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EVENEMENTENAGENDA 2004/2005
DEC

ZATERDAG
11
4e NVHR ruilbeurs in sporthal
Steinheim, Wijngaardsesteeg 1, Doorn.
tel. 0343-415559
e-mail j.schuurbiers@hccnet.nl
tel. 0297-566629
Van 9.30 - 14.30 uur

2005
FEB

ZATERDAG
12
Techno-nostalgia verzamelbeurs Oude
techniek,
De Giraf,
Van Schaikweg 9, Emmen.
tel. 0591-513223 of 0523-682537
Van 9.30 - 15.30 uur.

MAART

ZATERDAG
19
30e Landelijke vlooienmarkt Veron,
Autotron Rosmalen,
e-mail pi4shb@amsat.org
internet www.qsl.net/pi4shb
tel. 06-13561325
Van 9.00 - 15.30 uur.

Advertenties RHT
Normandielaan 45, 1966 PM Heemskerk

Dick Zijlmans
Groenelaantje 11
1815 VA Alkmaar
tel. 072-5110286

Betalingen aan: NVHR te Haarlem
Postbank 5327897, IBAN: NL19 PSTB 0005 3278 97, BIC: PSTBNL21
POSTUME ERELEDEN Ir. M.F. van Donselaar en H.C.J. Nater

Opsturen naar:

MAART

ZONDAG
20
1e NVHR ruilbeurs in sporthal
Steinheim, Wijngaardsesteeg 1, Doorn.
tel. 0343-415559
e-mail j.schuurbiers@hccnet.nl
tel. 0297-566629
Van 9.30 - 14.30 uur

APRIL

ZATERDAG
23
Radiobeurs,
Dorpshuis, Krimweg 21, 7351 AS
Hoenderloo.
info: Radiotron Hoenderloo
tel. 055-3782128.
Van 9.30 tot ca. 13.00 uur

APRIL

ZATERDAG
2
NVHR, 33e Algemene Vergadering in
sporthal Steinheim, Wijngaardsesteeg 1,
Doorn.
tel. 0343-415559
Aanvang 10.30 uur

JUNI

ZATERDAG
4
Beurs oude techniek,
Dorpsplein Hoenderloo.
info: Radiotron Hoenderloo
tel. 055-3782128.
Van 9.30 tot ca. 13.00 uur

APRIL

ZATERDAG
9
40e radioruilbeurs in ‘De Boerderij’
Tullekensmolenweg 22, Beekbergen.
inl. H. Rikkengaa
tel. 055-5061691 (tussen 19.00 en
20.00 uur)
Van 9.00 - 13.00 uur

JUNI

ZATERDAG
18
2e NVHR ruilbeurs in sporthal
Steinheim, Wijngaardsesteeg 1, Doorn.
tel. 0343-415559
e-mail j.schuurbiers@hccnet.nl
tel. 0297-566629
Van 9.30 - 14.30 uur

Vervolg op blz. 154

Kopij voor deze agenda kunt u sturen naar de redactie van het Radio Historisch Tijdschrift, Meidoornplantsoen 39, 6706 DB Wageningen
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VAN DE VOORZITTER

REDACTIONEEL

ONTSPANNING

Wim Steenks

Jacques Hermans
De laatste keer dat ik mijn gedachteroerselen
op deze plaats met u deelde, was ik ver van
huis op ons vakantieadres. Dit keer heb ik
het heel wat dichterbij gezocht en schrijf ik
aan u op de kamer waar ik mijn verzameling
heb opgesteld. Het is een plaats die door zijn
inrichting je gedachten als vanzelf laat afdwalen naar lang vervlogen dagen. Naar welke

wand ik ook kijk, het zijn allemaal zaken die
niets gemeen lijken te hebben met de tegenwoordige tijd. Ik weet niet hoe het u vergaat
maar als ik op een dergelijke plek zit lijkt
het of alle haast en drukte van het dagelijkse
leven van je afglijden. Veel mensen onder ons
worden door spanningen veroorzaakt door
hun dagelijkse werking of andere persoonlijke omstandigheden, als vanzelf gedwongen
met nadruk en haast het gewenste werk af te
ronden of zich over te geven aan het oplossen
van problemen in hun persoonlijke omstandigheden. Helaas is het zo dat de meesten
onder ons zullen (moeten) zeggen dat het niet
anders kan. Inderdaad denk ik dat er vaak
geen andere keus is. Helaas merk ik ook dat
er mensen zijn die deze omstandigheden door
laten klinken in de beleving van onze hobby.
Ik bedoel dan de soms ongebreidelde hang
naar het bemachtigen van oude materialen die
men koste wat kost in bezit wil krijgen. Vaak
betekent dat het betalen van (te) veel geld of
met een boze blik in de ogen vaststellen dat

een ander toch net iets meer wilde betalen.
Degenen onder u die wel eens op het internet surfen, zullen dit voorbeeld ongetwijfeld
herkennen op de bekende koop- en verkoopsites. Ook binnen onze vereniging merk ik
tot mijn grote spijt bij enkelen een trend van
steeds meer haast bij het bemachtigen van
spullen of documentatie daarvoor. Helaas
moet ik vaststellen dat dit vaak gaat in combinatie met het medium e-mail. Kennelijk is het
zo dat de anonimiteit van dit, overigens handig
hulpmiddel, mensen er eenvoudig toe verleidt
dingen te schrijven en met een muisklik de
symbolische deur uit te doen, zonder vooraf
goed te lezen wat men heeft geschreven. In de
tijd dat het nog gebruikelijk was een briefje
te schrijven is mij dit gedrag tenminste nooit
opgevallen. Het sturen van dat eerste bericht
heeft dan vaak een kettingreactie van min of
meer boze reacties tot gevolg met aan het eind
een groot aantal mensen die met even zoveel
meningen over elkaar heen rollen. Als je dan
sec kijkt waar het om begonnen is, blijkt het
vrijwel altijd het sop de kool niet waard te zijn
en zitten de meeste deelnemers met een kater.
Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik
maken en het volgende aan u voorstellen:
gebruik behalve uw technische- en vormgevinginteresse van onze oude radiospullen, ook
de rust die van deze oude techniek uit gaat.
Pak een goed boek of juist die documentatie van dat ene toestel met dat hardnekkige
probleem terwijl u temidden van uw schatten
zit. U zult zien dat het bestuderen ervan in
deze omgeving resultaten oplevert. Elders in
het blad vindt u overigens nog een onderwerp
dat hier mooi bij aansluit, namelijk de themaavonden die Piet van Schagen maandelijks
verzorgt in Schoorl. Dankzij de bereidwillige
medewerking van Paul Oudendijk hebben
we daar de beschikking over een prachtige
zaal waar Piet, samen met Albert Zwaagstra
zijn lezing kan houden. Een groot deel van
het bestuur heeft kortgeleden de files getrotseerd en een avond meegemaakt. Ik spreek uit
ervaring als ik zeg dat deze avonden, naast de
steeds drukker bezochte knutselavonden in
Haarlem en Ede, een mooie uitbreiding van
de activiteiten van de NVHR vormen. Alles
samen vormen zij een prima therapie om de
dagelijkse hectiek te kunnen ontvluchten. Ik
stel het bijzonder op prijs u op een van deze
evenementen te mogen ontmoeten.

DIGITAAL
Een aantal weken geleden gaat ’s morgens
de telefoon. Ik neem op en hoor: “U
spreekt met de NCRV.” Ojee, denk ik,
weer zo’n callcenter om me lid te maken
en een programmablad aan te smeren.
Mijn hand brengt de hoorn al weer bijna
op de haak als een stem zegt: “U spreekt
met Berry van Asch, eindredacteur van
het programma Man Bijt Hond.” Nu
spits ik mijn oren. Hij vraagt of binnen
de NVHR bekend is dat we digitaal gaan
en dat e.e.a. gevolgen heeft voor oude
radio´s. Mijn antwoord is dat veel leden
hier niet blij mee zijn. Hij wil graag met
een lid in contact komen om een opname
te maken. Ik vraag even bedenktijd, maar
ze moeten het wel met een half uur weten.
Omgaand benader ik een aantal leden en
vind er één bereid om tegengas naar digitaal te geven. Geregeld, denk ik. Helaas
hoor ik achteraf dat het bewuste lid te
ver van Hilversum af woonde en de hele
zaak niet is doorgegaan. Jammer, maar zo
vluchtig is het nu in de digitale mediawereld.
Toch laat het onderwerp je niet los en
willen we in ons tijdschrift uw mening
daar wel eens over horen. Misschien
komen er wel heel mooie oplossingen uit
de bus. Schrijf en laat het ons weten!
DRIEDIMENSIONAAL
U heeft die mooie voor- en achterzijde
van ons tijdschrift natuurlijk al gezien.
Een mooi voorbeeld van hoe oude toestellen met nieuwe techniek samen kunnen
gaan. Zo kunnen we het verleden nog
beter bewaren. Hoe het werkt, kunt u
lezen in deze uitgave.
Veel leesplezier met dit laatste nummer
van 2004 een prettige beurs op 11 december, goede feestdagen en jaarwisseling
namens de redactie van het RHT.
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RUILBEURSINFO
Als u een tafel wilt reserveren voor de ruilbeurs in Doorn, zijn de volgende punten van
belang.

ANNULEREN
Tot een week vóór aanvang van de beurs
kunt u annuleren. In overleg kunt u het
bedrag reserveren voor een volgende beurs.

SLUITINGSDATUM
U dient 14 dagen vóór aanvang van de beurs
€ 14,50 per tafel overgemaakt te hebben.
Bij voorkeur de op de ruilbeurs verkrijgbare
acceptgirokaarten gebruiken. Uitsluitend uw
betaling maakt het mogelijk een tafel in het
geautomatiseerde systeem te reserveren.

INTRODUCÉ(E)S
Introducé(e)s betalen bij binnenkomst een
bedrag van € 8. Dat bedrag wordt verrekend als zij op die dag lid worden van de
NVHR.

BETALING
Het over te maken bedrag storten op girorekening 7459516 (IBAN: NL92 PSTB 0007
4595 16, BIC: PSTBNL21) t.n.v. NVHR
inzake beurzen, Bertram 105, 1422 RW
Uithoorn.

AANVANG BEURS
I n r u i m e n v a n a f 8 . 3 0 t o t 9 . 3 0 u u r.
Tafelhouders en hun helpers kunnen zich
vanaf 8.00 uur melden aan de receptie bij
de ingang. U krijgt dan uw tafel toegewezen
en ontvangt samen met uw helper(s) een
stempel. Bezoekers krijgen vanaf 9.30 uur
toegang tot de beurs.

HOE EEN RUILBEURSTAFEL TE
RESERVEREN?
Niet vergeten uw naam en de datum van de
beurs in te vullen (ook bij girotel-betalingen)
en eventueel een “voorkeur” tafelnummer.
BUITENLANDSE LEDEN
Buitenlandse leden kunnen tot een week vóór
de aanvang van de beurs een tafel schriftelijk reserveren (dit geldt niet voor de vaste
tafelhouders). U dient dan een briefje, fax of
e-mail te sturen naar: Beursadministratie
Jan Schuurbiers, Bertram 105, 1422 RW
Uithoorn. Tel. 0297-566629, fax 0297212982, e-mail j.schuurbiers@hccnet.nl

Jan Schuurbiers

Hij heeft tafel 9. Als u binnenkomt door
de grote zijdeur, de eerste tafel rechts.
BESTUUR EN COMMISSIELEDEN
De meeste bestuurs- en commissieleden
kunt u vinden bij de tafels 1 t/m 10.
DIVERS
Aan medewerkers van de beursorganisatie
is een aantal parkeerplaatsen beschikbaar
gesteld, aangegeven door een rood/wit
lint.
RESTAURANT
Het restaurant is geopend van 8.00 uur
tot 15.00 uur. Telefoonnummer 0343415559.
NB.: Het wordt zeer op prijs gesteld als u
hier gepast betaalt.

EINDE BEURS
Om 14.30 uur is de beurs afgelopen. Alleen
bij dringende redenen die niet van tevoren waren te voorzien én in overleg met
de beurscoördinator kunnen tafelhouders
eventueel eerder vertrekken. U kunt dan
géén gebruik maken van de grote zijdeuren.
Via de receptie kunt u de zaal verlaten!
BEURSCOÖRDINATOR
Ti j d e n s d e b e u r s i s D i c k Z i j l m a n s
contactpersoon en coördinator. Adres:
Groenelaantje 11, 1815 VA Alkmaar, 0725110286, fax 072-5111743.

OVER PRAKTISCHE TOEPASSING VAN ELEKTROLYTISCHE
CONDENSATOREN EN HUN EIGENSCHAPPEN
(WAAR ZITTEN DE MOEILIJKHEDEN!)
W. Breij
Een eenvoudig praktijkverhaal, zonder
formules!
Het is nu weer enige jaren geleden dat een
vriendelijke radio-amateur mij een “grote
wasemmer” vol met “gebruikte” elektrolytische condensatoren aanbood en ik deze -zelfs
niet voor niets- wilde hebben. In het navolgende zal ik u duidelijk maken waarom.

Een condensator “bestaat uit 2 geleiders” die
van elkaar gescheiden zijn door middel van
een isolator. Er zijn condensatoren in vele
uitvoeringen: bijvoorbeeld met luchtisolatie
(diëlektricum = lucht) en andere isolatiematerialen als mica of droog papier in plaats
van lucht enz. Ook kan een oxide als zodanig dienst doen zoals bij een “elektrolytische
condensator”. “Bij een bepaald oppervlak

van de twee geleiders heeft men een bepaalde
capaciteit”. Door andere isolatiematerialen
tussen de twee geleiders te plaatsen in plaats
van lucht, neemt de capaciteit toe (diëlektrische constante). Indien men de geleiders
dichter bij elkaar brengt dan neemt ook de
capaciteit toe.
De capaciteit drukt men uit in “farad”,
maar omdat dit een veel te grote waarde is,
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stroom gaat lopen, nl. de laad- en grote, maar
gebruikt men de waarden: microfarad (µF), aluminiumfolie. Deze condensatoren werden
afnemende lekstroom. Daarom sluiten we hem
in een metalen doosje geplaatst, volgegoten
nanofarad of picofarad om in de praktijk
met paraffine, afgedekt met peklaagje en perti- aan via een serieweerstand van enige duizenden
mee te werken! Condensatoren met een
ohms om de stroom te begrenzen en deze heeft
goede papierisolatie (papierdiëlektricum) nax plaat als deksel; ze waren toen nog niet
geen kritische waarde.
in tropenuitvoering. Ze zijn wel bekend. De
of andere vaste stoffen hebben een zeer lange
Na enige tijd neemt de lekstroom af en er loopt
tot bijna onbegrensde levensduur. Dat laatste “papierblokcondensatoren” zoals bovenstaande
nu –nadat het oxidelaagje is gevormd- een veel
condensatoren werden genoemd, werden al
vooral in een droge omgeving of indien zij
geringere gelijkstroom, soms maar een honderdgroter en groter in capaciteit en vooral ook in
zijn beschermd, soms zelfs “ingeblikt” in een
afmetingen (zelfs tot 10 µF). Hier bracht de z.g. ste deel of minder. Bij reparatie of revisie aan
metalen doos met doorvoercontacten en glas
oude radio’s uit de dertiger jaren moet men
of kunststofafsluitingen in z.g. “tropenuitvoe- “elektrolytische condensator” uitkomst.
beducht zijn dat er soms erg hoge spanningen
Principe: een tweetal aluminiumfolies waarvan
ringen”. De laatste uitvoering kan ook goed
kunnen optreden aan de condensatoren voor
één de anode (+) en de andere (-) als kathode
weerstand bieden tegen een vochtige omgeving
de afvlakking van de gelijkgerichte spanning.
gescheiden door “nat vloeipapier” en in een
en werd vooral tijdens en na Wereldoorlog II
De eerste condensator vanaf de gelijkrichtbuis
toegepast. Ongeveer in het midden van de “kokertje” geplaatst als “droge elektrolytische
in radio’s met elektrodynamisch bekrachtigde
condensator”of een aluminium beker met een
dertiger jaren van de vorige eeuw waren er
soort “rasterwerkje” van aluminium en geïso- luidsprekers (magneetspoel) moet zwaar werk
doen (vooral radio’s uit de dertiger jaren).
leerd geplaatst in een beker met een vloeistof
De buizen in de ontvanger werken op zo’n 250
(kan boorzuur zijn) gevuld, vormt een “natte
à 300 volt en de in serie staande “magneetelektrolytische condensator”. Door aansluiting
aan een gelijkspanning werd op één der elek- spoel” vergt zo’n 100 à 150 volt. De gelijktroden een uiterst dun oxide laagje gevormd. Er richtbuis levert dan zo’n 400 à 450 volt totaal.
blijft na enige tijd een geringe zgn. “lekstroom” De voedingstransformator moet, om bovenFiguur 1. Schema buisgelijkrichter + filter.
lopen.
genoemde spanningen te leveren (bij volle
voedingsapparaten voor de buizenradio’s nodig Zoals we eerder hebben gezien: bij een uiterst
stroomafname en dubbelzijdige gelijkrichting),
dunne isolatielaag neemt de capaciteit geweldig
die een hoge spanning en grote stroom moesten
een wisselspanning van tegen de 450 volt per
leveren. Bij aansluiting op het lichtnet (50 Hz) toe (diëlektricum = oxidelaag). De capaciteit wikkeling geven (transformator 2 x 450 V). De
(in µF) neemt nog meer toe indien de elektro- eerste condensator krijgt dan een topspanning
waren de spanningen aan de secundaire zijde
den ruw worden gemaakt door te etsen. Het van 450 x √2 = 450 x 1,41 = 630 volt te verwervan de voedingstransformator soms wel 400
à 450 volt (effectief ) en werden “gelijkgericht” “oppervlak” neemt dan toe, met als gevolg: een
ken, mogelijk bij inschakelen en warm worden
d.m.v. een “gelijkrichtbuis”. Vooral de eind- condensator met vele microfarads capaciteit en
der buizen. Dit was in vele Duitse radio’s het
de “elektrolytische condensator” (elco) voor
buizen werden zo gemaakt dat zij een groter
geval en sommige Telefunken types als de
radio’s was geboren! Een heel grote capaciteit “Nauen 330” uit 1934 enz. waren berucht
vermogen leverden (maar ook opnamen uit
(in µF’s) en naar verhouding zeer kleine afme- vanwege het doorslaan van de afvlakcondende voeding). Oorspronkelijk werden de hoge
tingen. Bij natte elco’s, bijvoorbeeld die waar- satoren enz. Overigens was het geen wonder,
gelijkspanningen van ‘de rimpel’ ontdaan door
mee Philips in de dertiger jaren uitkwam, kon
condensatoren met een capaciteit van enige
want er waren alleen condensatoren tot 500
microfarads (µF) en één smoorspoel of bekrach- je door “schudden” de vloeistof horen klotsen!
à 550 volt maximaal in de handel beschikbaar.
Hier was aan de bovenzijde een ventiel aange- Ondanks juist gebruik of opslag kan men een
tigingswikkeling (van de luidspreker) plus een
bracht om een eventuele hoge druk te voorkotweede condensator (figuur 1). De capaciteit
van deze condensatoren met een papierdiëlek- men. Montage alleen vertikaal! Na mogelijke
tricum waren toen eerder 2 µF, later 4 of 6 µF “doorslag” was de condensator weer bruikbaar,
maar gaf toch soms een lekkage en een vieze
bij een bedrijfsspanning van vele honderden
boel in de radiokast! (figuur 5).
volts, dus voorzien van voldoende dikke isolatie
tussen de geleiders van opgerold zilverpapier of Veel meer vonden zgn. “droge elektrolytische
condensatoren” (dus halfnatte) een toepassing, Figuur 2a. Indirect verhitte kathode in een
meestal in iedere stand te plaatsen. Bij over- plaatstroombuis.
belasting raken deze blijvend defect. Om het
oxidelaagje in stand te houden zal er een kleine
elektrolytische condensator niet onbeperkt
gelijkstroom in/door de condensator blijven
goed houden, reken op een 10 à 15 jaar.
lopen en maakt hem ongeschikt om in hoog- Het was ook niet zonder reden dat men langere
ohmige circuits te plaatsen (zie verder). De
tijd (in de dertiger jaren) een direct verhitte
condensator is “polair” d.w.z. heeft een anode
gloeidraad in de gelijkrichtbuis gebruikte. Bij
(+) en een kathode (-) en ze mogen niet “omge- het inschakelen van de radio kon de hoogspanpoold” worden, anders geeft dat beschadigingen. ning niet zo hoog oplopen, omdat de eindbuis
Bijzondere types daargelaten als bijv. “bipolaire” ook al gelijktijdig stroom opnam en de hoge
enz. Als een elco langere tijd niet was gebruikt
spanning reduceerde. Bij vervanging van de
(of nieuw uit de doos) verdient het aanbeveling
toenmalige eindbuizen door één met een indiom ze eerst nog te “formeren”. Het is normaal
rect verhitte kathode duurde het soms wel
Figuur 2. Thermion plaatstroom “pantser- dat wanneer we de condensator aansluiten op ruim één minuut voor deze stroom afnam en
een gelijkspanning er dan eerste een zeer grote
dat was net voldoende om diverse condensatolamp”.
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ren te laten doorslaan! In zo’n radio kan men
niet zonder meer een direct verhitte eindbuis
vervangen door één met een indirect verhitte
kathode!
Rond 1933 kwam “Radiolampen fabriek
Thermion” (Lent bij Nijmegen) uit met een
indirect verhitte kathode in een plaatstroombuis (figuur 2 en 2a). Deze werkte toen als
“tijdrelais”. De gelijkgerichte hoogspanning
kwam pas op de schakeling nadat de indirect
verhitte kathode van de eindbuis warm was
geworden, waardoor de spanningen niet hoog
konden oplopen. De elektrolytische condensator in het afvlakfilter werkte ook enigszins als
spanningsbegrenzer omdat deze, zoals boven
vermeld, ook bij het inschakelen al een grote
stroom opneemt, waardoor de spanning direct
zakt door de serieweerstand van de transformatorwikkeling en doorlaat richting van de
plaatstroom buis. Bij “halfgeleiders” als gelijkrichter is het oppassen: om de inschakelstroom
te begrenzen is het aan te bevelen om in serie
met de diode een draadgewonden weerstand te
schakelen en soms ook nog een weerstand in
serie met de eerste afvlakelco, dit ook om de

Figuur 4. 2 Elco’s in serie op hoge spanning
met vereffeningsweerstand.
enkelzijdige gelijkrichting in oude televisietoestellen, dus met een rimpelspanning van 50
Hz en grote stroomafname schakelt men twee
elektrolytische condensatoren in één huis om
en om en nog een tweede tweevoudige elektrolytische condensator, ook om en om voor- en
achter de afvlaksmoorspoel. Waarom???
In theorie kunnen de aparte dubbele elco’s ook
per stuk parallel geschakeld worden om vooren ook achter de smoorspoel het filter van
voldoende capaciteit te voorzien. In de praktijk
ziet men hier van af en schakelt men volgens
schema. Dit is omdat door de serie weerstand
in de condensator grote laad- en ontlaadstro-

Figuur 3. Schema voeding van buizen TV.
stroom te begrenzen. Het was een probleem
in de vijftiger jaren, toen de gelijkrichtbuizen
werden vervangen door selenium -en later
silicium- gelijkrichtcellen. Deze halfgeleiders
hadden in “doorlaatrichting” een veel geringere
weerstand waardoor de mogelijkheid bestond
van te grote stroomstoten per periode.
Uit bovenstaand verhaal blijkt dat men echt
rekening moet houden met maximale spanningen op de elco, op de capaciteit en op de maximale stroom door de elco te leveren. Sommige
fabrikanten geven de maximale stroom en
frequentie aan bijv. 50 Hz (enkel) of 100 Hz
voor dubbelzijdige gelijkrichting (Philips). Bij

men lopen vooral in de eerste condensator na
de gelijkrichter. Dit geeft een zekere warmteontwikkeling en met deze montage kan
de warmteontwikkeling over de twee 50 µF
dubbele condensatoren verdeeld worden. Zij
worden dan niet zo warm, wat de levensduur
ten goede komt! Zie schema van oude TV bijv.
als Philips TX400 enz. (figuur 3).
Op de meeste fabrikaten van elektrolytische
condensatoren, zowel voor hoge als lage spanning staan met één of andere code de fabricagedatum en -jaar vermeld. Omdat men elco’s,
ook in ongebruikte staat, maar een beperkt
aantal jaren kan bewaren of gebruiken. Koopt

men een radiotoestel, TV of meetinstrument
van oudere datum dan moet men rekenen op
vervanging van de elektrolytische condensatoren. Vaak gaan zij (zoals hiervoor vermeld)
wel 10 à 15 jaar mee, maar soms zijn ze ook
veel langer bruikbaar. Pas op voor “koopjes”
of “opruiming” en het verdient dan ook geen
aanbeveling om voor jaren elektrolytische
condensatoren in voorraad te nemen. Bij oude
condensatoren is zowel de anode als kathodezijde vaak zo sterk geoxideerd dat de “inwendige serieweerstand” bij gebruik veel te groot is
geworden, waardoor zij soms behoorlijk warm
worden door de inwendige verliezen. Dit is
speciaal het geval bij de eerste condensator na
de gelijkrichterbuis. Soms zijn ze “verdroogd”
omdat de vloeistof (vaak geheim mengsel) eruit
verdampt is. Bij restauratie of vervanging van
oude types hebben we vaak het voordeel dat
de modernere afvlakelco’s door hun nieuwe
constructiemethodes veelal wat kleiner van
afmeting zijn en we de nieuwe condensator nu
in het oudere, grotere huis kunnen plaatsen.
We bedoelen dan condensatoren uit de dertiger
tot veertiger jaren ten opzichte van de hedendaagse. Hierbij aangenomen dat de capaciteit,
spanning (en te leveren stroom) gelijk of beter
zijn dan van de oude condensator. Let wel op:
speciaal bij afvlakcondensatoren kunnen “de
kleinere” soms niet de stroom leveren (inwendige weerstand!), met als gevolg direct “al te
warm” worden van de condensator en gevolgen nadien! Uit de fabrieksgegevens- en/of lijsten betreffende bovenstaande is af te lezen dat
condensatoren met
gelijke spanningen
en vele gelijke eigenschappen worden
geleverd in diverse
formaten. Speciaal
de grotere afmetingen mogen dan ook
grotere stromen
continue leveren.
Wat dus ook weer
een langere levensduur geeft!
Wa n n e e r i n d e
“DKE 38”(Deutsche
Klein Empfänger)
de afvlakconden- Figuur 5. Doorsnede
s a t o re n m o e t e n tekening “natte elco”.
worden vervangen,
dan mag men niet uitgaan van grotere capaciteit dan origineel was gemonteerd (om de
brom tegen te gaan). Dit omdat bij grotere
waarden (meer dan 6 µF, normaal 4 µF) de
kans bestaat dat door de inschakelstroomstoot een dun verbindingsstripje binnen in de

RHT 4/2004-131

gelijkrichtbuis “VY2” zal “doorbranden” (de
kathode). De originele “VY2” is moeilijk of
niet meer verkrijgbaar. Overbruggen met een
siliciumdiode kan het toestel werkend maken.
In sommige schakelingen, waarbij meer dan
400 volt voorkomt, kan men twee elco’s in
serie zetten, ieder met een lagere bedrijfsspanning echter onder de voorwaarde dat er parallel
over iedere elco één weerstand moet worden
geplaatst, die een zodanige stroom opneemt
en enige malen groter is dan de lekstroom van
iedere elco. Zie figuur 4.
Dit zijn de zgn. “vereffeningsweerstanden” die
ervoor zorgen dat de spanning over iedere
condensator niet te hoog kan worden. Zonder
deze is de beste condensator het eerst defect!
Deze schakeling gebruikt men soms in (oudere)
kathodestraal-oscillografen enz. Indien men
twee gelijke condensatoren in serie zet, is de
capaciteit de helft! Dat is weer het nadeel van
zo’n schakeling. In andere gevallen met papierof polyestercondensatoren voldoet de schakeling ook goed en kunnen de weerstanden in dat
geval vaak tot een waarde van 1 MΩ per stuk
worden gekozen.
De capaciteit van elektrolytische condensatoren
is zeer temperatuur-, spanning- en ouderdomsgevoelig. Toleranties van 50% zijn heel normaal,
gebruik ze dus niet in een tijdbepalende schakeling als bijv. een “fotobelichtingsmeter”,
“tijdmetingen”, “audiofilters” enz. Ontwerp
dan liever een andere schakeling zoals met een
condensator met vast diëlektricum (papier of
polyester), dat zal nauwkeuriger werken.
Uit al het voorgaande volgt dat het “opknappen” van zeer oude elektrolytische condensatoren weinig zinvol is en weinig positief resultaat
zal geven!
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
Hans Houtkamp

Tijdens de Algemene Vergadering van 17
april 2004 werd een contributieverhoging
voor het jaar 2005 aangenomen.
De contributie voor leden in de
Beneluxlanden wordt € 32,50 per jaar,
voor leden in niet-Beneluxlanden wordt de
contributie € 37,50 per jaar.
Vo o r j e u g d l e d e n ( t o t 1 8 j a a r ) i n d e
Beneluxlanden blijft de contributie €
15,00 per jaar en voor jeugdleden in niet-

Beneluxlanden blijft de contributie € 20,00
per jaar.
Inschrijfgeld volwassenen €15,00 en voor
jeugdleden € 1,00.
Gebruikt u a.u.b. zoveel mogelijk de aan u
verzonden en reeds voorgedrukte acceptgirokaart.
De gegevens voor de buitenlandse leden
zijn: Postbank 5327897, IBAN: NL19
PSTB 0005 3278 97, BIC: PSTBNL21

BERICHT VAN DE
LEDENADMINISTRATIE
CONTRIBUTIE VOOR HET JAAR 2005
Het is weer zover. De jaarlijkse acceptgiro’s
voor de contributie zijn weer in aantocht.
Beneluxleden betalen € 32,50 en de overigen € 37,50; jeugdleden respectievelijk € 15
en € 20. Gelieve bij voorkeur de de gezonden acceptgiro te gebruiken: daar staan
de relevante gegevens al op voorgedrukt.
Dit in tegenstelling tot Girotelbetalingen
waar al te vaak alleen maar een naam op
staat. Ook op eigen overschrijvingsbiljetten wordt tegenwoordig alleen een naam
gedrukt. Schrijf a.u.,b. uw adres en woonplaats erop. Dat bespaart een hoop gezoek
en telefoontjes.
Volgens het huishoudelijk regelement
dient de contributie vóór 1 maart door
de penningmeester ontvangen te zijn. De
niet-betalers ontvangen begin april een
herinneringsacceptgiro, verhoogd met € 5
administratiekosten.
De badges voor toegang tot de ruilbeurs
worden niet direct na betaling verzonden.
Zij worden 2 weken vóór de eerste beurs
verzonden als partijenpost. De portokosten
liggen in dat geval beduidend lager dan bij
afzonderlijke verzending. Alles wat na die
tijd nog binnenkomt, moet afzonderlijk
worden verzonden en worden voorzien van
een postzegel. Daarom ons verzoek: betaal
bijtijds!
Buitenlanders kunnen tegenwoordig kosteloos geld overmaken door gebruik te maken
van het IBAN-nummer (zie de colofon in
het RHT). Neem hiervoor contact op met
uw bank; soms zijn speciale overschrijvingsformulieren nodig. Tevens bestaat de
mogelijkheid om contant te betalen bij de

Hans Reulen

receptie op de eerste drie ruilbeurzen van
het jaar. Is de betaling dan nog niet binnen,
dan worden zij van de ledenlijst afgevoerd.
VROEGERE TIJDSCHRIFTEN
Eerder verschenen tijdschriften zijn te koop
bij tafel 8. De prijs is ten dele verlaagd. De
tijdschriften tot en met 1991 kosten € 1,50
en de latere € 2.
Van vóór 1985 is niets meer aanwezig.
Vervolgens ook NIET de volgende exemplaren:
1985 1 en 3
1986 1, 2, 3 en 4
1987 1 en 4
1988 4
1989 1
1990 1
1991 3
1992 1
1996 1, 3 en 4
1997 1 en 4
1999 1 en 4
2001 4
Wanneer u bepaalde tijdschriften wilt reserveren, kunt u dit melden aan de ledenadministratie. Ze liggen dan gereed op de
volgende ruilbeurs.
De ledenadministrateur wenst u alvast voor
de komende kerstdagen alle goeds en een
gezellig samenzijn met familie en vrienden
en voor het nieuwe jaar een goede gezondheid en veel genoegen met onze mooie
hobby.
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SPREEKUUR TECHNISCHE COMMISSIE
LIJN 13
De verscheidenheid aan vragen die gesteld
worden bij de beurstafel van de technische
commissie is werkelijk ongelooflijk. Ik moet
zeggen dat het niet altijd meevalt iedereen
tevreden te stellen, want het zou een wonder
zijn als ik overal maar direct de oplossing
voor zou weten. Zo kwam iemand mij
vertellen dat hij last had van de tram. Als
lijn 13 door de straat dendert en de bovenleiding vonken trekt dan stoort dat enorm.
Het gekraak is zelfs harder dan normale
ontvangst. Ik keek hem wat verwonderd aan,
want tegenwoordig, met FM-ontvangst en
kabelaansluiting, hoor je toch nog weinig
klachten over storingen. Antennes zie je nog
nauwelijks, of ze moeten van een zendamateur zijn. Ach, deze mijnheer wist ook wel
dat met FM de ontvangst veel beter zou zijn,
maar hij had een Amroh supertje gerestau-

de wonderlijke bedenksels die je vaak bij
deze Amroh schema’s aantreft. Ja, hoe kan
je daar nu wat voor bedenken? Ook deze
storingen zijn amplitude gemoduleerd. Je
gooit dus het kind met het badwater weg als
je daar een begrenzer achter zet. Toch schoot
mij te binnen daar heel lang geleden iets
over gelezen te hebben. Als een radiotoestel
naast het gewenste signaal van een station
ook elektrische storingen opgenomen heeft,
veroorzaakt door onweer of storingen van
elektrische trams of treinen, dan kunnen
deze als een deel van de modulatie van de
ontvangen draaggolf beschouwd worden.
Muziek en spraak gaan hooguit tot een maximum van 100% van de draaggolfamplitude;
storingen overschrijden deze waarde behoorlijk. De storingen zijn dus meestal meer dan
honderd procent gemoduleerd en daar had
men toch iets op gevonden. Of het in de

reerd. Dat is een toestel uitsluitend geschikt
voor AM. Derhalve had hij dan ook een
dakantenne gemonteerd om echt te luisteren zoals dat jaren terug gebeurde. Maar die
tram gooide roet in het eten. Nu was hij wel
al gewend aan het gieren van de wielen in de
bocht. Menig Amsterdammer kan daarover
meepraten. Maar of hij aan dat hevige en
oorverdovende gekraak zou kunnen wennen,
was nog maar de vraag. Nu wist hij dat er
bij FM door begrenzing storing onderdrukt
wordt en hij vroeg zich af of ook zoiets te
bedenken was voor AM. Hij had het meegenomen schema op de tafel uitgevouwen,
zodat ik daarnaar kon kijken. Het was een
simpel supertje, eenvoudig zonder veel van

praktijk ook zou werken, zou ik niet weten,
maar het is te proberen. De schakeling van
deze noise-limiter of storingsonderdrukker
is niet zo moeilijk en ik kon dat toch ter
plekke voor de man uittekenen. Het principe van deze schakeling berust er op dat wij
twee gelijke weerstanden gebruiken voor de
detectorbelasting. R1 en R2 ieder 0,27 MΩ,
iets hoger of lager maakt niet veel uit. Door
de detectiegelijkrichting onstaat er over deze
weerstanden een gelijkspanning met daarop
gesuperponeerd de LF-wisselspanning. Deze
gelijkspanning is dezelfde die wij ook gebruiken voor de automatische sterkteregeling als
hiervoor geen extra diode wordt gebruikt. Op
punt A, waarop ook een daarvoor geschikte

Piet van Schagen

diode is aangesloten, staat dus de halve
gelijkspanning. Bij 100% modulatiediepte
liggen de toppen van de LF-wisselspanning
op een piek die twee maal de waarde van de
gemiddelde gelijkspanning is. De storing
moet dus op deze waarde begrensd worden.
We nemen aan dat dit in onze figuur tussen
aarde en punt A het geval is. Nu voert punt
B een gemiddelde gelijkspanning die de
dubbele waarde heeft van die op punt A. De
spanning van punt B wordt gebruikt om via
de weerstand R3 van 1 MΩ de condensator C van 0,2 µF geladen te houden. Deze
blijft bij afstemming op de dezelfde zender
vrij constant op dezelfde spanning. De diode
is verbonden met deze condensator en met
haar kathode aan punt A. Daar de negatieve
spanning over de condensator meer negatief is dan punt A zal de diode niet geleiden.
Echter als door een sterk stoorsignaal op
punt A de grensspanning van de condensator
wordt overschreden -deze kan namelijk nooit
zo snel deze spanningsverandering volgen- is
punt C minder negatief dan punt A en gaat
de diode geleiden. De condensator staat
dan parallel aan volumeregelaar R2, waardoor het LF-signaal kortgesloten wordt. Dit
gebeurt maar heel kort en zal waarschijnlijk
nauwelijks merkbaar zijn. Door de redelijke
spanningsval over de diode is het LF-signaal
over de volumeregelaar niet sterk genoeg om
de diode in geleiding te brengen en de schakeling heeft geen invloed op het LF-signaal.
Met de spanningsdeler R1/R2 hebben wij
nu wel de LF-spanning gehalveerd, maar
de eindversterking is meestal zo groot dat
de volumeregelaar toch al niet geheel open
gedraaid kan worden. Het is een aardige
schakeling om eens te proberen en ik ben
benieuwd hoe op de volgende beurs de reactie zal zijn.
Als de man tevreden wegwandelt, meldt zich
alweer de volgende: “Mijnheer, mijn oog is
zwak, is daar wat aan te doen?” “Zou een
bril geen oplossing zijn?” antwoordde ik
hem. De man toont mij echter een versleten
EM4. Ik moet hem teleurstellen. Alhoewel
er veel geschreven wordt over hulpmiddeltjes
die verbetering zouden kunnen geven, is het
toch beter om proberen nieuwe aan te schaffen.
Het wordt tijd dat ik zelf even een rondje
loop, de klanten moeten maar even wachten
of straks terugkomen. Trouwens ik heb de
telefoon bij mij, in noodgevallen roept mijn
kleindochter mij wel op.
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DE DIGITALE RESTAURATIE VAN EEN BX200U

Fred Verhoef

De BX200U op het voorblad is een ontwerp
van Philips dat opnieuw met
hedendaagse

computer
design technieken
gestalte is gegeven. Onderdeel voor onderdeel is drie-dimensionaal gemodelleerd en
zo natuurgetrouw mogelijk nagebootst.
Het radiootje kan op het computerscherm
in alle richtingen worden gedraaid zodat je
er vanuit elke hoek in kan kijken. Zit de
kast in de weg dan maak je hem simpelweg
transparant. De naam van de gebruikte
software is FormZ. Over het algemeen

wordt dergelijke professionele software
gebruikt om creatieve ideeën om te
zetten in een virtuele 3D-voorstelling van een toekomstig product.
In het geval van de BX200U is het
juist andersom. Toegegeven, het is
minder creatief maar toch wel interessant. Want als straks alle “real
world“ apparaten door ons nageslacht, om welke reden dan ook
zijn weggegooid, kunnen zij met de
digitale versie van de BX200U gaan
bekijken hoe Philips in 1950 dit alleraardigst kleine radiootje maakte.

De BX200U is een typische naoorlogs
voorbeeld van een ‘revolutiebouw’-product.
De vraag naar goedkope radio’s steeg
in die tijd snel en men kon de
vraag maar net bijbenen. We
noemen dit type U-radiootjes
omdat ze buizen hebben waarvan
het type-aanduiding met de letter
U begint. In feite staat deze letter
U voor Universeel; de toestelletjes kunnen zowel uit wissel- als
gelijkspanningsnetten gevoed
worden (Noot van de redactie:
Gelijkspanningsnetten vond men
na de Tweede Wereldoorlog niet meer

in Nederland, maar wel in de overzeese
rijksdelen als bijvoorbeeld Indonesië). De
gloeidraden van de buizen zijn in serie
geschakeld en met behulp van voorschakelweerstanden direct op het net aangesloten. De U-tjes waren daardoor goedkoop
en populair. Kenmerkend is dat het schaallampje fel oplicht bij het inschakelen, de
bovenkant van de kast een bakplaat lijkt
en dat er een nauwelijks te temmen gloeidraadbrom te horen is. Ook is het levensgevaarlijk om het
toestel

aan te zetten zonder achterwand omdat je
50% kans hebt dat het chassis de fasespanning voert. Daar staat tegenover dat het
de vaak duurdere ontvangers uit die tijd

in hun hemd zet als het gaat om selectiviteit en gevoeligheid met name op de
kortegolfband (Noot van de redactie: Dit
komt omdat de toestelletjes veel in de
tropen gebruikt werden, vaak waren er ook
speciale tropenversies van verkrijgbaar).
U-radiootjes zijn eenvoudig van opzet.
De 200U is wel de allereenvoudigste. Hij
heeft een 3-banden schakelaar, volumeregelaar en een afstemknop. Dat is alles.
Wellicht heeft deze ontroerende eenvoud
bijgedragen aan de fraaie vormgeving. Het
toestelletje straalt je tegemoet. Ook letterlijk, want de afstemschaal wordt verlicht
door een lichtgeleider van glas met een
schuingeslepen rand. De lichtstralen van
het eerder genoemde lampje worden hierdoor gebroken en schijnen vanonder af de
afstemschaal in.
Naast de bakelietkleurige uitvoering was
de kast ook verkrijgbaar in uitvoeringen
waarbij het kastje in diverse kleuren was
gespoten. Verder is de 200U een klassiek
opgebouwd supertje met rimlock-buizen
uit de 40-serie.
Het toestelletje komt uit de voormalige
collectie van het museum Radio-Wereld
in Diever. Het speelt en ziet er zowel van
binnen als van buiten nog perfect uit.
TREFWOORDEN
Philips BX200U
Form Z.
Virtuele 3D
Voorstelling
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HET PHILIPS ONTVANGTOESTEL TYPE BX200U

Wim Martens

De super-heterodyne ontvanger type
BX200U van 1950 heeft drie golfbereiken:
KG 13,8-50,5 m
(21,75-5,95 MHz):
MG 185-580 m
(1.622-517 kHz);
LG 1150-2000 m (261-150 kHz).
De volgende buizen zijn toegepast:
B1: UCH42 hexode-triode als oscillator-modulator;
B2: UF41 pentode als MF-versterker;
B3: UBC41 triode- dubbeldiode als
detector en LF-voorversterker;
B4: UL41 pentode als LF-eindversterker;
B5: UY41 gelijkrichtbuis.
Voor schaalverlichting dient het lampje
L1: 8097D-00.
Aan de voorzijde is het apparaat voorz i e n va n t we e b e d i e n i n g s k n o p p e n .
Links de volumeregelaar, gecombineerd

met de netschakelaar, rechts de afstemknop met de golfbereikschakelaar (figuur
1).
Het apparaat is geschikt voor aansluiting
op wissel- en gelijkstroomnetten met een
spanning van 110-127 V en 220 V. Ook
kan het apparaat aangesloten worden op

Figuur 1
een spanning van 135 V. Het schema is in
figuur 2 weergeven. De kortsluiting van
R1 moet dan worden opgeheven en de
spanningsomschakelaar moet in de stand
110-127 V staan.
In de stand 220 V van de spanningsschakelaar kan het apparaat worden gebruikt
op een netspanning van 200 V door R2
kort te sluiten. Het chassis van de ontvanger mag niet worden geaard en bij aansluiting op een gelijkspanningsnet moet op
de juiste polariteit worden gelet.
Bij LG-ontvangst wordt de MG-antennespoel S1 in serie geschakeld met S2. De

Stromen en spanningen
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I tot = 185 mA (220 V)
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MG-afstemspoel S3 wordt dan in serie
geschakeld met S4. Afgestemd wordt met
C1. De generatorspoelen voor MG en LG
(S5 en S6) en voor KG (S7) worden afgestemd met C2. Voor deze spoelen dient
S8 als terugkoppelspoel.
De lezer zal bij beschouwing van het
onderhavige schema de ontvangspoelen
voor KG-ontvangst tevergeefs zoeken.
Hierin is op een ongebruikelijke wijze
voorzien door de MG-antennespoel
S1 via de golfbereikschakelaar in serie
te schakelen met C5 van 1800 pF en
de MG-afstemspoel S3 met C6 van 88
pF. Door een spoel in serie te schakelen
met een vaste condensator, is het mogelijk de zelfinductie van deze combinatie
zodanig te verkleinen, dat die gebruikt
kan worden voor KG-ontvangst.
De MF bedraagt 452 kHz en wordt via
bandfilter MF-1 gebracht op het stuurrooster van B2. Het door B2 versterkte
MF-signaal komt vervolgens via het
bandfilter MF-2 op het linker diodeplaatje van B3. Door detectie ontstaan
over R4 en R7 LF-spanningen, die via C3
en R5 op het stuurrooster van B3 komen.
Het door B3 versterkte LF-signaal komt
via C4 op het stuurrooster van de eindbuis B4. Het door deze buis versterkte
L F - s i g n a a l b e re i k t t e n s l o t t e v i a d e
uitgangstransformator de luidspreker.
TREFWOORDEN
Philips BX200U
Wissel- gelijkstroom 110-127-220 V
Geen ontvangspoelen voor de KGontvangst
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Figuur 2. Het schema van de BX200U.
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THEMA-AVONDEN VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Min of meer tengevolge van het (tijdelijk)
stoppen van de basiscursus radiotechniek in
Haarlem, houdt de Technische Commissie in
de personen van Piet van Schagen en Albert
Zwaagstra nu thema-avonden. Piet en Albert
worden daarin bijgestaan door Carlo ten
Hoope en zaalorganisator Paul Oudendijk.
Het doel van deze thema-avonden is het
behandelen van een type toestel, een groep
soortgelijke toestellen. Bij verzamelaars
gewilde toestellen komen aan de orde; suggesties zijn vanzelfsprekend welkom. Radio- en
TV-toestellen komen in aanmerking.
Piet behandelt het gekozen onderwerp eerst
theoretisch. Vervolgens kunnen restauratie-

Het adres is: het wijksteunpunt, De Sanderij
7, 1871 ER, Schoorl.
Parkeergelegenheid is er voldoende. Zaal van
handeling is het ‘Grand Café’ (achterom).
De toegang is gratis, de koffie (soms met
koek van Roos) niet.
Voor aanmelding (leden en niet-leden)
e n v r a g e n k u n t u t e r e c h t b i j Pa u l
Oudendijk (072 5093267 of per e-mail
pauloudendijk@wanadoo.nl) of de coördinator van de Technische Commissie (0725628011 of per e-mail pa3hdy@xs4all.nl)

problemen, het afregelen en veel voorkomende storingen behandeld worden.
Piet brengt een en ander in de van hem
bekende stijl: vakkundig en humoristisch,
een gezellige avond is verzekerd.
De avonden zijn vastgesteld op 7 december
2004, 11 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april
en 3 mei 2005, in beginsel dus op elke eerste
dinsdag van de maand (behalve 11 januari!).
Aanvangstijd is 20.00 uur.

BOEKBESPREKING
Onlangs kreeg de redactie van onze Franse
zustervereniging AEA/RADIOFIL het
volgende boek ter recensie toegestuurd:

Jaap Wolterson

Le Radio-docteur, Collection des Cahiers
de J.C. Montagné No.2, in eigen beheer
uitgegeven door de schrijver Jean-Claude B.
Montagné.
Cahier No.1 bestaat
blijkbaar ook, maar
heb ik nooit onder
ogen gehad en in het
voor woord van de
schrijver wordt hier
ook niet over gerept.
De titel suggereert
enigszins, dat we hier
te doen hebben met
een reparatiehandleiding voor verzamelaars van historische
radiotoestellen.
Wie hiernaar zoekt is
met dit boekje niet

erg geholpen. Wie echter de eerste schreden
wil zetten op het pad van de radioreparatietechniek vindt in dit boekje de technische
basiskennis, nodig voor het repareren van
toestellen uit de buizenperiode. Ook staan
er suggesties in voor het benodigde basisinstrumentarium en praktische handleidingen
met schema voor het bouwen van hulpinstrumenten als voedingen, glimlamptesters
etc. Wat dit betreft is het een aanrader met
als voorwaarde, dat men de Franse taal wel
enigszins machtig is.
Over het (systematisch) storing- en foutzoeken vindt men zoals gezegd, nauwelijks
informatie.
Wellicht zal de schrijver zijn cahier No. 3
hieraan wijden.
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BOUWDOOS ’SIMPLEX’ ONTVANGER NR. 1
’DE RADIO VAN HANDIGE BOB’, AMROH MUIDEN, 1950
Ruud Kempers
Beschrijving van de bouwdoos:
Doos van 18½ x 23½ x 7 cm, met alle
onderdelen voor de bouw van een simpel
kristalontvangertje, maar wel met een
bijzondere ’ROTOR’-detector. In het
deksel bevinden zich afbeeldingen en een
uitgebreide bouwbeschrijving. De afmetingen van het frontplaatje zijn 6,7 x 8,9 cm;
op het Simplex schaalplaatje staan lijnen
naar Hilv ersum 1 en 2, en naar 8 andere
golflengten.

Hoe een en ander eruit ziet, zien we in
enkele advertenties uit radio Bulletin van
mei en juni 1950.

Leonard de Vries en Handige Bob; redactie).

WIE WAS HANDIGE BOB?
‘De RADIO avonturen van Handige BOB’
komt voor in een stripverhaal uit de vijftiger jaren van 64 bladzijden, uitgegeven
door De Muiderkring en aanwezig in de
NVHR-bibliotheek. (Het is ook te vinden
op deze internet site: http://www.bartenwebsite.nl/ . In de linker kolom vindt u

Het apparaatje was vrij slordig in elkaar
gezet en vuil. Het is door mij gedemonteerd, schoongemaakt en gemonteerd met
originele Amroh-onderdelen, op de variabele condensator na. Er was een platte
bruine condensator gebruikt, terwijl op
de afbeeldingen een enkelvoudige metalen
condensator staat aangegeven.
Toevallig kon ik uit een Engelse militaire
sloopradio (Model 18) die ik omstreeks
dezelfde tijd had gekregen, precies de
juiste enkelvoudige variabele condensator
halen…
Het schema vinden we in Jongens Radio,
deel 1, 10e druk, blz. 8:
Schema (kopie uit 11e druk blz. 8

TREFWOORDEN:
Simplex
Handige Bob
Amroh
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MALABAR
De langegolfzender in Malabar, gebouwd
door Dr. Ir. C.J. de Groot in het begin van
de jaren twintig van de vorige eeuw is het
onderwerp geweest van vele geschriften. Ook
in ons Radio Historisch Tijdschrift is het wel
en wee van de zender verschillende malen
beschreven. Dit is ook het geval geweest in
Radio-Expres vooral in de jaargang 1923 en
in Radio-Nieuws in de jaargangen 1929 en
1930. Toch duiken ook nu nog onbekende
gegevens op. Zo ontving de redactie een
uiteenzetting van de hand van Willem de Jong,
die van 1920 tot 1939 werkte in Nederlands
Indië bij het Gouvernements Radiobedrijf.
Het zal geschreven zijn omstreeks 1935. Het
verhaal werd ons gestuurd door zijn kleinzoon de heer L. Chiza.

Redactie
Het is een compilatie van gegevens, die voor
een groot deel eveneens te vinden zijn in
bovengenoemde publicaties. De Jong gaat
echter iets dieper in op de vroege vonkzenders voor de verbinding met de andere eilanden vóór 1914 en met de ‘Grote Boog’ na
1923 naar verdere delen van de wereld. Ook
geeft hij nader inzicht in de organisatie van
de kortegolfzenders na 1925. De uiteenzetting van Willem de Jong is te vinden in onze
bibliotheek.
Vermelde literatuur.
R.H.T. 1978-4:2; 1979-1:2; 1979-2:25;
1979-3:44; 1997-81: 43.
Radio-Nieuws. 1929:12:333; 1930:13:41.
Radio-Expres jaargang 1923.

Ook ontving de redactie van de zoon van
de heer K.J. Morée, een medewerker van
Dr. Ir. C.J. de Groot tijdens de bouw van
de zender in Malabar, 29 nooit eerder gepubliceerde foto’s deels door de heer Morée
gemaakt tijdens de bouw van de zender.
Beschrijvingen van de foto’s zijn niet bekend.
Tien van de foto’s zijn hier afgebeeld.
De beschrijvingen van de foto’s zijn van de
redactie mede met hulp van de heer Morée.
Ook deze foto’s gaan naar de bibliotheek.
TREFWOORDEN
Malabar
Grote Boog
C.J. de Groot

Malabar in aanbouw.

Malabar in aanbouw met op de voorgrond de vijver voor het koelwater.

Een van de hoofdgebouwen met rechts op de voorgrond in het
midden de heer K. J. Morée.

Het vervoer van zware delen van de zender van Bandoeng naar
Malabar. De afstand bedroeg ongeveer 40 km via een goed begaanbare weg.
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Gedurende enige tijd werd in de stroomvoorziening van Malabar
voorzien door een waterkrachtinstallatie in het riviertje de Tjiguru bij
Malabar. Tijdens een bandjir spoelde een vrachtwagen van een brug.

De voltooide zendergebouwen op de achtergrond. Op de voorgrond
de woningen voor het personeel dat de zender bediende.

Toespraken bij de ingebruikstelling met rechts de grote boog.

De bouw van de grote boog.

Ingebruikstelling van de zender in mei 1923. Op de achtergrond
hoog naast de voorste toren de reeksen isolatoren van de antennedraden.

Ook toen waren er al twijfels over het storingsniveau van de
zender.
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GEZIEN IN PERIODIEKEN VAN
ZUSTERORGANISATIES IN VOGELVLUCHT
RETRO RADIO NR 1 JUNI 2004
(BELGIË, VLAAMS)
1. Nostalgie, de “eye monitor”. Een
“fluorescentie” versie van de audio VUmeter. Met toelichting van schema’s
en foto’s van de apparaten. Je kunt
dan nog kiezen uit een ronde vorm
(kattenoog) of de staafvorm zoals de
EM87.
2. E e n l e v e n s l o o p v e r s l a g v a n d e
c o ns t r uc t e ur M.B.L.E. Dit staat
voor Manufacture Belge des Lampes
Electriques; de fabrikant maakte ook
radiolampen en allerlei componenten,
meetapparatuur en zelfs bouwdozen.
3. Een opmerkelijke 50 W versterker.
Een verdieping in het buizengeluid
van deze Amerikaanse versterker uit
de jaren ‘50. Met buizenbezetting
2x 6SN7, en 4x 807 in balanseindtrapconfiguratie. Met schema met
voedingspanningen en componentwaarden, echter zonder voedings schema.
4. Een handige condensatorlek-tester. Dit
zelfbouwschakelingetje maakt gebruik
van een neonlampje en 2 standaard
transformatoren. Voor de galvanische
scheiding zet men de trafo’s achter
elkaar. Van 220 V naar 12 V en 12 V
naar 220 V. Met toelichting en schema
met componentwaarden.
5. Een interview bij een verzamelaar
thuis. Verslag van een radioverzamelaar. Het geheel is met foto’s opgefleurd.
6. Eigenaardige schakelingen. Bespreking
van de Engelse EKCO ACB76 en
ADB76 uit 1935. U weet wel, zo’n
ronde kastvorm. Het frappante zit
hem in het schermrooster die als
anode dienst doet voor het LF signaal.
Ook de reflexschakeling is een staaltje van vernuft tijdens de crisisjaren.
HF en LF door slechts een buistrap.
Met foto van vooraanzicht en schema.
Lampenbezetting AK2, AF3, AB2,
AL3, 1867. Verder een Blaupunkt
radiotoestel LV17 uit 1947 die een
pentode RV12P2000 als gelijkrichter
gebruikt. Nog een aardige schakeling

is de Blaupunkt 7W77 uit 1937 die een
omschakeling van super naar rechtuitontvanger in zich heeft. Met lampenbezetting AF3, ACH1, AF3, AB2. Deze
feature was in 1939 al weer verdwenen.
7. Experiment: selectie bij eenkringers.
Schema met de UCH21 die als rechtuitontvanger dienst doet. Met componentwaarden en wikkelgegevens van de
spoelen.
8. Zelfbouw van een 3-traps transistor
MG/LG-ontvanger. Met schema en
componentwaarden, inclusief wikkelgegevens van de spoelen en onderdelenlijst. Transistoren BF181, BF254,
BC258C. De voedingspanning is 9 V.
RETRO RADIO NR 3 SEPTEMBER
2004 (BELGIË, VLAAMS)
1. Eigenaardige schakelingen (vervolg).
Bespreking van een voedingstrafo-schakeling van de firma Bell. Verder de
behandeling van een tweelampsontvanger uit 1929. Iedere lamp kan apart
worden ingesteld. Zelfs te gebruiken
als kristalontvanger zonder dat beide
lampen gloeien, heel opmerkelijk. Als
beide lampen gloeien is er HF- en LFversterking. Een ander historisch feit is
de dubbele terugkoppeling met bigrille.
De terugkoppeling wordt gevormd via
gekoppelde spoelen op het front en de
elektronische signaalkoppeling. Ook
hier is het werkpunt van de lamp met
de kathodeweerstand instelbaar.
2. Mijn verzameling. Verslag en fotocollage van een radioverzamelaar.
3. Nostalgie vijf-kanaals surround-versterker met buizen. In de categorie high end
audio worden twee schema’s besproken.
Een 3,5 W met ieder een eigen afgeschermde trafo. Buizenbezetting per
kanaal 12AU7 en 2A3. Het andere
schema heeft een 12V6 en een 12SL7.
Met schema van de netvoeding.
4. Boeken en hun auteurs: Eugène Aisberg.
Een hommage aan de man die boeken
schreef als “Zoo werkt de Radio” en “La
television expliquée”. Menigeen heeft
vast wel in zijn boeken geneusd, spelenderwijs techniek leren met die grap-

Redactie

pige tekeningetjes. Hij werd geboren
1905 in Odessa. Met foto’s van diverse
boekomslagen en uitleg.
5. Nogmaals de C119 BIS. Bespreking
van de plankradio uit 1925 die
ook als kabinet werd gebouwd.
Lampenbezetting: 4 helgloeiers. Met
foto’s van plankradio en kabinet.
Zonder netvoeding van 4 V en 80 V.
RADIO WAVES HISTORICAL
RADIO SOCIETY OF AUSTRALIA
INC. (HRSA) NO. 88 APRIL 2004
(AUSTRALIE)
1. Een verhandeling over de transistor
MG-radio HMV Rangemaster J4-17
uit 1961. De foto’s geven het vooraanzicht en de chassisopbouw. Het schema
is duidelijk leesbaar met componentwaarden. Zelfs de instelspanningen
zijn gegeven. De germaniumtransistor
bezetting is: OC170, OC170, OC169,
OC169, OC75, 2x OC74 in trafobalanseindtrap-configuratie. Voeding
9 V batterij.
2. Een restauratieverslag van de Astor
mantel uit 1930. Deze als kathedraal
uitziende radio heeft Philips buizen
aan boord. De lampenbezetting E424,
E409, P625A (Osram), 1561. De
luidspreker Magnavox 118.180 maakt
gebruik van een veldbekrachtingspoel.
RADIO WAVES HISTORICAL
RADIO SOCIETY OF AUSTRALIA
INC. (HRSA) NO. 89 JULY 2004
(AUSTRALIE)
1. E e n r e s t a u r a t i e v e r s l a g v a n t w e e
compacte MG-rechtuit ontvangers.
Type Detrola jr. Pee-Wee model 280
en een onbekend type. De toestellen
zijn Amerikaans en werken op 110
V AC of DC. Deze “U-buis achtige”
toestellen hebben geen nettransformator. De truc zit hem in het feit dat
de gloeistroomaansluitingen van de
buizen in serie zijn geschakeld. Het
toestel is dus rechtstreeks met het
lichtnet verbonden. Het weten waard:
de reden dat U-buizen toestellen langzaam opgloeien, komt door de inscha-
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kelstroombegrenzer. Deze bestaat
uit de parallelschakeling van NTC
en schaallampje. Met foto’s van het
toestel en schema. De buizenbezetting
6K7, 6J7, 25L6, 25Z7. Model 280
heeft 12K7GT, 12F5GT, 35L6GT,
35Z4GT.
2. Vervolg van de WS No. 22 army set.
Hoofdstuk 9. Met foto’s van chassis bovenaanzicht en schema zonder
componentwaarden.
3. “Het grote restauratie debat”. Een
markant punt komt naar voren, in
welke mate moet men restaureren
en waarom? Wij zijn tijdreizigers
nietwaar? Kortom geschiedenisstof
genoeg.
4. Het radiotoestel op de omslag is
the Peter Pan model BKJ uit 1946.
Alleen het schema wordt gegeven.
Lampenbezetting: 6J8G, 6U7G,
6B6G, 6V6G, 5Y3G.
N.Z.V.R.S. BULLETIN NEW
ZEALAND VINTAGE RADIO
SOCIETY INC. AUG 2004 VOL 25
NO 3 (NIEUW-ZEELAND)
1. Een historische doorbraak, de Fleming
triodelamp bestaat 100 jaar. Wat een
idee om aan de zijkant van een als
gloeilamp uitziende buis een extra
elektrode op te nemen, tussen kathode
en anode. Vanaf nu is eindelijk signaalversterking mogelijk. Slechts enkele
foto’s en een toelichting zijn eraan
gewijd.
2. De Grundig tuner versterker type
HF 35. Niet het hele apparaat wordt
beschreven, alleen de opmerkelijke
eindtrap. Deze wordt gevormd door
de ECLL800 eindbuis zoals de letters
doet vermoeden een triode fasedraaier
en een dubbele penthode eindbuis
bevat. Als balanseindtrap is dit een
compacte oplossing. Met foto’s van
voor- en binnenzijde chassis en detailschema van eindtrap.
3. Ee n e e n vo u d i g s c h e m a vo o r e e n
vervanger voor de magische ogen. Een
bekend euvel is de geringe emissie van
verouderde buissignaalsterkte-aanwijzers. Het schema maakt gebruik van 5
transistoren die als laddernetwerk een
LED-rij aansturen. Het geheel wordt
gevoed uit een hulpvoeding die uit de
6,3 V gloeispanning wordt betrokken.
De 15 V DC wordt door een spanningsverdubbelaar verkregen en is niet

gestabiliseerd. Vanwege de NPN transistorsturing is het stuursignaal afgeleid
uit de kathode van de “AGC-buis”. Het
originele AGC signaal is immers geinverteerd aanwezig voor een buissturing
en zou de LED-rij andersom doen
oplichten.
CLUB HISTOIRE ET COLLECTION
RADIO, NO. 40, OCTOBER 2004
(FRANKRIJK)
1. Verslag van een expositie over magnetisme tijdens de beurs van Riquewihr,
zomer 2004. Hier wordt de expositie
nog even samengevat en wordt een
overzicht gegeven van de feiten en de
theorievorming over magnetisme vanaf
de ontdekking in 1820 tot 1885.
2. Verslag van de presentatiewedstrijd in
Riquewihr, zomer 2004. Deze presentatiewedstrijd houdt in dat de leden
van de C.H.C.R. uitgenodigd worden
om items uit hun verzameling waarvan
zij vinden dat deze speciale aandacht
verdienen, zo aantrekkelijk mogelijk aan
het publiek te presenteren. Deze items
variëren van replica’s van historischelektronische instrumenten die door de
leden zelf gemaakt zijn tot één object of
toestel uit de eigen verzameling met een
volledig gedocumenteerde geschiedenis
van dit apparaat erom heen.
3. Tweede deel van een artikelenserie over
Pierre Coulet en de radiozender die hij
in 1928 bouwde.
4. Tweede deel van een artikel over een
voedingsapparaat voor ontvangers met
accuvoeding en buizen met “A”- en
“0”- voeten uit de periode 1924-1928.
Tevens de (bouw)beschrijving van een
hulpapparaat hiervoor, waarmee deze
vroege batterijbuizen getest kunnen
worden.
5. Op de achterpagina van het tijdschrift
het “snoepje van de week” – bespreking
van een 4-lamps ontvanger uit 1925, die
geheel is gerestaureerd door een van de
leden, de heer P. van Schagen, ons ook
niet onbekend. Het is de Vitus “Europe
II” met vier direct verhitte triodes zoals
die in het begin van de jaren twintig
in tientallen varianten bestonden. Het
schema en een paar kleine maar mooie
foto’s zijn bij dit omslagartikel geplaatst.
Verder staat dit C.H.C.R-blad propvol
met interessante aankondigingen en
advertenties, zoals te doen gebruikelijk.

RADIOFIL MAGAZINE, NO 3, JULI/
AUGUSTUS 2004 (FRANKRIJK)
1. Het laatste deel van een uitvoerige
serie over antennes. Dit keer wordt
de zendantenne belicht in zijn meest
voorkomende vormen voor de verschillende golflengten.
2. Direct hierop volgt van dezelfde auteur
een mooi en duidelijk artikel over
raamantennes en een recept voor een
universele raamantenne voor zelfbouw.
Wie zelf tobt met een half kapotte of
incomplete raamantenne en deze weer
werkend wil krijgen moet dit artikel
zeker lezen.
3. Een artikel over bandfilters en het
verband dat zij houden met de geluidskwaliteit van de ontvanger. Het artikel
is het eerste uit een reeks waarin alle
ins en outs van bandfilters behandeld
zullen worden.
4. Een artikel over het repareren/reconstrueren van raamantennes uit de
periode 1920-1930 met behulp van
stukken glasfiberprint. Geïllustreerd
met duidelijke foto’s.
5. Inlegvel (‘fiche’) van het toestel: merk:
SNR, type Bel Ami, bouwjaar 1955,
herkomst: Frankrijk. Een supertje in
een bakelieten kast in ‘American Style’
met de buizen:
ECH81, EBF80, EF89, EL84, EM34,
EZ80. Golfbereiken: LG, MG, KG en
bandspreiding in de 40- en 50-meterband.
6. Inlegvel van het toestel: merk: Océanic,
type: 46, bouwjaar: 1946, herkomst:
Frankrijk. Een superontvanger in
houten kast met de buizen: 6E8, 6H8,
6M6, 6AF7, 5Y3GB. Golfbereiken:
LG, MG en KG.
7. Een kleuren-inlegvel, dat in kort
bestek de ontwikkeling van de superheterodyne beschrijft. Het principe is
aan de hand van oscillogrammen, op
verschillende plaatsen in een voorbeeldschema genomen, toegelicht, wat
ik een heel originele, simpele en duidelijke manier van uitleggen vind. Het
is mij al vaker opgevallen dat Franse
technici hier een duidelijk talent voor
hebben (JW).
8. Een artikel over de rol van radioo m r o e p g e d u r e n d e d e Tw e e d e
Wereldoorlog in Frankrijk. Ik kan hier
geen samenvatting van geven, omdat
vervolg op blz. 144
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EEN OVERZICHT VAN DE RUI
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ILBEURS IN SEPTEMBER 2004
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dit artikel op zich al een samenvatting
is, maar het is zeer de moeite waard.
Wie geïnteresseerd is in de rol van de
radio tijdens de oorlog kan ik het van
harte aanbevelen (JW).
9. Deel 6 van een buitengewoon grondige artikelenreeks over geschiedenis
van de magnetische registratie van
geluid en beeld.
Verder staat het blad vol met aankondigingen van evenementen, advertenties
etc. net als het blad van de C.H.C.R., het
lezen van deze bric-à-brac is als het slenteren over een gezellige Franse rommelmarkt.
LA SCALA PARLANTE, NO. 4, JULI
2004 (ITALIE)
1. Een artikel met de titel: “Waarom
Guglielmo Marconi een eredoctoraat
ontving van de Technische Hogeschool
van Bologna”. De titel spreekt voor
zich.
2. Bespreking van een vroege transistorzakradio (ca. 1962) van de Italiaanse
fabrikant ERA, model Soubrette. Het
is een MG-ontvangertje, gevoed uit
een 9 V batterij met de transistorbezetting: OC170, OC169 (2x), OC75
en OC72 (2x).
3. Bespreking van een “lucifersdoos”k r i s t a l o n t v a n g e r u i t d e Tw e e d e
Wereldoorlog. De schrijver stelt, dat
schema en constructie van dit ontvangertje in diverse Europese landen
bekend is geweest, waarschijnlijk is
een Amerikaanse soldaat (volgens
de schrijver) degene geweest, die het
ontwerp gemaakt heeft. Het schema
is dat van de klassieke kristalontvanger. Als ‘chassis’ werd een stukje hout
van een sigarendoos genomen. De
spoel werd gewikkeld op een kleiner
stukje hout. Als detector werd een
potloodstompje genomen, waarvan
de stift de ene elektrode was en een
scheermesje, waarop de scherp geslepen punt gejusteerd werd, de andere
elektrode vormde. Het geheel werd
met paperclips en punaises in elkaar
geprikt en als telefoon werd een willekeurig kapsel uit de hoorn van een
telefoontoestel gebruikt. In Italië
stonden deze, ter plekke in elkaar te
steken ontvangertjes bekend onder de
naam: “Radio a lametta”.
4. Een artikel, waarin de theorie van
parallelle en seriële resonantiekrin-

5.

6.

7.

8.

9.

gen in een superheterodyne-ontvanger behandeld worden en de daarmee
samenhangende principes van inductieve en capacitieve reactantie.
Een artikel waarin een bouwbeschrijving met uitvoerige toelichting gegeven
wordt van een klein middengolfzendertje, dat gebouwd kan worden uit
slooponderdelen. De schrijver heeft
dubbeltrioden gebruikt, die enig
vermogen kunnen produceren, zoals de
12AU7/ECC82, 12BH7 of 6CG7. De
filosofie achter het apparaatje is, dat het
volgens eenzelfde schema is gebouwd
als de zenders uit de jaren ’20 van de
vorige eeuw, maar dan met ‘eigentijdse’
buizen, zodat men de werking van die
oude zender nader kan leren kennen en
bestuderen.
He t i n l e g v e l – 1 : t o e s t e l - m e r k :
Allocchio Bacchini, type: 56, bouwjaar:
1934, herkomst: Italië. Het is een vroege
octode-super met de golfbereiken MG
en LG. Buizenbezetting: 6A1, 78, 75,
41, 80. Met kleurenfoto en schema.
Het inlegvel – 2: toestel – merk: Safar,
type: 412, bouwjaar: 1937, herkomst:
Italië. Ook dit is een octode-super met
alleen MG, maar met een met reflexschakeling in het MF-deel, waardoor
het apparaat met slechts 4 buizen is
uitgerust. Buizenbezetting: 6A8, 6B7,
EBL1, 80.
Een artikel met een bouwbeschrijving
van een 6V/67,5 V omvormer, die kan
worden ingebouwd in een omhulsel van
een oude anodebatterij voor buizenportables. Het idee is niet nieuw, maar
met het hier gebruikte principe zal men
waarschijnlijk zonder veel problemen
goede resultaten bereiken, omdat met
kant en klare en makkelijk verkrijgbare
onderdelen gewerkt wordt (er hoeven
geen spoelen of trafo’s gewikkeld te
worden).
Een klein maar aardig artikeltje over
chemische- of vloeistofdetectoren.

LA SCALA PARLANTE, NO. 5,
SEPTEMBER 2004 (ITALIE)
1. Het omslagartikel met een restauratieverslag van een luxe salonontvanger
merk: Allocchio Bacchini, type: 547Q,
bouwjaar: 1940, herkomst: Italië. Het
is een super met triode-hexode mengbuis met de golfbereiken: LG, MG en
4 KG-banden. Aan het spoelenblok
met antenne- en oscillatorspoelen is

2.

3.

4.

5.

6.

grote aandacht besteed en het is -erg
modern voor die tijd- uitgevoerd als
een afzonderlijke module. Het artikel is voorzien van een schema en
detailfoto’s. Buizenbezetting: 6TE8G,
6K7G, 6Q7G, 6V6G, 5Y3G.
Bespreking van een transistor-bureauontvanger voor de middengolf. Merk:
Phonola, type: Bilik, bouwjaar: ca.
1970, herkomst: Italië. Dit type
ontvanger is geheel van het toneel
verdwenen omdat de status van een
transistor-ontvanger volledig geërodeerd is. In de periode 1960-1970 had
in bepaalde zakenkringen een speciaal
vormgegeven ontvanger voor op het
bureau om de beursberichten mee
te ontvangen nog een zekere chique
uitstraling. Nu kan men zich dit niet
meer voorstellen. Transistorbezetting:
AF170/3, AF172, AF172, AC134/5,
AC138/6, AC142 (2x).
Een beschouwing over de diverse
typen HF-tetrodes die in gebruik zijn
geweest in de periode 1927-1932 in
Amerika en Europa. Dit naar aanleiding van een serie tetrodes van het
Amerikaanse merk Wunderlich, die de
auteur in zijn bezit heeft.
Het inlegvel is ge wijd aan enige
toestellen van de fabriek Ducati uit
Bologna. De firma is nu nog bekend
van de exclusieve motorfietsen die ze
fabriceert De elektronische tak van de
fabriek bestaat echter ook nog en is
actief op het gebied van elektronische
componenten voor de auto-industrie.
Het inlegvel bevat slechts (tamelijk
slechte) kleurenfoto’s van de toesteltypen: RR-2403, RR-3702, RR-4311 en
RR-4402 zonder verdere technische
informatie.
Een beschouwing over statische elektriciteit met nadruk op de elektriseermachine van Wimshurst.
Een verslag van een bezoek aan “Il
Museo Cruto” te Alpignano, dat op 3
april 2004 haar deuren opende. Het
is een museum dat geheel is gewijd
aan verlichting en is vernoemd naar
Allessandro Cruto (1847-1908), die in
Alpignano in 1872 een lampenfabriek
startte. Aanvankelijk legde hij zich
toe op de productie van gaslampen,
lampen, die op stadsgas liepen, maar
ook lampen met ingebouwde gasgeneratoren, zoals carbid-, benzine- en
petroleumvergassers. In 1880 bracht
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hij als eerste in Italië een gloeilamp
op de markt. Hij produceerde tot
1926 gloeilampen, tot de fabriek werd
overgenomen door -u vermoedde dit
al- Philips.
7. Een artikel over het veelbewogen en
bizarre leven van de Elektrotechnisch
ingenieur/visionair Charles Proteus
Steinmetz. Steinmetz werd geboren
te Breslau (thans Wroclaw - Polen)
en studeerde onder andere in Linz en
was bekend met alle groten van zijn
tijd (Tesla, Edison, Siemens, Marconi
etc.). Door zijn socialistische overtuiging is hij een groot deel op de vlucht
geweest. Hij stierf in Cincinnati op 16
oktober 1923.
ANTIQUE RADIO MAGAZINE
RADIO D’EPOCA E DINTORINI,
NO 59, FEBRUARI 2004
1. Een artikel over de uitvindingen van
Nikola Tesla, die betrekking hebben
op de radiotechniek. Het artikel is
voorzien van authentieke foto’s en
schema’s.
2. Een restauratieverslag/bespreking van
de portable zend-ontvanger van het
merk Geloso, type: O.D., bouwjaar:
1956. Het apparaat werkte binnen
het golfbereik van 232-246 MHz en
werd gevoed uit een 6 of 12 V accu
met trilleromvormer. Buizenbezetting:
V7B, V1D, V1E, V8B, V1B, waarbij
opgemerkt dient te worden, dat de
aanduidingen slecht leesbaar zijn.
3. Een overzichtsartikel met foto’s van
de toestellen die de Hongaarse radiofabriek ORION geproduceerd heeft
in de periode 1930-1959. Er zijn
nog tot 1963 toestellen onder dit
merk uitgebracht, maar aangezien de
auteur zijn twijfels heeft in hoeverre
de, in deze toestellen gebruikte chassis’
ook werkelijk van Hongaarse makelij
zijn en niet Oost-Duits, Tjechisch of
Russisch, heeft hij ze niet in dit artikel
betrokken. Op het inlegvel zijn fraaie
kleurenfoto’s van de meest markante
ORION-toestellen afgedrukt.
4. Bespreking van de volgende toestellen: merk: SITI (Società Industrie
Telefonice Italiane), type: 706 (F),
bouwjaar: 1934-1935, herkomst: Italië
(Milaan).
SITI geldt als de eerste fabriek in
Italië die er in slaagde stabiele superheterodyne-ontvangers te produceren.

De 706 is een tafelradio, de 706F heeft
hetzelfde chassis, maar is uitgevoerd als
radio-gramofoonmeubel. Het schema
toont dat het hier gaat om een klassieke
pentagrid-super (heptodemengbuis)
naar Amerikaans patent met de golfbereiken LG en MG. Buizenbezetting:
6A7, 78, 6B7, 41, 80.
5. Het “Snoepje van de week” – een
buizenportable in de vorm van een pinup girl. Ik heb me altijd al afgevraagd,
of er nooit iemand op het idee gekomen is om een pornografische radio
te maken en godzijdank blijkt al in
1953 de -uiteraard Amerkaanse- firma
Windsor op dit idee gekomen te zijn;
‘a dirty mind is a joy forever’ tenslotte.
Het werd de Sexy Doll Radio model
SX-1. De radio is, zoals gezegd uitgevoerd als een schrijlings zittend pin-up
popje van 30 cm hoog. Ze is gekleed
in een niemandallerig nachtponnetje
van doorschijnend nylon. De radio is
te bedienen via haar tepels: de linkertepel is het knopje voor de volumeregaar
en aan/uit schakelaar, de rechtertepel
is het afstemknopje. De luidspreker
bevindt zich onder haar permanentje
en de anode- en gloeistroombatterijen
zijn ondergebracht in haar omvangrijke
derrière. Verdere technische gegevens
ontbreken.
6. Een artikel over de eerste wisselstroomontvangers (1926) met ingebouwd
p l a a t s t ro o m a p p a r a a t e n d u b b e l f as i g e g e l i j k r i c h t b u i s va n f a b r i k a n t
McCullough-Kellogg uit Chicago. De
indirect verhitte triode 401 vormde het
hart van deze ontvangers. Waarschijnlijk
zijn het deze ontvangers geweest die
Anton Philips tijdens zijn bezoek aan
Amerika in 1927 deden besluiten om
zijn radiofabriek aan te sporen om zo
snel mogelijk soortgelijke ontvangers in
productie te nemen (2511 en 2514).
7. Te c h n i s c h e b e s c h o u w i n g ov e r d e
volgende toestellen: merk: Ducati,
type: RR-3404 / 3405, bouwjaar: 1941,
herkomst: Italië (Bologna). Ook hier
weer een super, gebaseerd op de pentagrid (heptodemengbuis) met als golfbereiken: MG, KG1 (26-51 m.), KG2
(14-25 m.). De 3404 is een tafelradio,
de 3405 is een gramofoonmeubel met
hetzelfde chassis. Buizenbezetting:
6A8G, 6K7G, 6B8G, 6B8G, 6V6G,
5Y3G.

8. Toestelbespreking, merk: Standard,
type: Szuper 36/36U, bouwjaar:
1935, herkomst: Tjechië. Behalve
over het toestel zelf, wordt hier interessante informatie gegeven over de
vervlechting van de Standard Electric
Company, Tungsram en de Hongaarse
radio-industrie en Philips. Het is een
octode-super volgens Philipsrecept.
Het toestel is uitgebracht in een
wisselstroom- en een gelijkstroomversie en heeft de golfbereiken LG en
MG. Buizenbezetting type 36: AK2,
AF3, AB2, AF3, AL1, AZ1; type 36U:
CK1, CF3, CB2, CF7, CL2, CY2.
9. Bespreking van de eerste getransistoriseerde zakradio van Philco, de
T7. Volgens de auteur is dit tevens
de eerste goed functionerende “All
American” zakradio. De allereerste met
(deels met puntcontact-) transistoren
uitgeruste vol-Amerikaanse zakradio
was weliswaar de Regency TR-1, maar
deze verdween al gauw van de markt
wegens de vele kinderziekten. Het is
een supertje met een enigszins afwijkende afstemming. De antennekring
wordt inductief afgesteld, terwijl de
oscillator capacitief geregeld wordt
met een gecombineerde afstemspoel/
afstemcondensator-eenheid. De transistorbezetting is deels onleesbaar,
maar aangezien het nog niet genormaliseerde nummers betreft, heeft het
weinig zin de leesbare nummers hier
weer te geven. Het is de combinatie
van germaniumtransistoren, zoals deze
gebruikelijk was in de periode 19571959.
HALLO HALLO MEDLEMSBLAD
FOR NORSK RADIOHISTORISK
FORENING NO. 87
SEPTEMBER 2004 (NOORWEGEN):
1. Er is een permanente tentoonstelling van Tandberg bandrecorders in
Stavanger geopend. Ook 78 toerenplaten en videobanden zijn in de
collectie opgenomen. Het adres Norsk
Lydinstitutt Bjergsted Terrasse 5.
Stavanger.
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PEET VERSLUIS, 45 JAAR MAXWELL AGENT

Paul Huneker

45 jaar agent van een elektrotechnische
onderneming. Peet Versluis uit Tienhoven
(ZH) had ons via een Condensator in
RHT109 uitgenodigd dat tijdens een open
huis van 2 t/m 6 augustus jongstleden een
beetje mee te vieren (foto 1).
In de hobbyruimte achter zijn huis en op de
overkapte binnenplaats had hij een groot deel
van zijn radioverzameling tentoongesteld.

Foto 1
Daar was echter nog niet veel van Maxwell te
vinden. Daarvoor had hij de overloop (foto’s
2 en 3) en de zolder ingericht.

Het feit dat hij vanaf het
begin van zijn agentschap vrijwel alle soorten en uitgaven van de
Maxwell reclamefolders
heeft, is niet het enig
bijzondere: zijn enthousiaste mondelinge uitleg
en het ophalen van
herinneringen maken
de rondleiding een waar
genoegen.
“Ik was net als mijn
vader mandenmaker.
Toen dat in de vijftiger
jaren niet lonend meer
was, heb ik de cursus
‘Adspirant radiomonteur’
van Maxwell gevolgd en
ben daarvoor geslaagd
(foto 4). Verder heb ik
mezelf van alles in de
praktijk geleerd door
allerlei elektrische apparaten (van wasmachines
tot kleuren-TV) zelf te Foto 4
repareren. Omdat ik
geen handelaar was, kreeg ik nooit servicedocumentatie van fabrikanten. Daardoor heb ik
een archiefje aangelegd van bijvoorbeeld de
loop van de afstemsnaar van vele toestellen.”
Inmiddels was hij als apparatenbouwer bij

brengen begon het eens een keer vlak bij de
bestemming te hagelen. Kwam er toch een
hagelsteen tussen een buis en zijn pertinax
voet en smolt daar. Dat merk je pas als je het
toestel aanzet. Rook dus en het ding maar
weer onder de arm mee terugnomen…”

Foto 2

Foto 5

Foto 3

Smit Slikkerveer gaan werken. Het reparatiewerk bleef hij doen en dat zat niet altijd
mee. “Ik woonde buiten het dorp. Kapotte
apparaten moest ik onder de arm, op de
fiets ophalen en terugbrengen. Bij dat terug-

Foto 6
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uitnodiging voor dat jubileumfeest, fotootje
rechtsboven.” (foto 8).
Veel mensen reageerden vol ongeloof op de
mededeling dat hij ermee ging stoppen. Als
de laatste agent, na dat 45 jaar geweest te
zijn, leidt hij u graag rond door zijn verzameling.
Hij blijft er vol van.

Foto 7
In 1959 vroeg hij het agentschap van Maxwell
aan (foto 5) en kreeg dat ook. Dat betekende
dat hij leverancier en reparateur was.
Of Peet nu praat over Maxwell of Smit, hij
praat niet alleen over de dingen die geleverd
of gemaakt werden. Map na map wordt uit de
kast gehaald om allerlei bijbehorende documenten te laten zien. Van elk type Maxwell
apparaat dat in zijn verzameling aanwezig is,
heeft hij wel enige reclamefolders, gebruiksaanwijzingen of technische documenten. De
radiotoestellen uit de bouwdozen, van Pupil
tot Rheingold, zijn (vrijwel) allemaal met
bouwbeschrijving en servicedocumentatie
aanwezig (foto 6).

ze die vroeger ook gehad hebben, maar dat
ze die weggegooid hebben of er geen idee
van hebben waar hij is. De Pupil is in al zijn
verschillende uitvoeringen zeldzaam (foto 7,
links 1954, rechts 1957).
Van bouwdozen met radiocursussen naar
winkelketen/opleidingsinstituut (dit laatste
in de vorm van dochterbedrijf Nederlandse
Handels Academie). Het is enigszins geïllustreerd in de fotocollage op blz. 147.
In 2001 bestond de zaak 65 jaar. Peet: “Als
toen nog enige agent, heb ik voor dat feest
in het hoofdkantoor in Panningen een vijftiger jaren winkel ingericht. Allemaal stukken
uit mijn verzameling.” Hij is te zien op de

Foto 8
MAXWELL IN HET KORT
Maxwell begon in 1936 met de bekende
radiobouwdozen, met als bekendste de Pupil.
Daarvan staat er een in Peets verzameling.
Als mensen die zien, hoort hij regelmatig dat

Foto 9

Foto 10
TREFWOORDEN
Maxwell
Radiocursus
Peet Versluis
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LUISTEREN NAAR DE ENGELSE ZENDERS
TIJDENS DE OORLOG
In 1929 werd ik geboren te Hengelo (O).
Mijn vader was in 1918 als tekenaar gaan
werken bij de N.V. Hazemeyer te Hengelo;
hij is er tot zijn pensionering als adjunctdirecteur in 1965 gebleven.
De eerste radio bij ons thuis die ik mij
kan herinneren, was een toestel met gelijkstroomlampen (zo werden radiobuizen toen
genoemd en dat zal ik in dit verhaal blijven doen). Voor de voeding was er een vier
volts accu voor de gloeidraden (kathoden)
en een “plaatspanningsapparaat” voor de
anodespanning. De accu moest regelmatig
worden opgeladen en dat gebeurde met een
Philips gelijkrichter die bekend stond als
het “theestoofje”(figuur 1). Ik zie in gedachten het ding nog staan op een kastje in de
gang; ’s avonds scheen er een geheimzinnig blauw licht door de spleten in de ronde
omhulling. Die gelijkrichters werden voor
Philips vervaardigd bij de Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek (NSF) te Hilversum.
Na enige tijd werd het toestel door iemand,
die ook bij Hazemeyer werkte, omgebouwd
voor wat toen “algeheele wisselstroomvoeding” werd genoemd. De accu was daarna
niet meer nodig. Die ombouw was niet
moeilijk. Philips bracht namelijk radiolam-

en de toevoeging van een gloeistroomtransformator was de ombouw gerealiseerd.

Dick Rollema

zo verscheen in ons huis een Radiobell 636,
een prachtige zeslamps superheterodyne met
een balans-eindtrap (figuur 2). Als afstemindicator was er een neonbuisje waarvan de
lichtkolom langer of korter werd, naargelang
de sterkte van de ontvangst. Wanneer het
toestel arriveerde weet ik niet; maar het werd
geïntroduceerd op de Jaarbeurs van 1935 en
we hadden het in ieder geval toen prinses
Juliana met Bernhard trouwde op 7 januari
1937.
Wij hadden toen een dienstmeisje voor dag
en nacht. Nu een onvoorstelbare luxe, maar
voor de oorlog helemaal niet bijzonder. Haar
domein was de keuken en mijn vader vond
dat zij de radioreportage van de trouwpartij ook moest kunnen volgen. Dus kocht
hij bij Westerhuis aan de Tuindorpstraat te
Hengelo een tweedehands Philips luidspreker, met van die ronde schalen van gevlamd
bakeliet (figuur 3). Via een lang snoer werd
die verbonden met de aansluiting voor de
“tweede luidspreker” van de Radiobell.
Al heel jong was ik in de weer met lampjes
en batterijtjes.
De belangstelling voor de elektrotechniek had ik duidelijk van mijn vader. Mijn
Figuur 2. Radiotoestel type Radiobell 636.
moeder had broers die bij de Nederlandse
Spoorwegen werkten. Toen mijn ouders een
De luidspreker zat op een vierkante plank
diner aanrichtten voor familie en kennissen
die in een hoek van de kamer hoog tegen het
ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk,
plafond hing. Laat in de middag zag je in
zei een feestredenaar: “Hier rond de tafel zit
het schemerdonker van de radio alleen het
een gezelschap van smoorspoelen en spoorkleine, geel verlichte venster van de afstem- smoelen.”
schaal die een verdeling in graden had. Dat
had iets knus. Bij de radio hadden we ook
nog een elektrische platenspeler. Van de
platen herinner ik me “De kleppermars” door
het AVRO kinderkoor o.l.v. Jacob Hamel en
“Canadian Capers” en “Tiger rag” door het
Engelse dansorkest van Harry Roy met de
Amerikanen Ivor Moreton en Dave Kaye aan
twee vleugels. In 1967 vond ik in een Haagse
Figuur 1. Philips gelijkrichter type 450 voor platenwinkel een LP van Harry Roy waar die
het laden van accu’s.
nummers op stonden. Meteen gekocht!
Na een paar jaar kwam er een moderne
pen op de markt met een indirect verhitte
radio. Dat was mede te danken aan mijn
kathode, die elektrisch gelijkwaardig waren
neef Wietse Draaisma (vanaf 1938 PA0WD)
aan de toen gangbare direct verhitte gelijk- die werkte bij de Algemene Nederlandsche
stroomlampen. Ze hadden ook dezelfde voet; Radio Unie te Amersfoort, welke firma
de kathode was verbonden met een schroef- radio-ontvangers van de Bell Telephone
aansluiting op de zijkant van de lampvoet. Manufacturing Company importeerde. Naar Figuur 3. Philips luidspreker type 2007.
Met een simpele wijziging van de bedrading
ik meen werden die in België gefabriceerd. En
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De batterijen, lampjes enz. werden gekocht
bij “Magazijn Sport” aan de Nieuwstraat te
Hengelo. Die zaak was van de joodse familie Velleman; gelukkig hebben zij de oorlog
overleefd. In de etalage lag ook een kristalontvangertje. Of dat mijn belangstelling
voor radio veroorzaakte weet ik niet meer.
In ieder geval kreeg ik van iemand, ik meen
dezelfde man die onze oude radio had omgebouwd, het eerste deel van J. Corver’s Het
draadloos amateurstation uit 1927, plus een
aantal radio-onderdelen zoals honingraatspoelen, een variabele condensator en nog

Figuur 4. Edelgasveiligheid.
wat van dat spul. Het boek van Corver werd
mijn radiobijbel. Aan de hand ervan werd
een kristalontvanger gemaakt. Er kwam ook
een hoofdtelefoon van 2x 2000 ohm. Achter
in de tuin verscheen een paal met daaraan
een antenne naar ons huis, en toen luisteren
maar. (Voor de Radiobell hing de antenne
tussen de schoorstenen. Vanaf een uiteinde
ging een draad naar een op het raamkozijn van de huiskamer bevestigde “Philips
Edelgasveiligheid”, die de radio moest
beschermen tegen hoge spanningen bij
onweer (figuur 4). Via een antennedoorvoer
in het kozijn bereikte de antenneleiding de
radio.) Maar al spoedig was ik uitgekeken op
de kristalontvanger en wilde meer. Iets met
radiolampen was pas helemaal echt. Dus

toog mijn vader weer naar Westerhuis en
kwam terug met een daar ingeruilde oude
ontvanger in een houten kast met ebonieten
frontplaat. De spoelen waren ingebouwd.
Samen met een accu, plaatspanningapparaat
(figuur 5), een accu en de eerder genoemde
luidspreker had ik mijn eigen toestel; waarvoor in de huiskamer een plaatsje werd ingeruimd. Wat er uiteindelijk met dat toestel
is gebeurd weet ik niet meer, ik zal het wel
gesloopt hebben.
En toen brak de oorlog uit. Op 10 mei 1940
viel de Duitse krijgsmacht ons land binnen,
tegelijk met België en Frankrijk. Ons pover
uitgeruste en ongeoefende leger was voor
de Duitsers geen partij. Toch hield het nog
Figuur 5. Plaatspanningapparaat type 372
stand tot 14 mei. Toen bombardeerde de
met gelijkrichtlamp 373 van Philips.
Luftwaffe Rotterdam en dreigde dat ook met
het Duitse gezag onwelgevallige zenders. In
Utrecht te zullen doen.
Radio-Expres van 12 juli 1940 lezen we hierOpperbevelhebber generaal Winkelman had
over het volgende:
geen keus meer; hij moest wel capituleren. De
capitulatie gold overigens niet voor Zeeland, “Paragraaf 1.
waar Franse troepen de Nederlanders te hulp
waren geschoten en waar de strijd nog tot 17 Door middel van de radio mogen slechts
uitzendingen beluisterd worden, die uitgemei werd voortgezet.
zonden worden:
Juliana, Bernhard en hun dochtertjes Beatrix
en Irene hadden op 12 mei de wijk geno- 1. Door zenders binnen het door de Duitsche
men naar Engeland, op 13 mei gevolgd door weermacht bezette gebied;
Koningin Wilhelmina en de ministers. Wat 2. Door zenders binnen het Groot-Duitsche
rijk met inbegrip van het protectoraat
voelde de Nederlandse bevolking zich door
Bohemen en Moravië, alsmede van de
de koningin in de steek gelaten! Achteraf is
gouvernement-generaal voor het bezette
het toch een verstandig besluit gebleken.
Voor hun vertrek hadden de ministers gene- gebied;
raal Winkelman tot hoogste gezagsdrager 3. Door zenders, die aangesloten zijn op een
van de onder nummers 1 en 2 genoemde
in ons land benoemd. Na de capitulatie
zenders.”
vestigde Hitler in ons land gedurende korte
tijd een militair bestuur onder de General
der Infanterie Von Falkenhausen, die Wie deze geboden overtrad stond het
volgende te wachten:
Winkelman correct tegemoet trad. Maar het
duurde niet lang.
Op 29 mei 1940 benoemde Hitler de “Paragraaf 2.
Oostenrijker Arthur Seyss-Inquart tot
Reichskommissar in Nederland. Hij liep 1. Hij, die anderen, dan de in paragraaf 1
opgesomde zenders opzettelijk beluistert,
mank als gevolg van een val in de bergen
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
in 1928 waarbij zijn linkerknieschijf was
hoogste twee jaar en met een geldboete van
verbrijzeld; zijn linkerbeen was nadien stijf
ten hoogste 100.000 gulden of met een van
en korter dan het rechter. Daar werd door
deze straffen. In bijzonder ernstige gevallen
de Nederlanders danig de spot mee gedreven
kan gevangenisstraf van ten hoogste tien jaar
en al spoedig werd Seyss-Inquart verbasterd
en een geldboete van onbeperkte hoogte of
tot “Zes-en-een kwart”, ook wel geschreven
een van deze straffen worden uitgesproken.”
als 6¼.
De zeer zuiver denkende en militair-correct
handelende generaal Winkelman maakte het In de volgende paragrafen staat dat het
radiotoestel in ieder geval verbeurd verklaard
hem knap lastig, maar werd nog enige tijd
door hem gedoogd. Doch in de nacht van 1 wordt (dat is met 360 toestellen gebeurd) en
nog wat bepalingen die we hier maar achterop 2 juli 1940 werd de generaal van zijn bed
wege laten.
gelicht en naar Duitsland afgevoerd.
Seyss-Inquart begon meteen maatregelen
De Nederlanders trokken zich maar weinig
te nemen, zoals tegen het luisteren naar
aan van deze maatregel. Men luisterde ijve-
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rig naar de Nederlandstalige uitzendingen
van de BBC en het door Nederlanders in
Engeland gemaakte programma van Radio
Oranje en “De Brandaris”. En dan was er
ook nog die geheimzinnige anti-Duitse
zender “De Flitspuit”.
Koningin Wilhelmina sprak het Nederlandse
volk regelmatig toe via de zenders van de
BBC. Ze was geen begaafd radiospreekster
en haar wat plechtstatige toespraken, hoe
goed bedoeld ook, straalden weinig bezieling
uit. Hoe anders was dat wanneer Winston
Churchill voor de radio sprak. Dan zaten
mensen die Engels verstonden, zoals mijn
vader, gekluisterd aan de radio. Ik verstond
nog geen Engels maar alleen al de klank van
zijn stem stak je een hart onder de riem. Wat
een kracht en vastberadenheid sprak uit het
stemgeluid van die geweldige man!
Maar aan het luistergenot kwam een abrupt
einde op 13 mei 1943. Toen bepaalde de
bezetter dat alle radiotoestellen en radioonderdelen ingeleverd moesten worden.
Omdat op 1 januari 1941 de luistervergunning en het luistergeld werden ingevoerd,
waren de bezitters van een radio bekend.
(Na de oorlog bleek dat de door PTT opgebouwde cartotheek van houders van een luistervergunning niet toeliet om na te gaan wie
in een bepaalde gemeente een radio bezat.
Maar dat wisten we in de oorlog niet.) Niet
inleveren was dus riskant; er stond maximum
vijf jaar gevangenis op en een geldboete tot
een onbepaald bedrag. Niettemin waren er
die hun toestel lieten onderduiken. Maar
mijn ouders wilden het risico niet nemen
en zo verdween onze mooie Radiobell. Maar
wij konden niet zonder nieuwsberichten van

de Engelse zenders en dus moest er toch iets
komen waarmee naar Radio Oranje en de
BBC kon worden geluisterd. De middengolfzenders werden door de Duitsers zo
sterk gestoord dat bruikbare ontvangst vrijwel onmogelijk was. Dus bleef de kortegolf
over. Ook daar stoorden de Duitsers hevig,
maar Radio Oranje en de BBC zonden op
zoveel frequenties tegelijk uit dat er meestal
toch wel een bruikbaar ontvangstkanaal te
vinden was. Inmiddels was ik in het bezit
gekomen van het boek Korte-golf ontvangst
van J.J. Numans; de derde druk uit 1929.
Aan de hand daarvan maakte ik een kortegolfontvangertje met een detector- en een
laagfrequenttrap. Aan lampen had ik de
typen A415 en A425. De netvoeding voor
de anodespanning was ingebouwd; voor de
gloeidraden diende de reeds aanwezige vier
volts accu. Het merkwaardige is dat ik ook
een serie voor die tijd moderne buizen met
indirect verhitte kathode bezat, waarmee ik
gemakkelijk een veel beter werkend, geheel
uit het net gevoed ontvangertje had kunnen
maken. Mijn vader had namelijk na een paar
jaar gebruik alle buizen van de Radiobell
vernieuwd. Waarschijnlijk op aanraden van
mijn neef Wietse en vermoedelijk volkomen
overbodig. De nieuwe lampen van Philips
kocht mijn vader in België; daar waren ze
veel goedkoper dan in ons eigen land! De
vervangen buizen bezat ik dus. Maar in
Corver en Numans stonden ze niet en dus
wist ik niet wat ik ermee aan moest. Van het
ontvangertje kan ik me weinig meer herinneren en of het wel of niet goed werkte evenmin. Feit is dat de wens opkwam naar een
kleiner, gemakkelijk te verstoppen toestel-

Figuur 6. Schakelschema van de kortegolfontvanger.

letje dat geen netspanning nodig had. Van
neef Wietse had ik een derde boek gekregen: Amateur zenders van J. Hagenaar en
J. Roorda uit 1933. Daar stond het schema
in van de kortegolfontvanger van PA0XF
(figuur 6). Dat leek een goed ontwerp. Voor
de gloeidraden kon de vier volts accu weer
worden gebruikt. Maar voor de anodespanning was een batterij van minimaal enkele
tientallen volts nodig. Vroeger waren voor
dat doel “anodebatterijen” te koop met spanningen tot wel 120 volt. Maar die waren al
lang niet meer verkrijgbaar en dus moest het
met gewone platte zaklantaarnbatterijen van
4 volt. Daarvan zouden er al wel gauw een
stuk of vijftien nodig zijn. Batterijen waren in
de oorlog een schaars artikel. En dus besloot
ik in plaats van de in het schema aangegeven
lampen zogenoemde dubbelroosterlampen te
gebruiken. Dat zijn tetroden waarin tussen de
kathode en het stuurrooster een extra rooster
is geplaatst dat aan een positieve spanning
wordt gelegd. Dat zuigt de ruimtelading
rond de kathode weg waardoor elektronen
veel gemakkelijker de kathode kunnen verlaten. Zo’n dubbelroosterlamp heeft aan een
anodespanning van 20 V genoeg voor een
goede werking. In de winkel was op radiogebied nauwelijks iets meer te koop, laat staan
zulke toen reeds verouderde dubbelroosterlampen. Nu fabriceerde Hazemeyer geheel
gesloten hoogspanningsschakelaars onder
licentie van de Engelse fabriek Reyrolle. Mijn
vader was hoofd van de afdeling Verkoop
van Hazemeyer en hij verkocht die schakelaars onder andere aan Philips te Eindhoven.
Toen hij daar weer eens naartoe moest vroeg
ik hem te proberen daar twee dubbelroosterlampen type A141 los te peuteren. Dat lukte;
alleen waren het geen type A141, maar A441.
Volgens gegevens van Philips was die lamp er
in twee uitvoeringen. Bij de eerste ging het
om een A141 waarbij in serie met de gloeidraad een in de huls ondergebrachte weerstand was geschakeld, waardoor het rooster
automatisch een negatieve spanning van
circa 1,5 V verkreeg. In werkelijkheid zullen
het wel twee weerstanden zijn geweest, aan
elke kant van de gloeidraad één. Anders zou
de grootte van de negatieve roosterspanning
afhangen van welke pen van de gloeidraad
aan de plus komt.
Bij de tweede uitvoering van de A441 was
de gloeistroom 80 mA, tegen 60 mA bij de
A141. De elektrische eigenschappen van
beide lampen waren gelijk, behalve de verzadigingsstroom; die was bij de A141 10 mA
en bij de A441 20 mA, kennelijk een gevolg
van de wat zwaarder uitgevoerde gloeidraad.
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Over de huls schreef Philips dat de tetroden A141 en A441 waren uitgevoerd als een
normale Philips huls met vier pennen (huls
A), benevens een schroef met moer voor de
aansluiting van het ruimteladingsrooster; ze
konden echter ook met elke andere gebruikelijke huls worden geleverd.
Dat was dan ook het geval bij de twee maal
A441 die ik ter beschikking kreeg. De huls
had vijf pennen. Maar niet zo als bij schermroosterlampen als de A442; de pennen
stonden verder uit elkaar. Dus moest ik zelf
lamphouders maken met behulp van stekerbusjes. De verwisselbare spoelen wikkelde
ik op de bakelieten hulzen van kapotte
lampen. Hoeveel het er waren weet ik niet
meer. Maar in ieder geval konden de 41- en
de 49-meterband ermee worden ontvangen.
Voor de afstemming was een goede fijnregeling noodzakelijk. De afstemcondensator C1
was voorzien van een aangebouwde spelingvrije fijnregeling en had daarom twee assen
binnen elkaar; op de buitenste as kwam de
knop voor grofafstemming, op de binnenste
die voor de fijnregeling (figuur 7). De terugkoppeling werd ingesteld met R3. Ik had
het geluk daarvoor een heel goede potmeter te hebben, waarbij de loper niet zelf de
koolbaan raakte. In plaats daarvan drukte
de loper een soepele, cirkelvormige metaalstrip tegen de koolbaan. Daardoor sleet de
koolbaan niet en de potmeter kon niet gaan
kraken.
Het toestelletje werd gemonteerd op een
omgebogen plaat aluminium als bodem- en
frontplaat. De detectorlamp en de spoelhouder stonden op een verhoogd platformpje.
Tussen de detector- en de laagfrequenttrap had ik een afschermschot aangebracht;
achteraf een overbodige maatregel, denk ik.
De gloeispanning kwam uit de vier volts
accu. Voor de anodespanning werden vijf
platte batterijen in serie geschakeld.
Het toestel werd verborgen achter boeken in
een kast op zolder. Draad van een honingraatspoel werd onzichtbaar langs een van de
zolderbalken gespannen als antenne.
Het werkte prima. Elke morgen en avond zat
mijn vader een tijdje op zolder en zocht naar
een ongestoorde Engelse zender.
Er was bij ons verplicht een Duitse militaire tandarts ingekwartierd die een kamer
op de bodemverdieping bewoonde. Hij was
er alleen ’s avonds en ’s nachts. Hij zal het
zijne wel hebben gedacht over mijn vaders
dagelijkse bezoeken aan de zolder. Maar als
dienstplichtige militair had hij net zo’n hekel
aan de oorlog als wij en van hem viel dan
ook geen gevaar te duchten.

Figuur 7. Variabele condensator met aangebouwde fijnregeling.
Een soortgelijke condensator werd gebruikt
in het door de schrijver, tijdens de oorlog
gemaakte kortegolfontvangertje.
De batterijvoeding van de radio bleek
een extra voordeel na “Dolle Dinsdag” in
september 1944. De Nederlandse regering te Londen beval het personeel van de
Nederlandse Spoorwegen te staken. Het gaf
daaraan gehoor en dook massaal onder. Het
spoorverkeer werd daarna nog enigszins in
stand gehouden door Duits personeel op
de treinen. Als gevolg van het zeer beperkte
transport van kolen van de Limburgse
mijnen naar de centrales werd de elektriciteitsproductie sterk beperkt. Particulieren
kregen dan ook geen stroom meer. Dat bleef
zo tot het einde van de oorlog in mei 1945.
Maar hoe moest de accu nu worden geladen?
Mijn vader vond er wel weer wat op. De
Machinefabriek Stork te Hengelo had een
eigen centrale en die kreeg nog wat kolen
om de productie, voorzover daarvan nog
sprake was, op gang te houden. Dus werd
de accu bij Stork geladen. Maar na enige tijd,
het zal ergens in 1945 zijn geweest, stopte
ook de centrale van Stork. Nu was er in
Hengelo aan de Berfloweg een fabriek van
droge batterijen. Mijn vader kende directeur
Journée. En die hielp ons uit de brand. Voor
de gloeispanning werd nu ook een platte
batterij ingezet.
Tot het einde van de oorlog konden wij zo de
Engelse zenders ontvangen. Vrijwel als enige
in onze straat. Het gevolg was dat ’s avonds
de buurtbewoners zich verzamelden in onze
huiskamer waar mijn vader een overzicht gaf
van de oorlogssituatie.
Na de bevrijding hebben mijn vriend Geert
Damstra te Goor en ik het toestelletje nog
gebruikt bij zendproefjes. (Geert zou zijn

loopbaan beëindigen als hoogleraar aan de
TU Eindhoven. Enige jaren geleden is te
Hengelo het Prof. Ir. Damstra hoogspannings- en kortsluitlaboratorium geopend,
waar ook algemeen ontwikkelingswerk op dit
gebied plaatsvindt.) Bij die proefjes stond het
zendertje bij Geert thuis en we liepen met het
ontvangertje in een houten kist rond in de
buurt om na te gaan hoe ver we het zendertje nog konden horen. Dat viel nogal tegen.
Achteraf acht ik het niet onwaarschijnlijk dat
we naar een harmonische van het zendertje
luisterden.
Wat er daarna met het ontvangertje is
gebeurd weet ik niet meer. Ik zal het wel
gesloopt hebben. Jammer; wat zou ik het nu
nog graag gehad willen hebben.
Het eerste kortegolfontvangertje met de ingebouwde netvoeding voor de anodespanning
werd na het gereedkomen van de nieuwe
ontvanger omgebouwd tot grammofoonversterker.
Samen met de ronde Philips luidspreker
en een platenspeler konden we zo platen
draaien, althans zolang we nog stroom
hadden. Die platenspeler bestond uit het
plateau van een oude grammofoon met een
veermotor dat was gemonteerd op de as van
een fietsvoorwielnaaf die als lager diende.
Tegen de rand van het plateau liep het wieltje van een fietsdynamo. Die was aangesloten op een beltransformator en fungeerde
zo als synchroonmotor. Je moest het plateau
met de hand op de juiste snelheid brengen
en dan nam de motor het over. Het was wel
zaak een dynamo met zoveel polen te kiezen
dat het toerental ongeveer juist was, dat wil
zeggen iets te hoog voor de 78 toeren van de
grammofoonplaat. Door over het wieltje van
de dynamo een kapje van de juiste dikte te
schuiven kon het toerental op de gewenste
waarde worden gebracht.
Tot zover deze jeugdherinneringen. Ik ben
Geert Damstra dankbaar voor wat onderzoek
ter plaatse in Hengelo, resulterend in een
aantal aanvullingen en correcties op mijn
herinneringen.
TREFWOORDEN
WO-2
KG-ontvangertje
Radiolampen A141, A441
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CONDENSATORS
WIE WEET WAT ER IN
DAT BLIKJE ZIT?
Kan iemand mij vertellen wat er in de
AMROH ‘Novocon tone balancer’ type
6001 zit (te zien in RHT108, blz. 11)? Weet
iemand iets over de frequentie-doorlaatkromme?
Van het ‘Schaaper toonfilter’ bezit ik schema
en waarden van de onderdelen, 55 jaar geleden opgetekend. Toen was ik niet in de gelegenheid een en ander na te meten. Inmiddels
mocht ik - kort geleden - van de heer E.
Plevier ook de waarde van ingebouwd smoorspoeltje ontvangen, zodat ik nu het schema
heb èn alle waarden van de delen weet! (Zelf
bezit ik het ‘Schaaper toonfilter’ niet.)
Wilt u uw reacties richten aan W. Breij,
Korenbloem 38, 3984 CS ODIJK of aan de
redactie.

OVERLIJDENSBERICHT.
Hierbij delen wij u mede dat op 21
augustus j.l. is overleden de heer P. van
Donselaar uit Apeldoorn. De heer Van
Donselaar was lid van de NHVR en tot
zijn overlijden bestuurslid van de Stichting
N.E.M. en in die functie nauw betrokken
bij de inrichting van het Radiotron.
M. Ritmeester

Voorzijde Radio Bulletin januari 1980.
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VERVOLG EVENEMENTENAGENDA 2004/2005
AUG

ZATERDAG
6
Beurs oude techniek,
Dorpsplein Hoenderloo.
info: Radiotron Hoenderloo
tel. 055-3782128.
Van 9.30 tot ca. 13.00 uur

SEPT

ZATERDAG
17
3e NVHR ruilbeurs in sporthal
Steinheim, Wijngaardsesteeg 1, Doorn.
tel. 0343-415559
e-mail j.schuurbiers@hccnet.nl
tel. 0297-566629
Van 9.30 - 14.30 uur

NOV

ZATERDAG
26
Verkoping overtollig museummateriaal,
Dorpshuis, Krimweg 21, 7351 AS
Hoenderloo.
info: Radiotron Hoenderloo
tel. 055-3782128
Aanvang 13.00 uur, bezichtiging vanaf
9.30 uur

DEC

ZATERDAG
10
4e NVHR ruilbeurs in sporthal
Steinheim, Wijngaardsesteeg 1, Doorn.
tel. 0343-415559
e-mail j.schuurbiers@hccnet.nl
tel. 0297-566629
Van 9.30 - 14.30 uur
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EVENEMENTENAGENDA 2004/2005
DEC

ZATERDAG
11
4e NVHR ruilbeurs in sporthal
Steinheim, Wijngaardsesteeg 1, Doorn.
tel. 0343-415559
e-mail j.schuurbiers@hccnet.nl
tel. 0297-566629
Van 9.30 - 14.30 uur

2005
FEB

ZATERDAG
12
Techno-nostalgia verzamelbeurs Oude
techniek,
De Giraf,
Van Schaikweg 9, Emmen.
tel. 0591-513223 of 0523-682537
Van 9.30 - 15.30 uur.

MAART

ZATERDAG
19
30e Landelijke vlooienmarkt Veron,
Autotron Rosmalen,
e-mail pi4shb@amsat.org
internet www.qsl.net/pi4shb
tel. 06-13561325
Van 9.00 - 15.30 uur.

Advertenties RHT
Normandielaan 45, 1966 PM Heemskerk

Dick Zijlmans
Groenelaantje 11
1815 VA Alkmaar
tel. 072-5110286

Betalingen aan: NVHR te Haarlem
Postbank 5327897, IBAN: NL19 PSTB 0005 3278 97, BIC: PSTBNL21
POSTUME ERELEDEN Ir. M.F. van Donselaar en H.C.J. Nater

Opsturen naar:

MAART

ZONDAG
20
1e NVHR ruilbeurs in sporthal
Steinheim, Wijngaardsesteeg 1, Doorn.
tel. 0343-415559
e-mail j.schuurbiers@hccnet.nl
tel. 0297-566629
Van 9.30 - 14.30 uur

APRIL

ZATERDAG
23
Radiobeurs,
Dorpshuis, Krimweg 21, 7351 AS
Hoenderloo.
info: Radiotron Hoenderloo
tel. 055-3782128.
Van 9.30 tot ca. 13.00 uur

APRIL

ZATERDAG
2
NVHR, 33e Algemene Vergadering in
sporthal Steinheim, Wijngaardsesteeg 1,
Doorn.
tel. 0343-415559
Aanvang 10.30 uur

JUNI

ZATERDAG
4
Beurs oude techniek,
Dorpsplein Hoenderloo.
info: Radiotron Hoenderloo
tel. 055-3782128.
Van 9.30 tot ca. 13.00 uur

APRIL

ZATERDAG
9
40e radioruilbeurs in ‘De Boerderij’
Tullekensmolenweg 22, Beekbergen.
inl. H. Rikkengaa
tel. 055-5061691 (tussen 19.00 en
20.00 uur)
Van 9.00 - 13.00 uur

JUNI

ZATERDAG
18
2e NVHR ruilbeurs in sporthal
Steinheim, Wijngaardsesteeg 1, Doorn.
tel. 0343-415559
e-mail j.schuurbiers@hccnet.nl
tel. 0297-566629
Van 9.30 - 14.30 uur

Vervolg op blz. 154

Kopij voor deze agenda kunt u sturen naar de redactie van het Radio Historisch Tijdschrift, Meidoornplantsoen 39, 6706 DB Wageningen
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