
Bouw een antieke televisie om tot fotolijstje

J A A P  M E I J E R S

AL DIE DIGITALE FOTO’S 
EN VIDEO’S DIE JE NOOIT 
BEKIJKT … EIGENLIJK ZOU 
IEDEREEN EEN DIGITAAL 
FOTOLIJSTJE MOETEN HEB-
BEN! MAAR DIE ZIJN VAAK 
LELIJK, MET TE KLEINE 
SCHERMPJES EN EEN VEEL 
TE BREDE ZWARTE RAND, 
WAARDOOR FOTO’S ER-
UITZIEN ALS ROUWADVER-
TENTIES. DAT KAN BETER. 
WE MAKEN MET EEN OUDE 
ZWART/WIT-TELEVISIE, EEN 
TWEEDEHANDS MONITOR 
EN EEN RASPBERRY PI EEN 
PRACHTIGE BLIKVANGER.

DIY
BOODSCHAPPENLIJSTJE

  Oude televisie die er gaaf uitziet;
  Vierkante lcd-monitor met kabels
  Raspberry Pi met 5V-voeding en 
sd-kaartje (€ 57, www.sossolutions.nl);
  Hdmi/vga-converter (ongeveer € 6 op 
eBay);
  Wago-kabelklemmen met drie poorten 
(25 cent per stuk);
  Bevestigingsmateriaal zoals stukjes 
hout, tiewraps, ducttape en houtlijm.

Als je een passe-partout tegen de monitor 
wilt plakken, heb je zwart of lichtgrijs 
karton nodig dat je snijdt met een 
 stanleymes.

EEN GESCHIKT FRAME 
VOOR HET FOTOLIJSTJE

Er zijn in winkels of op web-
winkels ook wel grote digitale 
fotolijstjes te krijgen, maar die 
zijn meteen weer zo prijzig. Een 
beetje ‘slimline’-model met een 
redelijke resolutie kost al snel 
80 euro. Het duurste model op 
Bol.com kost maar liefst 1.150 
euro. Voor dat geld zou je denken 
dat er heel lekkere espresso uit 
komt, maar het is gewoon een 
peperdure 43inch-monitor met 
een lijst eromheen. Zeker als 
je goedkoop een mooie oude 
televisie weet te vinden en nog 
een oude monitor hebt liggen, 
is het mogelijk om voor minder 
dan 100 euro een mediaspeler 
te bouwen die groter, mooier en 
veelzijdiger is dan wat je in de 
winkel kunt krijgen.
Om onze foto’s te laten zien in 
een frame dat er van zichzelf ook 
al gaaf uitziet, zoeken we een 
mooie antieke tv, liefst één die 
het niet meer doet, want anders 
is het zonde. Oude televisies zijn 
nog wel te krijgen. Misschien heb 
je nog grootouders die een oude 
Philips op zolder hebben staan, 
maar je komt ze ook wel tegen 
op Marktplaats en in kring-
loopwinkels. Wat het ook een 
geschikt pronkstuk zou maken, 
is een oude iMac bijvoorbeeld, of 
een mooie schilderijlijst.

WEGHALEN WAT JE NIET 
NODIG HEBT

Nog een voordeel van die oude apparaten is 
dat ze zo makkelijk uit elkaar zijn te halen. 
Moderne apparaten zi!en vast met eentoerige 
schroeven en vastgelijmde plastic onderdelen, 
en zijn daardoor amper open te krijgen. Televi-
sies en radio’s uit de jaren vij"ig en zestig zijn 
zo gemaakt dat een reparateur overal makke-
lijk bij kon. Om de beeldbuis en alle overige 
elektronica uit de kast te halen, is meestal niet 
meer nodig dan vier schroeven losmaken.
De elektronenbuizen uit onze Philips-televisie 
uit 1958 gooien we niet zomaar weg. Dat doe je 
nou eenmaal niet met zulke mooie oude elek-
tronica. Er zijn mensen die de beeldbuizen ge-
bruiken om lampen van te maken, en de klei-

BOUW EEN
ANTIEKE TV
OM TOT 
FOTOLIJSTJE

De beeldbuis ontladen
Als de tv onlangs nog aan is geweest, zorg 
dan dat je de beeldbuis goed en veilig 
ontlaadt, zeker als je later nog verder wilt 
knutselen met de oude elektronica. In het 
beeldscherm kan immers nog een flinke 
stoot energie zitten waar je een flinke 
oplawaai van kunt krijgen. Ontladen doe je 
door een ijzerdraadje vast te maken tussen 
een grote schroevendraaier en een radiator 
van je verwarming. Op de beeldbuis zit een 
rubberen dop met een kabel eraan. Door de 
schroevendraaier met het draad eraan vast 
eronder te steken, verbind je de metalen 
delen even met de aarde en kun je daarna 
veilig verder.
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nere spullen zijn nog gewild bij hobbyisten die 
oude elektronica repareren. Je kunt zulke spul-
len het beste aanbieden via Marktplaats.nl of 
op www.gloeidraad.nl/ radioforum. Het leuke 
van die oude onderdelen is dat er nog echt 
‘Made in Holland’ op staat.
Wat je zelf overhoudt, is de kast, het achterpa-
neel, de onderkant, het glas aan de voorkant, de 
kunststofl ijst erachter, eventuele knoppen en 
de speakergrill aan de zijkant. Wat ook nu! ig is 
om te bewaren, zijn de schroeven en eventu-
eel draadeind en ijzeren hoekjes waarmee de 
beeldbuis vastzat. Die kun je zo gebruiken om 
de monitor in de kast vast te ze! en.

SCHOONMAKEN
Het schoonmaken van de kast is een 

fl inke klus. Niet zo vreemd aangezien de kast 

misschien wel voor het eerst in 
zestig jaar open is. In die tijd kan 
een boel stof zich ophopen, de 
knoppen zijn misschien ve! ig 
en het glas is nog maar half 
doorzichtig. Met wat glassex 
en allesreinigerdoekjes kom je 
gelukkig een heel eind. Leg hem 
voor het schoonmaken (en voor 
de volgende stappen) op een 
deken, zodat hij op je werkbank 
geen nieuwe krassen oploopt.
Ook de computermonitor maak 
je nu schoon; als hij eenmaal in 
de tv zit gaat dat immers niet 
meer. Even goed schoonmaken 
met schermreiniger en een mi-
crovezeldoekje is nodig omdat we 

een tweedehands monitor gebruiken. Prima 
voor dit doel, omdat je toch niet al te dicht 
op deze tv zit en je er niet mee gaat gamen. 
Eentje met een niet al te beperkte kijkhoek is 
wel pre! ig voor dit project. Geschikte tweede-
hands monitoren zijn overal te krijgen voor 
een prikkie, aangezien iedereen zijn 15-, 17- en 
19inch-computermonitoren aan het vervan-
gen is door grote glimmende breedbeeld-
exemplaren. Wij hebben juist een vierkante 
monitor nodig, want breedbeeldschermen 
passen niet in oude televisiekasten.

DE MONITOR DEMONTEREN
Begin met het losschroeven van de 

voet (meestal zit die vast met vier schroeven 
aan de achterkant van het scherm). Zonder 
zijn plastic behuizing past de monitor ook 
een stuk makkelijker in de televisiekast. Die 
kun je er vrij gemakkelijk af wrikken door 
een grote schroevendraaier in de groef aan 
de zijkanten te ze! en en dan te draaien. Het 
beeldscherm zelf kun je eigenlijk niet be-
schadigen zo, maar let wel op dat je niet het 
kleine printplaatje aan de onderkant eraf 
trekt. Als je dat netjes losmaakt en met wat 
duc! ape aan de achterkant van de monitor 

 Philips-televisie uit 1958, model 17TX 210A.

 Lichte krasjes en vuil maak je schoon, diepe krassen kun je opvullen (zie kader).

 Originele buizenversterkers van Philips, ‘made in Holland’.

Krassen op de monitor 
verwijderen
Mochten er op je tweedehands 
computermonitor krassen zitten, 
dan zijn er wel trucjes om die 
onzichtbaar te maken. Vreemd 
genoeg helpt het om vaseline 
of zelfs tandpasta in de kras te 
wrijven. Daardoor vul je hem op, 
zodat hij minder zichtbaar is. 
Breng het aan (niet te weinig) 
en wrijf het in een draaiende 
beweging uit over de kras. Met 
een doekje veeg je het meeste 
er weer vanaf, waarna je heel 
zachtjes de resterende vlek 
wegwrijft, waarbij je natuurlijk 
zorgt dat je het materiaal niet 
weer uit de kras duwt.
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plakt, kun je later gewoon nog de knoppen 
bedienen om bijvoorbeeld de helderheid in 
te stellen. Plak ook wat plakband aan de ach-
terkant van het printplaatje, om kortsluiting 
via de metalen achterkant van de monitor te 
voorkomen.

EEN PASSEND PASSE-PARTOUT 
MAKEN

Het mooiste is het als je een monitor hebt 
die de kast goed vult, zodat je foto’s ook het 
hele beeld goed vullen. Als je een wat kleinere 
monitor hebt waarvan je nog net de rechte 
randen kunt zien achter de ovalen omlijs-
ting, dan kun je hem visueel wat beter laten 
aansluiten met een passe-partout. Het pdf-be-
stand met het ontwerp dat wij gebruikten, 
kun je downloaden op de site van PCM via 
www.tiny.cc/diylijst.

Het ontwerp maakten we 
door een foto van de tv over te 
trekken in Illustrator. Met dat 
bestand kun je de passe-partout 
uitsnijden uit een stuk karton 
met een lasersnijder bij het 
Fablab bij je in de buurt. Je kunt 
ook zelf een passe-partout uit-
snijden met een stanleymes.
Het karton plak je vast op de 
monitor met lijm of, als je geen 
lijm op je scherm wil smeren, 
met duc!ape. Je zou ook een 
vinylsticker kunnen maken met 
een vinylsnijder, maar het is best 
lastig om zo’n sticker zonder 
bubbels op de monitor geplakt 
te krijgen. Het enige wat je wel 
blij" houden is dat er wat ruimte 

zit tussen de pla!e monitor en de originele, 
bolle omlijsting, maar vanaf anderhalve 
meter zie je dat al niet meer.

DE MONITOR VASTZETTEN
De monitor zet je met wat blokjes 

hout goed op zijn plek achter de lijst. Dit is 
een kwestie van proberen. Eerst bepaal je de 
hoogte, en als die klopt schuif je de monitor 
naar de juiste horizontale positie. Als het 
er van de voorkant goed uitziet, zet je de 
monitor vast met metalen hoekjes die je 
vastschroe" op het hout.
Dan moet je nog zorgen dat de monitor niet 
achterover kan vallen in de kast. De manier 
waarop in sommige oude tv’s de beeldbuis 
is vastgezet, is gewoon kunstig. Het zware 
scherm rust op het stalen frame van de tv. Hij 
wordt op zijn plek gehouden door een meta-
len band die eromheen is gespannen. Twee 
stukken draadeind bovenin de kast duwen 
met vleugelmoeren tegen die band, zodat de 
beeldbuis goed tegen de voorkant geklemd 
zit. Een elegante oplossing die je ook kunt 
gebruiken om de monitor vast te ze!en. Het 
draadeind houd je op zijn plek met metalen 
hoekjes die tegen de monitor aandrukken. 
Door moeren aan beide uiteinden van elk 
draadeind naar buiten te draaien, komt alles 
muurvast te zi!en.
Als de beeldbuis in jouw tv op een andere 
manier vastzat, kun je de monitor waar-
schijnlijk ook wel afdoende vastklemmen 
achter een blokje hout dat je vastlijmt op het 
plafond van je tv-kast.

NIKS IN DE KAST LATEN 
SLINGEREN

Als de monitor een tijdje aanstaat, zul je 
merken dat hij behoorlijk warm wordt. Geen 
zorgen, dat is altijd zo. Je merkt het alleen 

ZORG DAT DE MONITOR
NIET ACHTEROVER KAN 
VALLEN IN DE KAST

 Wat je overhoudt na flink schroeven en 

schoonmaken.

 Plak alleen tape op de hoeken, anders zie 

je het alsnog aan de voorkant.
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normaal niet door de plastic rand en omdat 
je doorgaans nou eenmaal niet aan je moni-
tor zit. Geen probleem dus, zolang je maar 
zorgt dat hij wel zijn warmte goed kwijt kan. 
Het is dus beter om de overige apparatuur 
niet achterop de monitor vast te maken – ook 
al zi!en daar nog die handige gaten met 
schroefdraad voor de monitorstandaard.
Lijm liever een houten plankje vast op 
de bodem van de tv-kast, wederom met 
houtlijm. Daar kun je de Raspberry Pi en 
de andere onderdelen op vastmaken. In de 
Raspberry Pi zitten vier gaten. Je kunt daar 
kleine schroefjes doorheen schroeven (niet 
te hard aandraaien, anders kun je het bordje 
beschadigen). Wat ook kan, is gaten boren 
in het hout, en er tiewraps doorheen te 
halen. Op die manier zet je ook de kabels en 
de voeding voor de Pi netjes vast, zodat ze 
niet door de kast slingeren. Als jouw tv een 
draaiknop aan de zijkant heeft, kun je die 
met een extra stukje hout ook vastzetten op 
dat plankje.

zijn veel handiger. Met elke klem verbind je 
een draadje uit de kabel naar het lichtnet, een 
draadje van de adapter en een draadje dat 
naar de monitor gaat met elkaar. Trek steeds 
even aan de kabel in de klem, zodat je weet 
dat hij goed vastzit. Zo splits je de stroom 
uit het lichtnet snel en veilig. Nu kun je alles 
aansluiten: vga-kabel, de converter, de Pi en 
de stroomkabels.

SOFTWARE OM VAN DE TV EEN 
MEDIASPELER TE MAKEN

Welke so"ware je kiest voor in je tv, hangt af 
van wat je pre!ig vindt en hoe je wilt dat hij 
uiteindelijk werkt. Een mediaspeler als OSMC 
is het makkelijkst.
Als je een Python-script met de naam 
autoexec.py in de map /home/osmc/.kodi/
userdata/ neerzet, dan voert OSMC dat script 
uit bij het opstarten. Op die manier kun je 
zorgen dat het digitale fotolijstje in de tv 
meteen begint met een willekeurige diashow 
van de foto’s in je fotomap.

ELEKTRICITEIT VOOR 
DE MONITOR EN DE PI

In onze tv zijn er twee appara-
ten die spanning nodig hebben: 
de monitor en de Raspberry Pi. 
Maar twee stroomkabels voor 
één televisie is wat onhandig, dus 
dat doen we anders.
Neem de stroomkabel van de 
monitor en knip die doormidden. 
Strip beide uiteinden. Maak 
vervolgens de adapter van de 
Raspberry Pi open. Ook die kun 
je meestal wel openwrikken met 
een schroevendraaier. Met een 
tangetje knip je de twee draadjes 
door die vastzi!en aan de eigen-
lijke stekker. Met de striptang 
haal je daar ook weer een stukje 
isolatie af. Je kunt kroonsteentjes 
of AMP-klemmen gebruiken om 
de kabels met elkaar te verbin-
den, maar Wago-kabelklemmen 

Fabrieksfoutje?
De ronde draaiknoppen op oude televisies 
hebben een gek trekje. Op de ronde knop 
waarmee onze ouders en grootouders 
schakelden tussen de verschillende tele-
visiekanalen ontbreekt kanaal 1! Waarom 
begint de schaal met kanaal 2 en komt 
na ‘12’ niet ‘1’?? Het antwoord ligt in de 
televisiegeschiedenis. Na de eerste expe-
rimentele fase van televisie-uitzendingen, 
met nogal wat getouwtrek over frequen-
ties, werd in 1948 besloten om kanaal 1 
te schrappen, omdat op de bijbehorende 
frequenties ruimte gemaakt moest worden 
voor FM-radio. De Amerikaanse Federal 
Communications Commission (FCC) besloot 
bij die herziening de kanalen niet opnieuw 
te nummeren, zodat kanaal 1 niet meer op 
de knoppen werd gezet.

 Met een 

stukje 

draadeind 

en een 

paar 

vleugel-

moeren zit 

de monitor 

muurvast 

in de kast.

 Lijm het plankje vast met houtlijm. Om het goed te laten hechten zet je er de eerste tien minuten 

even flink wat gewicht op.
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Maak het script aan door het te openen met 
nano /home/osmc/.kodi/userdata/.
Typ onderstaande vervolgens in dat bestand:

  import xbmc
  import time
  fotodir = "/home/osmc/mijnfotos"
  testbeeld = "/home/osmc/.kodi/userda 
ta/testbeeld/testbeeld.png"

  # bij het opstarten laten we eerst 10 
seconden het testbeeld zien

  xbmc.executebuiltin("XBMC.ShowPicture 
(" + testbeeld + ")")

  xbmc.executebuiltin("Action(Full 
screen)")

  time.sleep(10)

  xbmc.executebuiltin(''.join(['Notifica 
tion("Foto\'s","Mijn foto\'s ",5000)']))

  xbmc.executebuiltin('xbmc.SlideShow("' 
+ fotodir + '", [random])')

  xbmc.executebuiltin("Action(Full 
screen)")

Sluit het scherm af met Ctrl+X.

FOTO’S UPLOADEN
In de nieuwste Raspberry Pi zit een 

wifi-antenne ingebouwd en dat is wel zo mak-
kelijk. Als je eenmaal met een toetsenbord via 
My OSCM / Network / Wireless verbinding 

hebt gemaakt met je thuisnet-
werk, hoef je daarna nooit meer 
de tv open te maken om so!ware 
en instellingen te veranderen. 
Ook kun je via een gedeelde net-
werkmap gemakkelijk de foto’s 
op je tv beheren.
Om een netwerkmap aan te 
maken in OSMC, ga je naar My 
OSMC / App Store / Samba 
(SMB) Server. Klik op Install en 
daarna Apply. Het installeren 
duurt even, maar als hij klaar is 
zie je direct de netwerkmap op 
je laptop of desktopcomputer. 
Als je daarop het lokale netwerk 
verkent, kun je verbinding maken 
door eerst op de verbonden 
computer te dubbelklikken (wij 
noemden hem ‘pcmtv’) en dan op 
de thuismap ‘osmc’. Maak daarin 
om te beginnen een fotomap 
‘mijnfotos’ aan en kopieer daar 
foto’s naartoe. Als je een sd-kaart-
je gebruikt van 8 of 16 GB dan 
heb je meer dan genoeg ruimte 
om heel veel verschillende foto’s 
te laten zien. Herstart OSMC 
en je zult zien dat hij een paar 
seconden na het opstarten je 
diavoorstelling inzet.

DE TV AUTOMATISCH AAN- EN 
UITZETTEN

Het is een beetje overdreven om de tv de hele 
dag aan te laten staan. Als je in bed ligt of 
de deur uitgaat, mag de tv wel stoppen met 
foto’s afspelen. Er zijn een paar manieren om 
de tv te laten snappen dat hij wel uit kan; één 
ervan is een kleine pir-sensor die het merkt 
als er een tijd lang niemand in de kamer is. 
Met een script houd je in de gaten of het bij-
voorbeeld langer dan twintig minuten gele-
den is dat er beweging werd gedetecteerd, en 
als dat zo is dan zet je de monitor uit. De Pi 
zelf hoef je niet helemaal af te sluiten, want 
die verbruikt lang niet zo veel energie als 
de monitor. Die kan dan in de gaten blijven 
houden of er opnieuw iets beweegt volgens 
de sensor, om de monitor dan weer aan te 
ze"en. Hoe je dat aanpakt lees je op www.
tiny.cc/bewsens. Zo’n sensor hoe! maar zes 
euro te kosten.
De simpelste oplossing is de monitor gewoon 
steeds uitschakelen om middernacht, en de 
Pi te herstarten als je je tv weer aan het werk 
wilt ze"en. Dat is makkelijk voor elkaar te 
krijgen met een paar cronjobs. Crontab is 
niet standaard geïnstalleerd op OSMC, dus 
dat moet je zelf doen:

  sudo apt-get update && sudo apt-get 
install -y cron

Vervolgens open je het crontab-bestand met 

 De geelgroene aardekabel zit hier ook in 

een kabelklem, om te zorgen dat hij geen 

contact kan maken met de andere draden. 

Je kunt hem ook afplakken met isolatietape.

 Vooraf je monitor testen kan nooit kwaad. Let erop dat hij op de 

hoogste helderheid en contrast staat ingesteld, en op een resolutie 

van 1280 × 1024.
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sudo crontab -e en vervolgens voeg je dit 
onderaan toe:

  0 23 * * * systemctl stop mediacenter 
# ’s avonds OSMC afsluiten

  2 23 * * * /opt/vc/bin/tvservice -o 
# de HDMI-output uitzetten zodat de 

monitor uitgaat

  0 15 * * * /usr/bin/sudo /sbin/reboot 
# de volgende middag de Pi herstarten

Start wel OSMC ten minste één keer op met 
internetverbinding, zodat de systeemtijd up 
to date is, anders heb je hier niks aan.

MEER DAN ALLEEN FOTO’S
Aangezien in je mooie televisie nu een 

minicomputer huist, kun je er nog veel meer 
mee doen. Af en toe Buienradar laten zien, of 
een spelletje erop spelen. Verder kun je ook 
speakers aansluiten en met een afstands-
bediening het geheel dienst laten doen als 
muziekinstallatie. Echt fi lms of tv kijken kan 
ook; de Raspberry Pi speelt immers zonder 
problemen full hd af. Toch zullen de meeste 
mensen daarvoor liever hun grote fl atscreen 
voor gebruiken. Je kunt je foto’s natuurlijk 
wel afwisselen met video’s, maar dan moet je 
wel het script een beetje aanpassen. OSMC 
gee!  namelijk niet uit zichzelf foto’s en vi-
deo’s door elkaar weer. Om video’s af te spelen 
gebruik je in plaats van de regel met ‘xbmc.
SlideShow’ het volgende:

  xbmc.executebuiltin('xbmc.PlayMedia
("' + videodir + '","isdir")')

  xbmc.executebuiltin('xbmc.PlayerCon
trol(repeatall)')

Daarin is videodir dus een map 
gevuld met fi lmpjes. Je kunt daar 
video’s uit je mobiel in ze" en of 
meer decoratieve achtergrond-
video’s. Misschien is het wat af-

gezaagd, maar op YouTube zijn er genoeg uren 
durende video’s te vinden van een brandend 
haardvuur of tropische vissen in een aquari-
um. Wat je er ook op zet ... in dit zelfgebouwde 
fotolijstje maakt het in ieder geval indruk. 

Aan-uitschakelaar voor de Pi
Nog een alternatief is één van de knoppen van de televisie dienst te laten doen als aan-uitknop. 
Eenvoudig is dat niet, omdat je een circuit nodig hebt dat in plaats van domweg de stroom  te 
 onderbreken, de Pi even de kans geeft netjes af te sluiten (ineens alles uitzetten is niet goed 
voor je sd-kaartje). De schakeling moet wél weer de stroom kunnen inschakelen als je de Pi 
opnieuw wilt starten. Hoe je dat maakt, lees je op www.tiny.cc/aanuit.

 De tv als gedeelde net-

werkmap op een Mac.
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