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Omroep Zender Museum 
Opgericht augustus 2005 

 

NIEUWSBRIEF nr. 35 januari 2017 

 

 
Vrienden van het Omroep Zender Museum, hier ligt het 

vijfendertigste nummer onze Nieuwsbrief voor u. In deze 

Nieuwsbrief het verslag van activiteiten in de afgelopen 

maanden. 

 

Nipkow 

De Duitse ingenieur Paul Nipkow bedacht de naar hem 

genoemde schijf om bewegende beelden te kunnen 

weergeven al in 1883. Hij kreeg in 1884 patent op zijn 

vinding die hij Teleskop noemde. De Nipkowschijf kan 
ook worden gebruikt in een camera zodat er een eerste 

aanzet voor televisie ontstond.  

 

 
Patent van Nipkow 

 

Nu 133 jaar na het patent komt het eind van het langst 

lopende project van het Omroep Zender Museum in zicht.  

Na de eerste plannen in 2008 om onze incomplete 

Nipkowschijf werkend te maken verwachten we dit jaar 

een prima werkende Nipkowschijf kunnen demonstreren.  

Om onze Nipkowschijf goed te kunnen testen hebben we 

op een elektronische manier een aantal testbeelden 

gemaakt. Deze testbeelden zijn opgeslagen op een MP3 
speler die de Nipkowschijf van signaal voorziet. De 

signalen staan in ongecomprimeerde vorm (WAV 

formaat) op de speler. 

 

Na lang experimenteren met de elektronica hebben we het 

geheel nu onder controle. De schijf draait aanvankelijk 

iets te snel, ingesteld met de voedingsspanning van de 

motor. De remmagneten voeren dan nog geen stroom. 

Door dan met de hand de terugkoppeling in het remcircuit 

langzaam op te voeren neemt de stroom door de 

remspoelen toe zolang de schijf sneller draait dan de 
synchronisatiepulsen in het toegevoerde beeld. Is het 

toerental synchroon dan staat het beeld in verticale 

richting stil. De remstroom houdt daarna het beeld op zijn 

plaats. Horizontaal wordt het beeld goed gezet door het 

uitleesvenster mechanisch op de juiste plaats te schuiven.  

Het geheel is redelijk stabiel. Met een ander testbeeld 

moet soms de terugkoppeling opnieuw worden ingesteld. 

Eigenlijk niet anders dan bij de eerste TV's. Ook daarvan 
moest de synchronisatie regelmatig worden bijgesteld. 

 

 

In de testopstelling 

geeft de Nipkow schijf 

al een goed beeld. 

Recht op de draaiende 

schijf staat het beeld, 

op de foto hiernaast te 

zien als een klein licht 

rechthoekje. 

 
 

 

 
Twee verschillende testbeelden. De (verticale)lijnen zijn 

duidelijk te zien. In verticale richting loopt het beeld wat 

rond, dit komt doordat de gaatjes in de schijf op een 

cirkel liggen. 

 

 

De volgende stap is nu 

het geheel mechanisch 

netjes te maken en de 

(moderne) elektronica 
onzichtbaar in te 

bouwen. Hiermee zijn 

we al een eind 

gevorderd. 

 

 

De Nipkowschijf op een nieuw gemaakt chassis. Rechts de 

koker met vergrootglas om het beeld goed te kunnen zien 
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Bezoekers 

Het afgelopen jaar 2016 was weer een succesvol jaar voor 

het Omroep Zender Museum. We mochten362 bezoekers 

ontvangen in ons museum, een fractie meer dan in 2015. 

Onder de bezoekers waren ook enkele buitenlandsers, 

waaronder een enthousiaste zendamateur uit Finland. 

Op de website keken zo'n 20 duizend bezoekers rond, 

tegen 19 duizend  in 2015. 

 

Peter Alma 

Ter gelegenheid van het honderdjarige is  bestaan van de 

Stijl is er in het Museum Arnhem van 17 december t/m 19 

maart een tentenstelling gewijd aan het werk van Peter 

Alma. Peter Alma is vooral bekend van grote 
muurschilderingen in (openbare) gebouwen. Het 

bekendste is het werk in het Amstelstation in Amsterdam. 

De muurschildering in het Nozema gebouw in 

Lopikerkapel is ook van zijn hand.  

 

 

In het boek dat 

ter gelegenheid 

van de 

tentoonstelling 

door het 

Museum 
Arnhem is 

uitgegeven is 

ook een foto 

van de 

schildering in het Nozema gebouw opgenomen. 

 

Ontvangen donaties 

Sinds de vorige Nieuwsbrief 

mochten we weer een aantal 

apparaten ontvangen. 

 

Een opvallende gift kwam van een 

bezoeker, hij bracht twee foto's van 

in september 1999 uitgezonden 
testbeelden mee. 

  
Foto's van de testbeelden van de zender Nieuw Millingen 

 

De gever van deze foto's zag destijds dat er een tekstfout 

in de naam van het zendstation stond. Hij melde dit aan 

Nozema, die snel de ontbrekende n in Millingen 

toevoegde. 
 

Alle gevers van dit materiaal nogmaals hartelijk dank. 

 

 

In de schijnwerper:   

 

Tussen antenne en aarde 

In 1921 verscheen "Nederlandse eerste geïllustreerde 
maandschrift  Astra"  In dit tijdschrift was een 

radiorubriek opgenomen die de ontwikkelingen van dit 

nieuwe medium volgde. Medio de jaren '20 werd in een 

artikel met de titel "Tusschen antenne en aarde" 

gefilosofeerd over de toekomstige ontwikkelingen op dit 

gebied. De aanleiding hiervoor was een nieuwe 

ontwikkeling van Philips op het gebied van de 

radiolampen. Tot dusver gebruikte de gloeidraad van de 

radiolampen veel stroom en gaf daarbij ook veel licht. Dit 

soort radiolampen werden 

dan ook "helgloeiers" 
genoemd. 

 

 

 

De helgloeier 

 

 

 

 

 

 

Een Philips Miniwatt 

radiolamp 

 

Door een nieuwe constructie 

kon worden volstaan met veel 

minder vermogen voor de 

gloeidraad waardoor deze ook 
praktisch geen licht meer gaf. 

Philips noemde dit de 

"Miniwatt"lamp. De naam miniwatt heeft Philips gevoerd 

tot het einde van het buizentijdperk in de radio's. 

De aanduiding radiolamp werd na de komst van de 

Miniwatt lamp ook langzamerhand vervangen door 

radiobuis. De radiolamp gaf immers bijna geen licht meer 

en de vorm veranderde van een bolletje naar een 

buisvorm. 

 

Het artikel "Tusschen antenne en aarde" staat op pagina 3 
en 4 van deze Nieuwsbrief. 

 

Nieuwsbrief  Stichting Omroep Zender Museum 
Redactie Rein Simonse 

Foto’s Rein Simonse 

Wilt u reageren?  

Mail naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl 
 

Website: www.omroepzendermuseum.nl  
 

Disclaimer:  zie website OZM 

 

mailto:nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl
http://www.omroepzendermuseum.nl/
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