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NUMMERSTEMPELS OP ERRES-TOESTELLEN

Ërres toest€ Len bevatten vaak verschil ende

merktekens, die een ondersteuning ku n nen zijn b i
het identficeren, dateren en beschrijven van de

geschiedenis van deze toesie len Zo ziln vroege
ftre"--oooroeslerêr A \oO -F vd \e'ienLr
Íners, voordal er sprake was van een aanduiding
van het type in de vorm van een typeplaatle' Die

serjenummers zjn aanvankelljk als een stempel

op een deel van de houten kasl aangebracht,
terwlll ze bll latere modellen op een typeplaatje
of op een stempel op het huis van de afstamcon
densator zij n te vinden.

Ook de door Erres loegepaste licentiepaatles
leveren informatie over de achtergrond van de

toesteLlen, Anders dan enkele aadere merken
bracht Erres echter qeen chass snummer op de

achterkant van het chassis aan Toch kennen we

een reeks rnodel en d e van een soort chassis

nurnmeT n de vorm van een nurnmerstempel zijn

CHASSISNUMMERS
Blj enkele radiomerken kunnen we aan de achter
kant van het chassis chasslsnurnmers, n de vorrn
van ingeslagen cljfers, aantreffen Dergeljke
chassisÀummers zijn bljvoorbee d bekend van hei
rnerk Wa dorp, maar bii de rnerken Philips, NSF

en Erres komen deze nauwelljks of in het geheel

niet voor. Die chasslsnurnrners ziin doorlopende
nummers, dle bij de prod!ctie van het chassis

rwàarsc i_ llk uiL êe rooapl rt va dc o-gd'r s"( e

of aamin. tdrie /ondep-ocL. .)7 Jllroe.ldoe_.

Chassisnummer 1627a3 op een Wdldarp Insulinde en

het bavenste deelvan een Phtltps lrcentiepldatje

Bii de latere inbouw van de chassis ln radiokasten
is vervolgens niet meer gekeken naar deze chas_

sisnLrmrners. !let andere woorden: de chassis

zijn min of meer wilekeurig lnqebouwd, zonder
oo dê vo.qorde va de Chd-"isr' n re-\ le lel el..

Se1ênurr-rs volqen b! t'-e- del nd.wqp.?et dê

chrono ogie bil de prodlctle van radios Tlssen
chasssnurrmers en serlenurrmers bestaat in

principe dan ook geen verband-

Waldorp lnsulindê

Serienummer

6589

6639

6928

7036

7390

7400

7 410

7504

8714

Chassisnummer

161865

161126

163467

163580

161898

162703

161777

163413

162159

Dctdbelvoor de WaldarD Insulind. Í:êkt dutder|k dat
er geen verband of qelijklaop ts tL::.'se enumners
en chassisnummers

NUMMERSTEMPELS
Van Erres kennen we ln ! izc-a€r ngssituaties
nummerstempes die de lunc:: !:n hei type-
plaatje vervangen. Ze verme de_ :. geqev_'ns die

anders op hei typeplaatje te ! _::i zln (type en

serienLrr.mer). Dat is het gevà :- .. Erres KY144

(1934). Bij alle vier mij bek€r:c êrêrnparen van

dit type onlbreekt hei typep.ê:1. :r op de plaats

waar dli nornraliter zit zjl c. :rre'aanduiding
144 en het serlenumrner gesi:-1. d. De achter-
grond hlervan s mij niet du:: i'i Opvê ênd is

wel dat hei type KY144 voor ê\::_: nèar Be glë is

gebolrwd. Dat geldt trou\!ens :.. oor hei atere
type KY167 (1937), rnaar dÊ L:- : -:vpe bekende

toestellen zijn zonder u tzonc._ -; i.woon van hei
klassieke typeplaatje voorzLE_

trt 5!
144

Gestempelde type àanari. ': :- :.' ..rnmer bil een

verder komen b! de tyc:: . 11: :c: KY124 (1932-

1934)stempelsophe!hL,s -_:.:'sierncondênsator
voor rnet de benam nq :i:.:S-iIDIO of 'STOK_

VIS-RADIO' (deze aa!s:: ::_:i:r::loestellen naar

Belglë) en de type êarc-: _; ._ _:i serenlmrner.
Ook hler ontbreeki le. ;..-- _i- -iê :ypep aatje op

de achierkant van irÊi :::!:- ,l:àrom Erres (c.q

Van der Neem, de pr.:,:-_: :_ 3e toestellen) in
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deze reeks geen typeplêatje gebruikte, maêr een
stempel plaatste, is niet duidettk.

Stempel ap het huis van de afstemcondensator van
een Erres KY12O met het serienummer 20017.
Oprnerkelijk is de aanwezigheid van nog een ander
sternpel bij de serie KY116 tot Ky124. Dit sternpet
bevindt zich aan de zjjkant van het huis van de
afstemcondensator of links van het huis achter
een lamp, Het zijn stempels van nummers met 6
cijfers. Het laagste bekende nLrrnmer is 000018,
het hoogste 004497. Ik heb nooit enjge verwitzinq
naar deze nummerstempels gevonden, niet in bro-
chJres, schenè's of aldere oocurrentalie, rraar
ook niet in tijdschriften of andere literatuurbron-
nen. Het is dLls gissen naar de betekenis van die
nummerstempels, waarvan helaas maar 12 voor-
beelden zijn achterhaald. In verzamelingen zijn
nameiijk ook niet meer dan 12 toestellen uit de
serie KYl16 tot KY124 bekênd.

Nummerstempet 002a30 ap het chassis van een Erres
KY116, links van het huis van de afstemcondensator.
ORDE EN REGELMAAT BIJ ERRES-TOESTELLEN
Het radiomerk Erres vêlt op door het uiterst syste-
matische gebruil van rype-aardLlioingen, senenrn-
rners en licentieplaaijes. Mogelijk is dit niet toe te
schrijven aan Erres zelt maar aan de fabrikant van
de Erres-toestellen, Van der Heem, Dezelfde orde en
regelmaat treffen we nàmelijk vanaf 1938 ook àan
bt de door Van der Heem, op basis van Erres-chès-
sis, gebouwde AetherkruÍser-toestellen, De Erres-
toestellen met de opeenvolgende type-aandLridingen
KY103 tot KY603 (c.q. KY603-3) Lrit de perjode 1929-
1960 volgen op een perfecte mànjer de chronoloqie.
Alleen de voorde tropen bestemde radio-ontvangers
(zoals de KY110, KY111 en de 20o-serie) en later ook
de TV toeslerlen hebben hur etgen, rnaar oveigens
eveneens chronolog:sche, reers. De roekenntng van
serienummers gebeurde ook metorde en regelmaàt.
Dat geldt alvoor de vroegste types, maarzekervoor
de types vanaf KY126. Vanaf het type Ky126 begin-
nen de serienummers bij eÍk volqend type telkens
opnreuw -net t001, Daarooor lenen oie serienum-
mers zich nu ook goed voor een schatting van de
s€riegroorie va1 oe vetschtllende types l,/te rnijn
eerdere êrtikelen in het RHT). Ook bij het aanbren-
g€n van Philips-licentiepiaatjes zien we een opmer-

kelijke ordening, die we van geen enkel ander merk
íbehdlve van Aethe.kruiser) kelnen. B,t tweede-de
deel vèn de toeste ten van de rypes Ky.l45 (1935.) lot
en met KY198 (1940) zijn de taatste twee cijfers van
het serienummer gelijk aan de laàtste twee cijfers
van het licentienummer Het ís onduídetijk wat hier_
voot de verklaring is, maà. we'licht vergenàkke_
l;jkle dat destijos de àdm,nistratie van het gebruik
van licentieplaatjes.

Erres KY148. De laàtste twee cjjfers van het
serienummer 1732 en het ticentÍenummer 27532 ziin

ANALYSE VAN DE ZESCIJFERIGE NUMUER-
STEMPELS II{ DE REEKS KYI16 TOT I(Y124
Zoals hiervoor al is opgernerkt, staàn voor de
ànaJyse slechts 12 nLlmmerstempels ter beschik_
king. Toch valt bij dit bescheiden àantal een duÊ
delUke ordening te ontdekken. Die ordening wordt
vooral zichtbaar bij een qràfische weeroave.
In bijgaande grafiek zijn horizontaat de types
KY116 tot KY124 weergegeven. Op de verticate
as staan de stempelnummers. De donkerblauw
gel leLrde bo letJes corresponderen etk meL
één Loeslel ut eel verzàmelilq. De ltchtblàLrw
gekleurde verticale batken hebben een lenote diê
coÍÍespondeert met de geschatte seriegrootce
van het betreffende type (zie referenties). Deze
seriegrootte is ín de grafiek geprojecteerd. De
posiLíe var de verlicale balken ts bepaald door
de sEempelnummers d,e van de diverse cypes
bekend zijn.

uit de grafiek op de volgende paqÍna komt het
beeld naar voren dat de nurnmerstemDels de
oetekenis van ee't chàss,snummer zouden
kunnen hebben, We hebben te maken met door_
lopende nummers van 000001 voor het eerste tn
producfie genon-en lype (de Ky|6) tot ongeveer
004500 voor hel type dat het,aàl;t in prooLcrie
lwàm (de KYt24). /oats nJe.voor qememoreerd
heeft Erres de verschitende rypes van kyt03 Lot
KY603 na elkaar Ín productie qenomen, eventueel
met een overlêp. t4ogelíjk zijn de Xy116 en Ky117
parallel geproduceerd. De chassis van deze twee
types zjjn nêmelijk identiek; êJteen de kasten zijn
verschillend (tafetmodet resp. staand model).
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Stempêlnummers Erresmodellen KYí 16 - KY124
plaar een nog beschikbaar
chassis van een KY116 is
ingezet. De betekenis van de
nLmmersternpels op toestel
en in de reeks KY116 KY124
ls hlermee rnogelijk ver-
duide ilkt. Wat Erres ermee
heeft beoogd aat zich voor
alsnog raden.

Qua chassis hoorl de KY125
bij de reeks KY116-KY124,
maar helaas is er geen enkel
exemplaar van dt tYPe
bekend, laat staan een num-
merstempel. Om die reden s
het type KY125 hier buiten
beschouwlng qelaten.

a

a

a
a

o
KY116 KYí7 XY118 KYÍ9 KY12O KY121

De tota e qeschatte serieqrootte bedraagt 3500
stuks p us het onbekende en moei ijk te schat-
ten aantal voor de KY118, KY119 en KY124. Van
deze laatste types heb ik n archieven en ver-
zame ingen namelijk rnaar we nlg serienumrners
kunnen verzame en. De totale seriegrootte sluit
we rede ijk aan bij de reeks van 4500 stempe -
nLrmmers. Eén toestel valt hlerbij evenwel uit de
toon, en dat is een KY123 met het numrnerstern
pel 00018. Het type KY123 maakt echter gebruik
van hetzelfde chassis a s de KY116 en het is
daarom moqe ijk dat voor de bouw van dit exem

Graag wil ik Rona d van Apeldoorn en lohn Koster
harte ijk danken voor hLrn rnedewerk nq aan dit
artlkel. Zij zijn eigenaar van een of meer toe-
stelen uit de reeks KY116-KY124, hebt'en aan
de d scussie over dil themà bijgedragen en het
rranuscript van commentaaT voorzlen.
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Gidi VeÍheijen, Radio Historisch Tijdschrift 137
juni 2411) en 738 (september 2A11), "Vaaroor-
loqse radiotoestellen vàn het merk Erres".
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CONDENSATORS
VERNIEUWDE TENTOONSTELLING IN HET
MUSEUM VAN ARTHUR BAUER IN DUIVEN-
DRECHT

In het unieke museum van Arthur Bauer is slechts
een deel van Arth!rs verzameljng tentoongesteld.
De tenloonste ng is voor een deel nieuw ingericht
en er worden zak€n geloond, die wij a hadden,
maar nog nooit qetoond hebben, Er zijn echler ook
nieuwe unieke zaken bijgekomen en tentoonge-
ste d. Daaronder een gedeelte van een AN/APS15A,
bij de Duitsers bekend a s lleddo-Geràt. De eerste
Amerikaanse 3 cm v egtuigradar, de Engelsen
noemde het H2X. De Duitsers hebben zo'n inslal
latie in een neergestorte US bornrnenwerper
gevonden, en het de codenaarn gegev'ên naar de
vindpaats nabj het gehlchi N4eddo bij Wlnlers
wijk. Er bestaal een Duits bericht over. Er bestaan
foto's waaruil b jkt dat zij er ook mee gevoqen
hebben in een bultgemaakte 817. We hebben ook
een originee duikbooibesturinq uil een SeehLlnd
(een tweemans nrlnldulkboot), d e ooit is 'buitge
maakt'in mei 1945. Er agen toen vijf boten op een
kade van de Hoogovens. Ook n euw zijn een opge-
bouwde Adcock Peiler, de qyroscopische besturlng
van een v1 en noq veel meer.

Op 21 november is in het museum een open
dag. U bênt van harte wêlkom.

Openlnqslijden 10.00 17.00 u!r.
Voor de inwendige mens wordt gezorgd.
Het adres van het museum isi
K oosterstraal 25,
1115 BJ Duivendrecht.

AM-ZENDERTIPS VOOR ONZE HOBBY
Om toch nog enigszlns van onze Alvl-radioioeste
len te kunnen genieten na het verdw jnen van NPO
Radio 5 van de middengof, volgen hjer enkele
tips voor wat modulatortjes: Gy! a Kiss heefi een
pr ma ontwerp beschreven n RHT 150 op b adzUde
115. Otto Tuj bledt zijn ontwerp aan op het N€der-
lands Forurn voor OLrde Radio's. In RHT 130, op
blàdzyle 124, besc'11't P chard Oor'n'eijer eel
buizenversie.

OPLOSSING NA ADVERTENTIE
Ons medelid Hans Oldenburq meldde dai zijn
advertentie in RHT 153 (153 20) van twee leden
een reactie heeft opgeeverd. Deze bijzondere
Russische draagbare rèdio werkt hierdoor weer
naar behoren. Hans is h er erq blii mee.
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