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OngelwiiíeLd, en dil is meermo en
geb eken, zo rnenjgeen, zowel em

ploye, o s oLrrs der, zich de vroog
hebben qesleld, Woorom hebben
ERRES rodioloestellen loch ols lvpe_

oonduiding sleeds ,,KY mei een lum
mer? Wol beiekenl dot ioch?

Voorol die medewerkers, die noq niel
zo ong geleden in de Stokvis-íomilie
ziin opgenoÍren en ook voor velen
onzer ofnemers zowe os vooí Porii
culieren is de oonduiding von b.v. KY

4óó gewoonliik een Íoodsel.

Hel is dooÍom, dol ik mli er ioe heb
gezei, u eens fe veíholen, hoe deze
oond!iding eigenliik is onlsÍoon, woor'
voor w;i moeien Terug goon 1o1 de
rlid, dor Rodio nog betrellel il' in de
linderschoenen stond, een iiid, loen
s echis weinig firmo's coÍnplele Íodio-
ioestellen leverden ên de zelÍbouw

Het groolsïe deel von de omzel von
onze Afd. Rodio besïond ïoen don
ook uil de levering von Íodio_onder-
delen. Echter, ook in die iiid, dot wos

omstreeks 1924, bracht ERRÊS reeds

complete loestêllen in de hondel.

Deze ioeslellen werden nog niel oon
de lopende bond gemooki en droe_
gen nieï meêr don een gewone leiier,
zools ERRES A, ERRES B, enz. líenige
oudere employé zol zich nog de
ERRES Z heÍinneren, wooÍvon eí víii
vee , ook oon hei PeÍsoneel, ziin
ge everd.

Dil woren o le ioesielen, vooÍzien von
een uilrusiing zools occu, onodebol-
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ïeíii llcrter vêrvangen door een z.g.
p ooisl roomopporooll, negotieve-roos-
iersponningboilerii en een Iosse luid_

spreker. We een groot veÍschil rnel

onze moderne KY 4óó!

Hoewel wij in het algemeen met onze
ioesïe len voor diê tlid oordio succes
hodden, bleek ïoch we de ERRES K
heï nreesï in lrek ie ziin. Dit wos een
loesiel in rnohonie'koslie mei schuln
opsïoonde ebonieien frónlp ooï, uii-
geÍus1 met vier larnper, die op de
fronïplool stonden, uiïwisselborespoe'
len, die in een doos von iien stuks
opoÍ werden biigeieveÍd, en een luid-
spreker.

lnderdood werd met dii ioesïe von
die sloTions, die loen in de oether
woíen, een zeer goêde onlvongsl
verkregen- lk kcln mli nog ovonden
herinneren, d01, wonneer ieis biizon-
ders weÍd !iigezonden, b.v. een ge-
hele opero of operelte, wii ollen mel
kennissen en fomjlie om de Siering
luidspreker geschoord zoiên.

Kori nodien werd de {obriccge von
onze ERRES'ioestellen oon v- d. Heem
{heï wos ioen nog v. d. Heem &
B oemsmo) ovêrgedrogen. Deze Íiír.o
is loen voor ons de vervoordiging von
ERRES"loeste len ïer hond goon

Omdot de ERRES K een succes wos,
werd dit model in de êersle serie
opgenomen, zij hei in een mooiere
uitvoering. Dê ebonielen fronlploal
werd door eikenhoul vervongen en

ook het kosïie zelf werd in deze houl
soort geleverd. Doornoost brochlen
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wii loen, vooÍÍbouwende oP ERRES K

de modellen ERRES KP {K-Populoir),
KC lK-CoÍfreÍ], KR (K mêl Roomanlen'

Ook deze serie sloeg in en ioen wii
het jooí daorop meï hel eersle loesle
uilkwomen, hetwelk zonder meer op
het lichtnel kon worden oongesloten,
dr-rs zonder de norigheden con occu
en onodebolierii verbonden, werd dil
loeslel, oÍndol hei in êen iizeren kos11e

werd geleverd, (zeer oneerbiedig hod
hel o spoedig de noom von ,,brood_
irommel") ERRES KY ldus K-iizer) ge'

Hei succes, dol wii mef dit toesïel
hodden, wos, voor die liid, buiïen'
eewoon en hel sprêel.t vonzelÍ, doï
i" de 'oloende nie!wê seÍiê toeíellen
ook dê E"RRES KY weer werd opgeno-
rnen, echler in een nieuw gewood.

De ,,broodirommel" wos vervollen en

hiervooÍ in de pJoois wos heï in een
keurig eiken kosiie gesïoken. Dit loe'
slel weÍd KY E ldus KY eikenl ge-

Deze soori cronduiding mel lellers wos
noluur iik niel vol ie houden en in hel
volgende seizoen, ioen ERRES weder_
om een nieuwe serie, sieeds moor
beler en verbelerd, brocht, werd de
oonduiding KY behouden, echler ge
volgd door een-nummer. Deze serle
beslond ïoen uii de numr.ers KY 103,

KY 104, enz.

Elk iooÍ dooroon volgend werdên
nummers von de lien hoqeÍe nummers
gebruikl, ioldoi wii len looïsie oon

hel nurnmer KY 198 toe woren. Dit
wcrs in het nolcor 1940.

Voor lndiè, woorheen inmiddels even-
eens elk ioor behoorliike kwonliieiien
ËRRES-loesielên werden verzonden.
werden de ERRESJoesiellen genum-
merd KY 200 enz., zodoï wij voor de
Hollandse morkt op een ondere num'
meíing moesten overgqon.

Besloien is loen, in de 400 le bêqinnen
en we mei KY 415, KY 416. KY 417

en KY 4lB. HieÍmede werd Íevens
bereikt, dot in hei lype'nummer ïhons
ook heï ioaÍol is verwerki, woorin
deze toeslellen voor hel eersl op de
morkl veíschiinen, ierwiil het loolsle
numrner de príisklosse oonduidl.

t!.4et de KY 415 kwomen wii nomeliik
in l94l uil. Dil woren de looÍste mo-
dellel, in de oorlog geLeverd, zodot,
toen in 1945 de eersle ERRES loesiêl-
len {íeeds in Ocioberl) verschenen,
dt K\ 457 werd geheien, iêrwii d€
loestellen, die ver eden ioor, dus ir
194ó, Á de hondel kwomen, de num-
mers KY 4ó5 en KY 4óó droegen. Het
prochiige loesïel, wooÍmede wii nu
ziin uitgekomen, dus in 1947, droogi
hei nummer KY 477.

Hiermede is de oorsprong von,,KY"
verklqord, en zooJs u ziei, heeÍt de
ERRES-stomboom, voor een rodio'toe-
siel, een respeciobele ouderdom, zo-
dot ,,KY' feileliik een odelliike l;tel
is le noemen. Niel vele merken rodio-
loeíellen kunnen op een dergeliike
hiíorie ïerLig zien en zii drcgen don
ook gewoonlijk moor burgerliike
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