placht te schamperen: ldit is geen hobby maar een ziekte’
Noot 2 In navolging van Leonard De Vries werd dit vaak gebracht als "iets voor jongeren"
Noot 3. Alleen al in mijn buurt waren drie tweedehands onderdelen-winkeltjes en de gehele oorlogs periode -ook
na de verplichte inlevering in 1943- was er een levendige onderdelenhandel op het Amsterdamse Waterlooplein
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Noot 4 Een bij amateurs vermaarde zaak was Radio Groeneveld aan de Amsterdamse Ceintuurbaan. Dit was
ook een postorderbedrijf. Op 12 februari 1943 bestond de zaak vijfjaar. De ‘Jubileum Prijscourant’ Nr. 14 werd
destijds aan J.Corver toegezonden en is als Appendix X in de huidige brochure opgenomen. Opmerkelijk zijn o.a
de ‘UKG V.Z. spoelen.’ (spoelen voor kortegolf voorzetapparaten). We moeten aannemen dat de verkoop
hiervan en de ongetwijfeld in de winkel bijgeleverde mondelinge toelichtingen voor de toepassing ervan ertoe
heeft geleid dat de winkel in juni 1943 op last van de Duitse bezetter werd gesloten en de heer R. Groeneveld naar
Duitsland werd afgevoerd! De winkelvoorraad kon echter onder de bioscoopzaal van het toenmalige City Theater
worden verstopt. De Duitsers zaten er bovenop! De eigenaar heeft het allemaal overleefd en kon in juni 1945 met
een -tot ieders verbazing- groot assortiment de zaak aan de Ceintuurbaan heropenen.(13)

rw
-1
[

rrrrrr r

HU

T

o

"4

t

a
'sn.'

sa

Ti

fimr

I ^groeneveld!

€groSeneveld!

Ea

Arasterdam-Z.1

r

lA

1

I

Sft

Ceintuurbaan 127-129

71 30 47

Postgiro 313800 Bank: Amsterdamse-Bank Ceintuurbaan Gem. Giro G 2210

Noot 5 Oud natlab. medewerker Harry Heuts vertelde mij (PMB) op 26 april 2003 in een telefoongesprek dat hij
zelf ca. 5 van dergelijke toestelletjes heeft vervaardigd en dat het hem bekend was dat dit ook op andere plaatsen
van het bedrijf werd gedaan.De toestelletjes werden bij hogere Philips functionarissen ingeleverd. Het lijkt mij
waarschijnlijk dat ze op deze wijze hun weg naar redacties van illegale nieuws bulletins e.d vonden. Voor mij is
dit zeer herkenbaar. Op 4 september 1944 begon ik mijn loopbaan op de afdeling Opleiding en Depot van het
toenmalige Koninklijke Shell Laboratorium Amsterdam. Ik was in hoge mate verbaasd over het gemak waarmee
illegale blaadjes c.q. nieuws bulletins circuleerden en over de algemene openheid waarmee men zijn anti Duitse
gevoelens ventileerde. Het maakte op mij de indruk een soort Engelse enclave in Nederland te zijn. Er stond
weliswaar een ‘Landwachter’ bij de poort en er was ook een Duitse ‘ Verwalter’ maar zomaar een inval doen zoals
men dit bij gewone burgers deed konden de Duitsers zich kennelijk hier niet permitteren!
Referenties bii!
(1) a. J.Corver, ‘Radio-Ontvangtechniek’ Den Haag 1939 (recentie o.a. in de N.R-Crt van 25 maart 1939!)
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(2) Leonard de Vries, ‘Het Jongens Radioboek’ L.J.Veen’s Uitgeversmaatschappij te Amsterdam 1941.
(3) P.M.Bakker en C.Hekker, ‘Radio-ontvangsttechniek in de periode 1940-1945’. Radio Historisch Tijdschrift
jrg.19 nr.1 p.8-10 (jan. 1996)
(4) a. C(orver), ‘Vaste weerstanden fabrikaat Schaaper’ RE jrg.20 nrl6 p.183 (2 oct.1942)
b. C(orver) ‘Leyds trolituul condensatoren RE jrg.20 nr.17 p.197 (6 november 1942)
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(9) Aut: Eén namens velen, ‘Clandestiene radioproductie in bezettingstijd’ Philips Technisch Tijdschrift jrg.8
nr.11 p.337-340 (nov. 1946)
(10) C. ‘Een clandestien supertje’ RE jrg.22 nr.5 p.36 (26 Oct.1945)
(11) Aut.? ‘Ontvangst in oorlogstijd’ RE jrg.22 nr.3 p.11 (14 september 1945)
(12) J.Corver, ‘Radio door zelfdoen’ Paul Brand Bussum 1946 p.143
(13) a. RE jrg.21 nr.7 (2 april 1943) binnenzijde omslag. ‘RADIO GROENEVELD’
b. REjrg.21 nr.10p.83 (21 mei 1943) ‘Firma berichten.’
c. RE jrg.22 nr.1 p.8 (31 aug.1945) ‘Prijscourant’
2,De Oorloes-Collectie van het Omroepmuseum.
De collectie omvat 40 radiotechnische objecten die we in vijf catagoriën hebben ondergebracht nl:
2.1 Strijd tegen de stoorzenders.
2.2 Kortegolfontvangst.
2.3 Eenvoudige lampontvangers; ontvangst na de verplichte toestelinlevering;.
2.4 Gecamoufleerde en verborgen toestellen.
2.5 Ontvangst in de stroomloze periode.
Van de 40 beschreven objecten rijn er 18 door Corver vervaardigd Een aantal werd reeds beschreven in
de Corver Catalogus maar is opnieuw opgenomen mede met het doel dieper op schakelingen en details in te
kunnen gaan.
Er werden na het verschijnen van de Catalogus objecten in de "Grote Collectie" als Corverbouwsels
herkend die betrekking hebben op rijn onderzoekingen tijdens de Duitse bezetting en die nu in de beschrijving van
de Oorlogs Collectie rijn opgenomen. Een 7-tal objecten is door door Corver beschreven in rijn boek "Radio
door zelf doen" (1) Dit boek verscheen in 1946 maar het concept was al in april 1944 gereed zoals is gebleken uit
een aan Corver gericht briefje van de uitgever waarin hij voorstelt om zo mogelijk het zetwerk alvast te doen om
de verschijning na de oorlog te bespoedigen (2). Radio door zelfdoen is een beginners boek en behandelt
eenvoudige radiotechniek. Het is onze stellige overtuiging dat het gebodene goeddeels de neerslag is van Corver's
onderzoekingen op het gebied van de specifieke behoeften van de bezettingsperiode. Het boek ademt een geest
van een rijke practische ervaring. Diepgaand wordt bijvoorbeeld de kristalontvanger behandeld. De huidige
kristaldiode was nog niet uitgevonden en de toen gebruikelijke catswhiskerdetector was een nukkig instrument.
Corver experimenteerde met een vervanging door een vacüum diode. Deze is veel stabieler en de voeding (alleen
van de gloeidraad) vergt een beltrafo of kan direct uit het net via een condensator. Mits van een passend R/C
netwerk voorzien is de gevoeligheid even goed als van een kristal. De ontvanger met kristal- of vacuumdetector
was ook geschikt voor ontvangst van zenders in de 50 m kortegolfband . Het ontvangen signaal kon eventueel via
een gramofoonversterker verder worden versterkt.
Kortegolfontvangst loopt als een rode draad door het boek. Beter dan de kristal- of vacüumdiode
detector was hiervoor een voorzetapparaat of een eenvoudig tweelampertje met terugkoppeling dat wordt
voorafgegaan door een werstaw^gekoppeld bandfilter.
Corver blijkt ook intensief met de "Superreg" te hebben geëxperimenteerd. Dit fenomeen was al sinds de
vroege jaren '20 bekend maar bracht het nooit tot een doorbraak. Tijdens de bezetting was het echter een
mogelijkheid om met één lamp kortegolfizenders te kunnen ontvangen.
Zeefkringen werden in de twintiger jaren veelvuldig gebruikt voor het weren van storing door het
gedempte scheepsverkeer van Scheveningen Radio. Bij ontvangst van Radio Oranje op 1500 m lange golf was een
zeefkring de oplossing om storing door de sterke Duitse propagandazender ‘Radio Bremen” te onderdrukken.
Voor wat betreft onze motieven om een object al of niet in deze catalogus op te nemen nog het
volgende. Van een aantal objecten heeft de schenker ons verklaard dat het object tijdens de bezettingsperiode
dienst deed. Deze waren doorgaans eveneens herkenbaar aan de toegepaste technologie. Vele objecten zijn ook
herkend aan de hand van publicaties tijdens de oorlog of kort daarna. In deze catagorie vallen o.a. de door Radio
Expres en Radio Bulletin ontworpen en gepubliceerde voorzetapparaten en een aantal door Corver
geconstrueerde objecten die hij na de oorlog in zijn boek Radio door zelf doen' heeft beschreven. Sommige
objecten zoals de MofFenzeef waren onmiddellijk herkenbaar aan de hand van de schakeling. Voor een aantal
objecten kon geen volledige zekerheid worden verkregen maar deze werden toch opgenomen. Aanwijzingen
werden dan gevonden in het gebruik van tijdens de oorlog op de markt verschenen onderdelen (vaste
condensatoren van het merk LEYDS) of materialen zoals bijv. zinkplaat. Geen soldeerverbindigen of heel slechte
lassen bijvoorbeeld gemaakt met een in de kachel verhitte schroevendraaier als soldeerbout vormen ook een
indicatie.
Referenties bii 2.
(1) J.Corver, “Radio door zelfdoen” Paul Brand Bussum 1946
(2) Dossier Omroep Museum 13060 betr. J.Corver.
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2.1 Strijd tegen de stoorzenders.
Zowel het Radio Oranje programma op langegolf 1500m als dat op 373m middengolf werd gestoord.
De stoorzenders werkten op precies dezelfde frequentie als de gewenste zender zodat opvoeren van selectiviteit
geen oplossing vormde. Er waren hier twee wegen.
• Gerichte ontvangst met behulp van een raamantenne.
• Het uitbalanceren van het stoorsignaal door een systeem van faseregeling. Hierop beruste de mojfenzeef. Van
beide categoriën zijn objecten beschikbaar.
Obiectbeschrijvingen.
0539 Omroepontvanger PHILIPS 752A met gecamoufleerde raamantenne.
2399 MofFenzeef.
10970 MofFenzeef
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Inv. nr 0539.
Omroep-ontvaneer Philips 752 A met gecamoufleerde raam-antenne.
Gerichte ontvangst bood de mogelijkheid om de- vanuit Den Haag hevig gestoorde- BBC zender op 373 m te
ontvangen. Hiertoe was naast de door ons elders beschreven “moffenzeef’ ook een raam-antenne geschikt.
Het gébruik van de raam-antenne bracht een risico met zich mee: het object was bij een huiszoeking onmiddellijk
herkenbaar en de toepassing tijdens de bezetting was algemeen bekend.
In ons object is het raam weggewerkt achter een triplex lijst over de achterwand, (zie foto) die in de donkerbruine
kleur van toestel en achterwand is gebeitst. Op het eerste gezicht is er aan het toestel niets bizonders te zien!
Een raam-antenne vertoont een scherp minimum voor zenders uit richtingen die haaks op het raamvlak staan.
Voor zenders uit richtingen in het verlengde van het raamvlak is ontvangst maximaal.
De raam-antenne kon dus met succes worden toegepast als de lijn: toestel - BBC zender, niet samenviel met de
lijn: toestel - Den Haag. Aan de boven omschreven toepassing van de raam-antenne waren twee problemen
verbonden:
lc In de stand “minimum-storing” bleef nog een rest-signaal hoorbaar door het zogenaamde antenne effect: de
raam-antenne reageert n.1. behalve op de magnetische - ook nog - in geringe mate - op de electrostatische component van de ongewenste zender.
2C De hoge impedantie van de raam-antenne moest liefst zonder ingrepen aan de lage ingangs-impedantie van het
omroeptoestel worden aangepast.
Bestuderen van de gebruikte schakeling suggereert, dat deze problemen zijn onderkend en dat hiervoor
voorzieningen zijn aangebracht.
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Het raam heeft 2x6 windingen in “vlakwikkeling” naast elkaar met ± Vi cm tussenruimte. Het verbindingspunt is
naar buiten gevoerd alsmede de twee uiteinden. Het raam heeft een totale draadlengte van ± 20 meter hetgeen
overeenkomt met een gebruik op middengolf.
De uiteinden van de wikkeling zijn aangesloten op een variabele condensator van 500pF. Deze vormt op
conventionele wijze met het raam, een over het middengolf-gebied afstembare parallelkring.
Het verbindingspunt van de twee raamwikkelingen is verbonden met een metalen plaatje van 25 x 4 cm op de
buitenzijde van de triplex raambehuizing (zie foto) en met een metalen afschermdoos om de variabele
condensator.
De aansluitingen aan de antenne- en aarde-ingangen van het toestel worden gevormd door:
• Een afgeschermde draad van de rotor-aansluiting van de variabele condensator naar de antenne-inganp van
het toestel.
• Het verbindingspunt van het metalen plaatje, de afschermingen en het raam-midden naar de aard-aansluiting.
Er is nog een extra stekerbus die weer met de rotorzijde van de varco is verbonden.
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Het lijkt waarschijnlijk dat het metalen plaatje is bedoeld om een compensatiespanning in tegen-fase met de reststoorspanning te leveren. Dus ter onderdrukking van het “antenne effect”
De gewenste aanpassing van de hoge impedantie van het raam-circuit op de lage ingangs-impedantie van het
toestel is gevonden door aansluiting over één helft van het raam. De impedantie wordt dan met een factor 4
omlaag getransformeerd.
De herkomst van de toegepaste technologie hebben wij niet kunnen traceren. Wij moeten aannemen dat deze,
evenals bij de moffenzeef, door veelvuldig proberen tot stand is gekomen. Rechtsreeks publiceren van dit soort
zaken was tijdens de bezetting uiteraard niet mogelijk en een eventuele verbreiding zal dus via de informele
circuits zijn geschied. Plaatselijke omstandigheden zullen ook tot variaties in de constructie hebben geleid.

Referenties:
(1) C.: “Raam-antennes; nuttig effect en gelijkloop”. RE jrg. 18 nr. 10, p. 147 (31 mei 1940)
(2) J.C.:” Resultaten met een raam-antenne van één winding”. RE jrg. 19 nr. 11 p. 129 (6 juni 1941)
(3) J. Verhagen jr.: “De strijd tegen de stoorzenders” RE jrg. 22 nr. 6 p. 50 (9 nov. 1945)
(4) Aut.? “In bezettingstijd. Historie van 5 jaren”. RB jrg. 14 nr. 4 p. 91-94 (okt. 1945)
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Raamantenne.
(Collectie Arend Woudsma Voorschoten.)
Het object is gemaakt van een "garenhaspel". Een garenhaspel werd in het verleden gebruikt om van
zelfgesponnen wol een "knot" te maken. Oorspronkelijk lag het raamvlak horizontaal en was het geheel draaibaar
om de draad te kunnen opwinden.
De maker van de raamantenne heeft de draagbalk doorgezaagd en het raamdeel zodanig scharnierend
gemaakt dat dit vertikaal kan staan. Er zijn ook nog extra steunen voor de raamwikkeling aangebracht en het
geheel is nu op een vaste voet gemonteerd. Het raam is bewikkeld met 25 windingen "QUAD" draad. Dit is een
4-aderige LITZE voor 4-draads telefonie. Deze draadsoort werd o.a. bij de Hilversumse NSF op grote schaal
gebruikt. De lengte van één zijde is 42cm en de breedte van de wikkeling is 7cm. De gemeten zelfinductie is
550pH. In serie met de wikkeling is een variabele pertinax condensator aangebracht. Naast de varco bevinden zich
twee schroefjes. Hierin past een- toen gangbare- mica-condensator van het merk DUBILIER We veronderstellen
dat hier een condensator van ca. lOOOpF heeft gezeten In combinatie met de varco kon dan naar keuze op Radio
Oranje 373m /804 kHz (geen extra capaciteit) of 1500m /200kHz (lOOOpF bijgeschakeld) worden afgestemd.
Het aansluiten van een raamantenne op een fabriekstoestel vormde een aanpassingsprobleem. De
schakeling van de raamantenne suggereert dat dit via een serie-schakeling van de raamwikkeling, afstemcapaciteit
en de antennekoppelingswikkeling van het toestel is opgelost. Zie schema. Er is nog een extra
aansluitingsmogelijkheid voor antenne. Mogelijk werd hiervan gebruik gemaakt om het lichteffect tot één kant
van het raam te beperken. (“Sense antenne”). De gedachte dringt zich op dat hier iemand met kennis van zaken
aan het werk is geweest!.
Het object werd in de jaren '80 in een Hilversumse kringloopwinkel aangetroffen.
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Inv.nr. 2399
Moffenzecf
De mofienzeef was een simpel en betrekkelijk onopvallend apparaatje waarmee de stoorzender op midden-golf 373m
(804 kHz) kon worden geëlimineerd. Essentiële onderdelen in de ‘zeef zijn een middengolf-spoeltje met middenaftakking; een
variabele (mica-) condensator en een potentiometer van ca. 500kfX De spoel, de variabele condensator en de einden van de
potentiomeler zijn parallel geschakeld. Op deze parallelschakeling worden twee antennes aangesloten. De antenne-aansluiting
van het radiotoestel wordt verbonden met de midden-aftakking van het spoeltje en het loper-contact van de potentiometer of
alleen met het lopercontact.
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Het uitstemmen van de stoorzender was een geduldwerkje en werd verkregen door het gelijktijdig verdraaien van de
afstemcondensator en het potentiometer contact.Corver rapporteert in Radio Expres van 1945 (1) zijn ervaringen met de
“Mofienzeef’ (hij spelt t-t) Antenne 1: “Oost - West gerichte gordijnroe” Antenne 2: “een capaciteitsvlak bijv. een zinken
kachelplaat of de kachel zelf.”
Over de herkomst van de Moffenzeef-schakeling is weinig bekend. Corver verbindt er de naam van radio-pionier
Erik Schaaper aan. (2) 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. (3)
De “Mofienzeef’ werd voor het eerst onder deze naam beschreven in het door de Royal Air Force boven bezet gebied
uilgsworpsn krantje “De Wervelwind” (4 a,b) Onderdrukking van stoorzenders was ook mogelijk met een raam-antenne maar
dit instrument was aanzienlijk gevaarlijker bij een eventuele huiszoeking door de Duitse bezetters en, daar moest iedereen
constant op verdacht zijn. Er moet in Nederland op grote schaal met de Mofienzeef zijn geëxperimenteerd, gezien de varianten
en bedienmgs-foefjes. (5)
De schakeling van het object is ondergebracht in een AMARILLO sigarenkistje 13 x 9‘/2 x2/i cm. De gebruikte
stekerbussen zijn van een ongebruikelijk model. Ze komen o.a. ook voor op twee andere WO-II objecten nl Inv.nr.2279 en
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) Piet Bakker en Tim de Wolf, “De mofienzeef van Erik Schaaper, betere ontvangst van de Engelse Zender” Aether nr.71
p.28 t/m30 (jrg. 18 nr.2; april 2004) Zie ook Appendix IX “Schaaper Stoorfilter Spoelen”
(3) Aut.? “Een storingvrije Antenne”, Radio Bulletin jrg. 11 nr. 4 p. 104 (maart 1941)
(4a) D. Rollema: “De Mofienzeef uit 1942”. Electron jrg. 48 nr. 12 p. 629 (december 1993)
(4b) idem, “De Mofienzeef krijgt een staartje”. Electron jrg. 49 nr. 2 p. 58 (februari 1994)
(5) Aut.? “Uit den strijd tegen stoorzenders” RE jrg. 22 nr. 8 p. 58 (7 december 1945)
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Inv. nr. 10970
MoffenzcefDe schenker heeft ons het volgende over hel object verteld. Het apparaat werd tijdens de bezetting in zijn ouderlijk huis
gebruikt voor het beluisteren van Radio Oranje op middengolf. Het stond geschakeld vóór een ontvangtoestel van het merk
Radio Bell. Als antenne fungeerde een éénzijdig aangesloten antenneraam.. Het geheel stond verdekt opgesteld in de schuur van
het tuindersbedrijf van zijn vader. De moffenzeef was vervaardigd door de Delftse radio-reparateur Kleinjan destijds
woonachtig in de Saenredamstraat in Delft. De schenker was ambachtschoolleerling. Hij vervaardige het ontvangraam. Dit
omvatte een vlakwikkeling op twee kruislatten van ca. 80 cm. Als draad werd, vanwege de koperschaarste, zinkdraad gebruikt.
De schakeling van de zeef zoals wij die in het object hebben aangetroffen en de -mogelijke- wijze van aansluiten aan
het toestel zijn afgebeeld in bijgaande figuren.
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De essentiele onderdelen zijn drie onderling gekoppelde (middengolf-)spoelen, een variabele condensator (fabrikaat Jackson
Bros) en een regelbare weerstand van het koolcompressie-type (RESISTOGRAD). In vergelijking met een gangbare, zoals
hiervóór beschreven, moffenzeef (Inv. nr. 2399) is het huidige object aanzienlijk ingewikkelder. Het draagt de sporen van een
onderlegde ontwerper en was wellicht het eindproduct van omvangrijk ontwikkelingswerk. Of Kleinjan ook de geestelijke vader
was wist de schenker niet. Het gebruik van de eenzijdig aangesloten raamantenne stamt vrijwel zeker uit het destijds door de
RAF uitgeworpen vlugschrift “De Wervelwind” nr.4 en 5 van 1942 (l.a,b ). De benaming "Raamantenne" is in deze misleidend
omdat het raam hier niet als een zelfinductie maar als een capaciteit t.o.v. aarde functionneert. Corver zou het een
"capaciteitsvlak" of een "capaciteitsantenne" hebben genoemd hetgeen ongetwij feld juister is. Een verklaring van de werking is
op basis van de schakeling niet zonder meer te geven. Het zelfde geldt eigenlijk ook voor de wijze w'aarop écn en ander met het
toestel werd verbonden. Het apparaat heeft twee aansluitklemmcn en er kwamen oorspronkelijk twee draden uit. Wc nemen aan
dat aan de klemmen het antenne-raam en een aardverbinding (of hulpantenne) w'erden aangesloten en dat naar keuze één van de
twee draden naar de antennebus van de Radio Bell ging zoals afgebeeld in de figuur.
De opbouw van het object is uiterst eenvoudig. De drie spoelen zijn op een closet-rol gewikkeld met een onderlinge
afstand van ongeveer 2,5cm h.o.h Het draad is waarschijnlijk afkomstig van een afgewikkelde honingraatspoel. Alle onderdelen
zijn op een dik stuk karton gemonteerd. Deze kartonnen montageplaat rust in een sigarenkistje zonder deksel. (Zie foto's). De
aansluitdraden zijn door corrosie afgebroken.

Referenties, (zie ook p. 14)
(la) D. Rollema: “De Moffenzeef uit 1942”. Electron jrg. 48 nr. 12 p. 629 (december 1993)
(lb) idem, “De Moffenzeef krijgt een staartje”. Electron jrg. 49 nr. 2 p. 58 (februari 1994)
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2.2 Kortegolfontvangst.
Het Radio Oranje programma werd behalve op lange- en middengolf ook via zenders in de 41, 31, 25, 19
en 13m banden uitgezonden. Deze uitzendingen werden in principe ook gestoord maar er was vaak toch een
ongestoorde zender te vinden. Wellicht dat men in Engeland kleine frequentie wisselingen toepaste. Een feit was
dat de stoorzenders op de korte golf er nogal eens niet waren of er ‘naast stonden’. Er was bovendien een
vernuftig foefje om de stoorzenders op de kortegolf te ‘omzeilen’ als je over twee kortegolf ontvangers beschikte.
Afstemmen op twee verschillende zenders met hetzelfde programma maar die hadden afwijkende stoorsignalen.
De luidsprekers in stereo opstelling. De storingen bleven uit de luidspreker komen, maar het programma signaal
werd hoorbaar midden tussen de luidsprekers en was daardoor akoestisch gescheiden van het stoorsignaal.l(l)
Een groot gedeelte van het vooroorlogse radio-ontvangerbestand was niet ingericht voor
kortegolfontvangst maar kon er door middel van een 'voorzetapparaat' geschikt voor worden gemaakt.
Het voorzetapparaat vormt met het midden- langegolf-omroeptoestel een "super" . Het inkomende
kortegolfsignaal wordt in een mengproces omgezet tot een "middenfrequentie" die binnen het afstemgebied van
het omroeptoestel valt en daar verder wordt versterkt en gedetecteerd. Er zijn twee ontvangsystemen mogelijk.
rb.Super-autodyne en Super-heterodyne Dit vergt enige technisch-historische toelichting.
In de oertijd van de radio werd voor het hoorbaar maken van ongedempte signalen (machine- of lichtboogzenders) gebruik gemaakt van een zwever. Deze zwever of heterodyne-oscillator bestond- vóór de komst van de
radiolampen- uit een kleine lichtboog die een hulpffequentie opwekte. Door dit in een kristaldetector samen te
brengen met het inkomende ongedempte zendersignaal ontstond een hoorbaar mengproduct (bijv. 1000 Hz) . Men
noemde dit heterodyne onlangst.Met de komst van de radiolamp kon ook deze als zwever fungeren maar het
werd tevens mogelijk om dezelfde lamp gelijktijdig als detector te laten werken. Dit werd autodyne-ontvangst
genoemd. De alom bekende teruggekoppelde roosterdetector kan aldus ongedempte telegrafie signalen hoorbaar
maken.
Het .swper-ontvangsysteem, ook wel golflengte-transformatie genoemd, berust op hetzelfde principe. Maar de
verschilffequentie (“middenfrequentie”) wordt nu op tenminste enkele tientallen kilohertzen genomen en ligt
buiten het hoorbare gebied. "SUPERsomc". Er zijn nu weer twee mogelijkheden:
Super(sonic)autodyne: Het opwekken van de hulp/oscillator-frequentie en het mengproces geschieden in dezelfde
lamp. De afgestemde kring aan de ingang bepaalt de oscillatorffequentie. Dit systeem werd aanvankelijk veel
toegepast, o.a in de super-ontwerpen van de firma ARIM voor Nederlands Indië in het begin van de jaren '30 (2
en 3) maar vereist een hoge signaalffequentie (kortegolf) en een lage middenfrequentie teneinde in de
ingangskring ook nog enige opslingering van het inkomende signaal te verkrijgen. Het raakte in onbruik maar
maakte,vanwege de eenvoud, tijdens de bezetting weer furore. Een teruggekoppelde éénlamper met een
smoorspoel op de plaats van de koptelefoon was al bruikbaar.
Super(somt)heterodyne: Het opwekken van het oscillatorsignaal en het mengen vindt in twee lampen plaats en er
is een aparte afstemkring voor het binnenkomende signaal. Dit werd in het midden van de jaren '30 het
standaardsysteem. De industrie ontwikkelde combinatielampen voor bovengenoemde functies zoals de octoden
AKI en AK2 en de triode-hexoden zoals ACH1, ECH3 en de Amerikaanse 6K8. De standaard middenfrequentie
werd ongeveer 450 kHz. Een voorbeeld van een voorzetapparaat volgens het superheterodyne-principe is de door
de Firma AMROH ontworpen' VZ21'. Beschrijvingen van voorzetapparaten werden tijdens de bezetting o.a.
gepubliceerd in het Jongensradioboek van Leonard de Vries en in Radio Expres en Radio Bulletin.
Het bouwen van een "recht-uit"- toestel met een kortegolfbereik of het ombouwen van een bestaand
toestel met behulp van speciale spoelen was ook mogelijk. AMROH voorzag hierin door het in de handel brengen
van het p-CORE 502/ 532 spoelstel.
Corver experimenteerde voor kortegolfontvangst met de- uit het begin van de jaren '20 stammendesuperregeneratieve ontvanger. Dit was een weliswaar een nukkig apparaat maar dat met een beetje geluk en
vakmanschap met één lamp en een raamantennetje van 25x25cm een redelijke kortegolfontvangst opleverde!
Noot. Kortegolf ontvangst met een krislalontvanger was ook mogelijk. Corver noemt het (4) en uw auteur
experimenteerde met een inductieve ontvanger met een germaniumdiode. Ontvangst van sterke stations in de 49m
band op een antenne van 15m lang op een hoogte van ca. 5m bleek goed mogelijk. Door de betrekkelijk grote
bandbreedte waren echter doorgaans meerdere stations tegelijk hoorbaar en doorfading zakten de stations ook
steeds weg Het is niettemin mijn stellige overtuiging dat mensen met veel geduld en talenkennis op deze wijze
toegang tot het Geallieerde oorlogsnieuws hebben gehad !.
Referenties bii 2.2
(1) P.M.Bakker, ‘De stralende supers van Vroomshoop’ Aether nr.31 p.24 (april 1994)
(2) Aut.?, “De ARIM éénknops kortegolfsuper in nieuweren vorm”. RE jrg.8 nr.39 p.669 (26 sept. 1930)
(3) S.Kostyurin, “Enige verbeteringen aan het ARIM kortegolf super-autodynetoestel”. Onze Antenne jrg.7 nr.12
p.190-191 (dec. 1930)
(4) J.Corver, “Radio door zelfdoen” p.44-45. Paul Brand Bussum 1946
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Obiectbeschriivingen
1834 MEGATRON driekrings rechtuit ontvangtoestel met vari-Iaagfrequentpenthode.
2248 AMROH kortegolf voorzetapparaat VZ21.
2272 Kortegolf voorzet apparaat met AUTODYNE schakeling en VARIOMETER-fijnafstemming
2331 Superregeneratieve kortegolf-ontvanger met raamantenne.
2426.Kortegolf voorzetapparaat met AUTODYNE schakeling
2433 RADIO EXPRES kortegolf voorzetapparaat met aperiodische antenne- en MF-uitgangskring.
4223 AUTODYNE voorzetapparaat.
7323 Recht-uit ontvanger met kortegolfbereik..
9553 Kortegolf voorzetapparaat. met octode AK2
1) Superregeneratieve korte-golf-ontvanger met NUMANS-ROOSESTEIN-schakeling
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Inv.nr.1834
Megatron driekrings rechtuit ontvangtoestel met vari-laagfreauentpenthode.
Dit toestel kunnen we beschouwen als het hoogtepunt in de ontwikkeling van de- voor de oorlogpopulaire 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 affegeling 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 toestel een aantal ‘features’ te bevatten die
het bizonder geschikt maakte voor de ontvangst van de Engelse kortegolf zenders met behulp van een
‘voorzetapparaat’. Het huidige object heeft aan de achterzijde een plugaansluiting voor het voeden van zo’n
voorzetapparaat. (zie foto).
In een tweetal artikelen in R.E van 1941(3 en 4) ging Corver omzichtig op dit aspect(‘toepassing onder
de huidige omstandigheden’) 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 hoogffequentsmoorspoel.
Ook de door Megatron toegepaste diodedetectieschakeling bleek een onvoorziene kwaliteit te bevatten.
Zoals gebruikelijk bij rechtuitontvangers had het toestel geen automatische sterkte regeling (ASR). Bij het
beluisteren 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 gebruikelijke detectieschakelingen enorme
geluidspieken op bij het passeren van sterke (stoor)zenders. Bij de Megatron schakeling was het stuurrooster van
de laagfrequentlamp galvanisch met de diodebelastingsweerstand/volumeregelaar verbonden zodat dit rooster een
met de sterkte van de ontvangen zender en de stand van de volumeregelaar variërende negatieve gelijkspanning
ontving. (Zie schema)

l83V

Met hoogopgedraaide volumeregeling en met een sharp cut-off l.f.-penthode kon een sterke zender de versterking
van deze buis zelfs tot bij het afknijppunt terugregelen waarbij er dan helaas tevens een flinke vervorming optrad.
In de R.E. artikelen van 1941 wordt voor de l.f. buis een vari-penthode 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 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
plaatsing van de voedingstrafo verschilt Het object behoort tot de Corvercollectie.
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De foto’s tonen het Megatrontoestel smen met het
voorzetapparaat Inv. nr. 2433

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.l9nr. 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.
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Inv.nr.2248
Kortegolf-voorzetapparaat type VZ 21.
Dit voorzetapparaat is gebouwd in navolging van het in 1941 in “Radio Bulletin” gepubliceerde ontwerp
VZ 21 (1 t/m/ 4.). In afwijking van een soortgelijk ontwerp van Radio Expres (Inv.nr.2433) was dit toestel
voorzien van een afgestemde antennekring en een afgestemde middenffequent uitgang. AMROH bracht speciaal
hiervoor de spoelen 701 -741 en de MF uitgangsspoel 361 op de markt.
Het is opmerkelijk hoe omzichtig deze spoelen werden gelanceerd: De 701/741 spoelen worden in het
principe-schema en in de bouwtekening vermeld, maar komen niet in de bijbehorende beschrijving voor. Zij zijn
later één keer geadverteerd (RB jrg. 13 nr. 2; maart 1943) en komen zijdelings voor in een advertentie voor
NOVOCON schakelaars (RB jrg. 11 nr. 3; jan 1941); bij deze spoelen werd echter in het geheel geen schakelaar
toegepast! In een nabeschouwing (5) wordt gezegd dat de voorzetapparaat-spoeltjes in grote aantallen clandestien
door AMROH werden gefabriceerd. De MF uitgang 361 wordt wel genoemd in de tekst van de VZ 21
beschrijving en ook weer in de bovengenoemde NOVOCON advertentie. Een direkte advertentie hebben wij niet
kunnen vinden.
We moeten aannemen dat de spoelen “zichzelf verkochten” en dat men liever geen slapende honden wakker
maakte.
Het toestel omvat een destijds in Amerika populaire mengschakeling met een triode-hexode type 6K8 (6) en
wijkt hiermee af van het Muiderkring-ontwerp waarin een ECH3- en later ook AK2 - EK2 en ACH1 - werden
toegepast. Voor omschakeling van de antenne voor ontvangst via het voorzetapparaat naar direkte midden- en
langegolf-ontvangst met het omroeptoestel is een schakelaar aangebracht.Afwijkend van het AMROH ontwerp is
ook de schakeling van de 361 MF-uitgang. Deze is nu met de uitkoppelwikkeling in de anodekring van de hexode
opgenomen Dit hield wellicht verband met het ingangscircuit van de erachter geschakelde omroepontvanger.
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Onderdeelmerken die in het toestel werden aangetroffen zijn:Buis 6K8: SYLVANIA. Weerstanden:
DUBELLER. Toltrimmers: PHILIPS. Afstemschaal 0 - 180° met fijnregeling: UTELITY MICRO DIAL
En voorts nog merkloze keramische condensatoren van Duits fabrikaat.
Er is geen voedingsgedeelte aanwezig De benodigde 6,3V en 200V moesten aan het omroeptoestel worden
ontleend.
De schakeling is op een aluminium chassis van 18 x 10 x 5 cm gebouwd. Het apparaat is compleet en in goede
staat.
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Referenties:
1. “Nieuwe golfgebieden; VZ21”, Aut,? RB jrg.11 nr.3. p.55-60 (jan. 1941)
2. “VZ 21; Belangrijke tips voor de bezitters van oudere typen menglampen. Ook u kunt uw AK2, EK2 of
ACH1 in dit handige apparaatje gebruiken”. Aut.? RB jrg.1 l.nr.4 p,86, 94 en 100 (maart 1941)
3. “Variaties op de VZ 21; Eenige antwoorden op de vragen onzer lezers met betrekking tot het gebruik van
oude onderdeden uit de reservekist” Aut.? RB jrg.11 nr.6 p.148-150 (mei 1941)
4. “Variant op de VZ 21” aut.? RB jrg.12 nr. 1 p.12 (nov. 1941)
5. “Radio in bezettingstijd. Historie van 5 jaren”. Aut.? RB jrg.14. nr.4 p. 91-92. (okt. 1945)
6. The Radiotron Desighners Handbook. Third Ed. Edited by F. Langford-Smith Sydney 1944 P 103.

22

Inv.nr. 2272
Kortegolf voorzet apparaat met AUTODYNE schakeling en VARIOMETER-fiinafstemming
De autodyne schakeling staat niet geheel vast maar is waarschijnlijk. Vast staat wel dat het object een
teruggekoppelde roosterdetectie-schakeling bevat en na eind 1943 werd gebouwd. Dit laatste in verband met de
aanwezigheid van een “LEYDS”condensator (1) en twee “BB” spagetti weerstanden (Noot 1). Het anode-circuit
eindigt in een aansluitklem gemerkt "+GS" (zie schema). De bijbehorende klem "-GS" is via de gloeidraad met
massa verbonden. Dit sluit uit dat deze klemmen voor een koptelefoon bedoeld waren; het was dus kennelijk geen
éénlampsontvanger. Via "+GS" werd de anodespanning van de lamp toegevoerd. Wij nemen aan dat dit vanuit een
omroepontvanger geschiedde en dat "GS" staat voor Generator Spanning. -GS was dan met massa van het toestel
verbonden
-
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E.e.a voert tot de gedachte dat +GS was verbonden met een op een middenfrequentie afgestemde kring
zoals dit geschiedde bij de eerste kortegolf autodyne-supers van de Fa. ARIM (2). Als middenfrequentie werd
destijds 4000m (75 kHz) gebezigd. Het object maakt deel uit van de Corver Collectie en we moeten aannemen dat
ook dit een proeftoestelletje is waarmee Corver tijdens de bezetting heeft geëxperimenteerd. Welk toestel hij
achter dit voorzet apparaat heeft gebruikt weten we uiteraard niet. Bij zijn eerste proeven aan het einde van de
jaren '20 gebruikte hij er de SOLODYNE voor. (3) Er moet in ieder geval een voorziening zijn waarmee de
plaatspanning via een koppelspoel vanuit het toestel naar het voorzetapparaat kan worden gevoerd; bijvoorbeeld
op de wijze zoals in het schema is aangegeven. Zie ook (Appendix VI)
Opvallend is de parallelschakeling van de twee spoelhouders. Als we aannemen dat hier inderdaad
spoelen in werden geplaatst moet dit een variometer-functie hebben gehad. De afstemcondensator heeft geen
fijnregeling en is inderdaad voor kortegolf erg groot (500pF). Deze werd dan als "bandsetting" gebruikt en werd
de fijnafstemming met de variometer gedaan. (Noot 2)
De serie-weerstand van 60 ohm (100 en 150 parallel) in het gloeidraadcircuit is een raadsel. De
gebruikelijke vóóroorlogse gelijkstroom lampen hadden tenminste een gloeistroom van 60 mA. Dit betekent een
spanningsval van tenminste 3,6 V. Bij een 6 V accu (“AS” accu spanning?) blijft dan 2,4 V; teveel voor een 2 V
lamp en te weinig voor een 4 V exemplaar !
Het object heeft de voor Corver typerende opbouw: een bodemplankje met twee balkjes eronder, een
triplex frontplaatje, een montageplaat voor de drie spoelhouders aan de achterzijde en een steunpaneeltje aan de
zijkant. Er zijn geen aansluitklemmen voor antenne en aarde.
Het bouwsel bevat de volgende componenten:
• Varco pertinax 500pF “UTILITY” zonder fijnregeling, met een pijlknop.
• Varco lucht “UTILITY” niet aangesloten en defect (kortsluiting).
• Twee “Spagetti” weerstanden “B-B Hilversum, (zie Noot 1)
• Lampvoetje PYE
• HEYBROEK aansluitklemmen met het originele model. (Deze komen ook in andere Corver objecten
voor.)
• Rooster lekweerstand PILOTOHM.
• Vaste condensator 200 cm LEYDS Hilversum (zie Noot 1)
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Referenties
(1) "Beproefde toestellen en onderdelen. LEYDS trolituul-condensatoren" RE jrg.20 nr.17 p.193 (6 nov. 1942)
(2) Aut.?,"Eenknops ultra-kortegolfsuper" RE jrg.7 nr.38 p.760 (20 sept. 1929)
(3) Aut.?, "De Solodyne als middenfrequentie-versterker." RE jrg.6 nr.26 p.478 (29 juni 1928)
Noot 1 In de privé-collectie van de auteur bevindt zich een condensator waarop de tekst: “ B-B Leyds Radio
Hilversum Precisie Trolitul condensator”voorkomt
Noot 2 Bij beproeving van een parallel-schakeling van een ASTRA spoeltje nr.50, een kortegolfspoel van ca 3pH
en een capaciteit van 250 pF werd op 6MHz, tussen minimale en maximale koppeling een frequentie variatie van
ca. 300 kHz gemeten,.
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Inv.nr 2331
Superregeneratieve kortegolf-ontvaneer met raamantenne.
Naast de "recht-uit" en de "super" was er ten tijde van de bezetting nog een derde ontvanger-systeem
bekend nl. de superregeneratieve ontvanger. In principe is dit een teruggekoppelde roosterdetector waarbij de
mate van genereren zozeer is opgevoerd dat de door gelijkrichting gevormde negatieve spanning op het
stuurrooster de buis periodiek afknijpt en het oscilleren stopt. Door een juiste keuze van de waarden van de
roostercondensator en de lekweerstand kan de frequentie van dit verschijnsel (“quenchfrequency”) boven de
hoorbaarheidsgrens worden ingesteld. Het is op deze wijze mogelijk met een genererende roosterdetector een AM
signaal te ontvangen
De superreg was al sinds het begin van de jaren ' 20 bekend maar een doorbraak ten aanzien van de
practische toepassing was steeds uitgebleven. De gevoeligheid is dermate groot dat een minimale antenne volstaat
om met één lamp sterke telefonie-stations in het kortegolf gebied te kunnen ontvangen. Als het toestel niet op een
zender staat afgestemd produceert het een sterk geruis. Het zoeken van een zender gaat gepaard met veel lawaai
dat verdwijnt bij ontvangst van een station met voldoende sterkte.
Het object 2331 maakt deel uit van de Corver Collectie en is zo'n superreg. Het werd oorspronkelijk
zeker vóór eind 1941 gebouwd gezien de aantekening op de triplex aansluitstrip voor de raamantenne ‘PCJ 19.71
16°’ .19.71 m was de golflengte van de PHOHI- zender PCJ2 (1). De PHOHI uitzendingen stopten op
1 october 1941 (2)
De aanwezigheid van een LEYDS condensator suggereert dat er na eind 1942 nog aan is gewerkt (3)
Corver heeft het object in het in 1946 verschenen boekje ‘Radio door zelfdoen’ (4) beschreven Deze beschrijving
bevat vele details die er op duiden dat Corver uitgebreid met de superreg heeft geëxperimenteerd. (Noot) De
schakeling en de opbouw doen sterk denken aan de superregeneratieve ontvanger van POMES (4 en 5 ) In het
“Jongens Radioboek” wordt dezelfde schakeling beschreven (6)
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Een verschil met het Pomes ontwerp is het ontbreken van een afstemcondensator voor de anodewikkeiing van het
raam die in het huidige apparaat ‘aperiodisch’ is De schakeling is gebouwd op een multiplex grondplaatje van
20xl3cm met twee vierkante steunbalkjes eronder en een triplex frontpaneeltje van 20x16 cm.Het raamantennetje
meet 20x20 cm.
De toestand van het object komt overeen met die op de foto in Radio door zelf doen. De lamp is een
Engelse eindpenthode type MPT4
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Referenties:
(1) JJ.L. van Zuylen, "Encyclopaedie voor de Radio-Luisteraar". Baam 1939 p.200
(2) René Witte, De uitzendingen naar Nederlands-Indië tussen 10 mei 1940 en 1 oktober 1941. Aether
afl.19 (jrg.5 nr3 p. 4-7 april 1991)
(3) Aut.? ‘Leyds trolituulcondensatoren’ RE. jrg.20 nr 17 p.197 (6 nov.1942)
(4) J.Corver, ‘Radio door zelf doen’ Paul Brand Bussum 1946 p. 133-136
(5) J.Corver, ‘Het draadloos amateurstation’ zevende druk Deel II p.146 e.v.
(6) Fred Hagenaar (pseudoniem van Leonard de Vries), ‘Het jongensradioboek’ derde druk dec. 1941 p. 110.
Noot Auteur heeft in 2002 de schakeling uit “Radio door zelf doen” nagebouwd met als lamp een als triode
geschakelde 6V6. Corver’s bevindingen konden worden bevestigd. Met de kleine raamantenne konden inderdaad
sterke zenders in de 41 en 31 m banden op zachte luidspreker sterkte worden ontvangen Het raam vertoonde geen
lichteffect Bij 150V anodespanning trok de buis ca. 1 mA en ontwikkelde het oscilleren een negatieve spanning
op het rooster van 25V. Kenmerkend is dat het toestel of een goed ruisvrij signaal geeft of alleen maar ruis en
interferentie tonen . Hier tussen is niets. Wellicht dat dit bij de stoorzenders gunstig was.
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Inv.nr. 2426
Voorzetapparaat met autodvne schakeling.
Het object is een voorzetapparaat volgens het autodyne principe. Het schema is niet met zekerheid vast
te stellen omdat er verbindingen zijn losgeraakt.Het apparaat heeft kennelijk modificaties ondergaan. Onze
reconstructie wordt gegeven in het schema.
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Vermoedelijk was het oorspronkelijk een signaalgeneratortje en heeft men er later een voorzetapparaat
van gemaakt door er een langegolfspoeltje en een scheidingscondensator bij te plaatsen. De rest heeft men zo
gelaten. In ieder geval moest de condensator C worden gehandhaafd voor het sluiten van het terugkoppelcircuit.
Het hart wordt gevormd door een spoeltje van het merk FEROLIT. Volgens onze informatie was dit het
merk van een franse firma die door uit Duitsland gevluchte joden was gesticht.(l). Zij hadden de know-how voor
het maken van poeder-ijzerspoelkemen meegenomen. Ons spoeltje heeft echter geen ijzerkem. Mogelijk was het
een van vele min of meer “van onder de toonbank” verkochte oorlogs producten, zoals bijv. de LEYDS, ELRIX
en RADIO GR(oeneveld) VZ-spoelen.(zie Appendix VI), Andere in het object aangetroffen fabrikaten zijn:
SCHAAPER (pot.meter), SIEMENS (weerstanden) PHILIPS (?) teer-condensatoren. TIMATAMETER (varco).
De aanwezige lamp is een wisselstroomtriode gemerkt “3M” De herkomst hiervan is ons niet bekend. De
schakeling is op een chassis van zinkplaat gebouwd. De voedingsspanningen worden ingevoerd via een plug in de
5-pens Amerikaanse buisvoet.

Referenties:
(1) Interview Saan Laren, door Piet Bakker en Tim de Wolf, 16 september 2002
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Inv. nr. 2433
Radio Expres voorzetapparaat met aperiodische antenne- en M.F. uiteaneskring.
RE publiceerde in 1941 een ontwerp voor een eenvoudig voorzetapparaat (1 en 2). Een foto van het
huidige object komt als illustratie voor bij het RE artikel.
In het ontwerp komt slechts één afgestemde kring voor. Hiermee wordt de frequentie van de ‘locale
oscillator’ gevarieerd. Met drie uitwisselbare (‘prik’)spoelen wordt het gehele kortegolf gebied van ca. 90 tot
13 meter bestreken. De antennekring is aperiodisch (niet afgestemd). Eén van de niet in gebruik zijnde
prikspoeltjes wordt als h.f.smoorspoel gebruikt. Het in de AKI heptode- menglamp gevormde
middenfrequentsignaal wordt via een gewone hf.smoorspoel- ook weer aperiodisch- afgenomen en naar het
omroeptoestel gevoerd. De uitgang had een hoge impedantie zodat eigenlijk alleen toestellen met een hoge
ingangsimpedantie zoals de MEGATRON (zie Inv. nr-1834) als ‘achterzet’ geschikt waren
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Het tijdstip van de publicatie viel in het begin van de bezettingsperiode. De RE artikelen bevatten geen
auteursnaam. Als rechtvaardiging voor de publicatie wordt aangevoerd dat de ‘bouw van het toestelletje helpt om
met het superheterodynesysteem vertrouwd te raken’. Omzichtig worden ook de gevaren die het bedrijven ervan
destijds met zich meebracht te berde gebracht: De vele verbindingsdraden met het omroeptoestel
(bemoeilijken 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 (3).
Het apparaat 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 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 fotograaf. Wellicht was hij ook de constructeur van het toestel
Foto: zie sectie 2,2 Inv, nr.1834 (Megatron driekrings rechtuit ontvangtoestel)
Referenties.
(1) Aut.?’ Korte-Golf ontvangst met voorzet-apparaat. De eenvoudigste toelaatbare oplossing.’ RE jrg. 19 nr.16
p. 181-184 (15 aug. 1941).
(2) Idem (slot). RE jrg. 19 nr.17 p.199-202 (5 sept. 1941).
(3) P.M.Bakker, ‘De stralende supers van Vroomshoop’. Aether. Kwartaal schrift van de stichting Vrienden van
het Nederlands Omroepmuseum, nr.31 p.24 (april 1994)
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Inv.nr 4223
Autodvne voorzetapparaat.
De schakeling van dit autodyne voorzetapparaat is afgebeeld in onderstaand schema. Kenmerkend is demet de antenne verbonden- temggekoppelde roosterdetectieschakeling met in de plaatkring een uitkoppeling naar
een omroepontvanger voor het midden- en langegolf gebied. Deze uitkoppeling komt tot stand via een
kortegolfsmoorspoel en een condensator van 3nF. De antenne is via een spoeltje gekoppeld met de roosterkring
van de lamp. De terugkoppeling is vast ingesteld via een condensatortje van 250pF in serie met de
terugkoppelspoel.
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KS SM.SP-

*

N/

i

frx

"pop

mm

Er is in afwijking tot het object 2426 gekozen voor een kortegolf smoorspoel (ca. 50 windingen op een
pertinax kokertje van 24 mm diameter). Wij nemen aan dat het apparaat was verbonden met een omroeptoestel
met een betrekkelijk lage ingangsimpedantie. Het ontbreken van een condensator in serie met de
antenneaansluiting duidt erop dat een korte antenne (weinig demping) werd gebruikt. Er zijn twee
trekschakelaartjes. Met één kan de gloeispanning worden onderbroken en met de ander kan de aansluiting met de
massa en min HS van het omroeptoestel worden verbroken. Het toestelletje werd uit het omroeptoestel gevoed.
De componenten stammen uit de jaren '20. Dit zijn vaste condensatoren met schroefaansluitingen van
met merk ALTER, een lekweerstand in een glazen buisje en buisvoetje fabrikaat LOTUS. In het toestel bevindt
zich een wisselstroom- triode E415 met een schroefaansluiting van de kathode.
De gebruikte materialen duiden erop dat het object in de jaren '40 werd geconstrueerd. Zo is de houten
bodemplaat met zink belegd en zijn de spoelen op pertinax kokertjes gewikkeld De frontplaat is van 7 mm
pertinax plaat. De bedrading is met vertind blank montagedraad.
De schakeling is in een keurig houten kastje ondergebracht van 17x17,5x18,5 cm. Het is in goede staat
en vakkundig gebouwd.
Het afstembereik loopt van ca. 5-16 Mhz.
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Inv. nr.7323
Rechtuit-ontvanger met kortegolfbereik.
In september 1941 verscheen bij de firma Amroh het spoelstel 502/532. Hiermee kon een traditionele
tweekrings rechtuit-ontvanger worden gebouwd voor het midden- en kortegolf gebied (1). Tot dan toe was een
dergelijke ontvanger voor midden- en langegolf ingericht. Hiermee werd voorzien in de ontstane behoefte aan
ontvangst van een ongestoorde kortegolfzender van de BBC, die het oorlogsnieuws uitzond..
Het toestel is een twee-krings drielamper voor directe voeding uit het lichtnet. Hiertoe zijn de
gloeidraden van de buizen in serie met een ijzerwaterstof- stroomstabilisator geschakeld en wordt de anodespanning door een enkelfasige gelijkrichtbuis verzorgd. De schakeling omvat een hoogfrequentversterker,
teruggekoppelde roosterdetector en eindbuis. Alle ontvangbuizen zijn penthoden (EF9; EF6 en CBL1) met een
gloeistroom van 200mA.
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Het bouwsel stamt uit 1943 of later, gezien de aanwezigheid van draadweerstanden (type“spagetti”) van
het fabrikaat LEYDS. Deze verschenen eind 1943 op de markt als een typisch Nederlands oorlogsfabrikaat (2).
Het aangehechte label met de weerstandswaarde draagt het- destijds verplichte- drukkerij nummer KI462 Andere
aangetroffen fabrikaten zijn: koker-condensatoren 0,1 pF HELLESENS; idem 250pF JANKO, duo-condensator
NOVOCON; HF-smoorspoel ELFRE.
De bedieningsorganen omvatten aan de voorrijde: afstemming (midden), terugkoppeling (links) en h.f.
volumeregeling (rechts). Aan de achterzijde bevindt zich een golfbereikschakelaar en een schakelaartje waarmee
de mate van terugkoppeling grof kan worden ingesteld. De schakeling is op een aluminium chassis gebouwd. Het
is in originele maar slechte staat (o.a. gebroken buisvoeten en losgeraakte soldeer-verbindingen).
Het object werd in 1995 bij een verbouwing van het pand aan de Helmerslaan 24 te Hilversum tezamen
met een koptelefoon van het merk “SOMONDO’ aangetrofifen in een dichtgemetselde ruimte.
Wij moeten aannemen dat het toestel na de verplichte inlevering van radiotoestellen van mei 1943 werd gebruikt
voor ontvangst van het oorlogsnieuws; wellicht door een “onderduiker”.

Referenties:
(1) Advertentie: “502-532, Een byzonder ombouw-spoelstel”. Radio Bulletin jrg. 11 nr. 8 (september 1941)
(2) Advertentie: “Uit voorraad leverbaar. Draadweerstanden 400 tot 50.000 Ohm, Leyds-Radio, Achterom 48
Hilversum”. Radio Expres jrg. 21 nr. 20 p. 152 (15 okt. 1943)
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Inv. nr. 9553
Voorzetapparaat met mengoctode AK2.
De opzet van dit object is in principe gelijk aan die van het Radio Expres voorzetapparaat inv. nr. 2433.
Zowel de antenne- als de middenfrequent uitgangskring zijn aperiodisch (niet afgestemd). Dit is dus in
tegenstelling tot het AMROH ontwerp VZ21 (inv. nr. 2248) waarbij zowel voor de ingang als voor de uitgang
een parallelkring wordt toegepast.
Het toestelletje is in een keurig kastje gebouwd. Zonder sloopwerk aan het kastje kan het
ontvangerchassis niet worden uitgekast. Dit is dus nagelaten. Na verwijderen van het achterpaneel is een door een
plankje gesteund alumunium plaatje zichtbaar. Hierop staan een Philips AK2 ("personeel") en een FÖRG
afstemcondensator van ca. 500pF met fijnregeling. Op het steunbalkje is een pertinaxplaatje gemonteerd met drie
stekerbussen gemerkt "ANTENNE", "TOESTEL" en "AARDE". Een drieaderig snoer voert de gloei- en de
hoogspanning aan. Aan de binnenzijde van het achterpaneel staat "15/7/41".
Op de ffontplaat is een afstemknop 0-100 met vertraging en een knop voor het omschakelen van
ontvangst via het voorzetapparaat naar directe ontvangst Het kastje meet 21x17,5x14,5 cm.
De steker aan de voedingskabel was o.a. standaard gemonteerd aan de Duitse veldtelefoonversterkers uit
de Eerste Wereldoorlog. Dit zou erop kunnen wijzen dat het apparaat voor een zelfbouw radiotoestel werd
gebruikt waarop drie passende stekerbussen waren gemonteerd. (Aan een fabriekstoestel werd een dergelijke
ingreep niet zo gauw gedaan). Voor het schema verwijzen we naar het RE-voorzetapparaat.
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Superregeneratieve korteeolfontvaneer met Numans Roosenstein schakeling.
(Collectie A.Woudsma Voorschoten.)
Het principe van superregeneratieve ontvangst is in 1922 aangegeven door Edwin Armstrong. (1) De
gedachte hierachter is om de gevoeligheid van een teruggekoppelde roosterdetector op te voeren door tijdens de
ontvangst de detector te laten genereren. Zonder verdere maatregelen zou een AM-telefonie signaal aldus
onhoorbaar zijn. Armstrong heeft echter aangetoond dat, wanneer het genereren in een frequentie boven de
gehoorgrens periodiek wordt onderbroken, de modulatie wel hoorbaar is. Armstrong gebruikte hiervoor een
aparte lamp. Bij de door Corver geconstrueerde superreg (Inv. nr. 2331) gebeurt dit onderbreken in de
detectorlamp zelf door "roosterblokkering" (zie aldaar). Bij de "Flewelling" variant van de "superreg" wordt het
genereren onderbroken door de detectorlamp tevens op de lage onderbrekingsfrequentie te laten oscilleren. Deze
variant vergt dus naast de signaalkring een tweede- op de lage frequentie afgestemde- kring. Corver heeft dit in
1923 beschreven (2;3) en er ook mee gedemonstreerd. Het huidige object is ook gebaseerd op het
Flewellingprincipe maar het oscilleren komt niet tot stand door terugkoppeling maar door "negatieve weerstand".
De afgestemde kringen zijn hiertoe aangesloten op de combinatie van het vóórrooster en stuurrooster van een
dubbelroosterlamp. Dit principe is nagenoeg gelijktijdig bedacht door onze landgenoten Numans en Roosenstein
(4;5;6). Weenink heeft de toepassing van het Numans-Roosensteinprincipe voor superregeneratieve
kortegolfontvangst in 1937 in Radio-Expres beschreven (7). De schakeling is afgebeeld in onderstaand schema
dat bij het object werd aangetroffen.
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Op enkele details na komt het overeen met de Weenink publicatie.Het geheel is ondergebracht in een verkleind
sigarenkistje met klapdeksel. De afmetingen zijn 10x12,5x5,5 cm. Deze zeer compacte bouw duidt erop dat men
er naar heeft gestreefd om een toestelletje te hebben dat gemakkelijk te verbergen was. (zie foto)
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Er zijn drie afstemspoeltjes bij die op oude lampsokkels zijn gewikkeld.
Uw auteur heeft een proeftoestelletje vervaardigd met als lamp een A141. Aangesloten op een staafantenne van
1 m brengt het apparaatje sterke omroepstations in de 49, 41, 31 en 25m banden op koptelefoon ten gehore.
Cruciaal in de bediening is de gloeistroomregelaar. Bij een bepaalde positie (bij mij 0,85 V gloeispanning) treedt
het specifieke ruisen op en worden stations hoorbaar. Iets hoger en lager valt de ontvangst weg. De spoel van
50mH bleek niet critisch te zijn. Een smoorspoel van 250 mH afgestemd met een variabele condensator van 50750 pF deed het ook goed. Variabele afstemming bleek gunstig om interferentie-toontjes weg te kunnen werken.
Het was onze indruk dat het luisteren met deze superreg minder vermoeiend is dan met roosterblokkering zoals
het Corver-toestelletje met raamantenne Inv. nr. 2331. Een ander pluspunt voor de superreg t.o.v een schakeling
met een traditionele teruggekoppelde rooster-detector is dat de afstemming minder critisch is. Bij een kleine
verdraaing van de 100 pF varco blijft het station hoorbaar; het wordt a.h.w "vastgehouden". Ergo de
kortegolfsuperreg stelt minder eisen aan de mechanische opbouw. Een en ander verklaart wellicht waarom
amateurs tijdens de bezetting de superreg weer van stal hebben gehaald!.
Referenties:
(1) C(orver): ‘Bijna onbeperkte versterking met slechts 2 lampen ?' Radio Nieuws jrg.5 nr8 p.255 (1 aug. 1922)
(2) C(orver): ‘Weer een nieuw Amerikaans schema’ Radio Nieuws jrg.6 nr.2 p.59-60 (1 feb. 1923).
(3) J.Corver, ‘De Armstrong Super’ Radio Nieuws jrg.6 nr.8 p.247-250 (1 aug. 1923).
(4) 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)
(5) H.O.Roosenstein, ‘Het éénspoel-zwevingstoestel’ Radio Nieuws jrg.7 nr.14 p. 117-123 (1-4-1924)
(6) 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).
(7) J.E.Weenink, ‘Een superregeneratieve Numans-Roosenstein k.g. ontvanger’ RE jrg. 15 nr.2 p. 19-22 (8
jan. 1937).
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2.3 Eenvoudige lampontvangers. Zoals reeds eerder vermeld onderging het zelfbouwen van radio-ontvangers in
de oorlogsjaren een opleving. De eerste impuls kwam reeds spoedig na de Duitse overrompeling. De
radiocentrales gaven uitsluitend de door de overheid toegestane programma’s door. Er ontstond een grote
behoefte aan ‘eigen toestellen’ voor het beluisteren van het vanuit Engeland uitgezonden oorlogsnieuws maar
ook voor amusementsdoeleinden. Immers ook Jazzmuziek was bij de Duitsers niet populair. Wanneer men zich
tevreden stelde met koptelefoon-ontvangst was een op een plankje gebouwd één- of tweelampertje met
terugkoppeling, aangesloten op een redelijke antenne al in staat vele Europese zenders hoorbaar te maken. Er was
soms nog een tweede reden om zelf iets te gaan bouwen. De prijs op de tweedehands markt van moderne
fabrieksradiotoestellen schoot de eerste oorlogsjaren pijlsnel omhoog. Het werd voor menigeen die krap bij kas
zat verleidelijk het toestel van de hand te doen en zich verder te behelpen met iets eenvoudigers. Het zelfbouwen
kwam verder in een stroomversnelling na de verplichte toestel inlevering. Door het antenneverbod en de
wenselijkheid om iets te hebben dat gemakkelijk kon worden verstopt werd het toen ook minder eenvoudig.
Obiect beschrijvingen.
1687 Eénlamps ontvanger met dubbele terugkoppeling.
2241 Tweelamps ontvanger met weerstand gekoppeld UNDY bandfilter.
2280 Eénlamps langegolf-ontvanger met combinatielamp ECH4; ECO-terugkoppeling en audioreflexschakeling.
2330 Eénlamps lange- en kortegolf-ontvanger met laag-ohmige uitgang.
2348 Detectie-schakeling met vacuumdiode en DIMIC insteekspoel.
4042 Tweelamps ontvanger met REINARTZ- terugkoppeling.
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Inv.nr. 1687
EénJampsontvanger met dubbele terugkoppeling.
Het object is een replica van een ontvangertje dat tijdens de bezetting werd vervaardigd door radio-technicus Jan
Moene PAOJM. De opzet is ongebruikelijk. In de schakeling (zie Schema) zijn twee wegen voor terugkoppeling:
a. Via de plaat-roostercapaciteit.
b. Door koppeling van de rooster-en anodespoel.
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Capacitieve terugkoppeling via de plaat-roostercapaciteit stond bekend als "Tuned Plate Tuned Grid"- schakeling. De
toepassing was voornamelijk in zenders. Hierbij waren de rooster- en anodespoel niet gekoppeld.
Bij het Koomanstoestel trad via het TPTG effect ongewenste terugkoppeling op in de hoogfrequentversterkingstrap. Als
remedie koppelde men dan de rooster- en anodespoel wèl en schakelde deze zodanig dat er tegenkoppeling optrad. Hiermee
kon de genereemeiging worden onderdrukt.
In het huidige object is het kennelijk de bedoeling dat de spoelen zodanig worden aangesloten dat meekoppeling
optreedt en dus juist het genereren wordt bevorderd. De ervaringen van Uw auteur met een proefschakeling geven dit aan.
Normaal staan de rooster- en de anodespoel onder een hoek van 90° en wordt de terugkoppeling ingesteld met C2. (de
terugkoppeling wordt sterker met meer capaciteit). Het opmerkelijke is dat L2 steeds groter moet zijn dan LI. Voor het
langegolfbereik 150-240 kHz is LI een (honingraat)- spoel nr.150 en L2 nr.300 a 200. De voedingsspanning Vb kan dan
maximaal 20V (220 pA) zijn. Bij hogere spanningen is het toestel niet uit genereren te krijgen. Het functioneert echter reeds
goed bij 9V (50pA). Op een antenne van 20m, hangend op een hoogte van 6m aflopend tot 2,5m, worden de Iangegolfzenders
op goede koptelefoonsterkte weergegeven. Als de spoelen onder een hoek van 45° worden geplaatst treedt bij Vb= IV (5pA)
nog genereren en- weliswaar zeer zacht- nog verstaanbare ontvangst op. De onderdrukking van de Bremenfrequentie 758 kHz
is ca 50dB (3) (Zie ook Appendix VIII).
Als LI en L2 zodanig worden aangesloten dat tegenkoppeling optreedt kan de voedingsspanning tot 50V (l,2mA)
worden opgevoerd; de gevoeligheid wordt dan echter slechter.
Zachte maar duidelijke ontvangst met terugkoppeling is ook nog mogelijk als de gloeispanning wordt verlaagd naar
2V (50mA).
Het huidige object is gebouwd door museum-rondleider Dick Lunter met aanwijzingen van eerder genoemde Jan Moene.
Het pertinax montageplaatje is origineel.. De gebruikte onderdelen zijn o.a.:
• Twee LISSEN HEXAGON spoelen nr. 100 en 200.
• Een PILOT CENTRALINE variabele condensator van ca. 250pF (C2)
• Een pertinax variabele condensator POLAR 500 pF (C1)
• Telefoon-condensator ALTER 300 cm.
• Rooster-condensator JANNKE 300 pF.
• Gloeistroomweerstand OMEGA ca. 60Q.
• Roosterlek 2 MQ DRALOWED.
Het montageplaatje meet 23,5x17,5 cm. Er is geen enkele soldeerverbinding.
Het ontwerp moet, gezien de goede prestaties en de geringe eisen voor de voedingspanning destijds in een behoefte
hebben voorzien. Het is waarschijnlijk dat het door relaties van Jan Moenen werd nagebouwd.
Referenties.
(1) N.Koomans, ‘Eenvoudige hoogfrequentversterking bij antenne ontvangst’ Radio Nieuws jrg.5 nr.3 p.71-73 (1 maart 1922).
(2) H.J.Wetterouw, ‘Hoogfrequentversterking-Koomans met normale terugkoppeling’ Radio Nieuws jrg.6 nr.5
p 149-150 (1 mei 1923)
(3). J.Corver, “ Radio door zelf doen” Paul Brand Bussum 1946. p.143
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Inv. nr.2241.
Twee-Iamps ontvanger met weerstand gekoppeld bandfilter en OSTAR lampen.
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
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Dit concept dook voor het eerst op in een RE artikel van 1942 (2). De noodzaak voor het bandfilter was
de toen zeer grote sterkte van de vanuit Jaarsveld opererende Duitse propaganda-zender ‘Radio Bremen’. Met
eenvoudige éénkringsontvangers was ‘Bremen’ -door een ontoereikende "verafselectiviteit"- over de gehele
middengolf hoorbaar (zie ook Appendix 13). In "Radio door zelf doen" komt het weerstandkoppelde bandfilter in
drie ontvangerontwerpen voor. Wij menen dat dit één van de onderwerpen was waarmee Corver zich in de laatste
jaren van de Bezetting intens heeft beziggehouden.
De bandfilter ingang maakte een tweelampstoestel geschikt voor de selectieve ontvangst van zowel
lange- midden- alsook kortegolf stations onder toepassing van terugkoppeling. De ‘burenstoring’ door de bij
overmatige terugkoppeling generende detectorlamp (Mexicaanse Hond) werd door het bandfiter effectief
onderdrukt. De truc van de weerstandskoppeling bewerkstelligde dat het fiter ook aan de kant van de hoge
frequenties van een afstembereik en bij dempingsreductie door terugkoppeling toch "ondercritisch" bleef..
Bovengenoemde aspecten waren in hoge mate actueel in de periode van de Duitse bezetting..
In het object is een spoelstel van het Duitse fabrikaat ‘UNDY’ gebruikt Dit was ingericht voor langemidden- en kortegolf ontvangst en oorspronkelijk bedoeld voor gebruik in een normaal tweekrings-drielamps
toestel met teruggekoppelde roosterdetector.
Het toestel is ingericht voor koptelefoon ontvangst en werd direct uit het net gevoed. Het schema toont aan dat
de gloeidraden van de eindlamp en de gelijkrichter direct op het net zijn aangesloten. Dit moeten lampen van het
merk "OSTAR" zijn geweest .OSTAR radiolampen verschenen aan het begin van de jaren ‘30 op de Europese
markt (4) (5). Het bizondere van deze indirect verhitte 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 lange
gloeidraad onder te brengen in het gebruikelijke gloeikathodebuisje!.
Het apparaat 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 namelijk voor de ‘Radio
Expres Standaard’ (3). Het toestel is ingericht voor 220V.
De duo-afstemcondensator ontbreekt alsmede de twee OSTAR lampen. (B2 en B3 in het schema). De
afmetingen zijn: chassis 30x20x7cm. Hoogte frontplaat: 27cm. Onderdelen van de volgende fabrikaten zijn in het
toestel verwerkt:
• Elco’s: HUNTS en NATIONAL UNION.
• Gloeistroomtrafo: type “schildpad”
• Weerstanden (met schroefaansluiting): FELOS, DRALOWID KONSTANT, POLYWATT.
• Condensatoren (met schroefaansluiting):DRALOWID MHCAFARAD.
• Blokcondensatoren HYDRA (met stempel CEB)
• Spoelstel: UNDY type 32
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Referenties;
(1) J.Corver: 'Radio door zelf doen’ Paul Brand Bussum 1946 p„92.
(2) Aut.7. ‘Tweelamps ontvangertje van oud materiaal. Een koppelingsprobleem en andere kwesties’ RE jrg.20
nr.14 p, 162-164 (7 aug. 1942). .
(3) Aut.7 ‘De Radio Expres Standaard’ RE jrg.12 nr.34 p.395-398 (24 aug. 1934).
(4) Aut.7; ‘Lampen voor volle netspanning’ RE jrg.9 nr.42 p.626 (16 oct. 1931).
(5) Aut.7; ‘OSTAR-lampen, indirect op volle netspanning’. RE jrg.10 nr.18 p.298 (29 april 1932).
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Inv.nr. 2280
Eénlampsontvaneer met combinatielamp ECH4. ECO terugkoppeling en audio-reflexschakeling
Dit toestelletje is in feite een "twee-lamper" bestaande uit een teruggekoppelde roosterdetector gevolgd
door een trap laagfrequentversterking. Voor de detector wordt het heptode-deel van een ECH4 gebruikt, (zie
schema). Voor de terugkoppeling is de ECO (Electronic Coupled Oscillator) schakeling toegepast. Dit is in feite
een gemodificeerde Hartley-oscillator. Door een penthode (of zoals hier een heptode) te gebruiken geschiedt de
koppeling van het oscillatordeel met de belasting zuiver electronisch. Het tweede rooster van de heptode fungeert
(samen met het vierde rooster) als anode van de Hartley De terugkoppeling komt tot stand via de spoel L2 die
door de versterkte hoogfrequente wisselstroom wordt doorlopen. De detector kan op de rand van genereren
worden ingesteld door middel van de spanning op het tweede (en het vierde) rooster. Het doel van de ECO is om
verstemming door het variëren van de terugkoppeling te reduceren. De schakeling was in de tweede helft van de
jaren '30 populair bij kortegolfamateurs. Het gedetecteerde signaal wordt van de anode van de heptode
afgenomen. De smoorspoel houdt de hoogffequent-component tegen. Via een koppelcondensator komt het
audiosignaal op het rooster van de L.F- lamp

+

2öVC
I----WWN--- 1
aooK
■L-'WWW—L

Tfc<?UéJKoPPELiMS/ __
---- VVAA—|

HS

cp
s:

Li

5bopF

L%

2280

H

/

Opvallend is dat er een uitwendige verbinding tussen het triode-rooster en het derde rooster van het
heptodedeel is aangebracht. Wij moeten aannemen dat dit tot doel had om het audio-signaal terug te voeren naar
de heptode om op deze wijze een extra laagffequentversterking te krijgen. Een reflexschakeling dus! (zie noot)
Het object bevond zich in de "Grote Collectie" maar moet aan Corver worden toegeschreven. Het
grondpaneeltje waarop de schakeling is gebouwd is van dezelfde plank afkomstig als het paneeltje van de
vacuumdiode-detectieschakeling Inv. nr. 2348 (zie aldaar). Typerend zijn ook de in clips gemonteerde
POLYWATT weerstanden, de SOMUNDO opbouw-entrée voor de aansluiting van de koptelefoon en
CEB/HYDRA blokcondensatoren. Ook de eboniet montage-strip voor de stekerbussen komt bij andere
Corverobjecten voor. Andere onderdeel merken zijn: H.F. smoorspoel WEARITE; weerstanden VITROHM,
Bij de registratie was LI een honlgraatspoel nr. 250 en L2 ca. nr. 50. Er kunnen uiteraard diverse andere
combinaties in zijn gebruikt; ook kortegolfspoelen.
Aan de onderzijde is een schema getekend dat op een aantal punten afwijkt van de schakeling van het
object. Er staat bij vermeld "Toute la Radio April 1949". Toute la Radio is (naar verluidt) een Frans
radiotijdschrift. Wij gaan er van uit dat Corver, zoals hij dit ook met andere oorlogstoestelletjes in "Radio door
zelfdoen" heeft gedaan, ook dit object na de oorlog in een publicatie heeft beschreven. Van de buis ECH4 is de
topaansluiting afgebroken en ontbreken de roostercondensator en de lekweerstand.
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Noot.
Het object werd nagebouwd en getest met een gemoduleerd meetzendersgnaal. Dit werd via lOOpF toegevoerd
aan de top van de kring. Met LI =HR nr. 200 en L2= HR nr. 75 kon worden afgestemd op 200 kHz. De
voedingsspanning HS was 100V. Het genereren zet in bij 5 a 7V op g2/4 van de heptode. De grootte van L2 heeft
hierop weinig invloed De anodestroom van het heptodedeel is dientengevolge erg klein (enkele honderden pA)
Het is verwonderlijk dat de oorspronkelijke anodeweerstand van 200k met 20k is overbrugd, hetgeen de
audioversterking onnodig verkleint.
Het reflex effect werd inderdaad geconstateerd. Hiertoe werd g3H eerst verbonden met het trioderooster en het
ingangs-signaal zodanig ingesteld dat het audio nog net hoorbaar was. Als nu de verbinding g3H- gT wordt
verbroken en g3H met massa wordt verbonden valt het audio volledig weg!. Voor een soepele regeling van de
terugkoppeling is het gewenst een koppelingshoek tussen LI en L2 van 45 tot 90 ° in te stellen.

39
Inv. nr. 2330
Eénlamps lange- en kortegolfontvanger met laagohmige uitgang.
Het object omvat een teruggekoppelde roosterdetectorschakeling met een B405 als lamp.(zie schema).
De gebruikte spoel had van origine een langegolf-wikkeling met een bijbehorende terugkoppelspoel. Op hetzelfde
spoellichaam zijn later twee extra wikkelingen aangebracht voor een kortegolfbereik. Deze wikkelingen liggen
over lucifershoutjes en hebben een hexagonale vorm. Een schakelaartje sluit bij kortegolf ontvangst de
langegolfspoelen kort. Het heeft drie standen waarvan er twee tegen een veer ingaan. In de (neutrale-)
middenstand zijn de langegolfspoelen kortgesloten. In de bovenste stand zijn de langegolfspoelen ingeschakeld. In
deze stand heeft men kennelijk een touwtje o.i.d. gebruikt om het hefboompje te fixeren Van de smoorspoel is een
deel van het spoellichaam afgebroken Er is een nieuw aansluitpunt aangebracht met behulp van een stukje hout en
een draadje garen. Opvallend is de uitgangstrafo voor aansluiting van een laagohmige koptelefoon. Wellicht heeft
men het kapsel van een telefoontoestel gebruikt.
sm.sp
-«'ÏTTïm*-

\

lillik
J» -*HS

T
*

ï

i:

2330

:e
P’ QctU

Iris *

Het toestel is uitermate slordig (snel?) gemaakt. Voor het aanbrengen van de golflengte-schakelaar zijn
een aantal gaten onder elkaar geboord die met een scherp mes met elkaar zijn verbonden. De uitvoering verraadt
wel kennis van zaken. Zo is de onderzijde van de lekweerstand niet met + accu verbonden maar met een punt dat
ca. IV positief is ten opzichte van min-gloeidraad. Dit werd destijds door Philips aanbevolen. Uw auteur heeft
ervaren dat dit zowel de souplesse van de terugkoppeling als de gevoeligheid van de detectie bevordert. De
trimmer in de antenne aansluiting is een “must” om demping door de antenne te verminderen. Grote demping door
de antene maakt dat de detector op kortegolf niet meer op de rand van genereren te krijgen is. Dit laatste is
essentiele voorwaarde voor gevoeligheid van de onvanger
De afstemcondensator is van het fabrikaat FÖRG en het lampvoeje draagt het merk SMN. Verdere
merken komen niet voor. Het object bevond zich in de Corver Collectie maar heeft geen enkel typisch Corver
kenmerk en hoort er waarschijnlijk niet in thuis. De keuze van de combinatie van een lange- en een korte
golfbereik lijkt prima: Radio Oranje op 1500m was veelal goed neembaar en zoniet kon naar één van de
kortegolfzenders worden uitgeweken. 500pF voor de roostercondensator lijkt aan de grote kant. Maar
waarschijnlijk was er niets anders beschikbaar.
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Inv. ar. 2348
Detectie-schakeling met vacuumdiode en DIMIC insteekspoel.
Het object behoort tot de Corver Collectie en is beschreven in het boek "Radio door zelf doen" (1). De
schakeling omvat een vacuum-dubbeldiode AB1, een parallelkring met een DIMIC spoel en een uitgang via een
laagfrequenttransformator (zie schema). Van de lamp is één sectie gebruikt. De DIMICspoel heeft twee
gescheiden wikkelingen die desgewenst in serie of parallel kunnen worden geschakeld en dan nog naar keuze in
faze of in tegenfaze. (2). Zie noot 1.
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Een schakeling met één enkele vacuumdiode als detector zonder voorgaande versterking is ongewoon.
Uit eigen metingen (Appendix VTI) blijkt dat de lampschakeling ongevoeliger is dan die met een (kristal-)diode,
ook als het door Corver aanbevolen netwerkje van 40kohm/ 1 jiF is aangebracht.
We moeten concluderen dat het object tesamen met een gramofoonversterker (noot 2) werd gebruikt
voor de ontvangst van een sterke (Nederlandse-) omroepzender. Bij deze toepassing was de vacuum diode verre
te verkiezen boven de destijds gangbare catswhisker kristaldetector die bij het instellen met-versterking-zeer
hinderlijke geluiden produceert. De L.F-trafo is aangebracht om tussen de detector en de versterker nog een extra
spanningsversterking te behalen. De Corver Collectie bevat een tweetal gramofoonversterkers (Inv nr. 2279 en
2397) waarvan er wellicht één achter de diode-ontvanger werd gebruikt (zie foto). Een en ander wordt gesteund
door de LEYDS condensator over de secondaire van de trafo. Dit was een bekend middel om H.F. componenten
uit een volgende versterker te houden.
In het object zijn de volgende onderdelen verwerkt:PERTINAX afstemcondensator (geen merk)MIKAFARAD
condensator 50pF met schroefaansluiting NOVOCON blokcondensator 0,5 |iF.DUBILIER weerstand
40kohm.BULGEN l.f.trafo type SENATOR.LEYDS condensator 300cm.
De schakeling is gebouwd op een 15x15 cm grondplankje. Dit is kennelijk afgezaagd van de grondplank van een
bouwpakket-toestel waarop de plaatsing van de onderdelen was aangegeven. (Noot 3) Het frontpaneeltje bevat
een schakelaartje voor de gloeispanning.

Referenties:
(1) J.Corver, "Radio door zelf doen" Paul Brand Bussum 1946. p.52-56.
(2) Aut. ?, "DIMIC spoelen van Mc Michael". RE jrg.7 nr.45 p.917 (8 november 1929)
Noot. 1 De kristalontvanger Inv. nr. 2342 (Corver Collectie) is ook met een DIMIC spoel uitgerust. Zowel de
kristalontvanger als het huidige object bevatten bij registratie geen spoelen. Dat deze erin horen blijkt uit de zeer
speciale spoelhouder en uit de foto van de kristalontvanger op pag. 27 van Radio door zelf doen. In de Collectie
bevinden zich vier DIMIC spoelen: No SW3 en SW4 en No 1 en IA. Op de foto van de kristalontvanger in Radio
door zelf doen staat spoel No 1 ("200 Mies") afgebeeld.
Noot 2 Het bezit van een gramofoonversterker was na de verplichte toestelinlevering van mei 1943 toegestaan.
Noot 3, De lange-golfontvanger met combinatie lamp Inv. nr.2280 is gebouwd op een plankje van dezelfde
oorsprong !. Zie aldaar
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Inv.nr.4042
Tweelamps ontvanger met Reinartz-terugkoppeling.
Het object is gebouwd voor de ontvangst van omroepstations in het midden- en langegolf- gebied op
koptelefoon. Volgens de registratie is het toestel omstreeks 1942-1943 gebouwd. De schakeling omvat een
teruggekoppelde triode-roosterdetector die via een PHILIPS laagfreqent-transformator met de triodelaagfrequent lamp is gekoppeld.
Alle onderdelen stammen uit het midden van de jaren ’20. De detectorlamp is een tetrode A442 waarvan
de plaataansluiting is afgebroken en waarbij nu het schermrooster als plaat is aangesloten. Als spoelen fungeren
een midden- en een langegolf insteektype van het merk LISSEN met 5 pennen. Deze bevatten naast de
hoofdwikkeling nog twee koppelwikkelingen. Deze zijn hier in serie geschakeld en dienen tegelijkertijd voor
koppeling met de antenne en voor terugkoppeling.
Het toestel is gebouwd op een triplex grondplankje 20,5x22,5 cm met een 19x10 cm ebonieten
frontpaneeltje. Het bouwsel bevat slechts één soldeerverbinding; de overigen zijn d.m.v. schroefjes of moertjes
geklemd. De schakeling van de terugkoppeling is naar wij aannemen aangepast aan de beschikbare
detectorlamp.Door het gebruik van het schermrooster als anode maar wellicht ook een teruggelopen steilheid van
de lamp heeft men de antenne koppelwikkeling en de terugkoppel-wikkeling in serie moeten schakelen om de
detector op de rand van genereren te kunnen krijgen In de litteratuur staat deze methode waarbij de antennekoppelspoel tevens als terugkoppel spoel dienst doet bekend als ‘Reinartz’ schakeling. Opvallend zijn kleine
capaciteiten van de afstem- en de terugkoppelcondensator nl circa 100 pF. Het is denkbaar dat het toestel ook
voor kortegolf werd gebruikt maar dat de hiervoor gebruikte spoel verloren is gegaan. De roostercondensator is
van het merk ALTER en de Iekweerstand is ingesmolten in een glasbuisje.
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2.4 Gecamoufleerde /verborgen toestellen.
Zoals reeds eerder gezegd kon men na de verplichte toestelinlevering van mei 1943 niet meer legaal een
radiotoestel in huis hebben en was er ook een antenne verbod. Vooral diegenen die geen toestel hadden
ingeleverd moesten rekening houden met een eventuele huiszoeking. Het huiskamer-toestel moest worden
verstopt en worden vervangen door iets minder opvallends dat eventueel snel kon worden weggemoffeld. De in
sectie 2.3 beschreven één en twee-lampertjes waren hier min of meer voor geschikt. In verbinding met een
gramofoon-versterker (viel niet onder de inleveringsplicht) kon dan ook nog op een luidspreker worden
geluisterd. Ideaal voor dit doel waren (voor de enkeling die daar de hand op wist te leggen) de toestelletjes met
Philips miniatuur onderdelen. (1052 en 1263) Voor onze huidige begrippen waren die toestelletjes helemaal niet
zo klein maar ze konden gemakkelijk worden verstopt bijvoorbeeld in een boek of in de verpakking van een
scheerapparaat (7407). Een handige knutselaar maakte zelfs uit standaard onderdelen een éénlampertje dat in een
koektrommeltje paste. Doortastende lieden tenslotte maakte het huiskamer-toestel geschikt voor verbergen
bijvoorbeeld in een kast door het gedeelte van kast dat de luidspreker herbergde er af te zagen.
Ook de antenne vergde vernuft. Oudere amateurs zullen wellicht de oude trucs uit de tijd van het luisterverbod
tijdens de Eerste Wereldoorlog weer hebben toegepast zoals aansluitingen op dakgoten, onzichtbare draden langs
vlaggemasten enz. Lampontvangst lukt vaak ook nog met een eenvoudige antenne binnenshuis. Levensgroot werd
het antenneprobleem met de kristalontvangers ! (zie 2.5.1.)
Obiectbeschrijvingen.
0564 Afgezaagde.ERRES KY126
1052 Kortegolf-ontvanger met drie eikelbuisjes en toltrimmer- afstemming.
1263 Langegolf-ontvanger met drie eikelbuisjes in LIEFTINCK’s tabaksblikje
2237 Eénlamps-ontvanger in PASCALL (koek)-trommel.
2470 Afgezaagde PHILIPS Octode Super 525A
7407 Kortegolf-ontvanger in PHILISHAVE verpakking.
10893 Inductieve éénlamps-ontvanger in gereedschapskist.

43

Inv. nr. 0564
Afgezaagde ERRES radio KY126
Dit radiotoestel is een type dat in 1940 nog in veel Nederlandse huiskemers stond. Het is ingericht voor
de ontvangst van omroepzenders in het midden- en langegolfgebied. De schakeling is "recht-uit" (geen
golflengtetransformatie) en omvat een hoogfrequentversterker- (E455), detector- (E462), laagfrequentversterker(E499) en een eindversterkertrap (E443H). Het toestel kwam in 1932 op de markt en kostte fl 142
Het toestel is -na de verplichte toestel inlevering in mei 1943-door zagen passend gemaakt voor gebruik
in een verborgen ruimte. Het bovendeel met de luidspreker en onderste gedeelte met de ontvanger zijn evenhoog
(22 cm). Hiertoe is een segment uit de kast weggenomen. De twee toesteldelen zijn kennelijk naast elkaar
gebruikt. Het zaagvlak van het ontvangergedeelte is bijgekleurd. Vlekken hiervan zijn zichtbaar op het zaagvlak
van het luidsprekerdeel.
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Inv.nr 1052
Kortegolfontvanger met drie eikelbuisies en toltrimmer-afstemming.
Zoals reeds eerder werd vermeld (sectie 1; Inleiding) was dit ontvangertje mogelijk door de -overigens
zeer beperkte!- beschikbaarheid destijds van een aantal door Philips geproduceerde miniatuur onderdelen Het
toestelletje omvat een rechtuit- reflexschakeling waarin de buisjes 4672 (penthode) en 4671 (triode) zijn verwerkt.
De hoogfrequent-penthodetrap wordt tevens als eindversterker voor de koptelefoon gebruikt. De roosterkring
van de hoogffequentversterkertrap is semi-aperiodisch uitgevoerd. Na de hoogffeqenttrap volgt een
teruggekoppelde roosterdetector. Via een laagdoorlatend filter wordt het laagfrequent signaal naar de
hoogffequenttrap teruggevoerd die dus tevens nog als laagfrequent/eindversterker fungeert. Het schema komt in
grote trekken overeen met een na-oorlogse Philips publicatie (1). Echter in afwijking hiervan wordt het
audiosignaal niet van het schermrooster maar van de anode afgenomen. Een als diode geschakelde triode 4671
fungeert als hoogspanningsgelijkrichter.
Er is een klein model voedingstrafo met een gescheiden hoogspannings-wikkeling die voor de 6,3 V
gloeispanning is doorgewikkeld. De mogelijkheid is hier gegeven om de gloeistroomwikkeling op een fietsdynamo
aan te sluiten en op deze wijze het toestel onafhankelijk van het lichtnet te voeden. Voor het afstemmen van de
roosterkring van de detector en het instellen van de terugkoppeling dienen Philips toltrimmers met een capaciteit
van ca. 30pF. Voor de bediening was een speciaal trimsleuteltje nodig. Het afstembereik is niet nauwkeurig
achterhaalbaar maar omvatte waarschijnlijk de 41 en 31 meter banden. Het toestelletje was voldoende gevoelig
om met een zeer korte antenne te kunnen fungeren.
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Het geheel is gebouwd op een blikken grondplaatje van 11,5 x 9,5 cm met omgefelsde randen. Hierop is
een messing zijwand gesoldeerd. Vermoedelijk was er oorspronkelijk ook een blikken bovenplaatje met gaten
voor de afstemming en terugkoppeling, maar dit ontbreekt in het huidige object.
Referentie:
(1) Eén namens velen, 'Clandestiene radioproductie in bezettingstijd'. Philips Technisch Tijdschrift jrg.8 nr. 11
p.337-340 (nov. 1946)
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Inv.nr. 1263
Langeeolf-ontvaneer met drie eikelbuisies in 'Lieftinck's tabaksblikie.
Het object is gebouwd in een blikken tabaksdoosje van 14x8x2cm. Evenals bij de kortegolfontvanger
Inv. Nr. 1052 zijn er miniatuur onderdelen uit de Philips oorlogsproductie in gebruikt.
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De schakeling omvat een penthode HF versterker, een penthode roosterdetector en een triode
laagffequentversterker. In de anodekring hiervan is de koptelefoon opgenomen. De buisjes zijn van het type 4672
(penthode) en 4671 (triode). Er zijn twee, met vaste capaciteiten afgestemde kringen. Deze zijn opgenomen in de
rooster- en de anodekring van de HF trap,Laatstgenoemde vormt een 'sperkringkoppeling' met de roosterdetector.
Er is voor deze afstemkringen geen afregelmogelijkheid. Dit impliceert dat de gebruikte spoelen en condensatoren
met kleine toleranties moeten zijn gefabriceerd!. Er is geen zichtbare vorm van terugkoppeling. Het is mogelijk
dat er dempingsreductie op de antennekring plaats heeft via de 'tuned plate- tuned grid' configuratie van de HF
versterker trap. De kleine waarde van de ontkoppelcondensator van het schermrooster zou hierop kunnen wijzen.
Het toestelletje kan uit het lichtnet worden gevoed. Er is voedingstransformator met gescheiden wikkelingen.
Gelijkrichting geschiedt in een klein model seleencel. Zonodig kan het toestel ook vanuit een fietsdynamo worden
gevoed door aansluiting hiervan op de gloeistroomwikkeling. Wij moeten aannemen dat dit toestelletje binnen de
Fhilipssfeer' werd geproduceerd. Zie ook (1 en 2)

Referenties
(1) Aut: Eén namens velen, ‘Clandestiene radioproductie in bezettingstijd’ Philips Technisch Tijdschrift jrg.8
nr.11 p.337-340 (nov. 1946)
(2) C(orver). ‘Een clandestien supertje’ RE jrg.22 nr.5 p.36 (26 Oct.1945)

46
Inv.nr.2237
Eénlamps-ontvanger in PASCALL (koekVtrommel.
Het object is een door een amateur vervaardigd éénlamps-ontvangertje dat in een koektrommeltje is onder
gebracht. In het trommeltje bevindt zich een briefje met de tekst: 'Laan 43 Nunspeet. Oorlogswinter '44-45'. Het
vormt een stille getuige van de leefomstandigheden gedurende de laatste periode (hongerwinter; 1944-1945) in
het nog bezette noordelijke deel van Nederland.
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De schakeling stamt uit het midden van de jaren ’20 en omvat een teruggekoppelde roosterdetector met een
Philips gelijkstroom-triode type A 425. In de anodekring is een koptelefoon opgenomen; er is dus geen verdere
signaalversterking. Het apparaatje is omschakelbaar voor midden- en langegolf.
De constructie is zodanig dat het er, buiten gebruik, uitziet als een onschuldig koek- of chocoladetrommeltje. Te
dieneinde zijn de assen van de twee variabele pertinax-condensatoren en van de golflengteschakelaar nagenoeg tot
aan de lagerbussen afgezaagd en zijn er i.p.v. knoppen stukjes blank installatiedraad (voor de varco's) en een
messing stripje (voor de golflengte-schakelaar) opgesoldeerd. Alle onderdelen zijn op een plaatje metaal
gemonteerd dat in het trommeltje kan verzinken. Na het verwijderen van de lamp en het plaatsen van het deksel
wijst niets meer op een radio. Dit was een essentieel punt in het geval van een huiszoeking, waar een ieder in die
tijd op bedacht moest zijn.
Met de golfbereikschakelaar kan het midden- of langegolf gebied worden gekozen, De voornaamste toepassing
zal ontvangst van het Nederlandstalige oorlogsnieuws via de BBC op 200 kHz zijn geweest. Het
middengolfbereik was wellicht nuttig voor een luisteraar met kennis van de moderne talen maar werd wellicht
ook gebruikt voor amusement (buitenlandse dansorkesten).
Voor de voeding was benodigd: 4V/0,06A gelijkspanning (gloeidraad) en 20 tot 50V/ 1 a 2 mA voor de anode.
Op welke wijze hierin werd voorzien is helaas niet meer te achterhalen. Het is denkbaar dat de anodespanning
d.m.v. een fietsdynamo werd opgewekt (1)

Referenties:
(1) Aut.7 “Radio in bezettingstijd” dl 2 Radio Bulletin jrg. 14 nr. 6, p 141-145 (dec. 1945)
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Inv. nr.2470
Afgezaagde PHILIPS QCTODE SUPER 525A
Dit toestel is de eerste "Superheterodyne" die door Philips op de markt werd gebracht. De firma was lang
van mening dat voor de ontvangst van Europese omroepstations het traditionele "recht-uit" toestel (zonder
golflengtetransformatie) beter geëigend was. Philips bracht daartoe een aantal jaren "Super Inductance"
ontvangers op de markt. "Super Inductance" had betrekking op de zeer goede afstemspoelen die erin werden
gebruikt.
Niettemin verscheen in 1935 de eerste Philips SUPER-(heterodyne) type 525A met de OCTODE lamp
AKI als mengbuis. Het toestel heeft nog geen kortegolfbereik en is dus alleen geschikt voor midden en langegolf
ontvangst.
Evenals Inv. nr.0564 is ook dit toestel na de verplichte toestelinlevering in mei 1943 geschikt gemaakt
voor gebruik in een verborgen ruimte. Het is hiertoe eenvoudig middendoor gezaagd !. We nemen aan dat in dit
geval met een koptelefoon, aangesloten op de extra luidspreker uitgang, werd geluisterd.
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Inv. nr.7407
Kortegolf-ontvanger in Philishave verpakking.
Dit 15 x 10 x 7 cm metende apparaatje werd vervaardigd met de opzet om het BBC nieuws te kunnen
beluisteren, zonder een zichtbaar - na mei 1943 verboden - radio-toestel in huis te hebben. Opgeborgen in z’n
verpakking lijkt het een scheerapparaat

Het toestelletje - bedoeld voor een koptelefoon - is gebaseerd op een enkele combinatiebuis van het type
ECH 21. Hiervan is het triode-deel als teruggekoppelde roosterdetector geschakeld en doet de hexode als
weerstand gekoppelde laagfrequentversterker dienst. Er is, in afwijking van het bijgevoegde schema, geen trafo
aanwezig. De hoogspanning wordt via een seleen-gelijkrichter direct van het lichtnet afgenomen. Ook de
gloeidraad van de ECH 21 staat via een condensator van ± 2 pF direct op het net (110 Volt).
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Afstemming en het instellen van de terugkoppeling geschieden door middel van twee Philips
“toltrimmers”. Hiertoe zijn aan de bovenzijde van het kastje twee gaten aangebracht voor het instellen van de
trimmers. Hiervoor was een “trimsleutel” benodigd.
De schakeling is opgenomen in een uit pertinax-plaat opgebouwd kastje. De uitvoering is zeer vakkundig
en nauwkeurig; het past “zuigend” in de Philishave-doos.
Op het bovendeksel bevindt zich een schuifschakelaar, waarmee een vast condensatortje over de
afstemspoel kan worden geschakeld. We nemen aan dat hiermee van de 49- meter naar de 41 meterband kon
worden overgegaan om de zenderkeuze nog wat uit te breiden.
Volgens de bij de schenking geleverde gegevens werd het apparaat in 1943 gebouwd door
C. Stellenraad, (13-10-1924) te Rotterdam.
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Inv.nr. 10893
Inductieve éénlampsontvanger in gereedschapskist.
Dit toestelletje vertegenwoordigt wellicht het beste dat men destijds op basis van een beperkte
hoeveelheid gangbare onderdelen kon maken. We gaan er vanuit dat de huidige bedradingssituatie (Schema 1) de
laatste gebruikstoestand weergeeft. De eerste afstemkring is als zeefkring geschakeld. Dit moet tot doel hebben
gehad om een storend station dichtbij het gewenste station te elimineren.
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Het is niet waarschijnlijk dat dit ook de oorspronkelijke opzet van het toestel was. De uitvoering van de kring
LI/Cl had dan eenvoudiger gekund. Bijvoorbeeld een pertinax afstemcondensator, geen vertraging en geen
(variabele-) koppeling tussen LI en L2. In eerste instantie werd het vrijwel zeker als inductieve ontvanger
gebouwd. Hierbij zijn de antennekring LI/Cl en de roosterkring L2/C2 inductief en variabel gekoppeld (Schema
2) De "verafselectiviteit" is dan aanzienlijk beter dan met een enkele kring. Dit was belangrijk bij het luisteren naar
de BBC Droitwich 200kHz. Met een enkele parallelkring trad vaak storing door Radio Bremen 758 kHz op (zie
Appendix 2)
De schakeling is gebouwd op een pertinax plaat die in een ruw houten (gereedschaps-) kist is
gemonteerd. De kist meet 50x13x12 cm en heeft een klapdeksel en een sluiting voor een hangslot. In gesloten
toestand wijst er niets op dat dit een radio-ontvanger is. Er is in de kist nog ruimte voor het opbergen van
toebehoren zoals de spoelen, de koptelefoon en de batterijen. Bij het toestel zijn de volgende honingraatspoelen
aanwezig:Nr. 50 "TI"; nr. 75- 100 en 150 "NSF Hilversum." En nr. 125 "WECO" De lamp A415 is op de bodem
gemonteerd. Andere onderdeelmerken zijn: Variabele condensatoren UNDY-met aangebouwde vertraging.De
vertraging van de primaire kring is defect en vervangen door een uitwendig exemplaar. Een mica condensator
H&H (HART & HEGEMAN) Roostercondensatoren PILOT enLISSEN
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2,5 Ontvangst in de stroomloze periode
2.5.1 Kristalontvangers.
Kristaldetectie stamt uit de oertijd van de radio en is tussen ca 1910 en 1920 (tot de komst van de
radiobuis) op grote schaal toegepast. In zijn eenvoudigste vorm bestaat een kristalontvanger uit een afgestemde
kring, een kristaldetector en een koptelefoon.De kristaldetector is de voorloper van de hedendaagse
halfgeleiderdiode. In een eenvoudige uitvoeringsvorm rust een dun metalen veertje tegen een breukvlakje van een
loodglanskristal. Er is geen enkele vorm van versterking en er is geen hulpspanning bij nodig. Alle door de
koptelefoon geleverde laagfrequente energie moet door de antenne worden opgevangen. Een hoge en lange
antenne is eigenlijk vereist maar na de verplichte toestelinlevering in mei 1943 waren antennes verboden. Een
kristal ontvanger is in feite enkele tientallen malen ongevoeliger dan een éénlamper met terugkoppeling (zie
Appendix VII). Fortuinlijk waren degenen die een aansluiting op een bovengronds electriciteits of
radiodistributienet of een weide-afrastering konden maken. Dit leverde als gevolg van het fenomeen van ‘staande
golven’ soms enorm sterke signalen (1). Radio pionier Erik Schaaper gebruikte een laag boven een plat dak
uitgespannen draad van 65m lengte en ontving hiermee een tiental zenders waaronder het Zwitserse station
Beromünster. In Engeland was men zich bewust van het belang van zeer sterke zenders voor de
kristalluisteraars. Door het bij schakelen van reserve zenders werd het zend vermogen van het lange golf station
Droitwich tot 800 kW opgevoerd (2)
Naast een effectieve antenne speelt ook de fenomenale gevoeligheid van de koptelefoon een essentiele
rol bij kristalontvangst. Een vermogen van enkele tientallen picowatts ( één pW is het miliioen-millioenste deel
van een watt!) bleek bij gangbare hoog-ohmige koptelefoons reeds in staat te zijn een hoorbaar geluid te
produceren. (Appendix I; zie noot).
Jan Corver heeft zich in de stroomloze periode intensief met de kristalontvanger bezig gehouden. (3) Van de 13
kristalontvangers in de collectie zijn er 9 door Corver vervaardigd !. Hij beschikte over een omvangrijke voorraad
onderdelen waaronder een assortiment kristallen daterend uit de tijd dat hij zijn eerste schreden op het pad van de
radio-techniek zette (4) Vele van zijn vrienden en kennissen heeft hij van zijn bouwsels voorzien (5) Zijn
ervaringen kunnen we terug vinden in zijn na de oorlog verschenen boek ‘Radio door zelfdoen’ (6)
In Figuur 2.5.1-1 zijn de schakelingen van de 9 door Corver vervaardigde kristalontvangers samengebracht. Het
is opvallend dat vier ontvangers van een leefkring zijn voorzien. Zoals eerder vermeld vormde de sterke, vanuit
Jaarsveld opererende Duitse propaganda zender BREMEN een probleem voor de weinig selectieve
kristalontvangers. Afgestemd op het Radio Oranje programma op 200 kHz trad ondanks de grote
frequentieafstand toch op vele plaatsen in Nederland een hinderlijke doorstraling op van het op 758khz werkende
Bremen . Oorzaak hiervan was de enkele parallelkring in de gebruikelijke kristalontvanger die voor frequenties
boven de resonantiefrequentie slechts een beperkte verzwakking geeft. (Appendix n, Fig.1)
Verbetering van de selectiviteit door meer afgestemde kringen en losse koppelingen veroorzaakt algauw
een ontoelaatbare verzwakking van het gewenste signaal. Het aanbrengen van een leefkring die de frequentie van
Bremen aan de ingang van de ontvanger blokkeert vormde een oplossing voor dit probleem. Een zeefkring bestaat
doorgaans uit een parallelkring die tussen de antenne en de afstemkring van de ontvanger is geschakeld, men zie
hiervoor de objecten 0045, 2240, 2276 en 2405. De onderste kring is hierbij afgestemd op de gewenste zender
(Droitwich) en de bovenste (de sperkring/zeefkring) op Radio Bremen . Er treedt dan een een zeer sterke
verzwakking van het Bremen signaal op. Een complicatie van de combinatie van de twee kringen is echter dat er
een ‘dubbele afstemming’ optreedt.(Appendix-Ü, Fig.2). Het toestel met een zeefkring staat in feite op twee
frequenties tegelijk afgestemd. Dit manifesteerde zich o.a. in het feit dat het programma van de ‘Nederlandse
Omroep’ op 723 kHz dat normaal door Bremen werd overstemd met een zeefkring (schijnbaar) aan het
hoogfrequente einde van de lange golfband hoorbaar werd. (6) Dit verschijnsel kan hedentendage nog worden
gereproduceerd. (Appendix III)
De schakeling van obj. 0030 waarbij de zeefkring wordt gevormd door een enkele spoel is een geval
apart. Men kan zich voorstellen dat de zeefkring nu wordt gevormd door deze spoel en de bijbehorende
‘eigencapaciteit’. Door het ontbreken van een variabele afstemcapaciteit over de zeefkringspoel moet nu de
onderdrukking van de ongewenste signalen worden verkregen door keuze van de juiste spoel. In feite werd met
een honingraatspoel nr. 150 een hoogafsnijdend filter voor frequenties boven ca. 700 kHz verkregen. (Appendix
II, Fig. 3). De scherpe onderdrukking van een smalle frequentieband treedt hier dus niet op. Wij moeten er naar
gissen waarom Corver deze schakeling heeft toegepast.Wellicht simpel door de wens een schaars en duur
onderdeel als een variabele condensator uit te sparen !.
De schakelingen van de overige vier kristal ontvangers zijn afgebeeld in Figuur 2.5.1-2 Ook hier zijn
weer een aantal markante zaken te signaleren. Bij object 3555 valt de serie-schakeling van de afstemkring op. De
telefoon en de detector zijn over een deel van de afstemspoel geschakeld en de plaats van de detector is
ongewoon.Bij object 5195 valt de grote condensator in de antenne aansluiting op terwijl de afstemkring van
10706 (gebouwd in een lucifersdoosje !) alleen vaste capaciteiten bevat.Details worden in de hierna volgende
object beschrijvingen gegeven.
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Noot. Uw auteur heeft door middel van proefopstellingen, metingen verricht aan koptelefoons en aan door
Corver gebouwde schakelingsvarianten. Deze metingen worden in detail beschreven in Appendix I t/m.V. De
ervaringen c.q, conclusies zijn verwerkt in de tekst en bij de object beschrijvingen
Referenties bij 2.5.1
(1) ‘ In bezettingstijd 2. Historie van 5 jaren’. Radio Bulletin jrg. 14 nr.6 p.142 (dec. 1945)
(2) C., ‘Hoe de Engelsen in de oorlog hun zenders versterkten’ RE jrg.25 nr.6 p.66 (19 maart 1948)
(3) C., ‘Natweejaar stilzwijgen.’ REjrg.22 nr.1 p 1 (31 augustus 1945)
(4) J.Corver, ‘Hoe het begin van de radio is geweest’ De Muiderkring Bussum 1956.
(5) Ir. P.A.T,Huyds, ‘In memoriam J.Corver’. De Omroeper jrg. 11 nr.3 p.35 (1956).
(6) J.Corver,,Radio door zelf doen’ Paul Brand Bussum 1946 p. 140-144
Object beschrijvingen.
Kristalontvangers van Corver.
0030 Kristalontvanger met serie-antennespoel.
0045 Kristalontvanger met zeefkring in luidsprekerkast.
1689 Kristalontvanger met twee ASTRA spoeltjes in borstplaatkistje.
2240 Kristalontvanger met vaste afstemmingen en zeefkring.
2276 Kristalontvanger met ELFRE-spoel .zeefkring en transformator-aanpassing.
2342 Inductieve kristalontvanger met DIMIC spoel.
2405 Kristalontvanger met zeefkring en MICRION spoel.
2413 Kristalontvanger met FERO-X spoel.
2978 Kristalontvanger met glijspoel
Kristalontvangers overigen
3520 Kristalontvanger met DAKI kristal.
3555 Kristalontvanger met serie afstemming en impedantie transformatie.
5195 Inductieve kristalontvanger met aansluiting voor twee koptelefoons van onderduiker
SAL WITTEBOON.
10706 Kristal-ontvanger in lucifersdoosje met vaste afstemming
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Inv. nr. 0030
Kristalontvaneer met serie-antennespoel.
Op het eerste gezicht (foto) lijkt dit een gebruikelijke opzet.met twee honingraatspoelen: een
aperiodische antennespoel die inductief is gekoppeld met een afgestemde kring Bij het volgen van de bedrading
blijkt echter dat de antennespoel tussen de antenne en de top van de kring is geschakeld (Fig. 2.5.1-1). Het
object bevond zich in de ‘grote collectie’ maar is vrijwel zeker door J.Corver vervaardigd. De tekenwijze voor het
antennesymbool en de schrijfwijze van de aanduiding ‘tel.’ bij de telefoon aansluiting duiden hierop. Het ligt dan
voor de hand om te veronderstellen dat de seriespoel het onderdrukken van Radio Bremen tot doel had. Wij
hebben de werking van dit stelsel met de zich in het object bevindende honingraatspoelen nr. 150 en 200
onderzocht door een doorlaatcurve in het gebied van ca. 110 tot 780 kHz te meten. Appendix n, Fig.3 laat zien
dat het stelsel met de serie-spoel twee maxima vertoont n.1. 200kHz (de afstemfrequentie van de kring) en ca.510
kHz. Dit tweede maximum moet worden toegeschreven aan de serieresonantie van de antennecapaciteit, de
antennespoel en de capaciteit van de afstemkring. (Een parallelkring gedraagt zich boven de resonantiefrequentie
als een capaciteit). De belangrijkste conclusie uit de figuur is dat de onderdrukking van frequenties boven ca. 630
kHz van het systeem met de twee spoelen beter is dan van van de enkele kring (Appendix II, Fig. 1). Dit gaf dus
de gewenste verzwakking van het op 758 kHz werkende Radio Bremen. Het afsnijden van hogere frequenties
moet worden toegeschreven aan de serieschakeling van de antennespoel en de twee eerder genoemde capaciteiten.
Boven de resonantie frequentie van 510 kHz werkt deze seriekring als een zelfinductie waarvan de impedantie met
toenemende frequentie groter wordt.
Aangezien de antennecapaciteit varieert met de toegepaste antenne moest de juiste seriespoel uiteraard
van geval tot geval door proberen worden gevonden Een schakeling met een seriespoel in de antenne als
zeefkring is beschreven in RE van 2 feb, 1940 (1).
Het toestelletje is gebouwd op een triplex plankje van 12V2 x 11 cm dat op twee klampen rust. Het
kristal is van het in de jaren 1930-1950 gebruikelijke ‘catswhisker’ type dat in een glazen buisje is gemonteerd De
pertinax variabele condensator is van het merk SPLENDID

Referentie:
J.C(orver), ‘Nog eens iets over zeefkringen; niet altijd heel eenvoudig’ RE jrg 18 nr.2 p.45 (2 feb. 1940)
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Inv.nr. 0045
Kristal-ontvaneer met zeefkring in luidsprekerkast.
Het object bevat twee volledig gescheiden constructies nl.:
a. een luidspreker
b. een kristalontvanger.
We moeten concluderen, dat de kristalontvanger in de reeds bestaande luidsprekerkast werd gebouwd. In de
schakeling (Fig.2.5.1-1) is een “zeefkring” opgenomen (zie 2.5.1). De afstemkring omvat een VARLEY -BP80
spoel en een PILOT variabele condensator. Met een trekschakelaar kan van midden- op langegolf worden
overgeschakeld.
Er zijn twee kristaldetectoren. Met een schakelaar kan één van de twee kristallen worden gekozen. Dit was een
uiterst praktische voorziening 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 catwisker type
maar bestaan uit een combinatie van twee verschillende kristallen die d.m.v. een mechaniekje met elkaar in
aanraking kunnen worden gebracht. (1) 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”. (2)
Ook de overige onderdelen ademen een Corver-sfeer, zoals de stekerbusjes met klem-aansluitingen o.a. ook
gebruikt bij inv.nr. 2307 en de- in veel andere Corver objecten verwerkte- DRALOWID condensator met schroefaansluiting, 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 opgenomen tussen de antenne-aansluiting en de top van de VARLEY-spoel.
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Referenties:
(1) J Corver: “Het draadloos ontvang-station voor den amateur” ’s-Gravenhage 1915 p. 37.
(2) I Corver. “Hoe het begin van de radio is geweest". De Muiderkring, Bussum. 1955, p. 13.
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Inv.nr.1689
Kristalontvaneer met twee ASTRA spoeltjes in borstplaatkistie.
Het object stond opgesteld in de tentoonstelling van het Omroep Museum. Uit de tekenwijze van het
antennesymbool en de schrijfwijze van Tel' bij de koptelefoon aansluiting concluderen wij dat ook dit een door
Corver vervaardigde kristalontvanger is. De schakeling (zie Fig. 2.5.1-1) omvat een parallelkring (ASTRA spoel
nr.200) waaraan antenne en aarde zijn verbonden. Hiermede is via een aperiodisch-inductieve koppeling d.m.v.
een ASTRA spoel nr.25 de detector en de telefoon verbonden De kleine spoel is draaibaar opgesteld zodat de
mate van koppeling tussen de antenne- en de detectiekring kan worden gevarieerd. Met de ingeplaatste spoelen
kan het langegolf bereik worden bestreken zodat ontvangst van Radio Oranje op 1500m/ 200 KHz het doel zal
zijn geweest. Het kleine koppelspoeltje had ogenschijnlijk de taak om een aanpassing te vormen tussen de hoge
impedantie van de antennekring en de lage impedantie van de detectieschakeling hetgeen dan in een verminderde
kringdemping en dus een hogere selectiviteit resulteert. Metingen met een proefschakeling toonden aan dat dit
evenwel met een sterk verminderde ontvangststerkte gepaard gaat! Men moet zich voorstellen dat dit toestelletje
werd gebruikt met een zeer effectieve antenne. De verbeterde selectiviteit heeft dan hier ook weer gediend voor
het weren van de Radio Bremen storingen.
De schakeling is gebouwd op een verpakkingskistje voor vruchten-borstplaat van het merk 'DE
LErDSCHE' Er zijn slechts twee soldeerverbindingen De montage is uitgevoerd met blank montagedraad De
spoelhouders dragen de letters NRW en de datering (?) 17-11-28 Pat. 19364 Ned. De variabele condensator is
een pertinax type zonder merk. Het kristal is een conventioneel in een glazen buisje gevat catswhisker type

i
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Inv.nr.2240,
Kristalontvaneer met vaste afstemmingen en zeefkring.
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 voor Radio
Bremen in de antennetoevoer is opgenomen. Deze is afgestemd op ca. 700 kHz. (zie fïg.2.5.1-1)
Onder de zich in het toestel bevindende onderdelen is een ‘Leyds’ micacondensator. Dit was een
Nederlands oorlogsproduct (l).Er is één langegolfspoel welke beurtelings met een instelcondensator kan worden
afgestemd. De gewenste condensator kan met behulp van een kortsluitplugje worden gekozen. Het afstemmen
van het sperfilter gaat met een regelkem. De drie kringen zijn met een schroevendraaier via gaten in de bodem van
het kastje na-stelbaar.
Wij veronderstellen dat dit toestelletje behalve voor het beluisteren van Radio oranje (200 kHz) ook voor
Radio Luxemburg (232 kHz) werd gebruikt. Dit station werd op 10 september 1944 door de Amerikanen
heroverd en als station voor de troepen gebruikt, (2)
Het eikenhouten kastje meet 15x9x7l/2cm. De kristaldetector is van het merk ROTOR en is zeer fraai
uitgevoerd Het kristaloppervlak is op een draaibaar cilindertje aangebracht. Met een beweegbaar veertje kan het
kristal worden afgetast. (3)
Het object behoort tot de Oorver Collectie.

Referenties:
(1) ‘Leyds-trolituul-condensatoren’ RE jrg.20 nr.17 p.197 (6 nov. 1942)
(2) J.J.L. van Zuylen, “Radio Enclopaedie”Amsterdam 1949 p 160.
(3) ROTOR-detector met ROTORIT kristal. RE jrg.4 nr.21 p.400 (21 mei 1926)
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Inv.nr.2276
Kristalontvanger met ELFRE spoel, zeefkring en transformator-aanpassing.
Het hart van deze kristalontvanger wordt gevormd door een ELFRE spoelen-combinatie. (1) en (2)
In de schakeling (zie Fig. 2.5.1-1) fungeert de middengolfspoel als zeefkring en de langegolfspoel als
afstemspoel. In de opstelling heeft oorspronkelijk een laagfrequent-transformator gestaan. De bijschriften
'123H(enry) 4000Q' en '10 H(enry) 600Q'' bij de lege plaats op de houten montageplaat duiden hierop.
Experimenten met een proefschakeling (Appendix IV) toonden aan dat omlaag transformeren tussen de
detector en de telefoon, een verminderde belasting van de antennekring en dus een betere selectiviteit ten gevolge
heeft. Het is op deze wijze zelfs mogelijk door middel van een gewone beltrafo het laagohmige telefoonkapsel uit
een telefoonhoorn als telefoon bruikbaar te maken! (Appendix IV en V). Het toepassen van een transformator
heeft geen vermindering van de ontvanger-gevoeligheid ten gevolge. (Appendix V).
Met de opstelling als aangegeven in Appendix II, Figuur II-1 werd ook een meting aan het huidige object
verricht. De antennecapaciteit 'Ca' had hierbij een waarde van 200 pF. Na afstemmen op 200 kHz (Droitwich)
werd een tweede afstem-maximum op 720 kHz gevonden De ontvangergevoeligheid bij dit maximum was 6 dB
lager dan bij 200 kHz. Bij 760 kHz (Radio Bremen) bevond zich een minimum. De ontvangergevoeligheid ligt hier
meer dan 60 dB lager dan bij 200 kHz !
Het object werd in de grote collectie aangetroffen maar er zijn sterke aanwijzingen dat ook dit een Corverbouwsel is:
• De telefoon- en detector-stekerbusjes zijn ongewoon- er is een draadkiem i.p.v. een soldeer aansluiting.
Deze busjes komen onder andere ook voor bij de modulatiemeter Inv nr.2307 van de Corvercollectie.
• Op het frontpaneeltje is op dezelfde wijze een afstemschaaltje getekend als bij Corver's draagbare
ontvanger Inv. nr 2390'
• De bouwwijze op een triplex-chassis komt overeen met de Corver kristalontvanger Inv. nr. 0030.
Er zijn in het object een aantal niet gangbare onderdelen gebruikt zoals een differentiaalcondensator voor de
afstemming en een mica compressietrimmer voor de afstemming van de zeefkring. ELFRE spoelen werden o a in
het RE Standard' toestel gebruikt. (1)

Referenties.
(1) Aut.? 'De Radio Expres Standard' RE jrg.12 nr.34 (24 augustus 1934) p.395.
(2) Aut.? Rlfre Ferrocart spoelen 1935' RE jrg.13 nr.5 p.71 (1 feb. 1935)
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Inv.nr. 2342
Inductieve kristalontvaneer met DIMIC insteekspoel.
Het object bevond zich in de ‘grote collectie’maar werd als Corver herkend door een foto in ‘Radio door
zelfdoen’(l). Op deze foto is het frontpaneeltje nog niet aanwezig en is een vast gemonteerde kristaldetector
zichtbaar. Deze detector is van een ongebruikelijk fabrikaat (zie foto) en bevindt zich in de kristallencollectie van
het museum. Het handschrift van de opschriften aan de achterzijde c’ANT”en "AARDE” is van Corver en komt
onder andere ook voor bij een schema-tekening in Radio Expres (2).
In deze ontvanger (zie schema Figuur 2.5.1-1) is geen zeefkring ingebouwd maar er werd wellicht zonodig een
losse zeefkring bij gebruikt, Op de foto in TRadio door zelfdoen' is een DIMIC spoel nr. 1 voor middengolf
geplaatst. Bij de registratie van het object was deze niet aanwezig maar wel de zeer specifieke spoelhouder
hiervoor DIMIC spoelen verschenen in 1929 op de markt. Kenmerkend was de constructie: twee apart
aantesluiten cilinderwikkelingen die zowel in serie als parallel- en dan nog in faze of in tegenfaze konden worden
aangesloten. Op de laatste manier ontstond een "astatische” of "veldloze” spoel. In de onderdelencollectie van
het Museum bevond zich een DIMIC nr.1 spoel; deze is in het object geplaatst. Corver schreef in 1929 een
recensie over DIMIC spoelen (3)
Naar onze stellige overtuiging is ook dit één van de door Corver in de laatste faze van de oorlog
gebouwde kristalontvangers. Het toestelletje is op een multiplex grondplankje van 13xl3l/2cm gebouwd.

Referenties:
(1) J.Corver, "Radio door zelfdoen” p 27 Paul Brand Bussum 1946
(2) J.C(orver), Hoe bouwen wij het éénlamps toestel met luidsprekerweergave?” RE jrg.12 nr.18 p. 199-201
(4 mei 1934) Schema op p.200,
(3) Aut. ?, "DIMIC spoelen van Mc.Michael” RE jrg.7 nr.45 p.917 (8 nov. 1929)
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Inv.nr. 2405
Kristalontvanger met zeefkring en MICRION spoel.
Het object is een door Corver gebouwde kristalontvanger voor midden- en langegolf ontvangst. Het is
gebouwd in een ruw houten kistje van 21,5x11x9 cm dat identiek is met het kistje waarop de laagfrequentversterker Inv.nr 2397 is gebouwd (Corver Catalogus). Het met potlood getekende afstemschaaltje en de
bijbehorende pijlknop komen overeen met de draagbare ontvanger Inv.nr. 2390 (Corver Catalogus), en de
kristalontvanger met ELFRE spoel Inv.nr. 2276 (deze catalogus). De aanduidingen 'Ant., Aarde, Tel., Det' zijn in
Corver's handschrift.
De schakeling (Fig. 2.5.1-1) omvat een parallelkring met een afgeschermde 'MICRION Dual Range'
spoel en -zoals ook bij andere door Corver gebouwde kristalontvangers- een zeefkring. Deze zeefkring wordt
gevormd door een honingraatspoel en een PELOT MICROGRAD trimmer met een maximum capaciteit van 50
pF. Aannemende dat onderdrukking van Radio Bremen op 758 kHz ook hier het doel was werd een spoel nr. 150
gebruikt. De dimensionering van de zeefkring (hoge L/C verhouding) is overeenkomstig Corver's aanbevelingen in
'Radio door zelfdoen' (1). De hoofdafstemming geschiedt met een pertinax varco. De bedrading is uitgevoerd met
massief katoenomsponnen draad (afgewikkeld van een spoel?). Er komen slechts twee (slechte)
soldeerverbindingen in voor.
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Referenties:
(1) J.Corver, Radio door zelfdoen' Paul Brand Bussum 1946 p 140 e.v.
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Inv.nr.2413
Kristalontvaneer met FERO-X spoel.
Het object is een kristal ontvanger voor de ontvangst van sterke zenders in het midden- en langegolf
gebied. Het hart wordt gevormd door een ijzerkemspoel van het fabrikaat 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. (Fig.2.5.1-1)
Het lijkt aannemelijk is dat ook de bouw van dit object in de stroomloze periode aan het einde van de
Duitse bezetting plaats vond. Het geringe aantal soldeerverbindingen, die ook nog van zeer slechte kwaliteit zijn,
steunt dit alsmede de aanwezigheid van een langegolfbereik waarop de tijdens de bezetting zo populaire Radio
Oranje kon worden beluisterd. Er zijn twee antenne-aansluitingen. Deze kan via een 250 cm MIKAFARAD
condensator aan de top van de afstemkring worden verbonden of worden aangesloten op een koppelwikkeling.
Dit duidt erop dat dit toestel zonder zeefkring werd gebruikt.
De kristaldetector is van een bizondere geheel gesloten constructie: zowel het aftastcontact als het kristal
zelf kunnen afzonderlijk worden ingesteld. Het bevat geen fabrieksnaam. Het toestelletje is in een fraai, van een
klapdeksel voorzien houten kistje gemonteerd dat oorspronkelijk vrijwel zeker een andere bestemming had.
(opbergbakje voor systeemkaartjes?)
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Referenties:
(1) ‘Wat is er nieuws aan toestellen en onderdelen’, RE jrg.12 nr.46 p.578 (16 nov. 1934)
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Inv.nr. 2978
Kristalontvaneer met gliispoel.
_Het object suggereert twee gebruiksperiodes. De oorspronkelijke bouw vond plaats ten tijde van Oorver’s eerste
uitgave van Het Draadloos Ontvangstation’ dwz. ongeveer 1915. Dit blijkt o.a. uit het ontbreken van een- destijds
zeer kosbare- variabele condensator en uit de constructie van de oorspronkelijke kristal-detector. Parallel aan
deze detector is later een catswhiskerdetector van het merk COSMOS gemonteerd. Wij nemen aan dat deze
wijziging, tesamen met een telefooncondensator, tijdens de laatste periode van de bezetting werd aangebracht. De
spoel bestaat uit een cilinderwikkeling op een kartonnenkoker met een diameter van 8 cm en een bewikkelde
lengte van 18 cm. Het glijcontact sluit een deel van de spoel kort. De volle spoel heeft een zelfinductie van 7,2mH
en een Q van 105 bij 200kHz. De benodigde afstemcapaciteit is dan 80pF. Het is waarschijnlijk dat de afstemming
op Droitwich (200kHz) door middel van een variabele serie-condensator in de antenne geschiedde (Fig.2.5.1-1).
De oorspronkelijke detector is zelfbouw en bestaat uit een constructie waarmee een stalen (gramofoon-) naald op
een brokje kristalmateriaal kan worden geplaatst.
De schakeling is ondergebracht in een keurig houten kistje van 23,5x15xl2cm. Het voorpaneel en het deksel
kunnen worden opengeklapt.
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Inv.nr. 3520
Kristalontvaneer met DAKI kristal.
Het object is een conventionele kristalontvanger voor midden- en langegolf. (zie schema Fig,
.2.5.1-2). Er is één afgestemde parallelkring die aan de top rechtstreeks met de antenne is verbonden en aan de
voet met aarde. Bij de aansluitingen staat TL' (luchtdraad) en 'A' (aarde). De verbindingsdraad van aarde naar het
knooppunt spoel-variabele condensator-telefoon ontbreekt. Er is geen golfbereik-schakelaar. De omschakeling
van midden- naar langegolf komt tot stand via een provisorische verbinding van de betreffende spoel-einden resp.
naar aarde en naar het knooppunt antenne-varco-kristal.
De schakeling is gebouwd op plaatje zwart ARBOLEET (karton met een laagje bakeliet). Het plaatje ligtter wille van het omschakelen van het golfbereik- los op een sigarenkistje van het merk AMARILLO. De banderol
op het kisje vermeldt: “50 sigaren, kleinhandelsprijs f. 1.50”..
Het kristal is een open type merk DAKI en stamt uit de oertijd van de radio (geschat 1915-1920). De
langegolfspoel heeft een mandbodem-wikkeling en is een fabriekstype. De middengolfspoel is zelfbouw en de
variabele condensator heeft mica-isolatie en een pertinax frame. Het object bevat geen soldeerverbindingen.
Het staat niet vast maar onze inschatting is dat dit toestelletje in de bezettings periode door een amateur
van het eerste uur uit de hem nog ter beschikking staande materialen werd gebouwd.
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Inv.nr. 3555
Kristalontvaneer met serie-afstemming en impedantie-transformatie.
Het object is de enige kristalontvanger in de collectie met een in serie geschakelde afstemkring
(zie Figuur 2.5.1-2). Het afstembereik loopt van ca. 600-1300kHz. De zelfinductie is samengesteld uit twee in
serie geschakelde spoelen. Dit zijn van origine honingraatspoelen nr.200 maar deze zijn afgewikkeld tot 35 en 50
\vendingen". Tussen het verbindingspunt van de spoelen en aarde is de serie-schakeling van de koptelefoon en de
kristaldetector aangesloten. De plaatsing hiervan is ongewoon. Koptelefoon aan de aardzijde ligt meer voor de
hand. Men heeft wellicht voor de opstelling met het kristal aan aarde gekozen ter vermindering van stoorgeluiden
bij het instellen.
Het bovengenoemde afstembereik geldt wanneer de antenne- en aarde aansluitingen worden
doorverbonden. Bij aansluiting van een normale antenne staat de antenne- aarde capaciteit in serie met de
variabele condensator. Het afstembereik wordt dan smaller en komt hoger te liggen. Het is mogelijk dat het
toestel zo werd gebruikt. Waarschijnlijker is echter dat de spoelen slechts een deel van de afstemzelfinductie
vormden en dat hierbij nog een "geaarde antenne" werd gebruikt. Dit systeem is kort na de Bevrijding beschreven
(1). Het vrije einde van een normale antenne wordt met aarde verbonden, (zie schema) Het toestel is nu
opgenomen in een groot éénwindingsraam en de totale zelfinductie wordt gevormd door het raam plus de twee
spoelen. Het is mogelijk om dit stelsel op 200kHz te brengen Het raam vertoont lichteffect Als het raamvlak in
de richting van Droitwich wijst is de ontvangsterkte maximaal.
Het toestelletje is gebouwd op een plaatje pertinax dat op de hoeken van steunpennetjes is voor zien. Er
is geen enkele soldeerverbinding. Bij de koptelefoonaansluiting staat "L". Wellicht was de ontvangst zo krachtig
dat er op een luidspreker kon worden geluisterd. Hiervoor was vooral een ouderwetse hoorn geschikt. Door het
aansluiten van de detector en de telefoon/ luidspreker op een deel van de afstemspoel treedt impedantie
transformatie op. Bij een proefje bleek het geluidsverschil tussen een 4000Q en een 130Q telefoon slechts
marginaal te zijn De afstemcondensator is van het merk PILOT met een capaciteit van ca. 250 pF.
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Referentie.
(1) Auteur ?, "In bezettingstijd; Historie van 5 jaren" deel 2. Radio Bulletin jrg. 14 nr.6 p. 141 (dec. 1945)
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Inv.nr.5195
Inductieve kristal ontvanger met aansluiting voor twee koptelefoons van ondeduiker SAL WITTEBOQN..
Het toestel heeft toebehoord aan Sal Witteboon; na de oorlog gedurende 23 jaar chef van de Radio
Nieuwsdienst. Hij gebruikte het volgens de schenker tijdens zijn onderduikperiode voor het beluisteren van het
Engelse oorlogsnieuws.
De schakeling (Fig.2.5.1-2) omvat een antennekring die wordt afgestemd door de capaciteit van de
antenne t.o.v. aarde en door een honingraatspoel. Deze spoel is inductief gekoppeld met de secondaire kring.
Hierop is de detector plus de koptelefoon aangesloten. De spoelen staan vast en zijn ook vast gekoppeld. De
afstemscherpte van de antennekring is o.a. door de altijd aanwezige verliesweerstand van de verbinding met aarde
niet groot. Niettemin is het voor een optimale ontvangststerkte gewenst om steeds een passende spoel voor het
gekozen golfbereik te gebruiken Voor lange golven (BBC Droitwich 200 kHz) kan voor de antenne spoel ook een
klein exemplaar bijvoorbeeld nr. 50 worden genomen. Deze dient dan alleen als koppelspoel. Het afstemmen van
de antenne geschiedt dan met een "verlengspoel' nr. 200 of 250 tussen de antenne aansluiting en de antenne. Dit
stelsel stamt uit de oertijd van de radio (zie ook Appendix VIII). De variabele condensator heeft een kleine
capaciteit n.l. 150 pF Bij de schenking waren spoelen nr. 50 en 150 geplaatst. Er werden echter vrijwel zeker
meer spoelen bij gebruikt.
De detector is zelfbouw. Het aftastveertje kan via een vernuftig mechaniekje (draaibare kristalhouder en
verschuifbaar veertje) op een gevoelig plekje van het kristal worden geplaatst. De spoelen, de aansluitklemmen en
het kristal zijn gemonteerd op een plaatje pertinax.
Opvallend is de waarde van de serie-condensator tussen de antenne-aansluiting en de primaire spoel nl. 5nF
(Fabrikaat JANNKE). Dit duidt erop dat dat deze een pure scheidingsfiinctie had en dat waarschijnlijk een
bovengronds licht- of radio-distributienet als antenne werd gebruikt. Er kan naar keuze met één of twee
koptelefoons worden geluisterd
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Inv.nr.10706
Kristalontvanger met vaste afstemming in lucifersdoosje.
Deze ontvanger is gebaseerd op een elementaire schakeling (Fig.2.5.1-2). Er is één parallelkring waarop direct
zowel de antenne als de detector + koptelefoon zijn aangesloten. De afstemcapaciteit is samengesteld uit een
parallelschakeling van twee keramische Philips condensatoren van 180 en 150pF, Er is geen antenne seriecondensator opgenomen zodat de volle antennecapaciteit over de parallelkring staat. Ca varieert dan met de
gebruikte antenne zodat voor een vaste afstemming bij een bepaalde antenne de hiervoor benodigde capaciteit
moet worden uitgezocht. Naar hoe dit hier is gebeurd moeten we gissen. De spoel is naar schatting enkele mH’s
dus voor langegolf. De draad naar het begin van de winding van de spoel is gebroken zodat de exacte zelfinductie
niet meer te achterhalen is. Een standaard langegolf spoel is 2,2 mH. Voor het afstemmen op Droitwich 200 kHz
is dan 290pF nodig. Een goede methode zou zijn om met behulp van een tijdelijke variabele condensator de
benodige afstemcapaciteit vast te stellen en deze na te meten. Maar wellicht heeft men simpelweg een aantal
condensatoren rond 300pF uitgeprobeerd. De gebruikte schakeling brengt met zich mee dat de kring zowel door
de antenne als door de detector en de telefoon wordt gedempt. (Appendix IV). De selectiviteit cq. afstemscherpte
zijn dan niet groot hetgeen de afregeling zal hebben vereenvoudigd.
Het kristal is in een klembandje gemonteerd met een ronde opening voor het aftastveertje. Het lucifersdoosje is
van het merk ‘THE CONGO FALLS’
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2.5.2 Zeefkringen
In principe is een zeefkring bij elk ontvangertype toepasbaar. Bij lampontvangst treedt er echter- in
tegenstelling tot het 'passieve' kristaltoestel- versterking op. Selectiviteitsproblemen kunnen dan worden
aangepakt door toepassing van meer kringen en door terugkoppeling/ dempingsreductie. De belangrijkste
toepassing van een zeefkring tijdens de bezetting was voor het Bremenprobleem bij kristalontvangst. De twee
geselecteerde objecten zijn derhalve op deze plaats opgenomen.
Obiectbeschriivingen.
2212 Experimentele zeefkring-schakeling.
10707 Zeefkring voor Radio Bremen (Corver)
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Inv.nr. 2212
Experimentele zeefkring-schakeling.
Het hart van deze zeefkrmg wordt gevormd door een op glas gewikkelde spoel.afkomstig uit een
gesloopte PHILECTOR (1 en 2). Deze wordt afgestemd met een variabele condensator van ca. 250 pF fabrikaat
PILOT. Er zijn twee gebruiksmogelijkheden :
• Spoel en varco in serie (‘’kortsluitkring”)
• Spoel en varco parallel (‘’stopkring”)
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De spoel heeft een zelfinductie van 200jiH, hetgeen met de varco een afstembereik van 700-1400 kHz oplevert
(middengolf). De antenne kan ook op één der spoel-aftakkingen worden aangesloten.
Referenties
(1) Ir. E.W.Ott, ‘Gebruik van den Philips scheidingskring ‘’Philector” tegen locale storingen’ RE jrg.10 nr.3 p.34
(15 jan. 1932)
(2) Ir. E.W.Ott,’De Philips-scheidingskring’ ”Philector” RE jrg.10 nr.6 p.90 (5 februari 1932)
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Inv.nr.10707
Zeefkring-schakeling voor Radio Bremen.
Het object is een parallel zeefkring ('stopkring'). Het werd in de 'grote collectie' aangetroffen maar is
vrijwel zeker door Corver vervaardigd gezien de tekenwijze van het antenne-symbool. (zie ook Inv.nrs. 0030;
1689 en 2413).
De schakeling is ondergebracht in een triplex doosje van 6x5x10,5 cm. De resonantie/ zeefïrequentie kan
worden ingesteld met een trimmer die afkomstig is van een Philipsradio uit het midden van de jaren '30. Bij na
meten bleek de frequentie ca. 710 kHz te zijn. Het lijkt aannemelijk dat dit oorspronkelijk 758 kHz (Radio
Bremen) was maar dat veroudering de oorzaak van het verschil is. In bijgaand schema wordt de wijze van
aansluiten op bijvoorbeeld een kristalontvanger geschetst.
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2.5.3 Lampontvangst met voeding uit rijwieldvnamo's
Obiectbeschriiving
0733 Middengolf ontvanger met rijwieldynamo-voeding.
Kortegolf-ontvanger met rijwieldynamovoeding.
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Inv.nr. 0733
Middeneolf-ontvaneer met riiwieldvnamo-voeding.
Het object is een door twee rijwieldynamo's gevoede middengolfontvanger. De twee dynamo's worden
door het trapmechanisme van een PFAFF naaimachine aangedreven. Eén dynamo levert de stroom voor de
gloeidraden van de twee ontvangbuizen; de tweede voorziet via een trafo en een als gelijkrichter geschakelde buis
A415 in de anodespanning.
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Het ontvang-gedeelte is goeddeels conventioneel. Een EF6 is als penthode-hoogfrequenttrap geschakeld.
Deze is via een capaciteit en een hoogfrequent-smoorspoel ('Idzerda-koppeling') met een roosterdetector
gekoppeld. Hiervoor fungeert het heptodedeel van een ECH4. In de anodekring is de koptelefoon opgenomen.Het
toestel bevat twee- door een duo-condensator afgestemde- kringen; beiden in de roosters van de buizen. Het
afstembereik ligt in het middengolfgebied
Onconventioneel is de schakeling van het triodedeel van de ECH4. Dit wordt als diode gebruikt. De
anode ontvangt een hoogfrequent signaal via een spoel die met de roosterspoel van de detector is gekoppeld. Het
triode-rooster is met massa verbonden. Door gelijkrichting ontstaat op de gemeenschappelijke kathode een
positieve spanning die met de signaal-amplitude varieert. Via de potmeter in de kathode van de ECH4 komt de
positieve spanning ook op de kathode van de hoogfrequentbuis. We moeten concluderen dat dit stelsel als een
Automatische Versterkings Regeling ('AVR') fungeert. Het laat zich denken dat dit in een behoefte voorzag.
Immers: door onregelmatigheden in het trappen zou ongetwijfeld de sterkte van het koptelefoonsignaal variëren.
De AVR houdt nu -in zekere mate- het signaal constant.
Het toestel bevat een aantal opmerkelijke onderdelen:
• A415 Philips met opschriftt 'RIJKSEIGENDOM"
• Roostercondensator fabrikaat JANNKO.
• Elco 8pF merk BB 'Verkleind model voor Holland'
• Antenne serie-condensator DRALOWED.
De op het apparaat gemonteerde dynamo is niet origineel. De beide oorspronkelijke dynamo’s ontbreken
helaas.
Volgens een mededeling van de schenker, Ir. J.Woldringh te Bussum, werd het toestel tijdens de
Bezetting in Arnhem gebruikt.
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Kortegolfontvaneer met riiwieldvnamo-voeding.
(Collectie Oscar Sillem Bussum)
Ten tijde van het totstandkomen van het object was de maker leerling op de Philips Bedrijfsschool te Eindhoven.
Het toestelletje kwam nog net voor het uitvallen van de stroom gereed. Naar hij mij vertelde moesten de
allerlaatste soldeerverbindingen worden gemaakt met een soldeerboutje in de asla van de kachel. We laten Oscar
verder zelf aan het woord via zijn bijdrage in het Radio Historisch Tijdschrift. (1)
"DE RADIO IN DE OORLOGSJAREN"’
Door Oscar Sillem, Bussum
Het was in de de zomer van 1944 dat ik
een kortegolf ontvanger ging maken.
Dit, omdat het luisteren op de middengolf naar Radio Oranje zeer moeilijk ging. (In verband met de Duitse
stoorzenders.) Gelukkig had ik enkele eikel-buisjes in mijn bezit en een seleen-gelijkrichter, afkomstig van van de
Philips ABC koffer-radio. Deze eikel-buisjes gebruiken zeer weinig gloeistroom waardoor het mogelijk was de
hele ontvanger te voeden uit een fietsdynamo. De oorlog was al ver gevorderd De geallieerden waren al in
Normandië en er werd hard gevochten. De kans was groot dat we het zonder electriciteit moesten gaan stellen,
wat later ook bleek.
Het ontvangertje heb ik in een stroopblik gebouwd met dubbele bodem, zodat er bovenin wat stroop was. Om te
kunnen luisteren moest het blik ondersteboven gezet worden, en de ontvanger was bereikbaar. Ik kon gelukkig nog
een electrische soldeeerbout gebruiken, tin had ik nog en hars kon ik van een grote sparreboom krabben, dat
werkte goed als vloeimiddel. De gloeidraden van de lampen verbruikten bij 6 V 0,15 Amp.elk Deze zijn parallel
met de primaire wikkeling van de voedings-trafo middels snoeren aangesloten op een fiets-dynamo
De voedings-trafo kwam uit een spaarlamp. Dit trafo-tje heb ik omgekeerd geschakeld om van 6 volt dynamospanning weer hoogspanning te maken welke gelijkgericht middels de seleen-gelijkrichter en afgevlakt een gelijk
spanning gaf van ± 100 volt.
Het was wel een uitzoekerij om de afstem-spoel en de terugkoppel-spoel goed te krijgen. Gelukkig was er nog
electriciteit, zodat ik een gloeistroom-trafo kon gebruiken om te proberen. Later heb ik een fiets op z’n kop gezet
en op de dynamo aangesloten, wat goed werkte, ik moest de dynamo niet te snel laten draaien anders genereerde
de detector teveel.
De dynamo is van de fiets verhuisd naar de trapnaaimachine op zolder. De naaimachine moest in “neutraaf’gezet
worden en de dynamo met een stukje rubber tuinslang om de pully tegen het vliegwiel te laten rusten.
Zo kon je rustig zitten trappen achter de naaimachine met een koptelefoon op en de handen vrij om te kunnen
afstemmen en te luisteren naar de BBC. of Radio Oranje op de kortegolf 39 m band en zonder stoorzender
Mijn Vader kwam ook boven en ging naast mij zitten met een koptelefoon-schelp tegen zijn oor, zodat hij bij een
kaars de berichten kon opschrijven en beneden aan de hand van de landkaart de ffont-lijnen te bekijken
We hebben de hele hongerwinter kunnen luisteren op deze manier zonder zorgen over lege batterijen. Alleen
moesten we oppassen dat geen N.S.B.ers of Duitsers er achter kwamen.
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Foto 1 De ontvanger gereed voor gebruik. Bediening van de afstemming en de terugkoppeling met
met behulp van een trimsleutel.

Foto 2 en 2a De stroomvoorziening. Terwille van demonstraties buitenshuis is de dynamo van de naaimachine
naar een speciaal vervaardigde trapaandrijving verhuisd.

Foto 3. Het ontvanggedeelte naast de “stroopzijde” Foto 4. Het voedingsgedeelte met de destijds zeldzame
seleengelijkrichtcel.
van het blik.
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Appendix I
Het meten van de gevoeligheid van koptelefoons.
Allereerst werd de Ohmse weerstand R van de telefoon met behulp van een digitale VOM gemeten.
De telefoon werd daarna aangesloten op een L.F-generator Philips PMS 100 ingesteld op een frequentie van
1000Hz. De output werd zodanig geregeld dat het signaal nog juist hoorbaar was. (Nog Net Hoorbaar). De
output werd afgelezen. (Deze waarde is bij open uitgang). Met behulp van een General Radio 1632-A brug werd
daarna de zelfinductie L en de serie-verliesweerstand Rs bij_1000Hz bepaald. Met de Ri= 600 ohm en de uit L en
Rs berekende Impedantie Z van de telefoon volgt het door de signaalgenerator aan de telefoon afgegeven
vermogen P (in picoWatts) bij een Nog NetJHoorbaar signaal. Op deze wijze werd een 7-tal telefoons getest. De
gevonden waarden zijn opgenomen in tabel 1-1
TABEL 1-1
Telefoon
Hagenuk (nieuw)
Hagenuk (oud)
Radio-Cant.
Ericson
Siemens-London
Merkloos
Brown-F (nieuw)
Brown-F (oud)
Schelp (enkel)

R, ohm
4070
4050
4040
121
6150
4050
134

139
56

L; Henry
2,3
2,5
2,0
0,055
1,2
1,8
0,054
0,052
0,033

Rs; ohm
10800
10000

9090
303

9090
7580
200
250
100

NNH;pW*
30
60
30
270
60*

90
200
440
140

* Noot: Bovenvermelde getallen zijn gebaseerd op gehoorwaamemingen van de auteur. Voor de Siemens-London
telefoon werd met een panel van 15 proefpersonen een gemiddelde NNH waarde van lOOpW verkregen.
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Appendix II.
Het meten van de frequentie-karakteristiek van (samengestelde) afgestemde kringen.
Meetapparatuur:
HF-Signaalgenerator :Wandel en Golterman TFPS-75
HF-buisvoltmeter; Philips GM 6009.
Meetmethode:
Het meetzender-signaal werd aan de te testen schakeling toegevoerd via een serie-capaciteit van 150 a 200pF. In
de figuren is dit aangegeven als Ca (antenne capaciteit). In het gebied van 200-1000 kHz werd gemeten hoeveel
mV input aan de schakeling moest worden toegevoerd om een uitslag van 50mV van de BVM te verkrijgen. De
waarde voor 200 kHz (BBC Droitwich) werd als 0-dB genomen.
Verrichte metingen.
o Enkele parallelkring afgestemd op 200kHz: Figuur II-1
Figuur H-l
O

dB

ck- v°?
ê/i

S
5

z

V3

IQ -

HF.TiVrt

V\

Zo

+'

+

•3o

KH»
x
IQO

o

3oo

aao

voo

5-00

boo

700

Sao

x
IIOO

x
IQO O

yoo

x
IIOO

1300

Parallelkring afgestemd op 200kHz met zeefkring afgestemd op 780 kHz: Figuur D-2
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Parallelkring afgestemd op 200 kHz met serie-spoel Honingraat nr. 150: Figuur II-3
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Appendix Hl
Het meten van het effect van een Bremen-filter op de ontvangst van de Nederlandse Omroep op 415m /723 kHz
Meetapparatuur: zie Appendix II
Schakeling: zie Figuur II-2
Meetmethode
De signaal-kring werd afgeregeld op 200 kHz en de zeefkring op 758 kHz. Hierna kon door het verlagen van de
afstemcapaciteit van de signaalkring een afstempiek op 723kHz worden verkregen men zie hiervoor Tabel III-1
Tabel m-1
Sig.gen. freq. kHz
200

758
723

Afstemcap. pF
Cl
330
330
330

1) Bij afstemmen op 723 kHz
2) Bremen onderdrukking 41 dB

Afstemcap. pF

Verzwakking; dB

Station

C2

375
375
100 1); 2)

O

Groter dan 45
9

Droitwich
Bremen
Ned. Omroep.
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Appendix IV
Het meten van het effect van een transformator in de kristalontvaneerschakeling op de demping van de
afstemkring
Meetopstelling: zie figuur IV-1
Figuur IV-1 Meetschakeling

Se.

■w
HF-BVM

1

*T
Tabel IV-1
Het effect van de aard van de belasting op de demping van de afstemkring.
Belasting
Geen
T= telefoon 4000 ohm
T= telefoon 4000 ohm via Tr= LF trafo p/s=3/l
T=telefoon 55 ohm via trafo p/s 220V/10V

HF-spanning over L2/C2 Belast/onbelast.
1,0
0,3

M
M

Appendix V.
Het meten van de invloed van een transformator tussen detector en telefoon op de ontvanger-gevoeligheid
Meetopstelling: zie Figuur IV-I. Ri meetgenerator= 50 Ohm, Spoelen: prim. HR150; sec. HR200.
Koppelingshoek tussen de spoelen: 45 graden Signaal: 200 kHz, 50% modulatie 1000 Hz
Tabel V.
Telefoon T
Transformator Tr
Hagenuk 4000 Ohm
geen
SABA p/s=2/l
”
;
Prim 220V/ Sec. 10V ('Beltrafo')
Enkel telefoonkapsel 50 Ohm
NNH= Nog Net Hoorbaar zie Appendix I

NNH, mV
0,4
0,4
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Appendix VI
Proef opstelling voor een tweelamps autodvnesuper.
Een auteur met de initialen KG' beschrijft in 1941 in RE het gebruik van een tweelamper met teruggekoppelde
roosterdetector als omroeptoestel achter een voorzetapparaat (1) Dit impliceert dat met een autodyne
voorzetapparaat en een enkele teruggekoppelde roosterdetector een tweelamps autodynesuper te maken zou zijn.
Het is denkbaar dat het autodyne voorzetapparaat Inv. nr. 2272 op deze wijze werd gebruikt. Een afstemkring
van de roosterdetector fungeert als middenfrequentkring en kan tevens dienst doen voor het aanvoeren van de
anodespanning van de autodynegenerator. Heel gunstig is het als de roosterdetector een inductieve koppeling van
twee parallelkringen heeft. Dit fungeert dan als een MF bandfilter. Uitgevoerd met honingraatspoelen met
variabele koppeling is ook nog de MF bandbreedte en dus de selectiviteit instelbaar.
Deze opzet werd beproefd Zie schema en foto van de opstelling.

9415--/

1

lOo

Li

ik

300

•\wa

ftccu
2
-V>

U5

Hierin zijn de gegevens van de gebruikte spoelen als volgt:
LI = spinneweb nr. 35
L2 = 7w diam. 5,5 cm.
L3 = 5-15w idem.
LI' = spinneweb nr. 200
L2' = honingraat nr 200.
L3' = idem. nr. 100
De variabele condensatoren waren allen 500pF. De kringen van de roosterdetector werden afgestemd op
180 kHz door losse koppeling met een signaalgenerator. Hierna werd de generator via 20pF gekoppeld met de
top van L1/L2 en met Cl afgestemd op een gemoduleerd signaal van 6,0 MHz (er zijn twee afstemmingen voor
de autodyne-generator: nl. 6,0 MHz plus of min 180 kHz). Met een draad binnenshuis van 3 meter direct aan
L1/L2 verbonden en met de roosterdetector op de rand van genereren, konden diverse stations in de 49m band
worden ontvangen. Het afstemmen geschiedde hierbij door het variëren van de koppeling tussen LI en L2. Het is
uiteraard essentieel dat de lamp A415-1 continu oscilleert!

(1) KG, "De K.G.-amateur-ontvanger tot super uitgebouwd" RE jrg.19 nr.19 p.227 (3 october 1941)
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Appendix VTT
Gevoeligheidsmetingen aan detectorschakelingen.
Inductieve koppeling. Ll= honingraat nr.50; L2= spinneweb nr.55. Optimaal ingestelde koppeling.
Cl en C2: variabele condensatoren 500pF max. Signaalgenerator HP 606B aangesloten via een
kunstantenne.(schema 1). Telefoon 4000 Ohm ('Hagenuk nieuw' zie Appendix I) f= 800kHz, 50% gemoduleerd
1000Hz

2 oop

2e>>

ii

L||^w%k_

f
s

ècuEw n-i

Voop

TzaTscwKkhfiG

(1) Teruggekoppelde roosterdetector (schema 2) Vb (+HS) = 50V. Spanning aan de onderzijde van de
lekweerstand optimaal ingesteld. Terugkoppeling op de rand van genereren. Lampen: A409, A415, A425,
B405, B406, replica helgloeier, DM160. Van ieder type werden minimaal twee exemplaren gemeten NNH*
gemiddeld: 20uV**

ïri
^che*iö W-a
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3oo
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(2) Kristaldetector (schema 3) D= germaniumdiode OA5. T= LF-trafo 2/1. NNH 6QQiiV**

W-3

_L

7.
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Vacuumdiode detector (schema 4) D= Vz 6AL5, C3=200pF, C4= lpF, R= 30 kohm (= optimale instelling.) NNH
1200liV**

*NNH: Nog Net Hoorbaar zie ook Appendix I
**Dit is de schaalaflezing van de HP 606B signaalgenerator.
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Appendix VITT
Het clandestiene tweelampertie van de omslagfoto.
Op zoek naar een passende omslagfoto vond ik in een boek een afbeelding van een jonge vrouw die een tweelampertje bedient (1). Deze foto (foto 1) maakt deel uit van de collecties van het Nederlands Instituut voor
Oorlogs Documentatie. Volgens de bijgeleverde informatie wordt hier een illegaal nieuwsbulletin gemaakt voor
Haarlem en omgeving; een gecombineerde uitgave onder auspiciën van Vrij Nederland en Het Parool. De dame in
beeld schrijft aan de hand van radio-uitzendingen een artikel voor dit blad “De Vrije Pers”
Foto 1

Het toestelletje op de foto toont het volgende:
o drie spoelen+houders; twee beweegbaar, één vast.
• Eén afstemknop
® Twee lampen, type A 415 o.i.d.
o Een gloeistroomregelaar
• Een plug-aansluiting voor een hoofd-telefoon (?)
Er zijn naast de terugkoppelspoel twéé afstemspoelen; maar er is slechts één variabele condensator. De lampen
staan dicht bij elkaar, er is kennelijk ook geen laagfrequent-trafo.
Na wat denkwerk en wat proeQes kwam ik tot een reconstructie. Zie het bijgaande Schema 1 en de foto van de
replica (foto 2).
Schema 1
Foto 2
*tlL

X

V
^ _ flcai/-Hs

Wiop-aL

t

■ca 4- ficcu
<t

Het schema bevat twee fijne “kneepjes”die naar mijn mening bij veel - vooral oudere - amateurs uit de
jaren ’40 bekend waren maar die gaandeweg in het “Vergeet-Boek” zijn beland.
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Het is een inductieve ontvanger maar de antennekring bevat geen afstem-condensator.
De antennespoel resoneert met de capaciteit van de antenne t.o.v. aarde op de signaalfrequentie.
De afstemscherpte van deze kring is niet groot, maar voor een optimaal resultaat moet LI worden
aangepast bij de gekozen afstemming van L2-C, de secondaire kring. Dit principe stamt uit de oertijd
van de radio (2) Zie noot.
• Het roosterlek van de detectorlamp ligt aan een punt dat voor een A409 ongeveer 1 Volt positief moet
zijn t.o.v. min gloeidraad. Dit werd destijds door Philips aanbevolen (3).
De detectorlamp is via een weerstandskoppeline met de laagfrequentlamp verbonden. Uitgaande van een
voedingsspanning van ca. 125 V kan de anodeweerstand 100 kCl zijn. Er blijft dan nog 25 V anodespanning over.
Dit is voldoende om de A409 in genereren te krijgen.
Voor koptelefoon-ontvangst is het voordelig om i.p.v. de gebruikelijke B406 o.i.d een lamp met een hoge
versterkingsfactor zoals de A425 te nemen. Een batterijtje voor de negatieve roosterspanning is dan niet nodig.
Het hele toestelletje neemt ca. 2mA bij 125V op.
Gevoeligheids metingen.
Ten einde een idee te krijgen hoe dit apparaatje destijds heeft gepresteerd heb ik er enige metingen aan gedaan.
De gevoeligheid werd als volgt getest. Via een kunst-antenne (Schema 2) werd een - voor 50% met een toon van
1000Hz gemoduleerd - meetzender-signaal (HP606-B), aan de antenne-ingang toegevoerd.
Schema 2

Door afstemmen; het kiezen van de juiste spoel voor LI en regeling van de terugkoppeling tot "op de rand" werd
het toestel zo goed mogelijk ingesteld. De output werd vervolgens zover teruggebracht dat de 1000Hz toon nog
net hoorbaar was. (NNH). De output werd dan genoteerd. Dit werd gedaan bij twee frequenties in de middengolf
en twee in het langegolf gebied en bij vaste (spoelen parallel) en losse koppeling (spoelen onder 45°) van LI en
L2. De variabele condensator stond hierbij respectievelijk op maximum en op minimum-capacteit. De resultaten
zijn samengevat in Tabel 1
Tabel 1
Meting van de gevoeligheid van de NIOD-tweelamper.
Vb=125V; Hagenuk-koptelefoon 4000 Cl
Bereik
Middengolf

Langegolf

Freq. kHz
530
615
1670
1660
175
155
400

ii

450

LI
(optimale
spoel)
75
75
25
25
300
300
100
100

L2
50
50
50
50
200
200
200
200

Koppeling
L1/L2

L3

NNH, pV

vast
los
vast
los
vast
los
vast
los

50
50
35
35
75
75
75
75

10

15
3

15
25
50
5
3

De gemiddelde gevoeligheden voor resp. vaste en losse koppeling zijn ca. 10 en 20 pV. Ter wille van een goede
veraf selectiviteit ( zie verder bij het Radio Bremen probleem) verdient losse koppeling de voorkeur. Ter
vergelijking kan dienen dat een optimaal ingestelde inductieve kristalontvanger met een OA5 germaniumdiode in
dezelfde meting een NNH getal van 600pV vertoont. Waaruit volgt dat het tweelampertje globaal gesproken
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enkele tientallen malen gevoeliger is dan een kristalontvanger. Ter verdere vergelijking werd op dezelfde wijze
ook een meting met een ERRES KY466 verricht. Dit is een Super Heterodyne ontvanger waar de mengbuis door
een hoogfrequentversterkertrap wordt voorafgegaan. De volumeregelaar werd op de helft ingesteld, (te luid voor
ontvangst van bijvoorbeeld Radio 747), Het gemiddelde NNH getal (nog net hoorbaar uit de luidspreker) in het
midden en lange golf gebied was 2pY.
We moeten concluderen dat de gevoeligheid van dit zeer eenvoudige toestelletje al aardig in de buurt komt van
bovengenoemde klasse-super!
Storing door Radio Bremen
Wij hebben tweelampertje ook getest voor storing door het signaal van Radio Bremen op 758 kHz Het toestel
werd als boven beschreven optimaal afgestemd op een meetzendersignaal van 200kHz. De koppeling tussen LI en
L2 was los. (spoelen onder een hoek van 45°. Het NNH-getal bij deze meting bedroeg 25pV. De meetzender
werd vervolgens afgestemd op 758kHz en de output werd opgevoerd totdat de 1000Hz toon weer net hoorbaar
werd. Hiervoor was nu 400mV nodig. De Bremen onderdrukking was beter dan 80dB!.
Luisterproeven.
Aangesloten op een buitenantenne van 20m lang, hangend op een hoogte van 8m aflopend tot 2,5m en met de CV
als aarde zijn zowel op lange- als op middengolf vele zenders hoorbaar. Op een koptelefoon zijn de signalen goed
krachtig. Ik vlei me met de hoop dat mijn reconstructie de werkelijkheid van destijds dicht benadert. Het
toestelletje doet - denk ik - niet veel onder voor het destijds gangbare fabnriekstoestel.
Het grote verschil is comfort (er moet op koptelefoon worden geluisterd) en bedieningsgemak Vooral dit laatste
is relevant Je kunt met dit apparaatje maar niet zo even over de lange- of middengolf draaien. Er moeten zo nu en
dan spoelen worden uitgewisseld en het afstemmen en bedienen van de onderlinge koppelingen vergt tijd en
ervaring.
Referenties.
(1) P.R.A. van Iddekinge, Jac. G.Constant en A. Korthals Altes, "Nederland 1940- 1945. De gekleurde
werkelijkheid." p.153
Zomer & Keuning Ede- Antwerpen 1985.
(2) Elmer E. Bucher, “The Wireless Experimenters ManuaTNew York City 1919 p.219
(3) J.Schiere, Het Radio Boek voor den Handel, Amateur en Luisteraar. Tweede Druk. Karei. C.Schoemeijer
Bussum 1927 p 90-91
(4) J.Corver, “Radio door zelf doen” Paul Brand Bussum 1946 p.143
(5) Dr.B.G. Dammers, Toepassing van de electronenbuis in radio-ontvangtoestellen en versterkers. Boek I
(Philips reeks electronenbuizen IV) 1947 p.82
Noot. Dit antennekopelingsysteem werd ook toegepast bij de Volksontvangers zoals de DKE38
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Appendix IX

NX
N Y
N Z
spoelen

SCHAAPER
STOORFILTERSPOELEN
HET EINDE DER RATELSTORINGEN. Hoe vaak werden Uw mooiste muziekontvangst of interes
sante nieuwsberichten niet gestoord door een heftig geknetter? De buurman was zich electrisch aan
het scheren, of een paar huizen verder liep de stofzuiger, of een electrisch massage-apparaat werd op
een patiënt losgelaten en de heele buurt mocht meegenietenl Dat is nu uit! Schaaper stoorfilterspoelen
zijn meestal afdoende. Alleen dèn kunnen.zij U niet helpen als de storingsbron zeer nabij is, en als de
storing eventueel over het lichtnet zelf binnenkomt. In dit laatste geval kunnen echter z,g ontstoringscondensatoren bij den kabelinvoer de situatie redden.
DE HULPANTENNE. Een tweede of hulpantenne is noodig. Deze behoeft niet even groot te zijn als
de dakantenne, meestal is een draadje van enkele meters ïn de kamer of de gang reeds voldoende.
Voor de eerste proef neemt U als hulpantenne het snoer van de schemerlamp, stofzuiger of strijkijzer,
en legt dit in de kamer uit.
De richting van de groote en van de hulpantenne is van veel belang Het voordeeligst is als beide
een tegengestelde richting hebben, maar erg nauw luistert het niet. Trouwens veel moe«te kost het
niet om even een andere richting voor de hulpantenne te probeeren.
Ook de verhouding van grootte van beide antennes speelt een zekere rol. Verlengsnoeren
kunnen gemakkelijk in elkaar gestoken worden en zoo kan de totale lengte gewijzigd worden.
De hulpantenne moet behoorlijk geïsoleerd zijn en mag niet tegen muren gespijkerd worden, ook
niet als het geïsoleerde draad is.
DE AFSTEMCONDENSATOR. De geleekende pertinax condensator vodoet in- de meeste gevallen.
Kunt U nog een goede afstemcondensator met luchtisolatie bemachtigen, zoo is dat natuurlijk beter
Capaciteiten van 440 tot 500 mmF of cM.
DE POTENTIOMETER. Deze kan een waarde hebben van 50.000 Ohm of grooter, bij gebruik van
luchtcondensator is 100.000 tot 200.000 Ohm aan te bevelen.
Gebruik liefst geen potentiomeler in een geheel gesloten metalen busje. Het beste is de metalen
kapseling er af te halen, zoodat niets anders dan het mechanisme overblijft- Potentiometers, waarbij de
weerstandstrip vlak tegen metaal ligt, zijn af te raden.
Voor ultra-kort zijn kleinere waarden beter.
DE SPOELEN. Al naar gelang U de zeefkring wenscht te gebruiken voor uitsluitend midden- of uitslui
tend ullra-korte-golven, dan wel beide, zijn er drie typen spoelenNZ—midden en ultrakort

N Y—middengolven

N X—ultrakort

DE AANSLUITING. Maak den draad naar „antenne-toestel" zoo kort mogelijk, hoogstens twintig
centimeter. Nog beter, gebruik hiervoor een afgeschermde leiding, en ve rbind den mantel met de bus
„aarde" van het toestel.
De twee andere stekkerbussen spreken voor zich zelf.
DE BEDIENING. Aangezien in het toestelletje niets aan „aarde" ligt en het ook niet afgeschermd kan
en mag worden, is het gevoelig voor nadering met de hand. Bovendien luistert de instelling zeer
nauw.
Neem daarom zeer groote knoppen, zoodat U niet bij de assen van den condensator en polentiometer behoeft te komen, Nog beter, neem heelemaal geen knoppen, maar houten hefboompjes van
15 a 20 cm. lengte, welke U dwars op de assen klemt. As U het Filter tegen de achterzijde van het
toestel monteert, dus binnen tegen den achterwand, draaien deze hefboomen buiten langs den achter
wand, en kunt U het filter oedienen zonder dat U het toestel van zijn plaats behoeft te halen. Ook
wordt Uw kamer dan niet ontsierd door een afzonderlijk kastje met ouderwetsche knoppen en veel
draden.
Het filter behoeft niet te worden uitgeschakeld, de ontvangst gaat normaal door als U een
anderen zender wilt hooren.

F1
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NX
N Y
NZ
spoelen

STORINGEN. Storingen kunnen haast niet voorkomen door de zeer eenvoudige en uiterst bedrijfszekere werking van dit schema. Toch zal hel filter meestal niet werken bij het aansluiten. Dit hangt
in de eerste plaats af van de toevallig aanwezige antennes. Met eenig experimenleeren met de hulpantenne bent U echter al spoedig waar U wezen wilt.
Andere factoren die kunnen helpen zijn o.a,:
De aansluiting van beide antennes in de bussen 1 en 2 verwisselen.
De aardleiding naar het toestel verbeteren.
De toevoerleidïng naar het toestel afschermen (reeds aangegeven).
In de leiding van een van beide of van beide antennes een kleinen condensator van bijv. 50 of
100 cm. opnemen.
De twee antenne-leidingen en de uitgaande leiding naar het toestel uit eikaars buurt houden.
Bij een minder goeden schakelaar voor overgang op middengolf naar ultrakort, deze geheel
losnemen.
Als hel heelemaal niet gaat, een grooteren of kleineren potentiometer kiezen.
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Appendix X

RADIO ÖROENEVELD
CEINTUURBAAN 127-129 AMSTE R DAM -ZUID -TEL 9 5 Q47pasrc.|R0.3,3 80 a
%

Jubileum
12 Februari 1938

£_
Prijscourant

^^SEM.GIHO-6-2210
PCSTBDX - 5 0 6 7

(37

N a 1 4 j-jfe
2 Februari 1943.

1 = Netaansluitplaat je, n/2 pennen. Hartafstand A : 41 m/a. / -.20
2 * Entree. Plaatje prespaan met 2 stekerbusjes. A : 42 m/m.
-.14
-.16
3 - Ekitree. Plaatje portinax met 2 stekerbnsjes. A : JÜ> m/m.
4 * Entree. Plaatje pertinax met 2 stekerbusjea. A : 41 m/m.
5 * Ekxtree. Ovaal prespean, net 2 stekerbussen. A : 42 m/m.
6 3 Zekeringhouderplaat je voor zek. 20 x 5 m/m. A : 39 m/m»
-.10
7 = Idem, voor zekeringen van 30 x 6 m/m.
A : 50 m/m•
Ö - Idem, voor zekeringen van 4° x 7 m/m.
A : 60 m/m.
-.10
9 31 •Veerstandstrip, voor montage van weerstanden, per dü,
-.50
-.10
10 - Montagesteuntje met 2 geïsoleerde lippen.
11 * Montagesteuntje met 4 geïsoleerds lippen.
-.12
12 - Zekeringen 20 x 5 m/m. in 100-200-300-500 mA en 1 Amp.
-.17
-.50
13 = Afgeschermd roosterkapje, voor EBL1 - EF9 enz.
-.03
14 ■ Mcntageboutjea, 8 m/m lang; 2,6 m/m dik, met moertje
15 = Stekerpeunan met iablatieringetje. Twee moeren.
16 - Anodestekers, alleen in roode kleur nog leverbaarJ
17 - Accuklemmen, in zwart en rood leverbaar.
-.10
18 = Kortsluit staker toot meetapparaten enx
19 * BatterijvezblndcEfc, geheel van koper. Per 2 stuks.
-.05
20 - Seoteur. Spemlngaverdeeler voor 4 netspanningen.
-.45
21 " Verlengaaje voor pot. meters, condens, enz.
-.35
—-.06
22 “ Losse assen van zinklegeering. 5 c/n. lang.
-.12
23 » Losse assen van zinklegeering.10 c/m. lang.
-.18
24 * Losse assen van zinklegeering. 15 c/a, lang.
-.30
25 ■ Fitting voor schaalverlichtingen. Dwerg. Koper uitv.
26 * Verloopasje voor condens, assen van 6 op 9 m/n.
27 ■ Wipschakelaart je met 2 bevestigingsgaatjes * dekpl.
28 * Soldeerlip, lang model
29 - Soldeerlip, dubbel, recht model.
30 - Soldeerlip, dubbel, haaks model.
31 - Soldeerlip, drievoudig, vork model.
32 ■ Soldeerlip, drievoudig, haaks model.
33 * Soldeerlip,met holnietje voor tr&fowikkelaars enz.
34 ■ Holnietjes, 10 ijzeren en 10 koperen,
-.10
voor
35 ■ Soldeerpasta, klein doosje. Merk: AKÏÏAflHB.
-.12
36 - Soldeerpasta, grooter doosje. Merks DE DOM.
-v.18
-.01
37 * Isolatieringetje, gat 3 m/m, miode11.11 m/m, met borst
-.20
38 * Vertind Uaermontagedraad 1 m/m. Per bosje van 5 meter
39 - Synthetisch iscüatiökous. \\ m/m. per meter
-.15
-.20
40 - Idee»., 2Ï m/m, per meter
-.22
41 ■ Idem, 3 m/m, per meter
42 - Idem, 4 m/a, per meter
-.25
43 • Idem, 5 m/m, per 2 meter
-.55
44 * Poolkleinaen, zwart, onafdraaibaar. Voor meetapparaten.
-.45
45 « Koolborstels. Maat of Merk stofzuiger opgeven!!!!
-.20
46 - Trolituul spoelvarm, 4 cm lang, 1 cm. dik
-.30
47 “ Pertinax spoelkofcer, uitw. 12 m/m, inwend. 10 m/m , P dM -.15
48 » BABBOO, 50 mA, week±jzergelijkstroommeter>66èx 6a| m
4.80
4.80
49 - BABECO, 100 mA, ideou Uit te boren rond gat 52 m/m.
4.80
50 - BABBOO, 200 mA, idem. Diepte achter frootpl. 10 m/a.
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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- 2 Antennepalen 30 c/n. lang met porc. knop,
Antennepalen 15 c/m. lang met porc. knop.
Antenneisolatorcteun, gebogen model telef • Isolator.
Eikettingen. Ketting met 3 eitjes
Aardklemmen klein model met schroef.
Aardklemmen, een bandje met schroefje.
Zware aardklemmen, goedgekeurd Gea.Amsterdam 3/8 buis
Idem, inaar voor 1/2 Inch buis.
Losse eitjes, geglazuurd porcelein.
Imitatie pyrex isolator van glas.
Antenne-Aarde schakelaar ntófc hefboom, bakeliet uitv.
Antenne-Aarde schakelaar met hefboom, porc. uitv.
Doosje met schelhaakjes.
Anternaraatten "De Drie". Ontvangst ia iedere kamer l
Antenne invoerbuisjes 15 c/m lang.
Antenne invoerbuisjes 20 c/m lang.
Antenne kamerisolatoren, bakeliet met stalen pen.

68 = Roüaolatort jee, jjer 2 stuk3.

69 - Schellendraad, zinklegeerlng, 0^9 m/n dik, per meter.
70 « Idem per rol van 100 meter.

71 3 Lampvoetje 4 pons USA, pertinax.
72 ■ Lampvoetje 5 pens.üSA, pertinax.
73 * Lampvoetje 6 pens USA, pertinax.
7
7
5
6
7
8
8
5
6

pens
pens
pens
pens
oens
pens
pens
pens
penrr

USA, pertinax, klein voor 6A7 enz.
Engels, pertinax.
USA bak. Opbouw-zoowel als chassis
USA bak.
n
h
klein USA bak. "
Duitsch, rond bak. model.
zijcontact voor AL4 enz. pertinax.
zijcontacfcvoor AB2 enz, bakeliet.
ISA Amphsnöl bakeliet.

/ -.20
-.15
-.15
-.12
-.15
-.10
-.45
-.50
-.03
-.09
-.17
-.29
-•.08
2.95
-.20
-.25
-.06
-.03
-.06
-.22
-.29
-.32.
-.30
-.55
-.55
-.55
-.27
-.75
-.21
-.22
-.22
-.30
-.27
9.95
14.95

1
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
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Lampvoetje
Lampvoetje
Lampvoetje
Lampvoetje
Lampvoetje
Lampvoetje
Lampvoetje
Lampvoetje
Lampvoetje
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Lampvoetje 7 pens USA klein, Amphenol, bakeliet.
Lampvoetje 5 pens Europeesch chassiö, pertinax.
Lampvoetje 4 pens Europeesoh chassis, pertinax.
!
Versterkerkast, met kap. 23 lang; 15 breed; 22 cm hoog.
Versterkerkast, met kap. 38 lang; 20 breed; 22 cm hoog.
NS.111 &
Toestelchassis zonder gaten, geheel dicht aan de kanten
2.5Q
en met lak bespoten. Lang 3125 breed 22 en hoog 6 c/m.
l
Toestelchassis met gaten, baten als art. 88.
2.95
Klein zwart versterkerchassisje, met gaten.
2.'75
Bruine knop, 28 m/a.
/ -.55 ] 113 3 Leyds Weerstanden -.30
Bruine knop, 41 m/m.
-.75 | 114 ■ Schaaper "-.30
n
Zwarte knop, 28 m/m.
-.60 115 - Eureka
-.17
Bruine knop, 32 m/m.
-.60 116 = Diverse
-.25
Bruine knop, 43 m/n.
-.80 117 3 Kokers tot 10.000 -.20
Zwarte knop, 32 m/m.
-.60 118 = ld. 10.000-30.000 -.30
Zwarte knop, 43 m/m.
-.80 119 - ld. 50.000 pF
-.35
Bruine knop,
m/m..
-.60 120 - ld. 0,1 uF
-.45
NÊ115
-.60
Zwarte knop,
m/m.
-.55 121 - ld, 0,25 uF
-.90
Bruine knop, 32 m/m.
-.40 122 = ld. 0,5 uF
Gradenknop, bruin, kl.
-.20 123 * ld. 1 uF
r.45
Gradenknop, zwart, gr.
-.30 124 3 ld. 2 uF
1.75
Houten knop, zwart.
-.40 125 3 UKG, SSR, 2x150pF 6.75
Wonderplug. 15 gr* doos.
-.35 126 = UKG, SSR, 2x90 pF 6.75
-.60 127 3 UKG, SSR, 3x90 pF 8.25
Wonderplug. 30 gr. doos.

»
3
=

NR-1G0

i

4.50 128 - UKG, SSR, 2x82 pF 7.95
3.— 129 3 UKG, SSR, 3x82 pF 8.25
t.— 130 “ Trimmer 50 pF max. -.40
3.— 131 3 Trimmer lOOpFmax. -*65
110 3 Gloeidraadweerstanden.
-.75 132 0 Trimmer 400pFmax. -.65
111 « Soldeertransformator:
24.— 133 * Padder 3OQ+3OO pF 2.10
55-43 134 “ Padder 50 *■ 50 pF -.75
112 3 RIO Superonderdeelen.
135 ■ Contra lidhtetekera- .175
Gratis echema wordt bijgeloverd

106
■10?
108
109

pas.

Leyds
ELRIX
ELRIX
Radio

UKG
UKG
UKG
Gr'.

V.Z.
V.Z,
V.Z.
V.Z.

Spoel.
Spoelen.
Spoel.
Spoelen.
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artikelen voor .jnateurs! 1: i!
Antennecpoel type 502. Korte- en laidder.golf.
Detcctorspoel type 53-2- Korte- en middengolf.
Antennespoel type 503. Midden- en langegolf.
Detectorspoel type 533- Midden- en langegolf.
Bandfilterspoel type 513. Midden- en langegolf.
B*F.0. Spoel type 360.466 kHz. Deze spoel dient om.
terugkoppeling in cupers aan te brengen!
142 - Antennefilterspoel type 621, voor M.F.fluitjes enz.

136
137
138
139
140
141
143
144
145
146
147
148
149
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150 =
151 152 -

153 =

/ 2.65
3.60
3.—
3.65
3.65

Antennespoel type 603, drie golfbanden, 471 kHz.
Oscillatorspoel type 643, drie golfbanden, 471 kHz.
Super serie 600 spoelen, per 3 stuks
M.F. Transformator, type 374 of 3313466-471 kHz.Ing.
1Ï.F. Transfonnat or, type 375 of 332, Uitgang
Meetzenderspoel, typo 874,5 bereiken.
Voorzetapparaatsooelstel, bestaande uit: 701 antenneepoel
741 oscillatorspoel en 361 m.f .transformator, samen
Zeefkring voor Hilversum II, 3015 Meter, type 822 A
Zeefkring voor Bremen, 398,5 Meter, type 823 A
Zeefkring voor Hilversum I, 415,4 Meter, type 824 A
Hoogfrequentsmoorspoei, type F3, voor 10-3000 ifeter, max

NR.252

5.17
2.40
2.20
1.55
6.15
4.77
4.77
3.27

2.50
12.50

UIT

I

6

1

4ê£L=J
NR.237

3.25
2.45
2.45
2.45

stroom: 10 jnA; 300 Ohm; 31? pF cap.; 57500 mHz. imped.
2.15
De ,1M.K.4", de nieuwste Amroh kwaliteitsontvanger, dis U in
Radio Bulletin N* 1, 13e jrg. beschreven vindt! Araroh stelde
hiervoor een MK4 Pakket samen, dat uit 38 onderdeelen bestaat
en wij U uit voorraad kunnen leveren. Het bevat: 1-503 - 533
spoel 2 voudige cond.;* Schakelaar WS87; roosterdopjes; Ste kerbordjes; tule; 2 x 25 uF; 10 kokercond. div. waarden; 15
diverse waarden, weerstanden,-dit alles leveren wij U voor
den prijs van
35.63
154 * Meettransfcmnator, type MM 552. Hiermede kan men, van
10,22
een uk meter van 2 mA, een wisselSTRDOMMETER maken.
155 * Kunstantenne, type LH 53, voor gebruik bij meetzenderB
3.10
156 - Inagfrequantamoarapoel, type 6311, 75 mA, 8 Henry,
2.90
alleen tegen inlevering van een oud exemplaar.
157 * Voedingstranaformater, type 3679, 2 x 350 velt, 75 mA, 1279.50
220 volt net, 4 en 5 volt, 4 en 6,3 volt.
Voor de artikelen, 154, 156 en 157 moet eerst oud blik
worden ingeleverd. Zonder dit kan geen transformator war
den verstrekt 11 Er wordt op opmerkzaam gemaakt dat FE8RIX
blik niet wordt geaccepteerd 1 Dus alleen vierkant blik! 11
158 * N0V0C0H Schakelaar type WS 77, 1 schijf, 1 x 11 st.
2.90
159 ■ N0V0C0N Schakelaar type WS 76, 2 schijven, 2 x 11 st.
4.05
160 « N0V0G0N Schakelaar type W5 75, 3 schijven, 3 x 11 standen 5.10
161 - R1D Schakelaar, type 1248, 1 schijf, 4 cont. 3 standen
2.62
2.62
162 ■* RIO Schakelaar, type 1253, 1 schijf, 3 cont. 4 standen
163 = RIO Schakelaar, type 1252, 2 schijf, 6 cont. L standen
3.37
163A** Mica draaicond. 1000 cm; kan veranderd worden 500 cm
-.95
164 ■ Tweevoudige draaiccndensatar voor supers enz. m/tr.
15.75
12.50
165 “ RIO Drievoudige condensator, met trimmers
166 " StatiQnsschaaltje, 3 banden, celluloij plaatje
5.75
7.50
167 ■ Stationsnamenscbaalt je van glas, 3 banden
11.—
168 ■ Stations schaal, ROODHAAG, met venster, 3 banden.
169 18 Statxansschaal, HARAF, 3 banden, geheel metaal.
15.—
170 * Stations schaal, AU3MP, 3 banden, geheel metaal.
17.80
171 e Stations schaal, Hout model, zolf in te vullen, 2 Bnd.
3.75
172 ■ Doosje mot kristal met veertje, voor kristalontv.
-.50
3.10
173 * Volkslag, type 1823, tegen inlevering van oude lampl
3.10
174 * Volkslamp, type 80, Inlevering oude sokkel verplicht!
175 ■ Volkslamp, type AZ1, Oude sokkel inleveren 11
3.40
176 * ELectrolyt Condensator 25 uF/25 volt, JAHKO, AMROH.
1,17
1.50
Yff - ELectrolyt Condensator, kokermodel, 2 uF, Hydra, 450 V.
178 • ELectrolyt Condensator, kokermodel, 4 uF, Hydra, 450 V. 1.75
12.50
179 * Bekracht ig ing voor E .D ,Luidspreker, 220 of 127 volt
180 = Vier polig stopcontact met 4 polige steker
18QAC Meettransforraat or voor lamptesters, zonder inlev.
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181
182
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Meetplaatjes 12 st. f -.25
Idem 11 standen
-.25
Verst, plaatje blanco -.12
Idem, «TOON0
-.12
Idem, "TONE"
-.12
Idem, «VOLUME»
-.12
Idem, "PICK-UP"
-.12
Idem, "MICRQFCON"
-.12
Hem, "MICROFHONE"
-.12
Idem, «GRAMDFOON»
-.12
Idem, "RECORD»
-.12
Idem, "GAIN"
-.12
Idem, "MASTER GA IN"
-.12
Idem, "TIMBRE"
-.12
Idem, "NOISE"
-.12
Idem, "RUISCH"
-.12
Idem, «RADER»
-.12
ld. 180 gr. voor cond. -.12
3 dlg. plaat, 190x51
-.50
Opzetkristalpick-up
16,50
Hape, kristal p.up
22.75
ld. betere uitv.
26.50
NGVOTNï kris. p.up
32.50
ld. gebogen model
32.50
ld. goedkoop model
19.75
ARU kristal piek up
25.—
ELECTRON kr.p.up
29,—
ld. gebogen model
27.50
NEAL kr.element
10.70
Electron element
11.—
NOVOTNÏ element
15.50
Amroh kr. Mier. M420 63*—
Amroh kr. Mier. M419 58.—
NEAL kristal mier.
58.75
Connector kr. mier.
45.75
Harpa kr. microf.
44*50
Adwin kr. mier.
42.50
Vloerstand • Amroh
33*40
ld* ROODHAAG
25.—
ld. kleiner model
23.60
Karpa,brons model.
31*—
Tafelstand .ROODHAAG
9*75
ld. Harpa,uitschuifb. 13*25
ld. Haraf
«
11.25
Mier, cbassisaansl.
1 «60
ld®daarop passend
1 *90
Id.doorverbinder
1,60
Platenbocrsteltjes
-.75
Platenrekken, 50 pi.
5.30
ld®van Hout 25 cm. pl. 3.25
ld, " voor 30 cm pl* 2.95
ld .van beukenhout
4*50

237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

“ AAH-UIT paatje
/-.10
c Celluloid, "VOLUME*
-.18
« Idem, "TOON"
-.18
- Idem, «MICROFOON»
ac
-.18
milliampcrés
• 1dem, "TIMBRE"
-.18
- Idem, «PICK-UP"
-.18
= Haan?)laat, "AASDE"
-.09 o
O
- Idem, "ANTENNE"
-.09
= Idem, "ART.AARDE11
-.09
* Idem, "LUIDSPREKER"
-•09
= Idem, "PICK-UP"
-.09
« Idem, "GRAMOFOON"
-.09
* Idem, "MICROFOON"
-.09
= Idem, "BEKRACHTIGDG"
-.09
NR.4X-50
« Idem, "NETSPANNING*
-.09
= Idem, "220 Volt"
-.09
" Idem, "127 VOLT"
-.09
“ Transfer, 4 dlg.
-•10
= Megatronlamp, 2 Einden -.30
=* Buislampjes 6 of 8 Volt -.21
= Bollampjes 4 af 6| Volt -.17 -p
ö
° Jub. Pakket v ƒ 4.10.v. 2.95
- FUNKSCHAU, 1zp/k,p/nr. -*30 §
<0
a
° Radio Expres, p/nr.
-.31
D
8
v
« FUNK p/nr. dobbel
-.84
co
■ Bastelbrlefe p/nr.
-.45
° Modelbouwer p/nr.
-.40
(«
<j)
3 Radio Bulletin p/nr.
—.30 •n
■H +3
ra
Voorradig-, 5, 6, 7-8 1942.
rO Ui
>
° Vliegtuógenboekje
1.10
«o
« Piet Hein Schip
1*10
«
CO
* Model werkplaats
4*—
SP*
E
n
= Scheepsbounboek
3*25
&> c*.
* x
= Bouwt. 7 Prov. schip
-.80
* Bouwt. 4 watt verst.
P
u
<D
-.15
O
-•10
* Bcamt. Kristalen^.
«
o
E
C-.10
= Bouwt. Voorzetapp;
c*
UD
p
-.10
" ld .voor Leyds spoel.
O
03
»• in
u
= Radioeohema1 s Brans
8.40
«J
o
° Radio Service
4*30
o
2.50
33
3 Transformator boek
CQ
" Radio Techn.School
20.80
c
3 CO
o
“ Geluidsversterking
6*95
5I-S
Brans
2.90
0 Radio ABC
ii
» Meetzenders
2.65
n
=» 100 Fouten
1.95
n
- Foutzoeken
2.70
8
■ Radiolsmpenboek "
3*30
" Trimmen en aanpass.
3.70
'•5f.K
* Contr.pr.Onderzoek
2.50
1t
- Radiopwektijk, Brans
12.—
4^
0 Radio Bulletin,Nr.1 - 1943*
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233 “ Platenbijbel,30 m pl. 8.75 in tweekleurendruk,p/nr. -.30
234 " Doornen p.up* naalden 1.20 Art.274-282 pas 15 Maart leverbaar!
235 = Kristalmicr. element 17.50 283-285 pas na 15 Apiil
236 = Reparatie van een element
Tijdens de oorlog kan men niet meer
t
voor kristal pick-up
8.50 regelrecht bestellen!! 1!
hl
Wij leveren uitsluitend onder rembours, waarbij men betaalt bij aat vangst der goederen* Goéderen reizen voor rekening en risico der bestel
lers! Hiernede vervallen de prijzen van onze vorige prijscouranten .Wij
zigingen voorbehouden! Voor prijsaanvragen enz. dient antwoordporto bij
gevoegd te worden! Bij verhuizen naar een ander adres, DIRECT Uw nieuwe
adres opgevenl Dit voorkomt dat U een cmer prijscouranten moet missen!!!
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Numerieke lijst van de beschreven objecten.
0030
0045
0539
0564
0733
1052
1263
1687
1689
1834
2212
2237
2240
2241
2248
2272
2276
2280

Kristalontvanger met serie-antennespoel. p.53
Kristalontvanger met zeefkring in luidsprekerkast. p.54
Omroepontvanger PHILIPS 752A met gecamoufleerde raamantenne. p.11
Afgezaagde.ERRES KY126. p.43
Middengolfontvanger met rijwieldynamovoeding. p.70
Kortegolf-ontvanger met drie eikelbuisjes en toltrimmer-afstemming. p.44
Langegolf-ontvanger met drie eikelbuisjes in LIEFTINCK’s tabaksblikje, p.45
Eenlamps ontvanger met dubbele terugkoppeling, p.34
Kristalontvanger met twee ASTRA spoeltjes in borstplaatkistje. p.55
MEGATRON driekrings rechtuit ontvangtoestel met vari-laagfrequentpenthode p.18
Experimentele zeefkring-schakeling. p.67
Eénlamps-ontvanger in PASCALL (koek)-trommel. p.46
Kristal-ontvanger met vaste afstemmingen en zeefkring. p.56
Tweelamps ontvanger met weerstand gekoppeld bandfilter. en OSTAR lampen, p.35
Kortegolf voorzetapparaat type VZ21. p.20
Kortegolf voorzetapparaat met AUTODYNE schakeling en VARIOMETER-fijnafstemming. p.22
Kristalontvanger met ELFRE-spoel, zeefkring en transformator-aanpassing. p.57
Eenlamps langegolf-ontvanger met combinatielamp ECH4, ECO-terugkoppeling en audio-reflexschakeling.
p.37
2330 Eenlamps lange- en kortegolfontvanger met laag-ohmige uitgang. p,39
2331 Superregeneratieve kortegolf-ontvanger met raamantenne. p.24
2342 Inductieve kristalontvanger met DIM3C insteekspoel. p.58
2348 Detectie-schakeling met vacuumdiode en DIMIC insteekspoel. p.40
2399 Mofifenzeef. p.14
2405 Kristalontvanger met zeefkring en MICRION spoel, p.59
2413 Kristalontvanger met FERO-X spoel, p.60
2426 Voorzetapparaat met AUTODYNE schakeling, p.26
2433 RADIO EXPRES kortegolf voorzetapparaat met aperiodische antenne- en MF-uitgangskring. p.27
2470 Afgezaagde PHILIPS Octode Super 525A. p.47
2978 Kristalontvanger met glijspoel. p.61
3520 Kristalontvanger met DAKI kristal, p.62
3555 Kristalontvanger met serie-afstemming en impedantie transformatie, p.63
4042 Tweelamps ontvanger met REINARTZ-terugkoppeling. p.41
4223 AUTODYNE voorzetapparaat. p.28
5195 Inductieve kristalontvanger met aansluiting voor twee koptelefoons van onderduiker SAL
WITTEBOON. p.64
7323 Rechtuit-ontvanger met kortegolfbereik. p.29
7407 Kortegolf ontvanger in PH3LISHAVE verpakking, p.48
9553 Kortegolf voorzetapparaat met octode AK2. p.30
10706 Kristalontvanger in lucifersdoosje met vaste afstemming, p.65
10707 Zeefkring voor RADIO BREMEN. p.68
10893 Inductieve éénlamps-ontvanger in gereedschapskist, p.49
10970 Mofienzeef. p. 15
Raamantenne. Collectie A.Woudsma Voorschoten, p.13
Superregeneratieve kortegolfontvanger met Numans-Roosensteinschakeling. Collectie A.Woudsma
Voorschoten. p..31
Kortegolfontvanger met rijwieldynamovoeding. Collectie O.Sillem. Bussum. p.71

