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PHILIPS EN ERRES IN HET VOORMALIGE
NEDERLANDS-INDIE, DEEL 1
Over de radio's die Philips, Erres en andere fabri-
kanten voor de markt in het voormalige Neder-
lands-Indiè in de periode 1925-1942 produceerden,
is maar weinig bekend, op basis vên bronnenon-
derzoek is deze periode in kaart gebracht, waarbij
veel nog niet eerder beschreven toeste len zjjn
gevonder. De eerste ut Nederland gei-npor-
teerde commerciële kortegolfontvanger was de
I3 van de Nederlandse Seintoestellen Fàbriek.
Later komen Philips (met de 2802) en Erres (met
de Indische KY108), toestellen die veel beteke-
nen voor de opheffing van het isolement van de
Nederlanders in Nederands-Indië. In dit artikel
wordt de periode tot en rnet 1934 beschreven

Inlêidin9
De Nederlandse àanwezigheid in het eilandenge-
bied in de Indische archipel, die nu voorname-
lijk wordt gevormd door Indonesië en IYaleisiè,
dateert van het einde van de 16e eeuw, toen de
VOC dàar bezittingen verwierf in de vorm van een
aantàl nederzettingen op lava en de 14olukken,
Latere kolonisatie van deze gebieden zorgt ervoor
dat vee Nederlanders naar Indië vertrekken om
daar een bestaan op te bouwen, Vooral in de
begintijd betekent dit dat men verstoken b ijft
vàn be-icl_tgeving Jil her Westen. Corrmunica
tie beperkt zich tot de post, die vaak maanden
onderweg is. Pas door het leqgen van de eerste
telegraafverbindingen in de 19e eeuw komt hier
verandering in. In 1916 vàngt men voor het eerst
radiosignalen op, In Sabang hoort men het Duitse
station Nauen. Rond 1917 begint de bouw van het
langegolf zend- en ontvangstation van I\4aiabat
waarmee vanaf oktober 1922, na veel tussen-
tijdse proefnemingen, directe radioverbindingen
met Nederland tot stand komen,

Net als r. Neder'ànd oegint oe ràdio-omroep 'n
Nederlands-Indië in het begin van de twintigste
eeu$/ met uitzendingen van amateurs, Deze ama
teurs richten vanaf 1921 in de grotere steden
radioverenigingen op, die later met een finan-
cièle bijdràge de uitzendinqen mogelijk rnàken.
In Indië geldt officieel een luisterverbod (gefor-
muleerd in Staatsbladen uit 1903 en 1906), dat
erop neer komt dat voor de meeste zend- en ont-
vanginrichtingen geen toestemming komt. Het
uitzenden en ontvangen vàn radiogolven door
particulieren is officieel niet toegestaan. maar het
wordt meestal door de overheld gedoogd, al voert
men op dit punt een wat gril ig beleid. Af en toe
vindt toch vervolging p aats van overtreders van
het luisterverbod, onder stevig protest in de dag-
bladen. Toen de regering eiste dat een dagblad
haar radio-ontvanger zou ontmàntelen, v€r-
scheen een krachtiq protest, $/àarin de situatie in
Indië werd vergeleken met die in de rest van de

werc d ,..dat in nagenoeg alle beschaafde landen
ter wereld, in het bizondet in Frankríjk, Duitsch'
Iand, Groot-Brittannië, de Vereenigde Staten van
Nd Amerika, meerdere landen van zuÍd-Ame-
rikat in Canadat Australíê, Britsch-Indië, Ceylan
en zuid-Afrika, door middel van radio-installaties,
hetzij door de nieuwsbladen zelf hetzíj door pers'
bureaux berichten worden opqevangen en ver'
spreid. De oncluídelijke sÍtuatie blijft nog tat eind
1926 onge,uijzigd. Uiteindelijk komt op 1 jènuàri
1927, met zicht op de eerste uitzendingen van de
PHOHÍ (Philips Omroep Holland Indië), een offici-
eel einde aan het luisterverbod. De in 1925 opge-
richte Bataviaasche Radio Verceniging verzargt al
vanaf eind 7926 radio-uitzendingen vanuit Hotel
Des Indes ín Batavia en gaat daarmee doar tat het
uitbreken van de Tweede Wereldaorlog in dit deel
van de wereld, De Batavíaasche Radio Vereeni-
ging verplaatst in 1928 de uítzendingen van Des
Indes naar het Hotel der Nederlanden in Batavia.
De B.R.V. en cle overige radÍoverenigingen bunde-
len in 1928 hun krachten in de Bond van Neder-
land sch-Indische Rad io Vereen igingen.
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Advertentie in het Bataviaasch Nieuwsblad van a
jànuari 1927.

Ontwikkelingen na de start van de uitzen-
dingen van de PHOHI
De eerste uitzendingen vanuit Nederland in 1928
door de een jaar eerder opgerichte PHOHI zorqen
voor een grotere belangstelling van Nederlàndse
radiofabrikanten voor het exporteren van hun
producten nêar dat gebied. In Indié zelf komen
bedrijfjes als Radinova, lava Radio, Goldberg
Radio, de Nederlandsch-Indische Radio Appá-
ratenfabriek (NIRAF), Radio Technisch Bureau
Frank [4acKenzie en Radio Technisch Bureau
'Soerabaia' in de periode 1927-1929 met toe-
stellen voor de kortegoli op de rnarkt. Vaak gaat
het om naamloze toestellen van eigen fabricaat,
soms krijgen de toestellen een naam. De NIRAF
adverteert voor een kortegolfontvanger met de
naam Eniro Xtra, Goldberg Radio verkoopt de G3
en het "Holinda" toestel en Radinova komt met
"Nova" 2- en 3-lamps kortegolfontvangers. Er
worden onderdelen en schema's verkocht, zodat
ook zelfbouwers aàn de slag kunnen. Veel van
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deze bedrijfjes hebben een elgen rad ostation,
waaTVan de proqrarnma/s en de go flengles in de

dêg b aden worden gePubllceerd
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Nieuws van den Dag vaar Nederlandsch Indie, 26

aptil 1927.
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Nieuws van den Dag vaor Nederlandsch Indië, 2J

De Nederandsche Seintoestellen Fabriek (sinds
mei 1925 vertegenwoordigd door de firma aKIZ,
het Amsterdamsch Kantoor voor Indlsche Zaken),
mporteert vanaf eind 1927 de NSF Í3 en vanaf

juni 1928 de NSF I4a. Al eerder werden ook de f43
(najaar 1926) en de W12a (januari 1927) aangebo-
den. AKIZ en Radio-Holland treden op als groot_

handel.

De KI5 in Van der Heem uitvoerinq.

Ook Erres komt in 1927 op de rnarkt met toestel-
len die speciaal qeschlkt zijn voor gebruik ln de
tropen: de KI3, KI4 en KI5. Waarschljnlijk ls de
KI5 het enige toeste dat de Indische markt heeft
gehêa d. Erres had in 1926 de heer A. den Breems
naar Indié gestuurd, orn daar de radiomarkt en
de verkoopmogelijkheden te verkennen. In 1935
maakt Den Breems opnieuw een reis naar Indiê om
Erres te promoten door het houden van ezingen
en het vertonen van de bedrijfsfilrn uit 1934. Bij
dle gelegenheid ve.te t hij dat de KI5 in Indlé werd
verkocht, maar dat het toeste, hoewel t€chnisch
goed, geen verkoopsucces ten deel valt, Bespre
klngen van het toestel in de plaatselijke kranten
ontbreken, In advertentles wordt alleen gesproken
over Erres kortegolfradio's met spoeien, In een
advertentie uit 1930 bledt een particulier di€ naar
Nederland teruggaat een Erres vijflamps ontvan-
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Indische Caurant, 25 februai 1928
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Nieuws van den Dag voor Nederlandsch'Indië, 17



ger mel spoeen aan, Het zou hler k!nnen qaan
orn een KI5. Zells Radio Technisch BLJreau Herm.
Vó -ó\ó d i Dên'1"d9 dd\e ee l die .oor /i.
l-lv3 toestel met een paar kelne advertenlies in
het najaa r van 1927.
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aan de tropen êangepaste l"leesterzanger), buizen
en onderdelen, Zowel Philips a s Erres verkopen
waarschiln ijk ook Nederlandse toeste en, maar
de?e worden n advertenties n et nader omschre-
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Sae rdbaia sch Handelsbl ad, 6 fe bru a ri 1929.
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Nieuws van den Dag voot Nederlandsch Indië,
16 april 1928.

De firma Heybroek's Groothandel probeeri het
ln aprl 1928 rnet de Seectron, leverbaar als een
drielamps of vierarnps toeste, geschlkl voor de
ultra korte en d€ angegof. De Selectron kwam
in Nederland in 1927 a op de Írarkt. Phil ps volqt
eind 1928 met de kortegolfontvanger 2802 en
stuurt een expert naar Ind ë voor het geven vèn
een aanta demonstrat es rnet het n euwe toestel,
-et ddve-rere, roo- d L toe5re aêL P5rl ps o,c
aan de jrnporteurs. Pas vanaf eind 1929 komt een
door Philips zelf vormqegeven advertenliecam-
pagne op ganq. ln deze advertent es wordt de
band net het moederand centraal gesteldr het
ophelfen van heimwee en eenzaanrheid door het
luisteren naar concerten uit het Concerlgebouw,
toespraken van Neder andse hoogwaardighe dsbe-
kleders, sportwedslrIden, dansmuz ek en amuse
rnent. A s er geen muz ek wordt uitgezonden, kan
rnen een grammol'oon op het toeste aansluiten,
Na de introductie van de Philips 2802 worden er
voorlopig geen specifiek voor de tropen gemaakte
toesle en TneeT gemaakt, Phl ps verkoopt naast
de 2802 n Indle wel luidsprekers (waêronder een

Nederlands Indischa Courant, 10 december 1929.

De situatie vanaf 193O
In 1930 adverteert een aantal deta listenvoorhet
Nederlandse Arln Ultra Kortego f S!per toesle,
een eenknops, vijflamps radio, die kart en klaar
en a s bouwdoos kan worden besteld, Het toeste
heelt een bere k van 10-200 meler. Later Arim
Paramouni de Lux'.
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Indische Caurant 1a juli 1930.
t

J

Indische CouranL 7 oktober 1930

In hetze fde jaar komt Ingenie!rsbureau Radi-
nova in soerabaja eveneens met een eenknops,
vijflamps toestel, de Ethera, gebaseerd op Baltic-

Ls!.r ís op 36narr3 trs

DE ZANQER AAN DEN WAND

dd. s.sÍrdeÍd {dr tn bÍrÀ n F ! ia

Iype ERRË5 IUFOR^ rllilÍ$.llfi0 $ilu8t

BIlllBS ll^lDll)
Indische Courant, 7 april 1933.

Erres werkt ondertussen in Nederland ook aan een
elgen toestel voor de tropen. De in Neder and popu-

aire KY107 wordt ln zljn atere ullvoering als KY108,
geschikt gemaakt voor de ontvangst van de korte-
goll Het ls daarmee het eerste Nederlandse wissel-
slroomtoestel voor dit golfbere k. Begin 1932 wordt
de rado door Lindeteves Stokvis in Indiè ultge-
bracht. De kortegolf is bij dit toeste verdee d over
drie schakelslanden, te weten omhoogi 14 tot 35
meter, ornlaag: 30 tot 80 meler en rniddenr 70-200
meter. De blizenbezettlng is E462, E428, C453 en

aarraaaai'aaiaaaaaaaaoarraaaaaaaaaaaaaaaaa
BEI.AlIGRUK

RÀDIO
NIEUWS!

D. lll,trdl Ídb{gl,r } ÍÉFn'''ÍÍ,r

aa
aaaaaaaaiaaaaaaairaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaa
Nreu^. \dn der Dog \aat Nedeland.ch lndre.
31 oktaber 1933.

1823. De prijs is f240. In 1933 verschijnt de KY209,
een vijflamps toeste dat uiterljk sterk ijkt op een
Nederandse KY116, voor golflengtes van 10 200
meter. Dlt toestel kost f 325. Phil ps wacht tot 1933
met nieuwe ontvángers voor Indlè. Voor de loka e
zenders zijn dat de 123A en de 9374[4.

,nPHlLlPS"
rtlsflslto0fl oiry rttn 10. 123À

lUlosFiEGR'trÈ!6rc!/&&b4dq

?.t1. F 225.-

RlDto vatt wtiloÊx
lndische Courant, 28 iuni 1933.

BUREAU vÉr iiolo.ÍÈcHilaK I'RÀoll{ovÀr',
sftii)ii'-i' Á,-iLÀil. - --- try;;i@'s.<n!'Gi
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De 331a is een toestel voor de kortego f, uitgerust
met de buizen E462, E449, E42a, C453 en 1823 en
qeschikt voor ontvanqst van 15-195 meter. In 1933
komt Erres met de 'L!xe versie van de KY108,
met iets uitgebreide kortegolf (12 200 meler) en
met een Baker elektrodynamische luidspreker. Het
toestel is erg pop! air en wordt tot zeker tot eind
1934 verkocht. De firma Luyks in Batavia gebruikt
n lgji losse crdssrs vaÍ de KY108 on d ie rieun,e

mode len te maken, de Lufora Erres KY108T (een
tafelmodel in een aangepaste kast), de Lufora-
Erres KY108G (een radjo-grammofoon) en de
Lufora-Erres KY108S (een salonmodel).

In Nederlands Indiè wordt vaak gesproken over de
'rirnboe'. Hlermee wordl het binnen and bedoeld,
waar geen elektriciteitsnet is, Speciaal voor die
gebleden worden batterijtoestelen ontwikkeld.
Erres maakt daarvoor bijvoorbeeld de Kl'1108, een
batterijversie van de Indische KY108.

1934Is hetjaar waarin de in 1928 opgerlchte Nirom
(Neder andsch-Indische Radio Omroep l4aatschap
pij) na een ange voorbereidingstijd ln Indië met
haar uitzendingen beg nt. -È-drt4.9ildlrs

@

Indische Counnt, 17 naart 1934.

F 350..

De ERRES KY 209
Eêr! ichltt€rand lrtrlÍrtt!.DL

I lccr .clrÍr.lql. g!'arrl.
.. lllt
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Indische Courant, 14 oktaber 1933.

Phillps lntroduceerl in dat jaar de 172A, een goed-
kope kortegolfontvanger (f 120) nret een bereik
van 15-2000 meter, verdeeld over 5 standen en
de 334A (f 275), een kortegolfloestel/ uitgerust
met fadingcompensatie, De 9384 is eveneens
een qoedkoop toestel (í 9250), bedoeld voor ont

Indische Caurant, 7 september 1934.

vangst op de kortegolf (15-240 meter) en de lan-
gê9o l (lot )000 nete-). Er -es konl nel een _ euft
rrodel vàr oe KY209 e r e- verscl_jnt ool een in
Indiè gemaakt salonmodel van dit loestel, Verder
verschijnen de KY110 en de KY111 (belde toestel
len niet te verwarren met de Nederlandse toestel-
len met dit typenummer). De nieuwe KY209 krijgt
een moderner uiter ijk dat te verge ijken is met de
Nederlandse KY126.

De KY110 ls een vierlamps ontvanger met een
bekrachligde luldspreker, uitgerust rnet de buizen
E446 (2x), Ë4a3Ê en 1823. De golfberelken zijn
12 40, 30-85 en 75-200 nreter. De prijs is f 250.
De goedkopere KY111 is eveneens een vierlarnps
ontvanger mel de bulzen E446 (HF), E446 (detec
tor), E443H (elndla rp) en de qelijkrichter 1823.

r-r N DËÍtvEs-sïo Ky ts
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Nieuws van den Dag vaDr Nederlandsch Indië,
31 aktaber 1933.

Het toestel werkl rnet weerstandskoppeling
Bereik: 20-200 meter; de prils van het toeste s
f 140.
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Nieuws van den Dag vaór Nederlandsch Indiè,
12 mei 1931

Hel volgende artike za de perlode beschrjven
van 1935 tot en met het ultbreken van de Twe-'de
Were doorlog in Nederlands Indië in 1942.

Graaq dank ik Gidj Verheiien en Roe lvlanetle voor
hei krltisch doorlezen van het artlke.

LINDEÍEV€S.STOKVIS
;.\ "r' 

- 
\

ilFlllHil ill iiLlli llF s llgo
Nieuws van den Dàq voor Nederlandsch Indie,
3a jult 1931.

Op de volgende bladzijde me€r foto's
betreffende dit artikel.
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Indische Caurant, 2A navenber 1934.

RADIO HISTORISCH TIJDSCHRIFT - NUMI,IER 156 . 1 2016

Indische Courant, 20 decenber 1934.
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PHILIPS EN ERRES IN HET VOORMALIGE
NEDERLANDS-INDIE DEEL 2 (1935-1942, SLOT)

In de periode 1935-1939 ls er op radlogebied
sprake van een flink aanbod Zowel Ph lips a s

Erres komt in Nederlands Indiè met geavan-
ceerde toestel en op de markt,
De consurnentenmarkt iikt rijp voor duurdere
toeste len en fraaie radlo-grammofoon combina-
lles.
Het uitbreken van de oorlog in E!ropa zorgt
echter voor prob emen, a s ln 1940 de aanvoer
van toestelen vanuit Nederland stopt Het ukt
beide merken niet orn in dat jaar met nieuwe toe
stellen te komen. Phil ps weet ln 1941 door pro-
ductie in het buiten and !itelndelijk toch nog een

aantal toestellen uit te brengen; Erres lukt hei
slechts één loeste, de KY640L, te laten rnaken in

A!strallè.
De oorlog met lapan, die beg nt in r.,aatl 7942,
maakt aan de verkoop van radiotoestellen een
abrupt elnde.

De positie van PhiliPs
Ook in dit deel van hei koninkrijk spelen licentie- en

monopo lekwesties.
Nd ee_ aanvó11eljk -r rae hord g le l_ebbe ge-

nomen, treedt Phl ips vanaf 1934 op teg€n de rnport
van toestellen van merken die inbreuk maken op
haar octrooien. Reqelmatig worden processen
gevoerd tegen importeurs dle radio's en radio am-
pen uit het bullenland betrekken
Een inwoner van [4edan, d]e een Philco ioestel
rr]porteert wordt veroordee d iot een boeie van í50,
omdat de merknaam teveel lijkt op die van Phiips.
Het toeste moel bovend en worden vernletlgd
Twee journalisten van het blad De Ochtendpost,
dle in 1937 een reeks kritische artikelen schrijven
waarin de monopolieposltie van Philips aan de kaak
wordi gesteld, worden veroordeeld tot een verbod
op r er oub c' en và1 vool o_rllp5 ródeelae pe"-
artike en', en het betalen van een schadevergoe-
ding van f 1000 blj overtreding van dit verbod
De Volksraad (een soorl par ement) neemt ln 1937
een rnotie aan, waarin de reqerinq qevraagd wordt
de prljs van Philips toeste en en aTnpen aanTner
kelijk te verlagen en belernmeringen bii her invoê-

ren van andeTe radiomerken zovee mogeluk weg

De Volksraad heeft alleen adviesrecht, zodat de

notle wein g resu laat heefl.

1935
In 1935 is er in Nederlands_Indiè genoeq te
ontvanqen: de Nlrom heeft een dageijks pro-
grarrra-dó-ood, oe versc llê_de -adnvêreni
qinqen en radiozaken bieden prograrnma's aan en

op de kortegolf s Nededand (en de rest van de
were d) qoed te beluisteren.

RAD]O HISTORISCH TIJDSCHR1FT - NU[4I4ER 157 - 2 2476

)ohn Koster

PHITIPS
RÁ DIO ' O Ii T VT N O EF

172 A de Luxe

F 135.-
Pholtl Lond..

Xood Uq ódiob.ftl d..r, w... U

da BESIE SÉRVICE ldiet d6 bii:

RadloUAt UrlllcEt{
-SoEiAalU, 

SaÍ R^NO, l,l IAXC .i Ar.'k[tt$.-
Indische Courant, 25 septenber 1935.

p-t ps riLrt zc- caf tdar op her age-e pr jsseg

ment met een verfraalde uitvoering van de 7724,
de 172A de Luxe, in houten kast (f 135) en de
951A (f 129, onivangstbereik 13-220 met€r). In de
hoqere prijsklasse komi men met de 335A-21 Het
golflengtebereik ls 13,5 tot 2000 rneter, waardoor
het toestel ook in Nederland te qebruiken is Deze
radio ls wel een stuk d!urderi f298.

Dl{ [ LH ps ï::ï.':il::::::
Qoed - áeëer- áe.st..'.. .

Qed..

Nieuws van den Dag vaar Nederlandschlndié,
19 november 1935.
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De Erres vertegenwoordlger, de heer A. den
Bree-ns, .raàlt n .l935 op r euw
Indiè or.] in alle belangrjke p aatsen lezlngen te
houden over Erres Radio. Hij trekt veel pub iek
rnet zijn voordrachten, waarbij hlj verte t over
de geschiedenis van Erres en de bedrijfsfilnr uit
1934 vertoont.

een sup€rheterodyne net een neonbuisje als
hulp bij het afstemmen (f 315), de KY2t4 (f 260),
een tweekringer rnet 4lampen en de op'buiten-
posten en onderneemingen' zeer welkorae bat-
terijversie, de KY214B (f 275), de KY21Z een
superheterodyne rnet drie korteqollberelken:

VRÁÁCT ONS NOG H'DÉN

soerabaijasch Handelsblad, 13 januari 1936.

74 44, 34-92 en 77,5-214 meter. De prijs is f 225.
Als iaatste de KY218, d e met f 298 even duur is
als de Philips 335A 21. Deze radio heeft een grote
klankkast, gefneerd met worte notenhout en
paljssander, neonaÍstemrning waarbij het buisje
blj te regelen is bj verouderinq, een bereik van
14-2000 meter, verdeed over vljf go flengtege-
bieden, waardoor de radio na vertrek van de eige-
naar uit Indiè, ook in Nederlànd dlenst kan doen.

$#
t*n=r*nt
T/t?2 2..""111- /

9;/ta ztar/4 42"á2" /

@;,?Ff; IJ,?!7"t ;?,?;s"ïr^ffi: @

ÊwErDlo, wÀr EE PtacHÍlcJoltlÉll

hnrrs nADIo &ï. 218
Indische Courant, 30 september 1935.

Alle ontwerpen z jn nog steeds van Otto van Tus-
senbroek, die in advertenties wordt geprezen om
zjjn vormgeving.
Radiohandel J.J. Akkerman in lvledan (Sumatra)
heeft de alleenverkoop van een ln Nederlands-
Indlë qefabriceerd batterijtoestel/ de Alr.King/
speclaa voor 'kebonners' (planters, de naarn
kornt van de p aats Kebon op Sumatra), Het is
een vierlamps toestel/ geschlkt voor de ont
vangst van Europese stations,

61

HOrnÀ
DAÁR ZUX ZEI

iINDETEVES.5TOKVIS

t*-oM

Indische Courant, 14 januari 1935.

Anders dan Phi ips lijkt Erres zich dat jaar meer
te richten op het hoqere marktsegnrent. Het
bedrijf introduceert de veei duurdere toestel en
KY212,

fulio Vu. Uih$l,

Nieuws van den Dag vaor Nederlandsch-Indie,
26 februari 1935.
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(3 x), AH1, EF6, EBC3, AL2 (2 x) AIY1 en EZ3.
Golflengtebereik: 13,5-590 meter. Prijzen f 298,
respectievelijk f 318.
De 332A is het eerste toestel dàt uitqerust is met
een namenschaal. De prijs is f 365.

1936
De Olympische Spelen en andere evenementen op
sportgebied zijn in dat jaar een belangrtke reden
om eên rêdio aàn tê schaffen.

In 1936 is het Philips dàt met een flink aantal
modellen uitpakt. Er worden maar liefst 10 types

De 3334 en 3334 de Luxe verschillen sterk in
uiter ijk. De luxe versie (hÍerboven) is een lang-
werpig toeste met een speciaal tafeltje. Beide
toestellen hebben een golfbereik van 13,5-220
meter, verdee d over 2 stalden, De pljzen ziln
f 225 en f 245, inc usief standaard en iabouretje.
De 358A is een radiogrammofoon met drie golf-
bereiken (13.5-590 rneter), een ba anseindtrap,
uitge.ust met de buizen EF5 (3 x), EF6, EBC3,
AL2 (2 x), Al41 en EZ3. De prijs is f 425.

aangeboden: de achtlamps superheterodyne
batterijtoestellen 318B en 3188V (een toestel
voor accuvoeding). De 3188 is uitgerust met de
buizen KF3, KK2, KF3 (2x), KB2, KF4, KL4 (2 x,
in balans). De prijzen zijn f 225 en f 280 voor de
3188V. De 319A en de 319U met een golfbereik
van 15,5-590 meter in drie stappen, ptijzen f 235
respectievelijk f 250.

De 323A. en de 323U zijn toestellen met een
balanseindtrap, uitqerust met de buizen EF5

laar, per

1930
1931
7932
1933
1934
1935
1936
1936 1e
kwartaàl

2200
2400
2800
s000
8200
17860
27560
31150

Sumatra Post, 4 november 1936.

Indische Courant, I auqustus 1936.
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PHILIPS b..net en $P.rh.r..
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@.di.c E.^vddi!.|.fi .nd.li.q
.n ..nvoudig o.d. roud, D.
vêdl. íálion. lon.n pÈchlig
dooi H.lt Uw èènz..mh.id
op door .!i$h{inq Yrh dê
Ptllt Ps,,à.t.iij.Êdio", d. 318 B.

PH ILIPS
3ts

@u vd 
^À!|ft da( a

Soera ba ijasch H a ndei sblàd, 23 septe mbe r 1936.

De N rom heeft na een paarjaar ultzenden prob e

men met haar imago, o,a, door de hoge uisterbij
drage, slechte ontvanqst in bepaalde gebieden (n
sommige plaatsen worden de lulstergelden zelfs
gereslltueerd), en moeilijkheden bij het overne-
men van bestaande parlicullere zenders, In 1936
komt de N rom n haar programmab ad met een
staatle (pag. 62 onderaan) waaruit moet b ijken
dat ondanks dit ales de Nirom populair is en haêr
ultzendingen hebben geleid tot een hoger aanta
l!isleraars,
Natuur ijk spee t de N rom daarin een niet onbe-
lanqrjke rol, rnaar m nstens zo belangrijk is de
toegenomen kwal teit en beschlkbaarhe d van de
ontvangtoestellen. De cijfers van vóór 1934 zljn
nlet erg betrouwbaar. Registratje van radiotoe
slel en was toen nog niet verp icht en veel mensen
bezaten een eigengebouwd toestel, waarvan het
beslaan bij de overheid niet bekend was.

Erres stell zlch in 1936 bescheidener op met
slechts twee model en, de KY220 en de KY221.
De KY220 is een vijf an, ps toestel met een bere k
van 13-550 meter. De KY221 js een zesamps
toestel met de bulzen AF3, AK2, AF3, ABC1, AL5
en AZ1. Het toestel heefi een berelk van 13 2000
meter. De prij?en z)jn f 245 en f 31O.

1937
Er is vee nteresse voor het huwe ijk van Juliana
en Bernhard op 7 ianuari van dat jaar, In adverten-

Soe raba iiasch H a ndel sblad, december 1936

Á!ti-t*!*&dÈ rtlre!.

SCHITTEREI{D

, .. ". *.,. ." . .. ;...'

Ptil' |L 475-
L U l.' 1( 5 ;ih';';:

Nieuws van den Da9 vaar Nederldndsch-Indië,
12 nei 1937.

t es oeb,. k. rrêr her huweljk " - d" "rdrng r'oor
het aanprijzen van een toestel,

Philips kornt in dat jaar met een goedkoop korte
golftoestel voor í89,50, de 153A.
De 304A llelod a is onderdeel van de Indische
Nieuwe Symphonische Serie, die gebrulk rnaakt
van de pas ontwlkkelde EFg 'Sl entode'. De prijs
van het toeste is f 325.
In het assort rnent zitten ook vijf radiogramrno-
foons: de 325A met automatische platenwisselaar,
de 3264 mel de buizen EFs (3x), AH1, EF6, EBC3,
AL2 (2x), AÍV1 en EZ3, prijs f 425 en d€ 3sBA die
een iets andere uitvoering heeft dan 326A. Beide
toeslelen hebben dezelfde bLrizenset, een balans
eindtrap. deze fde prijs en e€n berelk van 13,5-590
metet verdeeld over drie banden.
Ook de 703A Rhapsodie s een radiogrammofoon
n êl per qolÍbe ei/ vd^ 9,5 4b0 -ne e,. [r i- even
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Bdtàviaasch Nieur'r'sblad, 12 decenber 1936.
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Indische Courantl 19 dp.il 193/.

: :q9' al

)9*::

:l

eens ccn U !tvoerng Prjzen van de bede:oe
ste en zijn f450 cn f480 voor hel U-loestel.
De aatste rad oqrammofoon s de 706A LarEo met
onlvèngst vanaf 5 meter. Deze radlo is !ilgcrlsl
rnet ccn Garrdrd RC6 platenw sselaar. Hel ioeste
kost f 650.

Dp'aa-1, !.crê,oBB. r .,-,,,
toestelen voor onlvangsl Van 13,5 230 melcr,
verdce d ovei drie banden. Dê 3598 is een bal
ierijtoesle, dc 3598V s lr tgerust mel een tril er.
Tens otte is er de 299A lvlenLrel, .net een !idspre
ker nrct k ankverstroo et vaot f 215.
Erres komi meL vlll nrodel€fi hel topmode vdn
dat jaar, d€ KY222 mel lwee lldsprêkers en weer
sièndsgckoppe de ba ansschake ng. Erres gebruikl
de belite nq 'Wde range sound syst€m'. Het
toeste heeli 8 ampen ci dc prls is f375 Verder
d, oo. .o qêgp è ' .ór 2.ap.-
f 255 respect eve ilk t 335 en de batter jtoestellen
KY225B en KY225BV voat f 275, en f 345.

1934
Op zondag 30 jdnlarl 1938 komen Dr. A.F. Philips
en z jn vrouw aên n Indië voor een vakantie, annex
werkbezoek. In een nicrvewgecflPhi psaal1 hct
oprichtcn van een labri€k n lndie economisch n et
hda baàr te achien. Er is vo qens hern nduwe jks
export rnoge jk en het zou voor de okale markt
gaan om hoogllt 3000 rado's per jaar bj een
totale Philips jaarproductie van 1.100.000 toeste
cn. De N rom schr jlt in dai jàar de 66.000sie !s

#ffi
ll \lr\l o\rl \1)rrll r)o{, l\ r,0rl

Sumatra PDst,30 novembet 1937.

S'-'ï , #{ ,- ."_.
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Bataviaasch Nieuwsblad, 15 luli 1%A.

LIPS'
rYPE 282À

Soeràbaiíasch Handelsblad, 15 aktaber 193A.

Philips komt dat jaar weer met een uitqebreid
aanbod.
De 1544 Lldo, een qoedkoop vierlamps toestel met
een go fbereik van 25-200 rneter, verdeeld over
twee banden, ptljs f74,5O.
De 2708 en de 2708V Savoy zljn batterijtoestellen
(de Bv-variant is geschikt voor accuvoeding). De
ptijzen zijn f 1AS en f 225 .

De 2824 Vrcro-la is oo/ een waE goedl.ope- vie-
larnps toestel in Phi tte kast. Het toeste werkt met
reflexschakeling. Hel bereik ls 20-200 meter, ver-
deeld over twee banden. De prijs van deze radio
ls í 110.

*á2,M flttottaurut

:: i:t.ï:,k'i::i -::tll:: É57

Bataviaasch Nieuwsblad, 31 mei 1937.

2foe"&?z- fllltPs'

Fnnft.ytnfl 0.mroint(/2f2t

Sacràbë'tas.h Hàndetsbtèq r5 a^toba i938.

De TevellàTos )95A A cèd'd s írec eer otijs val
f 98 wat duurder. Het toeste heeft een Phtlite
lasr nel ^ole1l_oJtpa toon, een icl-Ls eepwij./er
en een grote gazen stàtionsschaal, Buzen: EF8,
EK2, EFg, EBC3, EL3, EI\43, en AZ1. Het bereik is
13,6-560 meter, verdeeld over drie banden.

65
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De êchtlamps 296A Astoria hceft vier gofbe.ei
ken in het gebed van 13,5 2000 metcr. De priis
bedrêêgi f 249. De accuontvanqer 2968V Req na

rreelt eveneens vier banden cn een bere k van

! -:'*

.È
^d

s ;t
: r.a ,' | .Ê"',iRà'";./

9cè

4wí{!.226
3,í"ï^Y^.ï' "À ^ """1:ï:i'' T,*:::i.,." :,.r'r*:',:':-',::1,:ií.i, :.*:::,;,tt,t-i lilr*i:::5 1',ïi1.,-ï 

J,',"f"j

ii::illrliiijir,,,,:' rl::;:l.ï1.*.Íi::È*ifl'.Ë'fiiiJ!i+,ïtr'tI
!.1_.:!:ïi:ii";:;È';t,:1lii.11ti,.:1..iïi

'l:*:Ï',Hj;ï*, 
:'.;,i1'"o;iiar"',i i+ïii::,f riqjr:ïi1{rï:1ïlif'kï:!*

rÍ::"i*$ï'. * riiliiitl'fillï':*ft 
"lii.i.,'f,Ls::ii':'!ë:r:,jt1;;i{i::ï. $jli

f iïiili;ïii,i.l.* Ëï+*ff ffi
kf iï,.ï.iiitïliid[ï,ï;'i"i#;:il':'*':l'.i tr:",i+llïrf#taiiii,''':EuÍ:ili*:::i:$';+
ï.*:'.i{',,*,1+lllltl.li;:;t'|;:''1i 

Í"'ii"::"; "' "'

r.détad

@

Aaávdas.h Nieu sbidd, 3t .lccenber t93a

13,5'2000 rncler, Wits f 215, . Beide toeste lcn zjn
gó.oêro I Dl rrè D, )0oó o "d o i --

d!Lrrder ioestel voor a e golberekcn met band-
spreding, een roschaa en een luldspreker mcl
kankvostrooler. De Prls is í345
In het topseqmcnt van dat jaar bevnden zch dc
817A en 817U Riche, talelmode radlogrammoloons
voor wlsse en g€likstroomnetten, ptitrc., f445 en
/ 495 en de 818A Casino, e€n qroot uxe rne!bel rnel
p atenw sse aêr voor 3 P alen.
Erres ho!dt het ook dal jaar besche den met s echts
dre toeste cn: le K\226, K.í227 en KY228. Dc
KY226 is een veramps kortgoftoeslc in houten
kasl rnêi drie bandcn en eerl bcrck van 12_205

meier, prljs f 195.
De KY227 ls een toeste in houten kasl met neon
stab lsêtie amp en afstemm ng door Ír ddel van eef
mag sch ooq. Hcl golíberelk is 12 2000 nreler. De

KY228 ls een toestel llt het dlurderc segÍnent met
moiorafste.nm nq en éénknopsbedien ng Lampcn:

'8 tr , -8' ) lÏ,, L o. ^/l è ,roo. Dê o '
t335

tllt! t -c I a: +lt1

Caurànt, 12

t9.t6.
a.3,

1.| /-"..* xk l$ .n e t. -..te.: ,t>:u"*:zc.mti'rth L::u1r.t e.lL@
-. ,, i +j.-.,tuie.6
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1939
In 1939 komt Philips met acht toestellen op de
markt: de 256A Aida, golfbereik 13,5-570 meter,
en lichtstreepáfstemrnlng, prijs f 189.

?illlpr 2E5 
^F 119.-

\ arr Í I Il.2;

lx r nl llltíl

De 285A Tosca is een wat goedkopere radio in een
kast vàn Philite. Het gollbereik is 25-225 meter en
de prijs í 119.
De 283V Traviata is een batterijtoestel voor 6 vot
accu, het bereik is 13,6'2000 meter, de prijs ls f285.
De 307X Carmen en de 419X Faust, zijn toestellen
uit de nieuwe 3-serie met automatjsche bandspre -
dinq. Prijzen f239 en f320.
De radiogrammofoons 601A Nlignon, prljs f 325,
de 603A Troubadour, prijs f 569,50 en de 607A
Walkure met platenwisselaar voor f 695,- vormen
de top van het aànbod,

50E t3lla 5dttÀt{c

EITEll:

Bàtaviaasch Nieuwsblad, 26 februari 194A.

Erres komt in 1939 met de batterijtoestelten
KY229B en K\2298V. Beide toeste en hebben een
bereik van 13-2000 meter en zijn uitgerust met
een ba anseindtrap. De BV versie heeft een katho-
destraalindicator. Ptljzer f 215 en f 325. De KY 539,
KY639 zijn radio's uit het middensegrnent. Prijzen
Í205 voor de KY539 en f225 voor de KY639.

360._

I

ts
Soerabaijasch Handelsblad, 3 februari 1940.
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Indische Courant, 11 oktober 1939.
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De KY739 Triomphator is hel paradepaardje van
Erres. Het s een zesamps toestel in aotenhouten
kast met kathodestràa afstemming, bandsprejding,
drukknop preselectie, se ectlvlteitsrege lng met
drie standen, fysio og sche sterkterege ng en een
grote 'concert uidspreker met k ankverstrooier. De
prjs is í360. Het aantal Nirom-lLristeraars stljgt in

dat jaa r naa r 85.000.

L940
zowe Phl lps als Erres wordt overvallen door het !it_
breken van de oorog n Nederland. Er wordi ujtge-
zocht of er mogelijkheden zljn e ders te produceren,
maar dat vere st een behoorlijke voorbere dingslijd
Philips drlnql ondanks het afsnijden van de toevo€r
uit Nederland en het daardoor ontstane tekort, aan
op het handhaven van de oclrooiwet, Deze wet kan
door de regerlng worden versoepeld als Phlips niet
aan de v.aag zou kunnen voldoen, Philips me dt dat
e-7e ra gen-!ar de-ê .-den o rdêíwóg rijn. raar
er worden dat jaar geen radio's meer geleverd.
Ondanks de prob emen stiigt het aanlal Nirorn- Llls_

ieraars tot meer dan 100.000.

194L
Phi ps, dat uite ndeliik meer moge jjkheden he€ft
om uit andere anden/ zoals de Verenigde Siaten
en Australiè, radio's te betrekken, komt nog nret
een redelijk aantal modelen voor dat jaar Velliq
aanqekomenl'staat er op de eerste advertenties
uit luni 1941. De 411A ls een goedkope radlo mel
eên bêrêik van 25-230 meter die f 109,50 kost. Het
toeste is everbaar ln een lichte en een donkere
uitvoerlng.

De 431AS is een Austra isch€ radio met een bereik
van 13,5 560 rneter. De kast is van Philte en de
pt )s is f 225. De 518AN koml uit Amerlka; een
zeslanps superhelerodyne. De prljs is f 160.
De 614VN ls een Amerikaans zeslamps batterij-
toesiel met een go fbereik van 16,2-555 neter.
Prljs f295. Tens otte serde494AL,eenzeslamps
wereldonlvanger met magic eye voor f 245. Deze
radio Iljkt op de 494A, maar heelt een houten
kast,
Hel l!kl Erres Lit Austra iè een radlo te betrek_
ken: de KY640L, geschikt voor were dontvangst.
Prijs f 215.

Bdtaviaasch NieDwsblad, 9 juli 1911.

L942
In maari 1942 breekt ook in Nederands-indlë
de oorlog !it. Hel and wordi door de .lapanners
bezet, In januar van dat jaar verschilnen nog
de aatste advertenties voor modellen uit 1941,
daarna wordt het stil en zal het tot na de oorlog
duren voor er weer radlo's worden geimporteerd.
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l4et dank aan Gldi verhejen en John Hupse voor
het krltisch door ezen van de artike en.
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