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VOOROORLOGSE TOESTETTEN VAN HET
MERK ERRES
DEEL 2

In de reeks artikeler oler vooÍoorlogse Nederlandse 
'ner-kcn kwamen iniusen hetgrootste merk, Philips,een à.ntal

kleinere merkeD, het tocÍel 
^"SI:4, 

het mcÍk Aetherkruiser
cD de fabrikant lvaldoÍp aàn de orde.
In het eerste dcel lan dit rrtikel werd Erres als fabrikant
en àls meÍkbesproker Verder werd een anallse gcpíesen-
teerd vaD vooroorlogse [rres-toestellcn, aàn dc hànd van
verzaDelde gegercns in aÍchielen en verzaneliryen.

Indeel l is aaDsegeven dat een !àn de opvÀlleÍde rerschil-
lcn tusscndeKYl0Ten KYl0Sdeverdiepiryin het front is
a.hter de rfÍemschalen bij de KYl08, welke bij de KYl07

Hiercnder volgt het h\re.le decl van hct artikcl.

EXPORT NAAR BELGIË
tlelgië 1vas, naaÍ Nededands Indiè, een bclaógrijke exporL
beÍe .lingran Erres toestellen.
?,oaLs ik Liccl t op*nctkt, .it,t cnkcle typ.s cxchsrí roót B.lgië
gclloted, dhàerc rypet vtrc hot za,'e|àe Nederlnndse dls rle

Bclgischc n*Íbest.h1d.

PhnDnrs verkoop (6 okrobcr 1934)
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TYPIPLAAIJ[S EN SERIENUMMERAÁNDUIDINGEN
De oudste ErÍcs tocstcllcn rijr niet.ltijd voorzieD mn type
plrr -' i e , .e ie", ,, , e ór' LL /,g ,r 

'. 
r

voor roleÍ ik heb kunnen achterhalen is een randujding van
hcl lyte pàs lanafdc KYll6 tevirden.
Bt de KY103 en 104 n hcL serienummer op de bodem van
de k.st gesteDip€ld. Bt de KYl05, 106, 107, 108, 109, lll en
Itl is dit nummer in een pl.atje ingeslágen, dàt door een

langseryige opening nr h.t chassis zichtbaar is. llen bijzon-
der tFctlaatje met q?e aanduidirg en serienumner vinden
\vc biide KYl16, l17, 119, 120 en 129.IIet is als eeD soort
stempel .angebràcht bolcn op dc aístencondensator en dus
p.s zi.litbaar n. het wegDemen vàn dc lchlerwand. Op een
exernplaarvan de i(Y121is olerigens ook zo n siempelaànge
r,^Têr r, 

'. 
-lJ 14r J( i',u 'g" her .) ne er \erier.Lrn-

mer len KYi2l $'.s \oorzien lin een ícnpel mct àllen de
typc àdrduidnlg cn hct serienurnmer

Dthn.t J t."t ?. ..t t. " d. K\ t 07

C.n.rrDr/dr.,ir,rr,,Lr Kl.Tili.n Kl.J0l

D.tr rl op Jtuntp. ".tl 
t. tL K\'108.
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lanJlKYlTs tol c. Íct KY.ll8 /ii. uilsluitc.d un nódrl 1

ollulrukt lvqnndttt rt dl:tt,1d,rhN o
(K\ l l6,l 17,1 19,)20.r 149)

vanaf iret t,vpe (Y126 zjjn de toest€lletr loorzien van rne.

talen $irepliatjls. Hicrd. heb ik 4 rerschillendc nodcilcn
arngctoll€n. Het door mij lrodcl I gc.ocÍd. ttpeplà.tje js

een rnetalen phatjc (artil(clnuntuer GKó95090) er toont de

Daan R,\DIO STOK\iiS. Il heb a.DNiiriDgc. dàl dit Plaxt
je gebruikt js voor de q.pes KYl29 en (Y130 trit de pedode
1929/1910, loor zovcr dic bcstcnd $'rreD voor de llclgisclic

Nlodcl 2 i5 ook .r. etalen piiatje (irtikcl.unnncr
GK6950E0), nlanrdàn met.le niam l,RRllS RADIO,.n ngc
btuiki !'oor de rypes KYt26 tot en nrct KYl59.
N.B.: voordetlpes KY129 zijn dus t\\cc ho.tell€n q?epl.it
jes toegeraÍ (hct nctàlcn pletje en het ofgedNktc |lratjc)

\àn.fhet type KYl65 ricn wc inodel 3. D.L hoLdt gcbNjkt
tot en met KYi77. Dc làrlstc t.rpes KYl75, 176 en 177 hcbbcn
wcl alccn o!cÍh! net het tvp€pla.tje \olgens inodcl4. Dc
o!d.g ljgt tusen serienunnneÁ '1975.n 5209 (KYl75), tLE

scn 1956 cn i54l (KYi7ó) er tuseD 1163 en 1599 (KYl77).

Na d. bclrijdmg is c. ofnicu\L een lemndering /ichrbiar in
de toeg€prstc llpeplttaLjcs. Hct ddrr nog korlc lijd locgctlíe
mod.l '1 irordt verlangcn door het rietrile model 5 lret lret
loso Qn dc librik.nt ri. d. krcstellen, vin der Ucem.

LICENTIEPLAATJES
In eexiere aÍikeleD uit deze s€rie is .l kort aaDgegelen dit
l']hiliF unaloDgcrccr l9l0 ran ndiof.brikinten iD Ncder
ldd eeD vergocding eNlc roor hct gcbruik u.7ijn octtuó,etr.
Zorl\ hicrbolen bes.lue!.D, \rs PhilDs ir d€ periode t9i0
1935 mede cigcnrrr lan \'Jn dcr He.m. lI dc aaDdcclbou
Jc(orereen konÍ i!às o.d. bcfarld dat \ an d., Hccn roo. de

bourL vin ridiotoeíell€n ldn .lle Philips octrooien gebruik
mocht nrakeD, zonderd.t dair\ooree! vergoedng verschul
digd \is. In dc gcnocnidc rcriodc zien \'. diD oolt slcchts
bij uitzond€rjng lret gebruik !.n Ph,lips I'centiepiidtjes op
tirrcs tocstcllcn. Àlicc! bij de tltes ian I(Yl0l kÍ cn Drct

IiY107 trellen \e, om loor n,jonduidclijkc Ícdcncn, rclàticl
v.rk li.cnrieph.tj€s rin.

ln.,ri.rrrd,! ol,.rf f,rA (j 1/'-i it )910 ,t h.t nry!.r:t( trl.t
,r í.r,rd.sr,r,/! !.rd/,,./.r ln ll\, litt,t n\'oi.nlr\ b.Lttltt rv
nd, niit,.r td$rclt,,s,Í 1 pkrr.j..., tte.Jlrdlanap hd.lr.:
sjs.r htB tl&rti..i dt biMdrtu,r d? dc tuÍddrscr,ndÍ

Lr 1915 lreedt Philits echter uit rk rdndeelhouder vxD Vin
dcr Hecn. I. dc nicuNc samcn$'.rkiDgsorc,ccnkomí ldn
Philips met Vrn .ler He€n en Srok!'is r!n $'ederzijdse rech
t€! en r!ryrlichtinge! vastgel€gd. Ee! van de bepaliDgen is dat
vd dc, Hccm en Skt(ris ook Du lLeer zoDder betahrg ldn
dc Philgs ochooicn gcbtuik iiogcn .ulcn, màar.làt \cl de

De hoogste serieDuDrneb lan hct L)pe

zijr uitgcvocrd mct Lypcplààtje model1.
KYl75, 176 en 177

t32



RÀD]O HISTORISCH TI]DSCHRIIT NUMNIER I38 3 2011

regels nageleefd moetcn irordcn die voor àlle licentjenemeF
gelden rond het gebruiklin li.entietlaatjes eD de aanlcgÉn
een registerran in licentie gebouwdc toestellen.
Op de door rcrzamelaaÍs aangemelde Erres toestellen zit-
ten vanaf onge\rer l93s dan ook lriji\€l zonder uitTonde-
ring trlee Phjlips licentiephatjes. Het plaatje nct de letter A
zit aaD de achterkant op hct chassis eó het B pláatje is aan de

bnrncnkant op de kaÍ àangebracht. Zo.k in een eerder arti-
kel besproken, e€rd dezellde praktijk tocgeprí bij Aether
kruiser-toestellen, die ook door Van der Heen (volgels een

Erres ontqdp) $rrden gebouwd.
Het in de ljcentieplaatjes ingeponste ctlèr corcspondeeÍt
met hetaantal radiolinpen in het toestel.
Een blzondere obseÍvatie bij Erres toeÍellen is dat de h{ee
laàtste ciiiè6 van het serienummeren licentienummeÍ aan e1-

kaar gelijk zijn. Dit feDoneen, maar ook andeÍe brzonder
heden over licentieplaatjes (en radio ociroojeD en licenriet,
zullen in een apart artikel in eeD laler nunnncr bcschreven

MATCHES
Bij l3 lan de bijDa s00 aangenelde Enes'toestellcn is spÍake
lan een nratch. Dat betekent dat de serienummeF lan deze

13 toeÍellen ook loorkomen in de door nij aangelegde lrjst
met ruim 6000 serienunnnervan Enc!'tocltellen oit arcbie

ven vaD \{O ll.IÍeestalbetreli hct cen ftatch met een in 1943

Een !?n de natches geldt een KY176 nr een Duitse verzame-
ling, die in 1943 door eeD iD$'onervaD dc Brabantsc gemeenle

ZundcÍ is ingeleverd. Dàt toestel js begir 194{ olergebracht
naar de centrale rerzamelplaats jD Br€da en litcr datjaar pcr

binneDvaartshit algevocrd naar Duilsland. Voor !tr.lere de

tails ovd de lotge!àllcn van atgeloerde toestelien \€ri!!s ik

Een KYl56, die werd ingelelerd door de bur8enreestcr var1

Moergestel, is nu iD het b€zit van Tony Ou$ehànd. ook dil

toestel is naar de verzamelplààts in Brcda ovogcbÍacht, naaÍ
niet ndaÍ DuitslaDd algevoerd en na de bevrijding weer aan
de eigenaar terlggegeven. Uitciidelijkis dii toeÍelvia een of
meer schakek bij e€n verzamelààr in Tilburg beland. die het
tensloltc aan 'lbDy heeÊ rerkocht.

Het zou te ler loeren alle matchcs hier te beschrijven. Op
deze plaats volsia ik met het no€menldn de gemeeóten wààr
de rndere toestellcn nret ecn narch zijn ingeleverd: Aalsmeer,
Alkmaar Bergschenhoek, Doesburg, Haaren (NB), Vlissin

sei (2x), Westst€llinsrverl wymbritseradeel (2x) en Zijpe.

Kf1s6. Dit ta.:t.leetrl in 1913 daor dc buttcnecsÍr r4 i!I.etg.!.|
inEel^xn!. (calle.rie dttró: Íó rott.hord).

.Gebw.htes R""dJuhke.nir", ldbel it 191101, Kf126 en H. s ot)

Vdn ééD toestel kon wcliswaar het serienummer niet in be-
stnnden teruggelonden rloÍden, naar het betrcli vrijwcl
zek€r ccn toestei dat in 1943 is ingeleverd en daarna naar
Dtritslànd rfgevocrd. Het is een KY126 uit de \trzameling
\dl Lqn.op dei crmp d,c.p dL'(h d *rnJ r. roor/ er' \rn
ecn opgeplakt label net o.a. de tekst Gebranchtes Rundfunk
geràt en Preisklasse; I .

Vanuil Nederland en Noorwegen naar Duitsland afgcvoer-
de geb.uikte ndios srrden na reparàtie en controle dóor
de \{DRI íWirtschaftsstelle der deutschen Rundfunkindu
strie) verdeeld onder DuiLse radiohandelaren. Die r€rkoch'
ten delc toeÍellen met een $'instmarge ààn kldnten die in het
bezit waren vàn €en specialc distributiebon (Bezugschein Se-

rie [)looreen gebruikte radio. De kopeÍs {aren in hct alge
meen oorlogsinvaliden of insoneK die hun bezittingen door
gcallieerde bonbardementeD lertoren hàdden. De gebruik
te ràdiok werden mct Duitse Grnndlchkeit nrgedeeld in 8
prjjsldassen (!an 0 t/n 7). De làagÍe kl.sse 0 betrolVolksont
vdnge6en locstellen varr \óór oDgeveer 1935.In klasse l wer
den eeDkringe6 ingedeeld met 3 of .1 lanpen, neL oi2ondeÍ
kortegolíbereik en met eeD nagnetische ofdymmjsche luid
spreker. Luxe installaties ("Musikrunen bzw Scbrankgeràte )
vielen nr de hoogste prrsklàsse.
De g€bruikte KY126 is in de handelgebÍacht doorÍàdiohaó
dela& Winiricd Prnrke uit Brernen en hoewel dit toestel da

teert uit 1932/1933, is het toch in pÍijsklasse I nrgcdccld. Dc
itr Bretuen verkochte toeÍellen zijn aftomstig lan de lerza
nelpha$ Rotterdatu.

Ornieurv wil ik leo van \rrees$'ijk speciáàl bedanken voor
zijn vele nuttige bijdragen aaD mijn onderzoek. l.Irj was Diet

i:
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alleen honeverancier vàn gegelens ov€r lvàldorp-toestellen,

nlaar i! dat ook roor toestellcn vàn hei merk Erres. Hij spánt

nu de kroon mel de dannelding lan s3 veÍschillende Erres-

$1]es. Op enige afstand wordt hjj gevolgd door Jeroen Lród
nlaó net 26 toestell€n, tenlijl Pàul Bolt en GeÍit Noordirk
de derdeplaats delen met elk 23 exemplaren.

Tendotte ben ik het Nederlands Instituut voor Beeld en Ge_

luid eÍkenteliik voor de nrederveÍkins bij het inventàriseren
lan met name enkele zeldzàme Erreltoestellen in hundepot.
Ook her d^.r nrj nog ni€r (erder ger oer de RJdjoÍrt''eu n
'Het BildC heeft diverse FÍres toestelleD aangcneld en het

zelfde geldt voor het Radiomuseun Overpeh en het Radio

Telelisic-Design Museun jn Haarlem.

Voor àlle duidelijkheid; arómelding van roorootlogse toe

stellen van de fterken Enes, NStl \Valdorp en Aetherkruiser

stààt nog steeds open,
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