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Voorwoord voorzitter NVHR

Radiohistorie als jubileumgeschenk

Communiceren is een van de
belangrijkste zaken in het
leven van de mens, zelfs
voor onze geboorte vindt er
al een vorm van communice
ren plaats tussen moeder en
kind. Zolang mensen binnen
gezichts- en/of gehoorafstand
van elkaar zijn, is communi
ceren meestal geen probleem
maar als de afstand groter
wordt, nemen de mogelijkhe
den snel af. Het is dan ook
begrijpelijk dat jarenlang is gezocht naar oplossingen om
ook bij grotere afstand rechtstreeks te kunnen communi
ceren. De eerste mogelijkheden waren verbindingen via
kabels. Omdat deze verbindingen aan een vaste plaats
waren gebonden, bleven de mogelijkheden beperkt. Door
de toepassing van radioverbindingen zoals die door
Marconi met morsetekens werden opgezet, ontstond de
mogelijkheid draadloos berichten over te zenden. Toen het
mogelijk werd ook de menselijke stem draadloos over te
dragen, kon men echt spreken van draadloze communica
tie. Het was dan ook vanzelfsprekend dat vrij snel de eer
ste radiotoestellen op de markt verschenen. Ook in ons
betrekkelijk kleine landje bleken diverse ondernemers
bereid en in staat om met dit nieuwe medium een toe
komst op te bouwen. Wij Nederlanders denken dan bijna

automatisch aan merken als Erres, Philips en Waldorp. Dat
er echter nog veel meer fabrikanten waren die trachtten
een graantje mee te pikken, is veel minder bekend. De
auteur van dit boek, Frans Driesens, een van de grondleg
gers van onze vereniging, heeft deze leemte al jaren gele
den onderkend en er studie naar gedaan. In het voor u lig
gende boek vindt u een uitgebreid verslag van deze
jarenlange ontdekkingstocht door de vroege radiohistorie.
Verluchtigd met veel foto's en in begrijpelijke teksten zult u
ontdekken hoe boeiend radiohistorie kan zijn. Het vormt
een extra aspect naast soldeerbout en buizentester. Het
bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Historie
van de Radio heeft overlegd hoe wij ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan van onze vereniging de leden een blij
vend geschenk konden aanbieden. Wij hopen dat dit boek
niet alleen een welkome aanvulling in uw boekenkast zal
zijn, maar dat het ook regelmatig ter hand zal worden
genomen op een moment dat de soldeerbout rust heeft.
Wij danken Frans Driesens voor het vele werk dat hij heeft
verricht. Ook een woord van dank voor de medewerkers
van de redactie van ons Radio Historisch Tijdschrift. Zij
hebben Frans met raad en daad bijgestaan en er mede
voor gezorgd dat dit prachtige boekwerk voor u ligt.

Jacques Hermans
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging

voor de Historie van de Radio
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Voorwoord schrijver

Radio is not simply a space in the air, it is a place of spirit
Naast de funktie van kijk- en
leesboek, van naslagwerk en
van de beleving van een
tijdsbeeld bevat dit boek ook
enkele opzienbarende nieu
we gezichtspunten over de
ontstaansgeschiedenis van
de radio in Nederland.

In Nederland is over het
fenomeen radio al veel ge
schreven. Meestal over deel
gebieden zoals de bedrijfshistorie van grote firma's (Philips, N.S.F.), de Nederlandse
Omroep of over bekende personen als Hanso Idzerda. Over
de kleinere bedrijven in ons nijvere landje is echter geen
overzichtswerk bekend. Een goed beeld over de jaren
direct volgend op de Eerste Wereldoorlog, waarin zo snel
een omvangrijke elektronische industrie kon ontstaan,
hebben we niet. We moeten daarvoor teruggrijpen naar
tijdschriften uit die tijd - tegenwoordig niet meer aanwezig
in de landelijke bibliotheken - en ook dan is het totaalbeeld
vertekend door de eenzijdig gerichte belangstelling van de
publicisten.
Dit jaar herdenkt de Nederlandse Vereniging voor de
Historie van de Radio haar 25-jarig bestaan. Als mede
oprichter leek dit mij een goed moment om een boek te
schrijven voor de leden. Maar vooral ook om mijn vijfen
dertig jaar durende zoektocht naar de feiten over en de
achtergronden van de produkten van onze Nederlandse
radionijverheid een fundament te geven. Een nauwe ver
wevenheid met een andere interesse - het radioamateuris-

me - is daar dan vanzelfsprekend aan verbonden. Mede
door deze amateurs is die radioindustrie ontstaan en uit
de honderden fabriekjes en werkplaatsen weer het ultieme
resultaat: de multinational Philips.
Dit boek geeft u een bijna volledig overzicht van al die kleine
bedrijfjes welke tussen 1913 en 1930 in Nederland het
licht zagen. Maar bij het vele speurwerk dat hieraan ten
grondslag ligt, ondekt men ook de hiaten: wie construeerde
in Nederland de eerste radiolamp? Was Idzerda de eerste
omroeper ter wereld en waarom maakte de Nederlandse
radio-industrie na de Eerste Wereldoorlog zo'n snelle start?
Vragen waarop u tijdens het lezen een mogelijk antwoord
kunt vinden.

Schoonheid openbaart zich in het gevoel dat het hart met
het voorwerp verbindt. Mijn zoon heeft getracht dit uit te
drukken via een aantal fotografische impressies die aan
dit boek wellicht een extra dimensie geven.
Een boek met deze inhoud kan alleen geschreven worden
met de hulp van anderen. Ik moet op deze plaats mijn
oprechte dank betuigen aan diverse leden van de NVHR,
aan enkele leden van de familie Bal, het Philips Concern
Archief, het Communicatiemuseum en het Nederlands
Audiovisueel Archief. En verder al diegenen die in de loop
der jaren mij hebben geholpen om een omvangrijke docu
mentatie op te bouwen. Rest mij U uit te nodigen om de in
kleur afgebeelde toestellen in het echt te komen bewon
deren in het Radio Amateur Museum te Reusel.

Frans Driesens
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Ontwikkelingen elektrotechniek tot 1900
Als Marconi er niet was geweest
was er nu toch radio,
alleen was het anders gelopen
Al sinds mensenheugenis onderzoeken wij onze omgeving
en dat heeft ons steeds verder gebracht op het oneindige
pad van kennis en wetenschap. Hoogbegaafde lieden
waren het, die de natuur bestudeerden en de wiskunde
beoefenden aan hoven van koningen en keizers of aan een
universiteit. Soms was het een autodidact of amateur van
hoog gehalte zoals Hans Christiaan Oersted, de ontdekker
van de elektromagneet, die zijn kennis als kind al vergaart
wanneer hij leerling is bij een drukker. Daar leest hij boe
ken over natuur- en scheikunde. De drijfveer van onder
zoek is nieuwsgierigheid: hoe ziet dat plantje of diertje er
onder de loep uit (bij Huygens) of hoe construeer ik een
rechte hoek (a2 + b2 = c2, Pythagoras). Tijdens experimen
ten worden onverwacht andere dingen ontdekt en deze
geven weer reden tot verder onderzoek. Een nuttige toe
passing is vaak nog niet voorhanden, maar andere onder
zoekers vinden die later weer. Sommigen hebben als doel
hun ideeën te gelde te maken. Ze zijn zelf vermogend en
hebben een eigen onderzoeksinstituut, zoals Edison en
Morse. Morse bedacht zijn punten-en-strepen alfabet in
een tijd dat de telegraaf nog werkte met een kompasnaald
die de letters een voor een moest aanwijzen. Een uitvin
ding is snel gedaan maar het bruikbaar maken ervan niet.
Dit boek gaat over dat onderwerp. Over de lange kronkel
weg van niets naar iets. Over de continue stroom van
ideeën en de strijd om deze toepasbaar te maken. We zul
len ons beperken tot een deelgebied waarover nog niet
veel geschreven is: de opkomst van de Nederlandse
radioindustrie tussen 1913 en 1930. Maar we beginnen
bij het begin: de ontdekking van elektriciteit en de daarop
volgende ontdekkingen in de negentiende eeuw.

Van Volta naar Marconi
Nadat Volta in 1799 het galvanisch element of kortweg
batterij had ontdekt, richtten vele onderzoekers hun aan
dacht op de verschijnselen rond die stromende elektrici
teit. Zo ontdekt de Deen Oersted in 1819 de elektromag
neet, de Duitser Ohm in 1827 het begrip weerstand en de
Engelsman Faraday in 1831 inductie bij spoelen. De
Engelse wiskundige Maxwell vermoedt dat er een medium
moet zijn dat elektrische verschijnselen kan geleiden en
noemt dit medium ether. Hij kan zijn theorie niet praktisch
aantonen en gaat rekenen aan de bevindingen van
Faraday. In 1864 formuleert hij twee beroemd geworden
theorieën over elektromagnetische straling, samen de golftheorie van Maxwell genoemd. Deze theorie wordt de basis
voor alle natuurverschijnselen zoals licht-, warmte- en
radiostraling. Lichtstralen kan men zien, warmtestralen
kan men voelen, maar met radiostralen is dat moeilijker. In
allerlei laboratoria worden daarom proeven bedacht om
die elektromagnetische radiogolven aan te kunnen tonen,
te detecteren. Zo doet Heinrich Hertz in 1888 proeven aan
de Technische Hogeschool in Frankfurt. Om radiogolven op
te wekken verbindt hij een spoel in serie met een conden
sator en een vonkenbrug en stelt vast dat iedere lading
van de condensator een oscillerende ontlading teweeg
brengt. Hij gaat ervan uit dat zijn constructie onzichtbare
stralingen uitzendt en noemt zijn apparaat een oscillator.
De energie voor deze zender komt uit een batterij van
Volta. Als detector (ontvanger) neemt hij een rondgebogen
draad, waaraan twee metalen bolletjes op zeer kleine
afstand van elkaar zijn bevestigd. Deze ontvangspoel staat
enkele meters van de zender. Als de spoel de juiste afme
tingen heeft, ziet Hertz onder een loep kleine vonkjes tus
sen de bolletjes overspringen. Zijn ontvanger detecteert
dus de zender (afbeelding 1). De onzichtbare stralen bestaan
dus. Deze ontdekking wordt de basis van de draadloze
communicatie: de radiotechniek.
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Afbeelding 1: Proefopstelling van Hertz in 1888.

Afbeelding 2: Coherer met kloppertje volgens Branly.
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Transmitling station.

Afbeelding 3: Opstelling zender volgens Tesla in 1892.

Receiving station.

Afbeelding 4: De experimentele opstelling van Marconi in 1895.

Het aantonen van radiogolven door onder een loep naar
vonkjes te kijken is natuurlijk niet erg praktisch, ook niet in
een laboratorium. Edouard Branly in Parijs probeert iets
anders te bedenken. In 1890 lukt het hem om een bruik
bare coherer (samenklever) te maken: een klein buisje
gevuld met metaalvijlsel dat radiostralen detecteert. Zo'n
apparaat bestaat dan al enige tijd, maar wordt alleen toe
gepast om telegraafleidingen tegen blikseminslag te
beschermen. De werking is simpel: het metaalpoeder in het
buisje is wat samengeperst, maar heeft nog een hoge weer
stand. Als we er een batterij op aansluiten, loopt er dus wei
nig stroom. Aan het oppervlak van de metaaldeeltjes is
namelijk altijd een dun laagje metaaloxyde aanwezig, dat
de stroomdoorgang belemmert. Maar als men radiogolven
door deze coherer laat stromen, slaan er vonkjes door de
dunne isolatielaagjes heen en worden de metaalkorrels
aan elkaar 'gelast'. De coherer gaat nu goed geleiden en we
kunnen haar gebruiken als schakelaar. Het is zelfs mogelijk
om er een bel op aan te sluiten met gebruikmaking van een
relais en een batterij. De bel blijft echter doorrinkelen.
Willen we opnieuw een sein detecteren, dan moeten we
eerst het poeder loskloppen. Branly bevestigt een klopper
tje tegen het glas van de coherer. Het kloppertje treedt
samen met de bel in werking en zo kunnen dan morsesei
nen worden opgenomen (afbeelding2). Eigenlijk is de radiotelegraaf dan geboren, maar Branly heeft weinig aandacht
voor commerciële toepassingen. Enkele jaren later zal
Guglielmo Marconi er dankbaar gebruik van maken.
Een krachtige vonkzender kent men dan nog niet. Maar
daar werkt de Serviër Nicola Tesla al aan, zij het met een
geheel ander doel. Dit naar Amerika geëmigreerde genie
demonstreert in 1891 zijn beroemd geworden oscillerende
Tesla-transformator, waarmee hij.'door de lucht' energie
kan overbrengen. Hij denkt daarbij aan krachtstroom voor
elektriciteitscentrales, dus nog niet aan de draadloze tele
graaf. Met zijn installatie, waarin ook Leidse flessen (con
densatoren) worden toegepast, kunnen sterke signalen
worden uitgezonden. Tesla demonstreert voor de Universiteit
van Columbia zelfs al het principe van de afstemming

(afbeelding 3).

Radiogolven planten zich voort door de lucht, maar ook
door andere stoffen en zelfs door vacuüm, net als licht en
warmte. Dit werd eerst niet goed begrepen en men koos
voor het begrip ether, een onzichtbaar medium dat de
radiostralen kan geleiden. Ook de techniek van het over
brengen moest een naam krijgen en de Engelsen bedach
ten het woord wireless, wat in het Nederlands werd ver
taald als draadloos.

In het boek 'Radio, 100 groote
Baanbrekers' van Orrin Dunlap staan
nog veel meer interessante details
over de wegbereiders naar de
elektronische 20e eeuw. Vier daarvan
wil ik u niet onthouden.

Andere wegen naar draadloze communicatie
Elektrische vonken zijn niet de enige weg om signalen
draadloos uit te zenden. Edison laat in 1892 een methode
voor draadloze telegrafie via elektrostatische inductie
patenteren. Ook Preece, hoofd bij het Engelse Post Office,
is dan al enkele jaren bezig om via magnetische inductie
signalen over te brengen en hij kan 5 km overbruggen.
Maar de grenzen van deze methoden zijn dan bereikt. De
veldsterkte bij deze inductieverschijnselen neemt immers
zeer snel af met de afstand. Ontvangst op grotere afstanden
zal daarom een veel te groot vermogen bij de zender vragen.
Zelfs David Hughes, leraar muziek in Londen en zeer geïn
teresseerd in telefoon en telegraaf, is het in 1879 gelukt
om een signaal over enkele honderden meters draadloos
uit te zenden en te ontvangen. Maar zijn vinding wordt na
een demonstratie door de aanwezige wetenschappers als
een inductieverschijnsel afgedaan en is dus niets nieuws.
Achteraf blijkt pas dat hij zijn tijd ver vooruit is, want het
zijn wel degelijk radiogolven die hij gebruikt. Het verschijn
sel wordt alleen nog niet herkend. Tenslotte demonstreert

Afbeelding 5: Marconi demonstreert op het Salisbury Plain (1896).
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Lodge in 1894 een zender met twee grote messing bollen
die dienst doen als capaciteit. In de ontvanger zijn twee
metalen platen als dipoolantenne opgesteld: het omge
keerde principe van Hertz. De detector is nu een coherer
van Branly. Het blijven nog allemaal demonstraties.
Niemand krijgt het idee hier iets praktisch mee te onder
nemen. Daarvoor dient men een andere instelling te heb
ben en deze heeft Marconi al op jonge leeftijd!

Guglielmo Marconi, het zakelijk wonderkind
Guglielmo Marconi wordt op 25 april 1874 in het Italiaanse
Bologna geboren. Zijn vader Giuseppe is een succesvol
zakenman. Hij trouwt voor de tweede maal met de veel
jongere Schotse Annie Jameson, die in Bologna muziek
studeerde. Zij is een fantasierijke en romantisch ingestel
de vrouw, de oudere Giuseppe is streng, zakelijk en pre
cies. Zij krijgen twee zoons, Alfonso en Guglielmo (foto 1).
Giuseppe heeft al een zoon uit zijn eerste huwelijk. Veel
van de eigenschappen van zijn ouders zijn bij Guglielmo
terug te vinden. Toch begrijpt de vader de belangstelling
van zijn zoon voor natuurkunde en chemie niet. Bovendien
is de jongen opstandig en eigenwijs en lijdt hij er onder dat
zijn oudere halfbroer juist zijn tegenpool is. Voor zijn moe
der is hij echter het lievelingskind en van haar ontvangt hij
later veel steun bij het ontplooien van zijn activiteiten.
Bovendien is hij, naast zijn introverte gedrevenheid om iets
tot op de bodem uit te zoeken, óók een geboren leider en

weet hij zijn beide broers en enkele zonen van het huis
personeel voor zijn proefnemingen te interesseren. Dit
alles heeft bijgedragen aan zijn latere successen.
Op 14 jarige leeftijd plaatst zijn vader hem op een college,
waar hij met veel succes chemie en natuurkunde studeert.
Zijn gedrevenheid blijft de ouders verontrusten: "Is er dan
niets anders waar een jongen van die leeftijd zich om
bekommert?" roepen zij vertwijfeld. Guglielmo wordt ver
volgens onder toezicht van professor Rosa gesteld, een
hoogleraar aan de universiteit van Bologna. Zijn experi
menten kosten de jonge onderzoeker alle zakgeld en geld
is iets waarmee zijn rijke vader toch spaarzaam omgaat.
Elke honderd lire moet worden verantwoord. En dan nadert
het moment van de waarheid als Guglielmo op vakantie is
in de koele Italiaanse Alpen. Tijdens een slapeloze nacht
op de stille pensionkamer ziet hij zijn doel helder voor
ogen: hij wil het fenomeen van de elektromagnetische gol
ven gaan commercialiseren. Na zijn terugkeer in de ouder
lijke Villa Grifone in Bologna zet hij door en op een gure
decembernacht roept hij zijn moeder uit bed. Ze moet mee
naar de zolder waar een wirwar van draden en toestellen
haar verwart. Guglielmo drukt op een sleutel en ver weg
onder het dak gaat een bel. "Is dat alles," denkt ze sidderend.
Maar ze zegt: "Het is een wonder, jongen." Beschermend
legt haar zoon een arm om haar schouder en begeleidt
haar terug naar haar slaapkamer. Het was een wonder, en
dat is het nog steeds.

Foto 1: Annie Jameson en haar beide
zoons Guglielmo (links) en Alfonso.

Foto 2: De tuin met heuvel van Villa Grifone, waar Marconi zijn proeven doet.
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Het vonkje groeit

Als het eerste experiment van Guglielmo Marconi op de
zolders van Villa Grifone is gelukt, zet de dan 20-jarige
door om zijn visioen te verwezenlijken. Zijn doel is nu om
de afstand te vergroten waarover hij kan zenden. Maar ook
de betrouwbaarheid van de apparatuur heeft zijn aan
dacht. In het voorjaar van 1895 worden de proeven voort
gezet in de tuin van de villa met de hulp van zijn oudere
broer Alfonso. Ook zijn vader gaat nu in de experimenten
geloven en laat zijn tuinlieden helpen bij het ingraven van
aardplaten en het spannen van antennes tussen de
bomen. Door de zend- en ontvangantennes zoveel moge
lijk aan elkaar gelijk te maken, weet Guglielmo de reikwijd
te te vergroten. Een grove vorm van afstemmen dus. Door
het ingraven van de aardplaten wordt de golflengte gelijk
aan vier maal de antennehoogte en door deze laatste
steeds hoger te maken komt Guglielmo in een golfgebied
met gunstige voortplantingseigenschappen (afbeelding 4).
Alfonso doet dienst als berichtgever en springt hoog in de
lucht wanneer de ontvanger op de naburige heuvel een
signaal ontvangt.
Marconi ontdekt dat de ontvanger nu de zwakste schakel
in zijn systeem is en begint aan een nauwkeurig onderzoek
van zijn apparatuur. Onderdeel na onderdeel wordt geana
lyseerd en hij begint met de batterij. Dan de coherer van
Branly, een 15 cm lange glazen buis gevuld met ijzervijlsel.
Zijn eerste verbetering is het vervangen van het ijzer door
een mengsel van nikkel- en zilverpoeder en hij verbetert de
contacten door deze van zilveramalgaam te maken en ze
verschuifbaar in een dunner glazen buisje op te stellen.
Maar nog steeds is het systeem niet gevoelig genoeg om er
een seinschrijver mee aan te sturen. Guglielmo komt dan
op het idee om een zeer gevoelig polair relais met een
aparte batterij te gebruiken. Op de relaiscontacten kan de
morseschrijver worden aangesloten. Aan het einde van dat
jaar is hij in staat om zelfs signalen tot achter een heuvel
over en weer te zenden en bewijst daarmee ook dat radio
golven zich naar een punt buiten het gezichtsveld kunnen

verplaatsen (foto 2). Begin 1896 heeft hij, na noeste arbeid
en een visionaire blik, zijn doel bereikt als hij over een
afstand van ongeveer 3 km berichten over en weer kan
zenden. Marconi ziet nu een directe toepassing van zijn
vinding in de maritieme communicatie, d.w.z. tussen sche
pen onderling en met de wal. Bovendien geloven vader en
moeder nu in hem en verkondigen zijn prestaties buitens
huis waar mogelijk. Annie Jameson schrijft haar Schotslerse familie aan, een hechte familie-clan van whiskystokers, welke wel enig geld in het avontuur wil steken.
Beiden vertrekken in februari naar Engeland. Bepakt en
bezakt, want alle apparatuur gaat mee. In Londen wordt
contact gezocht met de reeds genoemde William Preece.
Deze is enthousiast en organiseert een eerste demonstra
tie voor hoge heren van de Post. De afstand tussen het
plaatsje St.-Martins-le-Grand en de oever van de Theems
wordt gemakkelijk overbrugd. Na deze succesvolle start
mag Marconi zijn apparaten nogmaals demonstreren aan
Marine en Leger op het Salisbury Plain (afbeelding 5). Hij
seint nu over afstanden van zes, negen en vervolgens der
tien kilometer. Hier ontmoet hij ook zijn eerste medewerker
James S. Kemp, een jonge ingenieur van de Post, die hem
tot diens vroege dood in 1932 blijft assisteren. In Groot
Brittanië is het ijs nu gebroken.
Maar directe toepassingen voor zijn vinding zijn er op het
vasteland nog niet en de vorderingen gaan voor Marconi te
traag. Telefoon en telegraaf voldoen immers goed, hoewel
het verzenden van berichten naar schepen nog niet moge
lijk is. Het kunnen overbruggen van water lijkt Marconi dus
belangrijk en het kanaal bij Bristol wordt daarvoor uitgeko
zen. James Kemp blijkt de ideale assistent en komt in
vaste dienst.

Patenten en geld
In 1896 dient Marconi zijn eerste patent in en dit wordt
gehonoreerd. De succesvolle demonstraties hebben hem
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Afbeelding 6: Uit de brochure van de ' Marconi Wireless Telegraph Co. of America1 (1903).

bekendheid gegeven, maar het Post Office van Preece kan
hem niet veel meer helpen. De whisky-clan komt nu te
hulp, een startkapitaal wordt gevormd en de 'Wireless
Telegraph and Signal Company' wordt in 1897 opgericht.
Het Post Office heeft het nakijken! Jammer voor Preece.
Het startkapitaal bedraagt maar liefst 100.000 Engelse
Ponden en Guglielmo is nu niet meer afhankelijk van het
geld van zijn vader en koopt... een fiets! Zuinigheid gaat
voor de baat uit, dat was hem thuis geleerd.
Marconi vraagt meerdere patenten aan en verkrijgt rech
ten voor alle landen, behalve voor Italië. Dan stromen ook
de orders binnen. De eerste zijn van Lloyds voor het instal
leren van apparatuur op een aantal vuurtorens en kustwachtstations, zoals op Alum Bay, Isle of White en bij
Bournemouth. Hij krijgt dan nog medewerking van de
Engelse Post en diverse telegraafmaatschappijen, omdat
zijn systeem niet als concurrerend wordt gevoeld. Maar
daar zal snel verandering in komen. Uit Italië krijgt hij het
verzoek om voor de installatie van kuststations bij Rome
en Specia te zorgen en zo kan hij even terug naar zijn
geboorteland, waar hij zelfs op het Koninklijk Paleis wordt
ontvangen. In oktober 1897 zit hij echter weer in Dover om
te proberen het Kanaal te overbruggen.

Naar Amerika
De wereld is rond 1900 wakker geschrokken als het moge
lijk blijkt via de ether te communiceren. Ook de Franse
genie werkt in 1899 mee aan de proeven van Marconi om
het Kanaal tussen Dover en Wimereux te overbruggen, een
afstand van 46 km. De genieofficieren J. Boulanger en G.
Ferrié doen zo veel ervaring op en leggen medio 1901 zelf
standig een verbinding aan tussen Calvi op het eiland
Corsica en Biot bij Antibes. Het gaat hier al om een afstand
van 175 km, waarbij zender en ontvanger elkaar door de
kromming van de aarde niet meer kunnen 'zien'. Zij
beschrijven hun ervaringen in het boek 'La Telegraphie
sans Fil et les Ondes Electriques' (1902). Ze concluderen
dat de verbindingen onzeker zijn, dat de antennes hoog
moeten worden opgesteld en dat de apparatuur nog moei-

lijk beheersbaar is. Marconi laat zich niet afschrikken door
dergelijke conclusies en gaat onverschrokken voort zijn
systeem te vervolmaken en te exploiteren. In 1900 worden
al veel schepen voorzien van zijn vonkzenders en ontvan
gers, zoals de Belgische veerboot Princesse Clémentine en
het Duitse lijnschip Kaiser Wilhelm der Grofëe. Ook landstations, zoals bij De Panne in België, verrijzen in grote
regelmaat langs de kusten van zeeën en oceanen.
Alle schepen en havens wil Marconi van zijn zenders en
ontvangers voorzien. Deze blijven bovendien zijn eigen
dom. Hij is dus een soort lease-bedrijf begonnen dat alle
landsgrenzen overschrijdt, maar zo'n situatie is in de dan
nog zeer nationaal ingestelde wereld moeilijk te bereiken
en sommige regeringen verzetten zich. De oplossing is
eenvoudig: sticht in alle grote landen eigen consortia waar
de plaatselijke banken vat op hebben en de kapitaalver
schaffers in willen geloven. De eerste belangrijke vestigin
gen buiten het Engelse imperium worden in 1903 gesticht
in de Verenigde Staten van Amerika en in Canada. De
markt en de behoefte zijn daar groot door de intensieve
scheepvaart op Engeland. Er wordt een eerste brochure
gedrukt waarmee investeerders worden benaderd (afbeel
ding 6). Het aanvangskapitaal voor de Marconi Wireless Tele
graph Co. of America wordt hierin gesteld op $ 6.650.000
en bijna hetzelfde bedrag zal in coupures van $ 100 wor
den uitgegeven. Een zeer groot bedrag voor die tijd. Ook
voor Canada wordt vijf miljoen dollar uitgetrokken.

De zaak is nu goed aan het rollen geraakt en er worden
zelfs publicitaire successen geboekt wanneer schepen in
nood raken. De wereld raakt overtuigd van de noodzaak
van radio aan boord van schepen. Maar het duurt nog tot
na het zinken van de kolossale stoomschepen 'Titanic'
(1912) en 'Empress of Ireland' (1914) - waarbij duizenden
mensen zijn omgekomen - dat het Engelse Lagerhuis in
1914 richtlijnen opstelt voor de aanwezigheid van radio
apparatuur op schepen met meer dan 50 opvarenden. De
zee is dan al bevolkt met meer dan 4000 schepen met een
Marconi-installatie aan boord. De seinen van de sterke

*

• •;
■

|

I
I

■

H *

Afbeelding 7: Zendstation van Telefunken te Nauen bij Berlijn.

landstations bestrijken alle oceanen. Een jongeman van
40 jaar staat aan het roer; lijkt hij niet wat op Bill Gates?

Telefunken
Ook in Duitsland start het onderzoek aan het veelbeloven
de medium. Rond 1900 wordt op diverse universiteiten
getracht de patenten van Marconi te omzeilen. Hierdoor
ontstaat een wedloop tussen professor Slaby in Berlijn en
professor Braun in Straatsburg, waardoor veel energie ver
speeld wordt. Met moeite kan men Marconi buiten het
land houden, tot met de hulp van A.E.G. en Siemens &
Halske in 1903 de Gesellschaft für drahtlose Telegraphie
m.b.H. Telefunken wordt opgericht. De belangrijkste paten
ten van Slaby en Braun vloeien nu samen in een maat
schappij en daarmee komt de onderlinge strijd tot een
eind. Telefunken bewandelt dezelfde wegen als Marconi
en wordt nu een geduchte concurrent. Duitsland wil een
wereldomspannend netwerk en bouwt een krachtige langegolfzender. In 1909 heeft deze 'GroBsendestelle' bij
Nauen een reikwijdte van 4600 km (afbeelding 7). In 1911
wordt er een begin gemaakt met grote zenders in Togo
(Afrika) en Sayville (Zuid-Amerika). Deze projecten bewij
zen later hun nut voor de Duitsers. Nauen heeft in 1914
een vermogen van 200 kW en blijkt van onschatbare waar
de voor de Kriegsmarine gedurende de Eerste Wereld
oorlog. Ook na de oorlog weet Telefunken zich goed te hand
haven en blijft een geduchte concurrent voor Marconi.

De eerste draadloze telefoniestations
Tot ongeveer 1919 gebruikt men vonkzenders om de
morsetekens over te seinen. Deze zijn slecht neembaar,
het geluid is sissend en krakend. De fluitvonk is een ver
dere verbetering. Door speciale constructies van de vonkbrug wordt de vonkfrequentie opgevoerd, zodat een audiosignaal na de detectie in de ontvanger kan worden
waargenomen. Maar het blijven 'gedempte' zenders, onge
schikt voor modulatie met bijvoorbeeld spraak.

Met behulp van een stabiele vlamboog tussen twee kool
spitsen, een techniek die in die tijd ook voor straatverlich
ting wordt gebruikt, krijgt men echter een draaggolf welke
wel met een toon is te moduleren. Fessenden in Amerika
lukte het al in 1906 om met een microfoon in de antennekring spraak of muziek uit te zenden. Zijn koolmicrofoon
wordt gloeiend heet en moet met water worden gekoeld.
Een toepassing laat nog op zich wachten. Men kan het
geluid bij de ontvanger immers nog niet versterken en de
marconisten moeten nog even door met het morse-alfabet.
Ook in België zijn twee ingenieurs, Braillard en Goldtschmidt,
met het onderwerp bezig. Hier is het doel niet het oversei
nen van zakelijke berichten, maar het bereiken van parti
culieren die het morsealfabet niet kunnen ontcijferen. Ze
slagen er in 1913 in om vanuit het Koninklijk Paleis in
Laken de zogeheten Zaterdag Concerten uit te zenden. Zij
zijn waarschijnlijk de eerste omroepers ter wereld en niet
onze Nederlandse pionier Idzerda die in 1919 start met
zijn 'Soirée Musicale'. De definitie van omroep houdt
immers in dat de uitzendingen van te voren worden aangekondigd en dat was hier ook het geval. De Belgische
apparatuur wordt op 19 augustus 1914 op een automobiel
gemonteerd om te worden ingezet aan het front. De
Duitsers zijn dan België binnengevallen.

De Nederlandse situatie
We gaan nu niet verder in op de buitenlandse ontwikkelin
gen en verwijzen geïnteresseerde lezers graag naar enkele
goed gedocumenteerde werken over dit onderwerp in de
literatuurlijst op bladzijde 137. We houden ons in dit boek
verder bezig met de situatie in Nederland en verdiepen ons
daarom nu in een zeer speciale situatie: de Eerste
Wereldoorlog. Daarin blijft Nederland buiten de strijd en
dat heeft bijzondere consequenties gehad voor ons kleine
land. Om dit hoofdstuk af te ronden vindt u in het overzicht
hierna de Nederlandse vorderingen op radiogebied tot
1914.

I

Demonstratietoestel voor het ontvangen vans Hertzse golven met coherer (1910).

Overzicht
Overzicht van belangrijke gebeurtenissen op draadloos
gebied tussen 1899 en 1915 in Nederland.

1899 Eerste experimenten in Nederland door Marine en
Rijkstelegraafdienst o.l.v. H.J. Nierstrasz.

1904 Op 5 december: oprichting Dienst Draadlooze
Telegrafie van de Marine.

1900 In november wil Marconi in Nederland een zender
installeren maar krijgt geen toestemming.

1904 Scheveningen Radio sluit een contract met
Telefunken voor levering van een zender met een
bereik van 150 mijl.

1902 De dienst Post en Telegraaf neemt proeven tussen
het Torentje aan het Binnenhof en het Telegraaf
kantoor van Rotterdam.

1902 Radioverbinding tussen Enkhuizen en Stavoren van
de Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij.
1902 Besluit tot oprichting van een zender te Scheveningen
door Rijkswaterstaat.
1902 In mei ontstaat een radioverbinding tussen licht
schip Maas en Hoek van Holland over een afstand
van 15 km.
1903 In februari richt Marconi aan de Overtoom te
Amsterdam een station in voor het Algemeen
Handelsblad.

1904 Medio september is er mogelijk al een sterke zen
der aanwezig in Scheveningen. Roepletters SCH

1906 De stoomschepen Duitsland, Engeland en
Nederland van de Mij. Zeeland krijgen Marconi
apparatuur aan boord.
In The year book of wireless telegraphy and telephony van
1915 staan de volgende Nederlandse kuststations
genoemd:

Amsterdam
Haaks lichtschip
Den Helder
Hellevoetsluis
Noord Hinder lichtschip
Scheveningen Haven

PCA
PCO 400m
PCB
PCC
PON 400m
PCH (vanaf 1913)
300, 500, 600 en 1800 m

P.S.: Deze lijst is niet compleet! Op Nederlandse schepen
zijn in 1915 al 123 installaties in gebruik.
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De grote wereldbrand

De 'grote wereldoorlog' begint met de moord op de
Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand in Sarajewo.
De Habsburgers grijpen dat aan om Servië voorgoed te
verzwakken, maar Rusland schaart zich achter dat land.
Duitsland steunt Oostenrijk. De Duitsers zien hun kans en
halen een oud plan uit de kast om via een 'Blitzkrieg' met
Frankrijk af te rekenen en vervolgens Rusland aan te val
len. Met een omtrekkende beweging over het vlakke land
van België denken ze gemakkelijk Frankrijk te kunnen ver
overen. In zes weken moet dat dan gebeurd zijn, had gene
raal Schlieffen eens uitgerekend. Het loopt echter anders,
mede door de actie van een Belgische schipper die bij
Nieuwpoort de landerijen langs het riviertje de IJzer vol
laat lopen. De Duitsers lopen vertragingen op en toege
schoten Engelse troepen uit Duinkerken houden stand bij
Bergen. Een lange loopgravenoorlog is het gevolg en mil
joenen mensen laten het leven.

de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij Radio-Holland
opgericht. Een der eerste activiteiten is het vestigen van
een eigen productiemaatschappij voor radio-onderdelen.
In februari 1918 is het zover en wordt in Hilversum bij de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (N.S.F.) begonnen
met de fabricage van kompassen, zenders en ontvangers.
Het einde van de oorlog is al in zicht en zo ook de afzet
mogelijkheden voor de producten van de N.S.F. Het jonge
bedrijf gaat een magere toekomst tegemoet en komt pas
tot bloei na 1923, maar daarover later meer.
In tijden van oorlog is er altijd een grote behoefte aan bete
re wapens. Oorlogen dwingen de betrokken landen tot
torenhoge prestaties op technisch gebied. De Eerste
Wereldoorlog wordt een oorlog die in sterke mate wordt
bepaald door de snelle ontwikkelingen van de tank, het
vliegtuig en de radio. Zij wordt wel de 'radio-oorlog'
genoemd en het is de radiolamp welke de uitslag mede
heeft bepaald!

Nederland blijft vrij
Van gloeilamp naar audion
De Duitsers willen heel Europa in hun macht krijgen, maar
dit lukt niet als de eerste aanvallen vastlopen. Er onstaat
een frontlinie in Noord Frankrijk langs de rivier de Somme.
Er is geen tijd meer om Nederland aan te vallen. Ons land
is nu een witte vlek op de kaart. Met de oorlogvoerende
mogendheden kan bijna geen handel meer worden gedre
ven. Vooral onze grote vloot raakt daardoor in de proble
men. Er ontstaat al snel een tekort aan onderdelen voor de
zend- en ontvangstinstallaties op de schepen. Installaties
die vooral door Marconi, maar soms ook door Telefunken
werden geïnstalleerd en onderhouden. Ook de SAIT, de in
1913 opgerichte Société Anonyme Internationale de
Télégraphie sans Fils met het hoofdkantoor in Brussel, kan
haar verplichtingen om apparatuur van Marconi te leveren
niet meer nakomen. Daarop besluiten enkele grote
Nederlandse reders in 1916 tot de oprichting van een
eigen beheersmaatschappij. Op 6 december 1916 wordt

Na zijn uitvinding van de gloeilamp in 1879 experimen
teert Edison verder om zijn geesteskind te vervolmaken.
De lamp heeft als euvel dat de ballon zwart wordt en
Edison denkt dat het deeltjes van de gloeidraad zijn. Hij
plaatst een metalen plaatje in een lamp en gaat meten. Hij
ontdekt dat er alleen een stroom loopt als het plaatje een
positieve spanning heeft ten opzichte van de gloeidraad. In
1883 beschrijft hij dit naar hem genoemde Edisoneffect.
Pas veel later (1904) wordt een nuttige toepassing voor
deze diode (= twee elektroden) door Fleming ontdekt als
hij haar als gelijkrichter gebruikt. In principe kunnen er nu
ook radiosignalen worden gelijkgericht en zo hoorbaar
gemaakt in een hoofdtelefoon. Maar die toepassing voor
de radiotechniek laat even op zich wachten. Marconi past
op de schepen zijn magnetische detector toe. Anderen
gebruiken kristallen of chemische detectoren. De carbo-
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Afbeelding 8: De Forest-lamp 1907.

Afbeelding 10: TKD telefoonversterker met AEG- en TKD-lamp (1917).

Afbeelding 9: Von Lieben-lamp 1906.

George William White in 1923.

rundum-staal detector is zeer robuust en daarom ook zeer
populair. Het is Lee de Forest in Amerika die in 1907 nog
een elektrode in de diode plaatst en deze constructie als
audion patenteert (afbeelding 8). Deze triode (drie-elektrodenlamp) heeft een metalen roostertje tussen gloeidraad
en plaat en daarmee kan De Forest de stroomdoorgang
regelen. Met deze audion, de naam zegt het al, kan hij
geluid versterken en zelfs hoogfrequente signalen detecte
ren.
In 1903 doen Wehnelt en Braun in Duitsland onderzoekin
gen met het doel van de diode van Fleming een schakelaar
te maken. Ze proberen de stroom door de lamp te vergro
ten en experimenteren met allerlei soorten gloeidraden.
Ook de Oostenrijker Von Lieben is hiermee bezig en paten
teert in 1906 een triode waarbij het rooster deze schakelfunktie moet besturen. De Von Lieben-lamp bevat kwik
damp en is dus geen vacuümlamp, zoals die van De Forest
en daarom niet geschikt als signaalversterker (afbeelding 9).
De Duitsers zitten op een ander spoor. Als tenslotte de
Western Electric Co. in de V.S. in 1912 een audion klaar
heeft voor gebruik in telefoonlijnversterkers, vinden deze
lampen gretig aftrek bij de grote Amerikaanse telefoon
maatschappijen. De laagfrequent versterkerlamp is klaar
en ook de Duitse A.E.G. komt nu met een vacuümtriode en
bouwt deze in 'Lautverstarker' in. Deze telefoonversterkers
komen in de oorlog goed van pas als de Duitsers in 1915
tot ver in Rusland oprukken (afbeelding 10).

Na 1909 verbetert Langmuir in Amerika de hoogvacuümpomp van Geade en kan daarmee een 'harde' lamp
maken. Met het woord hard bedoelt men hoogvacuüm. In
hoogvacuüm kunnen elektronen zich vrij verplaatsen: ze
botsen onderweg niet tegen gasmoleculen die in laagvacuüm altijd aanwezig zijn. Pas nu kan de lamp ook als
zendlamp dienst doen en rond 1913 zijn velen daar onaf
hankelijk van elkaar mee bezig. De 16 jaar jonge Armstong
in Amerika, maar ook Lucien Lévy in Frankrijk, J.H. Round
in Engeland en A. Meissner in Oostenrijk. De eerste vindt
een methode om de ontvangst te verbeteren, de laatste
ontdekt de lampzender. Het blijkt de mate van terugkop
peling te zijn die de toepassing bepaalt. Een zwak terugge
koppelde lamp genereert nog niet, maar versterkt een
hoogfrequent signaal. Deze ontdekking vindt haar toepas
sing in de regeneratieve ontvanger, waarin de terugkoppe
ling tot op de rand van genereren kan worden ingesteld.
Het toestel produceert dan een heterodynetoon als de fre
quentie van de genererende detector in de buurt van de
draaggolf van een zender komt. Maken we de terugkoppe
ling te vast, dan werkt het toestel als zender en hebben de
buren er last van. Dit verschijnsel noemt men wel 'de mexicaanse hond'. Nu kan de lamp ook in hoogfrequent toe
passingen worden gebruikt en de tijd van het vonkentrekken is voorbij. Ook kan een genererende lamp in een
zender beter op een vaste frequentie worden ingesteld,
zodat de zenders elkaar minder storen.

De Duitser Otto von Bronk van Telefunken probeert rond
1911 de audion als hoogfrequent versterker te gebruiken,
maar dat valt tegen. De lamp bevat nog te veel gassen en
over hoogvacuüm is dan nog weinig bekend.

De in Europa nog onbekende informatie over de vacuümpomp van Langmuir komt door toeval in 1914 in handen
van de Fransen. De Franse ingenieur Pichon, die voor
Telefunken in Amerika is, landt bij het uitbreken van de
oorlog in Calais en geeft deze kennis aan de Franse genieofficier Ferrié door. De onderzoekers Peri en Biguet zijn
dan bezig met een lampconstructie met spiraalvormig
rooster en cilindrische plaat. Zo'n constructie maakt het
mogelijk om de metalen delen na montage in de ballon
witheet te stoken om ze te ontgassen. De lamp kan dan tij
dens gebruik geen slechter vacuüm meer krijgen door ach
tergebleven gassen in het metaal. Beide bevindingen wor-

De audion als generator
Een generator of oscillator is een apparaat dat trillingen op
kan wekken. Dat kan mechanisch (piano), maar ook elek
trisch. Een elektrische oscillator kan dus dienst doen als
radiozender; bij vonkzenders oscilleert de vonk. Dit is niet
ideaal en men gaat zoeken naar andere mogelijkheden.

Afbeelding 11: Franse militaire triode ‘Type Militaire' (TM), 1916.

Afbeelding 12: Britse kopie van de TM, de R-lamp (1917).

Afbeelding 13: Links een Round-lamp en

Afbeelding 14: C.W. Trench Set MK II uit 1917, de eerste Engelse zender-ontvanger

rechts een White-lamp, beiden uit 1913.

met lampen.

den nu gecombineerd en een stabiele hoogvacuümlamp is
geboren (afbeelding 11). Zij wordt 'Type Militair' (TM) gedoopt
en heeft de uitslag van de strijd ernstig beïnvloed. De lam
pen worden vanaf begin 1915 in tienduizenden ontvan
gers en versterkers toegepast en de eerste lampzenders
verschijnen in 1916 aan het Franse front. Het model E-3
heeft een bereik van 300 km! De Fransen sturen enkele
exemplaren van de TM naar de Engelsen, die de lamp
namaken onder de naam R-valve (afbeelding 12). De Duitsers
zijn in deze oorlog nooit in staat geweest om een zendlamp
aan het front in te zetten. Ook aan de ontvangzijde blijven
zij zich behelpen met laagfrequent versterkers achter een
kristalontvanger. De journalist Gerhart Goebel vertelt in
een biografie over Hans Bredow (directeur van Telefunken
in 1917): "Als damals an der Westfront ein tragbarer alliierter Röhrensender erbeutet worden war, entschloss sich
Bredow anfang 1917, der I. Armee durch seine Firma eine
Anzahl Röhrensender und Rückkopplungs-Empfanger verschiedener Ausführung und Leistung zur Fronterprobung
kostenlos zur Verfügung stellen zu lassen, obwohl die
TAFUNK (Technische Abteilung der Nachrichtentruppen,
red.) nicht daran dachte, Telefunken für eine derartige
zusatzliche Aufgabe Personal zuzuweisen." De Duitsers
hebben wel de mogelijkheid gehad, maar nemen niet de
goede beslissing. Aan het loopgravenfront blijven ze
gebruik maken van hun veldtelefoons, betrouwbare appa
raten, maar de telefoonlijnen worden doorlopend door de
vijandelijke granaten vernield.

De Britse vorderingen met de R-lamp
Vanaf het begin van de oorlog is het Britse Signals Experimental Establishment bezig de Marconi Mark III Short
Wave Tuner te verbeteren. In de hierachter geplaatste ver
sterker, de Mark III Amplifier, worden de twee Round-valves
vervangen door White-valves (afbeelding 13). Deze lampen
zijn nog laagvacuüm audions. Als de R-lamp dan in pro
ductie komt, ontwerpt ingenieur R. Stanley hiervoor een
'Loop set'. Dit is een kleine vonkzender annex lampontvanger voor toepassing met een raamantenne (loop in het
Engels). Van deze set worden er duizenden aan het front
ingezet. Dan buigt men zich snel over de inzetbaarheid van
de 'R' als zendlamp. Zowel Stanley als ingenieur G.W.
White van het War Department in Woolwich bij Londen,
ontwikkelen nu een zendontvanger met slechts één lamp.
Door de gloeispanning tijdens het zenden te verhogen van
4 naar 6 volt wordt het uitgestraalde vermogen zelfs 30
Watt. Deze toestellen worden eind 1916 aan het front inge
zet, maar een enkele lamp voor beide functies blijkt pro
blemen te geven. De productie van de R-lamp is dan al
goed op gang gekomen en nu construeert George White
een drielamps loopgravenset, de C.W. Trench Set MK II
(afbeelding 14). Zend- en ontvanggedeelte hebben nu weer
hun eigen lampen. De set is draagbaar, maar voldoet niet
omdat de bediening te complex blijkt voor de situaties aan
het front. Er zijn er 113 gemaakt. Ze verhuizen naar een
tankbataljon en worden bij de slag rond Cambrai succesvol
ingezet. De Duitsers worden overrompeld door de zeer
snelle manoeuvres van de Britten. De opvolger van de MK
II wordt weer in twee gedeelten geleverd, een zender en
een ontvanger en heet dan C.W. Trench Set MK III. Het
Britse leger gebruikt deze sets nog tot in de dertiger jaren.
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Officiële instanties tijdens de oorlog

Omdat onze grenzen zijn gesloten, ontstaat in ons land een
bijzondere situatie waaruit later een voordeel blijkt. Om het
verhaal overzichtelijk te houden is het nuttig om drie op
radiogebied actieve groeperingen te onderscheiden. Dit zijn
achtereenvolgens: (1) de officiële instanties zoals regering,
reders en grote bedrijven, (2) het ontluikend amateurisme
en (3) een snel groeiend aantal kleinere bedrijfjes op radio
gebied. Aan het eind van de oorlog blijkt dat zij grote invloed
op elkaar hebben gehad. Zij worden achtereenvolgens in de
hoofdstukken 4, 5 en 6 behandeld. In Nederland zijn voor
de oorlog regering, landmacht en marine maar zijdelings
betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe communica
tiemedium. Onze regering bemoeit zich slechts met de
regelgeving en het leger heeft nog maar weinig onderno
men en bevindt zich in een fase van experimenten. Maar de
grote reders schaffen in snel tempo installaties aan om
naar de wal te kunnen seinen. Ook enkele redacties van
nieuwsbladen, financiële adviseurs van banken en sommi
ge boeren en horlogemakers luisteren dan al naar zenders
die tijdseinen, weerberichten of nieuws verspreiden. De
Eiffeltoren in Parijs, de beurszender in Amsterdam en de
Duitse zender Nauen zijn populair.

De regering
Als de oorlog uitbreekt, kondigt ons kabinet om veiligheids
redenen een absoluut luisterverbod af voor particulieren
(Koninklijk Besluit van 5 augustus 1914). De amateurs
voelen zich natuurlijk beknot, maar het gaat slechts om
enkele honderden. Toch mag aangenomen worden dat dit
verbod het amateurisme eerder heeft aangewakkerd dan
beknot. In elk geval verzet een klein clubje 'soundervrienden'
in Den Haag zich hiertegen. Zij besluiten tot de oprichting
van een vereniging, welke meer stem zal hebben tegen
deze beslissing van de overheid. Een van hen, Jan Corver,
werkt in de Tweede Kamer als stenograaf en zit dus dicht
bij het vuur. Door de inmiddels opgerichte Nederlandsche

Vereeniging voor Radio-Telegrafie (NWR) worden proefpro
cessen tegen het luisterverbod aangespannen. De rege
ring trekt bij en in Nederland mag vanaf september 1917
weer aan vrije nieuwsgaring via de ether worden gedaan.

Het leger en het technisch bureau "Wireless"
Ons leger wordt aan het begin van de oorlog gemobiliseerd
maar bezit bitter weinig ervaring met radiotelegrafie. Een der
eersten die dat onderkent is Ir. H. H. Schotanus a Steringa
Idzerda (door vrienden kortweg Idz genoemd). Zijn vader
gaf hem bij zijn geboorte ook de naam van zijn moeder
mee, die stierf in het kraambed.
Hij studeert elektrotechniek in Bingen en Berlijn en maakt
daar kennis met de radiotechniek. Nadat hij op 24 sep
tember 1908 zijn diploma heeft gehaald, werkt hij achter
eenvolgens bij Siemens in Den Haag, bij A.E.G. en bij Bergmann A.G. (Techn. Bur. Nierstrasz) in Amsterdam en vestigt
zich in 1913 als adviserend ingenieur te Scheveningen. Op
14 april 1914 richt hij in Den Haag zijn Technisch Bureau
"Wireless" op. Idz krijgt aan het begin van de oorlog de
kans om enkele peilinstallaties voor de regering te bouwen
om passerende Duitse Zeppelins te kunnen lokaliseren.
Nederland wilde neutraal blijven en de Zeppelins bombar
deerden immers Londen. Als zijn apparatuur succesvol
blijkt, begint hij op eigen initiatief professionele ontvan
gers voor het leger te ontwerpen (afbeelding 15). Hij geeft ze
militaire namen, zoals 'Militair' en 'Marine' en verkoopt
enkele stuks, onder andere aan het Ministerie van
Koloniën. In zijn geïllustreerde catalogus uit 1918 staan al
12 complete ontvangtoestellen en zenders afgebeeld en
beschreven. Het zijn de eerste radio-ontvangers welke in
Nederland fabrieksmatig worden gemaakt. Alle onderde
len zijn in eigen werkplaats vervaardigd (afbeelding 16).
Ook verkoopt hij dan al in de voorkamer van zijn woonhuis
onderdelen aan amateurs (afbeelding 17).
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Afbeelding 15 (003.01): De eerste Nederlandse ontvanger,

Afbeelding 16: Werkplaats van T.B. "Wireless" in 1918.

type 'Militair' van hetT.B. "Wireless" in Den Haag(1914).

Afbeelding 18:
De Holland-lamp voorde
Genie, Nederlands eerste

Afbeelding 17: Verkoopruimte van T.B. "Wireless" in 1918.

radiolamp (november 1917).

De marine en de Holland-lamp
Tijdens het laatste oorlogsjaar komt ons leger in het bezit
van twee Duitse Telefunken versterkerlampen van het type
EVN 94. De lampen zijn gevonden in een Duits watervlieg
tuig dat door de marine eind 1917 in beslag is genomen.
De lampen worden op verzoek van het leger bij de N.V.
Metaaldraadlampenfabriek Holland in Utrecht door de
heer Prinsen nagemaakt en op 23 november 1917 door
luitenant Tolk op het laboratorium van de P. en T. in Den
Haag gedemonstreerd. Deze lamp wordt kortweg de
Holland-lamp genoemd. Idzerda krijgt daar mogelijk lucht
van en benadert de fabriek in Utrecht met de vraag om
enkele lampen te mogen afnemen. Dit kan niet door de
oorlogssituatie. De fabrikant vraagt Idz beleefd naar de
technische specificaties van een voor hem te maken lamp.
Die heeft hij niet. De Holland-lamp wordt algemeen be
schouwd als de eerste in Nederland gefabriceerde radiolamp. Er worden enkele tientallen voor het leger gemaakt,
maar de toepassing blijft zeer beperkt. In 1918 gaat men
over op een constructie welke lijkt op de Marconi V24. Op
27 januari 1918 wordt ook de N.S.F. betrokken bij dit pro
ject, maar pas op 1 april 1920 valt er het besluit van de
legerleiding dat de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek
en Holland de lamp samen zullen verbeteren en produceren.
Gedurende de jaren 1923 en 1924 zijn Holland-lampen
voor het publiek verkrijgbaar. Het zijn buislampen met mignonfitting met een ruim bemeten cilindrische anode (afbeel
ding 18). Overigens meldt Prof. Dr. Ing. N.A. Halbertsma in een
beschouwing over de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken,
dat in de archieven van het Ministerie van Oorlog over
bovenstaande niets is terug te vinden.

De scheepvaart en Radio-Holland
Zoals beschreven hebben ook de Nederlandse reders de
handen in elkaar geslagen en Radio-Holland (R.-H.) opge
richt. Door de handelsembargo's is het moeilijk om aan
onderdelen of nieuwe apparatuur te komen. Marconi en
Telefunken leveren niet meer aan de Hollanders en de
Nederlandse Seintoestellen Fabriek in Hilversum (N.S.F.) is

er dan nog niet. De directie van Radio-Holland besluit in
Nederland een fabrikant te zoeken en vindt die in de firma
Smitt te Bilthoven. Deze produceert daarop enkele kristalontvangers, welke door R.-H. op schepen van de reders
worden geïnstalleerd en verhuurd. Deze vroege Nederlandse
scheepsontvangers worden beschreven in een leerboek
voor telegrafisten van Damstra en Walrave. De Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 11 juni 1917 meldt hierover:
"..haar eerste geheel in Nederland vervaardigde radiotelegrafische installatie ten behoeve van het s.s. Mizar..." De
onderdelen voor deze installaties worden door een zestal
Nederlandse fabrieken geleverd. Dit laatste staat vermeld
in een artikeltje in het 'Maandblad voor Telefonie en
Telegrafie' van 1 juli 1917. We mogen de firma Smitt daar
om geen fabrikant noemen, een fabrikant fabriceert de
meeste onderdelen zelf. Smitt was daarom de eerste setmaker in Nederland; zij stelde haar producten samen uit
ingekochte onderdelen.
Het tijdschrift verschijnt voor het eerst op 1 juli 1914 en
beschrijft voornamelijk de gangbare communicatiemidde
len via de draad. Maar in juni 1916 krijgt ook de NVVR een
plaats in dit blad tot zij in 1917 besluit een eigen vereni
gingsblad 'Radio-Nieuws' uit te geven.

Grote bedrijven
Grote bedrijven in Nederland houden zich in 1916 nog niet
bezig met het fenomeen radio en radiolamp. Ook Philips,
dan de grootste gloeilampenfabriek in Europa, niet. Maar
de voorwaarden zijn geschapen als Gerard Philips, zelf
wetenschapper en onderzoeker, in 1914 twee jonge talen
ten in dienst neemt. Dit zijn de heren Dr. Ir. G. Holst en Ir.
E. Oosterhuis. Zij krijgen als opdracht een onderzoekslabo
ratorium in te richten op de zesde verdieping van de gloei
lampenfabriek aan de Mathildelaan in Eindhoven. Dit lukt
hen wonderwel en rond 1918 zijn er al een twintigtal mede
werkers op het nieuwe Natuurkundig Laboratorium (NatLab)
van Philips. Zij houden zich bezig met alle facetten rond de
gloeilamp, zoals straling, gassen en metalen en bouwen
een voor Nederland ongekende hoeveelheid wetenschap
pelijke kennis op.

Afbeelding 19: Afbeelding van lampconstructie in de L'lllustration van

8 september 1917.

Afbeelding 21:

Afbeelding 22:

De Bal-lamp van Electro-Technisch

De Philips Ideezet-lamp, gemaakt

Installatiebureau "Bal" in Breda,

door Philips voor de Nederlandsche

Afbeelding 20: Leo Scheerman (geheel links staand) met andere assistenten

gemaakt bij Pope in Venlo, komt in

Radio Industrie in Den Haag, komt in

van Lab. V van Philips (1912).

april 1918 in de handel.

juni 1918 in de handel.

Eind 1917 maakt het laboratorium voor het eerst kennis
met de radiolamp. De eerste radioamateur in Eindhoven,
de garagehouder W.G.A. Kerssemakers, moet in het
Franse blad l'lllustration van 8 september 1917 een tech
nische beschrijving van een Amerikaanse radiolamp heb
ben gevonden (afbeelding 19). De dochter van de boekhouder
in zijn bedrijf gaat om met een assistent op het NatLab,
Leo Scheerman. "Misschien ligt hier een mogelijkheid,"
denkt hij, "een radiolamp is immers een veredelde gloei
lamp!" Hij weet Leo over te halen om bij Philips heimelijk
een radiolamp te laten maken. Dat is voor Scheerman niet
zo'n groot probleem. Hij houdt zich op dat moment op zijn
werk al bezig met elektronen-emissie van gloeidraden bij
gloeilampen (afbeelding 20). In de fabriek vindt hij een glas
blazer bereid om enkele 'dingen' in een gloeilamp in te
smelten en smokkelt het resultaat de poort uit.
De lamp wordt bij Kerssemakers uitgeprobeerd, maar doet
niets. Ten einde raad voeren beide heren dan de gloeïspanning maar op met het risico van doorbranden, want
de buisjes lijken nu toch waardeloos te zijn. En dan krijgen
ze wèl ontvangst! Scheerman meldt de resultaten enthou
siast bij zijn superieuren Holst en Oosterhuis, die ook ver
steld staan, maar hij wordt door Gerard Philips geschorst
vanwege zijn gedrag. Philips is in de herfst van 1917 nog
niet van plan zich met radiolampen bezig te gaan houden,
maar op het NatLab wordt door Holst en Oosterhuis op dit
thema 'voortgeborduurd'.

Als echter op de tentoonstelling van de NWR op 17 maart
1918 door het tot dan onbekende Electro-Technisch
Installatiebureau "Bal" uit Breda een buisvormige radio
lamp (afbeelding21) wordt gedemonstreerd, start Philips offi
cieel haar activiteit op dit gebied. Ze sluit een contract met
de N.R.I. van Idzerda en is in mei 1918 in staat enkele
modellen van haar audion ter beproeving af te leveren.
Aan het eind van dat jaar heeft Idzerda 1200 PhilipsIdeezet buislampen afgenomen en aan amateurs geleverd
voor de prijs van f 12,50. De professionele markt wordt
door Philips zelf voorzien.
Dat de heer Kerssemakers een rol heeft gespeeld, wordt
ook duidelijk uit een klein berichtje in Radio Nieuws van 1
oktober 1924. Hij schenkt dan een bijzonder vormgegeven
audion aan het Instrumentarium van de NWR waarbij
"plaat en rooster ter weerszijden van den gloeidraad waren
gerangschikt." Een constructie die ook genoemd wordt in
de patentaanvraag van Lee de Forest van 29 januari 1907.
Het eerste probeersel van de glasblazer van het NatLab?
We kunnen het niet met zekerheid zeggen, want dit histori
sche lampje is nog niet teruggevonden en Scheerman zegt
dat zijn 'eerste werkstukken' een dubbel systeem bezitten.
Ook een raadsel blijft waarom alle eerste Nederlandse
audions uiterlijk als twee druppels water op elkaar lijken
(afbeelding22). Een dergelijke overeenkomst zet ons aan het
denken; wie kopieerde wie? We zullen hier in het volgende
hoofdstuk op terugkomen.
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Amateurs nemen het voortouw

In ons land proberen al vroeg enkele, vaak jonge, ama
teurs signalen uit de ether te vissen. Een der eersten is
A.H. de Voogt in Amsterdam (1909). Later volgen ook de
gebroeders Tappenbeck in Noordwijk (1912). We vinden
de verhalen over hun eerste belevenissen beschreven in
het boek Vijftig jaar Veron. Toestellen zijn nog niet te koop,
maar met wat geduld is vrij eenvoudig een glijspoel te wik
kelen. Als men dan in het bezit is van een kristal of een
coherer, kan met een lange draad als antenne al snel een
sterke zender worden genomen. Hoe zo'n apparaat moet
worden gebouwd, leest men dan vaak in een krant of tijd
schrift. Na 1913 verschijnen er boekwerkjes over dit
onderwerp, zoals van Dr. N. Koomans en J.R.G. Isbrücker.
In 1916 zijn er ongeveer 1000 amateurs op die manier
actief. Zo ook de leden van het reeds genoemde sounder
clubje in Den Haag, waarin de heren Corver en Idzerda
elkaar ontmoeten. Dit clubje omvat ook nog de heren
Bakhuis, Dompseler en F. en O. Koch. Zij zijn rond 1913
samen gaan oefenen in het morseschrift, maar in 1916
wordt het serieus als zij de Nederlandse Vereniging voor
Radiotelegrafie helpen oprichten. In het jubileumboek van
de NVVR uit 1926 vinden we veel informatie over deze
periode. We willen hier volstaan met enkele klassiek te
noemen voorbeelden over hoe amateurs toen bezig waren.

Bakhuis en Corver
Een van de leden van het Haagse sounderclubje is de
gepensioneerde officier van de topografische dienst in het
Oost-lndische Leger L.A. Bakhuis. Het Bakhuisgebergte in
Suriname is naar hem genoemd. Hij is zeer betrokken bij
fotografie en radiotechniek, een geliefd lid en penning
meester van het clubje. In 1914, op 60-jarige leeftijd, start
hij de bouw van een glijspoelontvanger. Hij werkt volgens
aanwijzingen die Jan Corver moet hebben gegeven. In
diens boek 'Het Draadloos Ontvangststation voor den
Amateur' (1915) wordt het resultaat beschreven en zien

we een afbeelding van de glijspoel met diverse detectoren
en afstemcondensatoren (afbeelding 23). Corver geeft aan
dat met deze schakeling een 'losse koppeling' tussen
antennekring en detectorkring kan worden verkregen met
slechts één spoel. Een dan bekende Amerikaanse con
structie, de 'loose coupler', een aftakbare spoel met daar
binnen een beweegbare tweede spoel, is veel moeilijker te
maken. Jan houdt van eenvoud.
Het toestel van Bakhuis is gemonteerd op een ruwe vuren
houten plank. Het beste materiaal voor hoogfrequente toe
passingen volgens Corver. De plank is bekleed met een
kurklinoleum, waarop de zelfgemaakte onderdelen zijn
geschroefd. De bedrading loopt gedeeltelijk via de onder
zijde. De ontvanger bezit een groot aantal verschillende
detectoren waarmee dan nog veel wordt geëxperimen
teerd. De voorste detector op de afbeelding, een
Schloemilch detector bestaande uit een dun draadje plati
na gedompeld in een elektrolytische vloeistof, is gemakke
lijk zelf te maken. Verder zijn er nog enkele kristaldetectoren te zien.
Ook is de ontvanger voorzien van een zelfgemaakte
afstemcondensator. De constructie is illustratief voor die
tijd en bestaat uit een aantal vaste kleine condensatoren,
gemaakt van zilverpapier en calqueerpapier en instelbaar
met behulp van twee metalen schuifcontacten. Het zilver
papier verkrijgt men door Kwatta-repen te eten. Bakhuis
bedenkt ook zelf een constructie voor een continu afstembare condensator, gemaakt van dezelfde materialen. Hij
plakt één condensatorhelft op een ronde houten klos
welke kan draaien. Op de as zit een damschijf als knop!
Met behulp van een stukje fietsbinnenband wordt de
tegenpool - zilverpapier geplakt op calqueerpapier - rond
de houten klos aangebracht. Andere materialen welke dan
worden toegepast zijn cederhout van een sigarendoos en
dunne messing plaat. Alleen enkele connectors, ook wel
'mannetjes' genoemd, worden aangeschaft. Dit wordt ook
beschreven door Corver.

Afbeelding 23: Glijspoelontvanger van J. Corver in 1915.

Afbeelding 24: Glijspoelontvanger van L.A. Bakhuis in 1922.

Het boek van Jan Corver trekt veel belangstelling en is snel
uitverkocht. Een succes als schrijver van radioliteratuur ligt
voor hem in het verschiet. Corver wordt in 1918 redacteur
van Radio-Nieuws, het lijfblad van de NWR, dat in 1923
wordt geflankeerd door het weekblad Radio-Expres. Hij vult
ze met zeer leerzame en leesbare artikelen tot de bladen
worden opgeheven in respectievelijk 1934 en 1948. Door
zijn vele goede boeken mag hij de nestor van het Neder
landse radioamateurisme worden genoemd.
Als Bakhuis op 25 mei 1932 overlijdt, heeft zijn toestel al
vele gedaantewisselingen ondergaan. Zoals het iedere
amateur betaamt, past hij zijn creaties steeds aan. De uit
rusting van zijn laatste werkstuk is voorzien van twee buislampen. Het wordt beschreven en afgebeeld in 'Het
Draadloos Amateurstation voor ontvangst van Telegrafie
en Telefonie' van Corver uit 1922 (afbeelding 24). Op een
afbeelding in dat boek is een Muirhead afstemcondensator te zien. Dit toestel bestaat nog en is afgebeeld op blad
zijde 32. Zijn vrouw vermaakt zijn nalatenschap enkele
jaren na zijn overlijden aan het Postmuseum in Den Haag;
zij heeft een historisch voorwerp voor het nageslacht
gered. Amateurs bewaren immers zelden. Ze slopen liever
om de onderdelen opnieuw te gebruiken.

De tentoonstelling in de dierentuin
Een der eerste activiteiten van de jonge NWR is de organi
satie van een grote tentoonstelling in het gebouw van de
dierentuin te 's-Gravenhage. Men wil en krijgt hierdoor veel
publiciteit, vooral nadat koningin Wilhelmina deze heeft
bezocht. Wilhelmina is zeer onder de indruk van het gebodene. Naast 16 professionele exposanten en 5 inzendin
gen van overheidsinstellingen vindt men er nog twaalf
andere tafels voor 55 deelnemende amateurs! Deze laat
ste stands zijn onderverdeeld naar onderwerp zoals detec
toren, seinsleutels en complete installaties. Zo verkrijgt
men een boeiend overzicht van de stand der radiotechniek
binnen de door de oorlog gesloten Nederlandse grenzen.
Er worden door de amateurs dan al 66 complete ontvanginstallaties getoond en gedemonstreerd. De firma van

L.J. Bal uit Breda toont als enige een ontvanger, waarop
een buisvormige triode als detector staat opgesteld. De
Koningin is zichtbaar geïnteresseerd en schudt hem per
soonlijk de hand. Hanso Idzerda moet zich verslagen heb
ben gevoeld, want zijn T.B. "Wireless" levert dan nog
slechts kristalontvangers. De nieuwe Nederlandse audions
kunnen bij Bal a raison van 10 gulden worden besteld; zijn
firma staat klaar voor een succesvolle start. Maar wat nie
mand verwacht, gebeurt bij het verschijnen van het eerst
volgende nummer van Radio-Nieuws. Op 1 april 1918
annonceert de Nederlandse Radio-lndustrie (voorheen T.B.
"Wireless") van Idz een eigen audion onder de slogan
"Philips-ldeezet-lamp, alleen door ons onder garantie gele
verd a f 12,50." Is dit een aprilgrap? Het blijkt van niet als
in mei wordt gemeld dat deze drie-elektroden gloeilampdetector uit voorraad leverbaar is. Er gaan geruchten dat
Idzerda de constructie van deze buislamp van Bal zou heb
ben afgekeken. Ook de Genie, afdeling radiotelegrafie,
toont op haar stand signaalversterkers voor ontvanginrichtingen. Waarschijnlijk ook voorzien van audions, maar
deze zijn niet te zien omdat er een kast omheen zit. De
radiotechnicus Middelraad uit IJmuiden heeft de lampen
echter kunnen zien. Ze bezitten een cilindrische anode!
Deze lampen zullen ongetwijfeld afkomstig zijn geweest
van de al genoemde Metaaldraadlampenfabriek Holland
uit Utrecht. De proefmodellen van deze fabriek zijn immers
eind 1917 al gemaakt.

Leonard Bal
Een ander voorbeeld van een actieve amateur is de op 7
augustus 1881 in Ravenstein geboren Leonard Bal. Hij
verhuist naar Nijmegen en volgt daar de middelbare
school. Rond 1900 vertrekt hij naar Engeland, waar hij in
1908 zijn toekomstige echtgenote leert kennen, die bij de
familie F.R. Pope als au pair werkt. De heer des huizes is
eigenaar van gloeilampenfabrieken in Venlo en Liverpool
met een verkoopkantoor in Londen. Leo Bal werkt bij een
antiquair en bekwaamt zich als graveur en horlogemaker.
De gedachte is wel geopperd dat Bal reeds in Engeland

Afbeelding 25 (001.04): Plankje met Bal-lamp type B.S.2. (maart 1918).

Afbeelding 26: Van links naar rechts: Bal-lamp, vroege en latere uitvoering
van de Philips-ldeezet. De Bal-lamp is door N.V. Electra in Amsterdam gere

pareerd.

Afbeelding 27: Proefmodel Philips buislamp, gemaakt door Scheerman

Afbeelding 28: Doorvoer met behulp van platina-draad (links) en met

begin 1918.

Fecuma-draad (rechts).

belangstelling krijgt voor draadloze telegrafie, omdat er bij
uurwerkmakers al vroeg interesse bestaat in de ontvangst
van precisietijdseinen. Het stel trouwt in 1910 en vestigt
zich in Ginneken bij Breda, waar Leonard een elektrotech
nisch installatiebureau begint (afbeelding32). Hij vervangt de
gaslampen in luxe woonhuizen door gloeilampen. Hij
betrekt deze lampen van Pope in Venlo, omdat Philips aan
de verkoop van haar lampen de voorwaarde verbindt geen
andere merken te verhandelen. Door de elektrische bedra
ding door de oude gaspijpen te voeren, kan hij veel op de
kosten besparen. Een echt 'lumineus' idee. Omstreeks
1915 moeten plannen om zich serieus met radio bezig te
gaan houden vastere vormen hebben aangenomen, want
in de periode september 1915 tot september 1917 gaat
Leo Bal voor één dag in de week naar Rotterdam om daar
aan de Gemeentelijke Zeevaartschool een opleiding tot
radiotelegrafist te volgen. Hij raakt daar bevriend met de
docent L.F. Steehouwer en met de wat jongere student
Max Polak. Het vroegste bewijs voor zijn activiteiten op
radiogebied bestaat verder uit een aantal rekeningen van
het T.B. "Wireless" in Den Haag uit september en oktober
1916. Hij schaft dan onderdelen aan voor de bouw van
een kristalontvanger. In juni 1917 publiceert hij ook een
artikeltje over de constructie van een potentiometer voor
carborundumkristallen. Een gloeilampdetector heeft hij
dan kennelijk nog niet. Maar op 17 maart 1918 presen
teert het Electro-Technisch Bureau L. Bal in de dierentuin
zijn 'Complete ontvangstations met "Bal"-gloeilampdetector.' (afbeelding25). De verrassing is groot dat een zo onbe
kend bedrijfje zo'n nieuwigheid presenteert. De vraag rijst
onmiddellijk: wie heeft deze eerste Nederlandse buislamp
geproduceerd? Op de huls staat niets vermeld en het glas
is gematteerd, zodat het inwendige niet te zien is. Deze
vraag zal wel voor altijd een vraag blijven, want ook Corver
spreekt over 'onbekende herkomst' van deze eerste lam
pen. Na 17 maart 1918 komen alle Bal-lampen uit de
gloeilampenfabriek Pope in Venlo.

Een tipje van de sluier wordt misschien door Corver opgelicht als de tweede druk van zijn boek 'Radiozenders en

ontvangers' in 1948 verschijnt. Hij zegt daarin: "Op die ten
toonstelling verscheen de firma Bal uit Breda, met in eigen
land vervaardigde en in de handel gebrachte versterkerbuizen. (L. Bal en W. Kerssemakers, beiden f 1946)." Zou
den Kerssemakers en Bal samen op de tentoonstelling
hebben gestaan? Of was de ontwikkeling van deze lamp
het resultaat van hun samenwerking? Dat laatste is niet
zo'n slechte conclusie. Beiden waren in 1916 al lid van de
NWR en fanatieke amateurs. Ze woonden dicht bij elkaar
en waren in het bezit van een auto. Amateurs zien elkaar
niet als concurrent maar verstrekken elkaar juist informa
tie! Misschien heeft Kerssemakers Bal wel op bezoek
gehad nadat Scheerman en hij succes hadden met hun
lamp. Opvallend is immers, dat zelfs details in de con
structie van de Bal-lamp en de Philips-lamp gelijk zijn. Niet
alleen is de vorm door toepassing van twee Mignonfittingen dezelfde, maar ook de bevestiging van de anode
aan de nikkelen steun is identiek! Vergelijken wij daartoe
de beide links afgebeelde lampen in afbeelding 26, dan zien
we dat in beide lampen het nikkelen aansluitbandje door
een gaatje in de anode is gestoken, achter de plaat door
loopt en bovenaan is teruggebogen. Zo'n constructie is pri
mitief en maakt slecht contact. Het proefmodel van
Scheerman (uit de periode rond april 1918, afbeelding 27)
dat nog in het Communicatiemuseum in Den Haag ligt,
heeft deze constructie ook. Deze constructie moet zijn
gekopieerd... Ongeveer een jaar later worden de Philipslampen geleverd met gepuntlaste anode. Puntlassen is
een niet eenvoudige techniek en de apparatuur hiervoor
was aanvankelijk niet aanwezig in de gloeilampenfabriek.

Wij gaan ervan uit dat Bal pas na december 1917 met zijn
lamp experimenteerde. Een aanwijzing daarvoor vinden we
in het weekblad 'Je Maintiendrai' van 21 maart 1947. In
een necrologie onder de titel 'Wij herdenken een
Nederlands radiopionier' wordt uit een eerder verschenen
artikel van Ir. Max Polak geciteerd: "Maar toen ik die avond
zijn huis binnenkwam en achter de tochtdeur stond, hoor
de ik daar reeds Parijs 'keihard' door de gangen daveren.
En in ons radioheiligdom stond een nieuw apparaatje, dat

Afbeelding 30: De motorboot van de familie Bal heeft de naam RADIO

(1918).

Afbeelding 29: Het familiegraf van Leonard Bal te Nijmegen.

Afbeelding 31: Heussen-lamp type L.V.B. uit 1922.

Afbeelding 32: Leo Bal rond 1918.

blijkbaar het wondergeluid produceerde. Het wonder
bestond uit een plankje met een paar klemmen en een
eigenaardig gevormd buisvormig lampje, de EERSTE
Nederlandse radiolamp, gemaakt door Pope volgens de
gegevens verstrekt door den radiotechnicus L. Bal te
Breda. Heel wat avonden heb ik daarna bij Bal doorge
bracht, in wiens radiokamer de geheimen der radiolamp
zich aan ons begonnen te openbaren."
Leo Bal overlijdt in 1946 te Nijmegen (afbeelding 29).
Bal verhuist eind december 1917 van de Markt 15 in
Ginneken naar de Nassausingel 5 in Breda en koopt een
motorboot (afbeelding 30). In dat laatste huis bevond zich
toen een tochtdeur, in Ginneken niet!
Nadat Leo Bal in de dierentuin als eerste zijn radiolamp
aan het publiek heeft gedemonstreerd, besluit men bij
Philips om het experiment van Scheerman serieus te
nemen. Het NatLab buigt zich over de kwestie en de com
mercie doet de rest...

De Heussen-lamp
Ook de Arnhemse gloeilampenfabriek M. Heussen & Co.
pikt vanaf april 1922 nog een graantje mee op de markt
voor buislampen. Zij fabriceert tot medio 1924 het type
L.V.B., een laagvacuüm buislamp met een gloeispanning

van 3,7 Volt. De prijs is concurrerend gesteld op f 5,-.
Heussen is daarmee de vierde fabrikant voor deze typisch
Hollandse lamp. De Heussen-lamp lijkt veel op de Hollandlamp, maar heeft een cilindrische anode met kleinere dia
meter (afbeelding 31). Bij de 'vroege' exemplaren is de roosterspiraal slechts aan een zijde gesteund. Later verbindt
men de andere zijde van het rooster aan een glazen steun
tje om microfonie van de lamp tegen te gaan. Een opmer
kelijk verschil tussen buislampen van de kleinere fabrie
ken en Philips is ook de methode om een gasdichte
draaddoorgang door het glas te bewerkstelligen. De kleine
merken passen de gangbare maar duurdere methode toe
waarbij een klein stukje platinadraad tussen uitvoerdraad
en steundraad is gebruikt om een gasdichte insmeltingte
verkrijgen. Rond 1915 ontdekt men de Fecumadraad, een
ijzeren (Fe) draad met koperen (Cu) mantel (ma). IJzer
heeft ongeveer de zelfde uitzetting als loodglas en kan
spanningsloos worden ingesmolten. Het nadeel is gasvor
ming en dat wordt door de geoxideerde koperbedekking
voorkomen. Deze technologie is echter moeilijker beheers
baar en kleine aantallen zijn via de methode met de platina
draad door handwerkers beter uit te voeren. In afbeelding28)
is zichtbaar dat de Bal-lamp platina als doorvoerdraad
gebruikt. De rode doorvoerdraden bij de Philips lampen
zijn van Fecuma-draad.
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Het buislampentijdperk 1918 - 1924

Als in de dierentuin van Den Haag de tentoonstelling wordt
geopend, zijn er 16 industriële ondernemingen die hebben
ingeschreven. Onder hen bevinden zich 6 leveranciers van
ontvangtoestellen. Het zijn de firma L. Bal te Breda, de
SAIT (Brussel), het Technisch Bureau "Wireless" van Idzerda,
Radio-Holland, Technisch Bureau "Radio" te Bussum en
N.V. Technisch Bureau v/h Schadd & Co in Amsterdam. De
SAIT valt buiten de Nederlandse bedrijven, want ze is
importeur voor Marconi en heeft haar zetel in Brussel. De
tentoonstellingscatalogus bevat ook nog enkele adverten
ties. Hier vinden we de namen van de firma v/h Willem
Smit uit Slikkerveer en van de firma's Gebr. Caminada en
P.M. Tamson. Het valt direct op dat het merendeel uit de
regio Den Haag/Rotterdam komt. De combinatie van
wereldhaven met haar vele schepen die al radio aan boord
hebben, de technische hogeschool in Delft en het rijke
's-Gravenhage is een gezonde voedingsbodem voor het
ontstaan van deze nieuwe bedrijvigheid: de telecommunicatieindustrie. Achterin de tentoonstellingscatalogus van de
NWR vinden we ook een opsomming van de particuliere
inzenders. Hier veel namen van personen die later een rol
hebben gespeeld bij de opkomst van onze radioindustrie.
Dit zijn bijvoorbeeld L.F. Steehouwer (opleidingsinstituut
voor marconisten), Herman Verseveldt (een radiohandel en
-fabriek in Den Haag die nu nog bestaat), C.W. Ridderhof
van de latere Sinusfabriek in Zeist, Max Polak van E.T.I.B.
Koumans en Polak en W. Harmsen, de laatste als schrijver
van enkele bekende radioboeken. De basis is gelegd. Het
wachten is op het einde van de oorlog en op een zender
om het medium voor een groot publiek aantrekkelijk te
maken. Het einde van de oorlog komt gelukkig snel. Maar
als deze op 18 augustus 1918 voorbij is, laat zij in een ver
woest Europa een puinhoop achter. Nederland verkeert in
de gelukkige omstandigheid dat het niet aan wederop
bouw hoeft te doen en dit is dan ook een van de redenen
waarom wij een voorsprong hebben. In de ons omringende
landen ligt de zaak heel anders. In Duitsland geldt een

zend- en ontvangverbod voor amateurs tot 1923. Ook in
Engeland is het bezit van een lampontvanger aan een ver
gunning gebonden en worden tot 1921 vrijwel geen lam
pen aan particulieren verkocht. Vandaar de grote populari
teit van de kristalontvanger in dat land. Een betaalbare
radiolamp is in Nederland echter direct voorhanden. Vanaf
maart 1918 adverteert Bal met zijn lampen en als Idzerda
in juni zijn eerste 180 Ideezets lanceert, zijn die snel ver
kocht. Er zijn tussen 1918 en 1924 vier verschillende fabri
kanten van buislampen op de markt. Tot 1920 is de Ballamp leverbaar. Van juni 1918 tot ver in 1924 maakt
Philips de buislamp in diverse uitvoeringen en na 1922
pikt ook de nieuwkomer Heussen uit Arnhem een graantje
mee. Tenslotte is er in 1923 een Holland-lamp op de markt.

En ook een zender komt er snel. Vanaf 6 november 1919
bezit Nederland zelfs een eigen radiostation. Het RadioTelefonie Zendstation der Ned. Radio-lndustrie aan de
Beukstraat 10 in Den Haag zendt dan wekelijks een
Soirée-Musicale uit en wordt zelfs in Engeland beluisterd.
Met de kristal ontvanger wel te verstaan.

Het ontstaan van de eerste radiofabriekjes in
Nederland
Vlak na de oorlog lijkt er dus een markt te zijn voor het
nieuwe medium radio. Tussen 1918 en 1922 starten
ongeveer 30 firma's met het bouwen of aanbieden van
complete installaties voor zenden en ontvangen. De mees
te hiervan zijn gevestigde bedrijven op het gebied van de
instrumentmakerij of de elektrotechniek. Bedrijven die een
kans zien in een nieuwe markt te duiken, want in deze
bedrijfstakken is dan weinig te doen. De economie bevindt
zich dan immers in een neergaande spiraal. Zo blijft het
vaak bij een poging. We vinden hun advertenties korte tijd
in Radio-Nieuws, maar of ze daadwerkelijk producten heb
ben gemaakt is onduidelijk.

Afbeelding 34 (031.01): Ontvanger van Radiostroom te
Afbeelding 33 (017.01/02): Ontvanger en versterker van H.R.O. te

Zeist met Franse lamp (1923).

Amsterdam met SS lamp (1923).

(247.01): Ontvanger van Minimax te Beek en Donk (1926).

(071.01): Teltas-II, vierlamps ontvanger van Tasseron te Den Haag (1925).

Het zijn de 'eendagsvliegen', zoals de H.R.O. in Amsterdam
of de drie nieuwe bedrijfjes in Deventer: 'Radio', Ratabos
en N.E.A.F. Eind 1918 zijn er ongeveer 1500 radioama
teurs. Fabrieksontvangers zijn zeer prijzig en we moeten
ons dus geen grote voorstellingen maken van de aantallen
die zijn verkocht. Een dan populaire Bal ontvanger, type
Alice, kost 800 gulden en dat is meer dan 5.000 euro nu.
Als er per fabriek een tiental stuks per jaar van worden ver
kocht, is dat veel.

Medio 1922 is er een economisch herstel en nu ontstaan
er bedrijven die het langer volhouden, zoals Herman
Verseveldt en Ch. Velthuizen in Den Haag, C.W. Ridderhof
in IJsselstein, Detha in Woerden en Quakkelsteyn in
Vlaardingen.

Tot 1923 gebruiken vrijwel alle fabrikanten de Neder
landse buislamp. Een uitzondering daarop is de Hollandsche
Radio Onderneming te Amsterdam, die in 1923 een ont
vanger en een drielamps versterker produceert met
Siemens Schottky dubbelrooster lampen (afbeelding 33).
Vanaf 1922 komen er ook toestellen voor de universele
'Fransche' lamp, het type TM uit de oorlog en langzaam
verdringt deze handige triode de buislamp (afbeelding34). De
voet van deze lamp heeft 4 pennen en wordt de standaard
in Europa tot ver in de jaren 30. De eerste Philipslamp in
deze uitvoering is het type D.
We zullen enkele Nederlandse radiofabriekjes uit die
periode wat nader beschrijven. Maar vooral ook hun
invloed op de introductie van een nieuw type radiolamp.

De firma Tamson en de Neras-lamp
P.M. Tamson heeft een instrumentmakerij aan de Nieuwstraat in Den Haag. In 1918 adverteert hij met de levering
van complete zendstations, spoelen en condensatoren. In
1920 stopt het bedrijf haar activiteiten op dit gebied en
richt het zich vooral op chemische laboratoria en onder
wijs. Haar radiofabriek wordt door de firma Gebrs.
Caminada aan de Mauritsstraat 111 te Rotterdam overge-

nomen. Caminada is van oorsprong een instrumentmake
rij die in 1920 seinsleutels gaat maken. De nieuwe naam
luidt: N.V. Instrumentenfabriek tot Voortzetting van de
Fabriekszaken van Gebrs. Caminada en P.M. Tamson.
Opmerkelijk is dat de firma Tamson in november 1919 nog
adverteert met een Philips NERAS Audion (afbeelding35). De
tekst in de advertentie luidt: "...lilliput model: afmetingen
ongeveer 2,5 x 4 cm en onverwisselbaar stopcontact, dus
geen clips meer, waardoor een draadbreuk tengevolge van
verkeerd inzetten voor goed is uitgesloten." Deze nieuwe
lamp is een vrijwel getrouwe kopie van de Telefunken RE
11, een dan populair importproduct van de firma Jean
Leenders uit Tegelen bij Venlo (afbeelding 36). Wat de naam
NERAS betekent is onduidelijk. De lamp is bij Philips ont
wikkeld en gemaakt, maar deze heeft dan zelf nog geen
type met 4 pennen in haar collectie. Maar de plotselinge
komst van de lamp is niet zo verwonderlijk als op het eer
ste gezicht lijkt. Als Philips in juli 1919 de Philips-ldeezet
buislampen als de Philips typen A, B en C in haar eerste
catalogus H 382 van radiolampen vermeldt, luidt de laat
ste zin hierin achteloos: "Andere uitvoeringen op aan
vraag." En daar is door Tamson op gereageerd.

Max Polak en de Etib-lamp
In de geschiedschrijving van de radio in Nederland stuiten
we regelmatig op jonge ingenieurs. We zagen dit bij Hanso
Idzerda en nu komt een vergelijkbare situatie aan bod in
de persoon van Ir. Max Polak. Max Polak zal omstreeks
1895 geboren zijn. Hij woont in Rotterdam aan de
Mathenesserlaan 364a. Al in januari 1914 vraagt hij, even
als 400 andere geïnteresseerden, bij de Post en Telegraaf
een luistervergunning aan. Op 24 februari 1914 koopt hij
voor f 19,60 het boek van J.A. Fleming 'The Principles of
Electric Wave Telegraphy and Telephony'. Dit boek bevat
een gedetailleerd hoofdstuk over detectorlampen. Max gaat
rond 1914 elektrotechniek studeren aan de Technische
Hogeschool in Delft en behaalt zijn diploma vijfjaar later.
Hij wordt leraar aan de Gemeentelijke Zeevaartschool in
Rotterdam en na zijn afstuderen richt hij samen met de

P. M. TAMSON.
NIEUWSTRAAT 7 & 9, ’S-GRAVE^HAGEo j.
TELEFOON No. H 2633.
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Binnenkort leverbaar de olies ovetósïde

Philips „HÉ’ Audion feag

Afbeelding 36:
Philips NERAS-lamp (links)

naastTelefunken RE 11.
.

■

■

■

Voor ontvangst en versterking.
UHput-niodel; afmetingen ongeveer 2,5 X'4 cMPSaatepannlng minimum 12 Volt.
Genereert reeds bij de kleinste golflengte.
Gfoeidraadspanning slechts 3 Volt.
Dikke gloei draad, dus uiterst sollede en bestand tegen
sterke stooten.
Onverwisselbaar stopcontact, dus geen clips meer, waar
door een draadbreuk tengevolge van verkeerd inzetten
voor goed is uitgesloten.

f

Afbeelding 35: Advertentie van de firma P.M. Tamson, november 1919.
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Electro-Technisch Ingenieurs Bureau „KOUMAHS EN POLAK"
SCHIEKADE 177

ROTTERDAM:

TELEFOON 12658.

Installaties voor sterk en zwakstroom, scheepsen fabrieksinstallaties.
Complete stations voor Radiotelegrafie en
onderdeden. Lamp ontvangtoestellen, onge
dempte zenders.
Philips lampdetectoren, laag en hoog vacuum.
Philips Etiblamp 31 Volt 0.5 Amp., hoog
vacuum, eenzijdig model.
Zonder lampvoet f 12.50. Met lampvoet f 13.50.
Blokje voor Etiblamp met 4 bussen f 3.—.
Philips zendlamp 10 Watt f 40.—. Telefoons,
condensatoren enz.
In opdracht van de Burgerwacht van Rotter
dam leveren wij een belangrijk aantal onge
dempte zendstations.
Lampontvang- (type A ('■ 300—3000 M.) f 35.— )
zonder
„ ) f 55.— i lampen enz.
toestellen (f „ B (/. „ „ „
„

Een nlJiuk vin .leze serie en volgende
olgcnde op kunstdrukpapier de mooiste wandversiering
voor nin.ile>ii.>. bij bestulling van lampen
Inuipcii gratis.
gr.»
Xr. 1 en Moorhond dubbel1 en
« n onkclo
onkoh glocidrnad.
.Xj. 2 orbeo lamp I V , 21 V. anodesp. f
.
Xr. I Frnnscho lamp 4<>/Sti V. anodesp f in.—. binnenkort verkrijgbaar, bestelt, nn
r'''pi i'‘ “ '
h
'u'verkocht. In Frankrijk algemeen nis zendlamp in gebiuik.
Philips hoog vacuum I 12 50. 31 V glocidrnadsp.
Murdock t-'lofoons, dubbel, slnii.il beugels, in eboniet uitgevoerd, zoo juist eehrijft
on- <le heel .Ie U te Haarlem Iloor op UWO Murdock tolofooils BANDOENG
on toljfonio. verdere aanbeveling overbodig. Spoedig nieuwe zending. ( 20
2000
ohm. f 25.-— 3000 ohm
Murdock oliccondonsntor 13 pinten, beker eboniet, compact f20drauiplatcn-

condonsator!

Zoojuist uit Amerika ontvangen:
GALENA ihau. veelvuldig in gebruik. Met dun vecikraehtig dmndjo te gebruiken.
Uitgezocht, in woods metaal gesmolten f I.5O,
I.O"<• vlllkko kristallen f 0.50.
Fusod Silicon, prachtige kwaliteit, zoo juist nieuwe zending ontvangen, per stuk fO.fiO.

Zincito, koporpirito bornito, oarborundum f o.5o.

('n|.c< tics mineralen voor schoolgebruik 50 stuks f ï. .
ACCU’S. Do uren voor Inmpgebruik (celluloid) 10 ntnp. uur, I Volt iu drnugkistje.
merk Vnilii, sleolits f 30.—.
Glnsriccu's I V. gti uur met J amp. ontl. f 15.—, ook 3.5 ntnp. uur leverbaar.
ril IICTAVFN nias.ief H/S 10 niM
por d.M 35
> bijpassende
VJl-lJO 1 /A VE.1N
dunne maat ,
. 20 e. i glijd-rs.
dikke glijstnven leveren wij kcgolglgduni onmisbaar voor Augustusspoelen.
rvcortJOS voor het bevestigen van lampdctect. f 0.75. Steeds voor aftakkingen
kleine I 0,12.
O
groot.: f 0.20
Gcömailloorc
lailloord draad per kilo f 15.—. 0 15 on 031 in voorrand, prima kwaliteit.
0.05 voor kleine■ transformatoren enz. [ kil» klus f 10.—. Door bekende iimnteui-s besteld.
Silicon dotoc
>Ctor met micrometer instelling f 7.—.
Domonstmlii
io versterker werkt zonder Inmpdotcctor om sterke geluiden door een
zaal of gesloten. deuren
•
hoorbaar te maken, ononn succes f 30. Isolatoren1 per O stuks f 1 20.
Ho.iigrinits
ispoolon on alle Atucrikannsclio artikelen kunnen wjj U leveren op bestelling,
Binnenkort afbeelding
:
van ons nieuwste toestel type: liandoong voor allo doeleinden
■-.eliikt, vonri
rmodo men zelf diverse combinatie'» kon maken, hot ideaal voor don amateur
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C (Z3000—18000 „ ) f 650.— geheel compleet.

Afbeelding 38: Advertentie van Radio-Bussum met vermelding van de

Afbeelding 37: Advertentie E.T.I.B. "Koumans en Polak"te Rotterdam met

'erbee-lamp' (Heussen-buislamp) en een Philips hoogvacuum lamp

afbeelding van Philips Etib-lamp, juli 1920.

(waarschijnlijk type D), maart 1920.

heer Koumans een elektrotechnisch ingenieursbureau op
onder de naam E.T.I.B. Koumans en Polak. Ze vestigen
zich medio 1919 aan de Schiekade 177 in Rotterdam. Op
1 januari 1920 adverteert de jonge firma in Radio-Nieuws
met een geheel nieuw type radiolamp, de Philips-Etib-lamp
(zie blz. 40). Hij zal de advertentie van Tamson hebben
gezien. In elk geval is de firma Koumans en Polak de eer
ste die een Philips 'Fransche' lamp met 4 pennen verkoopt.
Deze nieuwe hoogvacuüm lampen hebben een buisvormi
ge ballon en een gloeispanning van 3,5 Volt bij 0,5 Ampere
(afbeelding37). Op 1 mei 1920 plaatst Philips zelf een adver
tentie met afbeelding, maar zonder type-aanduiding. Later
wordt zij als type D bekendgemaakt door E.T.I.B. Koumans
en Polak in haar advertentie in Radio-Nieuws van juli
1920. De benaming Etib-lamp is dan van de baan. De prijs
is 12,50. Een jaar later is deze gezakt naar f 9,50 en
bestaan er twee uitvoeringen: de hoogvacuüm D2 (later
Dll) en de laagvacuüm Dl (later Dl). De lampen blijven
populair tot in 1923 de eerste Miniwatt lampen verschij
nen. Koumans en Polak verkopen in december 1921 hun
bedrijf aan J. van Santen. Max Polak blijft werkzaam als
docent en schrijft enkele boekjes voor de radioamateur,
zoals 'Leidraad voor het zelf vervaardigen van draadlooze
toestellen' (1923) en 'Beeldtelegrafie en televisie' in 1928.

De Erbee-lamp van Radio Bussum
Technisch Bureau 'Radio' is in 1917 gevestigd aan de
Mecklenburglaan 174 te Bussum en adverteert al in 1918
in het 'Leerboek voor de marconistenopleiding' van
Damstra en Walrave. Het levert scheepsinstallaties en
"....goedkope toestellen en onderdelen voor studerende
telegrafisten en amateurs.” Het is onbekend wie het bedrijf
stichtte, mogelijk de heer J. Reyniers (RN18/9). Men weet
de eerste jaren het hoofd boven water te houden. Dit is
niet gemakkelijk, want de geleverde producten zijn te duur
voor de doorsnee amateur en er heerst een malaise in de
naoorlogse economie. Het succes van de eerste jaren
moet vooral toegeschreven worden aan het maken van
veel reclame. Zo verschijnt er maandelijks een paginagrote
advertentie in Radio-Nieuws, waarbij niet geschroomd
wordt foto's van de producten af te drukken. Dit laatste
was toen geen goedkope zaak en bijvoorbeeld Bal waagde
zich daar niet aan. Op 1 maart 1920 adverteert Radio
Bussum in Radio-Nieuws met een eigen lamp, de Erbeelamp (afbeelding 38).
De advertentie toont ons vier verschillende lampen (de
foto staat op z'n kop, de buislamp zal van Heussen zijn). Er
wordt gemeld dat er binnenkort een Fransche lamp van
Philips leverbaar is.
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Overzicht van de Nederlands radiofabrikanten 1915 - 1930

Op de volgende bladzijden vindt U een lijst van Neder
landse radiofabrieken die tussen 1913 en 1930 zijn opge
richt. Deze gegevens zijn afgeleid uit documenten van die
tijd zoals catalogi van tentoonstellingen, advertenties in
bladen als Radio-Nieuws, Radio-Expres en Radio Wereld,
twee vademeca voor de handel en aangevuld met gege
vens uit particuliere bron. Er zijn ongeveer 450 bedrijfsna
men gevonden.

Gebruikerslijst
Achtereenvolgens worden in het overzicht de volgende
gegevens genoemd:
Plaats:
Nummer:

Naam:
Soort:

de bedrijven zijn naar vestigingsplaats gerangschikt,
ieder bedrijf heeft een volgnummer (in volgorde van
ontstaan afgegeven).
per plaats zijn de bedrijven alfabetisch gerangschikt,
achter naam en adres van het bedrijf staat een code
over de bedrijfsaard.

De codering is als volgt:
(F): fabrikant. Ontwerpt en produceert zelf de toestellen en onder
delen.
(S): set maker. Een set maker stelt toestellen samen uit ingekochte
onderdelen.
(M): merk. Een set maker of fabrikant die een eigen merknaam

voert.
(I): importeur. Ingeval de toestellen van buitenlandse afkomst
zijn.
(H): handel. Groothandelaar van zeer bekend merk zoals ERRES.

Periode:

Merknaam:
Overzicht:

periode waarin (naar beste weten) productie plaats
vindt
gehanteerde merknamen (bijvoorbeeld MINIMAX)
wanneer er gegevens bekend zijn over geproduceerde
toestellen, worden deze in tabelvorm weergegeven.

Beschrijving tabel:
JAAR:
startjaar productie van een type (soms loopt een type
enkele jaren mee).
TYPE:
typebenaming, indien bekend of van toepassing.
UITVOERING: korte beschrijving van het toestel en zo mogelijk de
prijs.
literatuuropgave. Plaats waar voor het eerst gege
LIT.:
vens zijn gevonden.
indien er een afbeelding is gevonden staat hier een
AFB.:
code.

Toelichting:
Toelichting bij LIT.: de notatie voor de literatuurverwijzing is
opgebouwd uit twee hoofdletters, twee cijfers, een schuine
streep en weer twee cijfers (RW25/33).
De betekenis van de hoofd letters is als volgt:
RN: maandblad Radio-Nieuws (1917 -1934)
RE: weekblad Radio-Expres (1923 -1948)
RW: weekblad Radio Wereld (1923 -1931)
De betekenis van de cijfers is als volgt: De eerste twee dui
den op het verschijningsjaar van het tijdschrift.
De volgcijfers geven het verschijningsnummer aan, bijvoor
beeld 06 is juni of 44 is week 44.
Toelichting bij AFB.: deze notatie is opgebouwd uit drie cij
fers (het toegekende nummer voor het bedrijf), een punt
en een tweecijferig volgnummer.
Op de LINKER pagina zijn de afbeeldingen van dit nummer
voorzien. Deze afbeeldingen betreffen de merken welke
rechts zijn beschreven. Indien elders in dit boek een
afbeelding van het betreffende apparaat is weergegeven,
staat hier ook deze code.
Voor juistheid en compleetheid van de gegevens kan niet
worden ingestaan. Aanvullingen en/of verbeteringen wor
den door de schrijver gaarne geaccepteerd.

L

nr. 132.01

nr. 201.01
nr. 182.01

nr. 182.08
nr. 125.01

nr. 155.01

48

nr. 155.06

nr. 010.05

nr. 105.01

ALKMAAR

JAAR:

088
JAAR:

Eilerman, T.A.L, Laat 183. (S) 1924 -1925
TYPE:
UITVOERING:

1929
UT:

1924

Cpl. ontvangers

RW24/34
JAAR:

Reljendam, D. C. van, Mient 23. (S) 1926 ■ 1930 +
TYPE
UITVOERING:

JAAR:

1926
1928

Cpl. ontvangers (beschrijving In RW)
4 - lamps h.r, ontv., ingeb. lampen.

242

LIT:

AFB.:

RW26

241.01
241.02

Wild, Holl. IJzermagazijn v.h. M. de, Laat A 96. (S) 1926 -1927

ALMELO

1925
1926
1927
1927+

244

Handels- en Apparaten-lndustrie, N, V., Helligenbergerweg 70. (S) 1926-1927

390

Kruit, K., Piersonlaan 12. (M) 1929 ■ 1930

132
JAAR:

Ludert, A., Grote Koppel 1 (na 1- 8'27). (M) 1926-1930
TYPE
UITVOERING:

ALTERNA,
LIT:

ALAenALADYNE
AFB.:

1926
1928
1929

Altema
’ALA’
Aladyne

RW26/11

132.01
132.02

245

Schooleman, B., Smallepad 12. (S) 1926

Wisselstroomontvanger, f225,3-L wisselstr. ontv. m. Baduf spoelen, f 115,-

SOLODINETTE

RE27/40
V.R,

AMSTERDAM

„Airvoice Radio", N. V., Egelantierstraat 246-252. (M) 1925■■ 1927
TYPE
UITVOERING:

1925
304

RW25..

Albers, Th. M., Vespucclusstraat 70. (M) 1926 -1927

202
JAAR:

"Amradio", Singel 58. (M) 1926
TYPE
UITVOERING:

182a
JAAR:

Cpl. ontvangers op IRTA.

Amsterdamsche Radio Onderneming, Vechtstraat 24. (M) 1927
(zie ook Den Haag 182b)
TYPE
UITVOERING:

1927
1927
1927
1927
1927
1927

Typel
4 - Lamps ontv. m. Ingeb. sp. (1V2) f. 120,Idem, luxe kast m. deurtjes, f 145,Type II
Idem, met onderkast, f 160,Type III
Type IV Als Type I, maar met fijnregelschalen, f 150,Type V
Als Type IV, maar met onderkast, f 200,Type VI Als type V, maar in Queen Anne stijl, f 225,1927 'Populair' Als type I. maar met h.r.spn, f 80,2 - Lamps KG ontv. (0V1), f 100,Type la
1927
3 - Lamps KG ontv. (0V2), f 120,Idem
1927
4 - Lamps KG ontv. (0V2), f 140,Idem
1927

070
JAAR:

1925
1926

LIT:

Air Express, Overtoom 581. (M) 1929 ■ 1930

177

1926

Tefafoon Radio-grammofooncombinatie.

RE29/03

302.01

Biedermann & Co., N.Z. Voorburgwal 274. (ook Leiden, Tilburg en Rotterdam) (S) 1925 ■ 1930 +
AMIGO WECO
LIT:
TYPE:
UITVOERING:
AFB.:

Amigo

Cpl. ontvangers uit eigen werkplaats
idem
4 - Lamps h.r.sp. ontv. f 125,HEUCON en WECO ontvangers, zie 171 en 227.

RW25/39
RW26/40
cat

"Bloem", R.T. B., Hasebroekstraat l-ll. (S) 1926-1927

010

Boosman, Fa. W., Warmoesstraat 97. Eigenaar Gebrs. Winter. (F) 1918 -1930 +
TYPE
UITVOERING:
UT:

125.01
125.02

'B'
AFB.:

"Almelo", Radio Industrie, Grootestraat 207. (S) 1926 1927

AMERSFOORT

201
JAAR:

AFB.:

205

JAAR:

243

LÏT:

UITVOERING:

AFB.:

125

241

TYPE

Andersen & Polak, P. C. Hooftstraat 40. (S) 1925 -1927
TYPE:
UITVOERING:
4 - L ontvangers, f. 75,4 - L. ontvangers, f 75,-

AIRVOICE
AFB.:

1921
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1925
1929+

Satumus
Jupiter
Neptunus
type PA
BUI

206

Bouman, Fa. D. A., Overtoom 381. (S) 1926 -1927

BI
BH

BV

Zend/ontv. install. f 200,1 - Lamps secund. ontv. cpl. f 170,2 - Lamps secund. ontv. (0V1) cpl. f 225,Primaire ontv. op frontpl. z. lamp, f 47,50
1 - Lamps primaire h.r. ontv. cpl. f. 112,2 - Lamps primaire h.r. ontv. (IVO), cpl. f 170,4 - Lamps primaire h.r. ontv. (1V2), cpl. f 235,Secundaire ontv., Idem, vanaf f 90,3 - Lamps (0V2), 300- 4000 m, cpl. f 250,1 - Lamps laagfr. verst m. lamp, f 35,2 - Lamps laagfr. verst m. 2 lampen, cpl. f 50,5 - Lamps (lV2-balans)
Levert onder merknaam 'B'

RN21/11
RN23/02
RN23/02
RN23/11
cat
cat
cat
RN23/11
RW23/18
cat
cat
RE25/41

165

Breedveld & Schröder, Afd. Radio, Prinsengracht 522-524. (M) 1926 ■ 1927

307

Brouwer, J.P., Da Costastraat 157. (M) 1929 1930

012

Bijleveld, Technisch Bureau, Roelof Hartstraat30. (F) 1918

308

City, Electro en Radio, Klnkerstraat 372. (M) 1929 -1930

147

Climaxophone, IJselstraat 49. (M) 1926

094
JAAR:

„Connector", Ingenieurs Bureau, Bloemgracht 174. (M) 1924 -1930 +
TYPE
UITVOERING:

010.01
010.02

010.03
010.04
010.05

010.06
010.07
010.08

BREEDDER

ANIMO

201.01
CITYPHOON

AIR EXPRESS
CLIMAXOPHONE

OPERA

LIT:

AMRADIO
AFB.:

1924
1926
1929

RW26/43

Cpl. ontvangers
Connector ontvangers
idem, zie ook nr. 095, Hulsewé.

LIT:

CONNECTOR
AFB.:

RW24/47

095.01

HAROPHONE

LIT:

AFB.:

155
JAAR:

Cremer, Fa. J.W., Amst Radio Ontv. Toest. Fabr. Crebo, Nassaukade 379. (M) 1926-1930
TYPE
UITVOERING:
LIT:

RW27/41
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat

182.01
182.02
182.03
182.04
182.05
182.06
182.07
182.08

1926
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1929

L2.
U4.
de Luxe
Super
Type A
Type B

105
JAAR:

Dekker, Radio, Nlouweweg44. (M) 1925-1930
TYPE:
UITVOERING:

1925
1928
1929

Monopljl
Monopijl

309

Delden, Gebrs., Prins Hendrikkade 35. (M) 1929 -1930

UT:

AFB.:

RW25/35
RW26/18

203

Anssems, Fa. A. A., Techn. Bureau Detector, Com. Anthonlusstraat48. (M) 1926-1927 DETECTOR

305

Astra, Radio Onderneming, Paleisstraat 43. (M) 1929 -1930

ASTRA

306

'Berco', Radio -, Prinsengracht 110. (M) 1929-1930

BERCO

302

Berllner, N.V. Telefoonfabriek, Prinsengracht 849. (M) 1929 -1930

Cpl. ontvangers
4 - Lamps standaard uitvoering, cpl. f 120,4 - Lamps Neutrodyne, cpl. f 150,Als U 4. in Salonmeubel en ingeb. luidspr. f 325,Idem, met ingeb. voeding, cpl. f 350,Idem, zonder luidspr. cpl. f 300,4 - Lamps ontv. m. losse sp., f160,Crebo ontvangers.

Kristalontvanger
Ontvangers, f 257,50 - f 375,Wisselstroom ontvanger.

CREBO
AFB.:

RW26/45
cat
cat
cat
cat
cat
cat

155.01
155.02
155.03
155.04
155.05
155.06

LIT:

MONOPUL
AFB.:

RE25/08
RW28/13

105.01
GEDEA

TEFAFOON

49

1

2

nr. 037.01

nr. 037.11
nr. 039.02

nr. 124.01
nr. 144.01

nr. 122.01

50

nr. 122.02

nr. 040.02

nr. 299.01

037
JAAR:

„Détha", N.V. Technische Handelmaatschappij, Damrak 62a.(M) 1926 -1930 +
(Zie ook: Deth, R.E.T.B. Th, L, van, WOERDEN, nr. 028).
TYPE:
UITVOERING:
UT:

1926
1927
1927
1927
1927
1928
1928
1928
1928
1928
1928

Dethaphone 5 - Lamps (2V2), f 375,type F
5 - Lamps raamontv., cpl. f275,Dethaphone 3 - Lamps ontv.
Luxe
Nieuwe uitv. Dethaphone, f265,ELECTR. GRAMM. VERST.
'Antenne'
4 • lamps toestel, cpl. f 275,Model A
Idem, cpl. f315,Model B
Idem, staand model, cpl. f 405,Model C
Idem, Queen Anne poten, cpl. 1425,Idem, gepolitoerd wortelneten, cpl. 605,Model D
Model R
Idem, tafelmodel met slot en glazen deksel.

100
JAAR:

Duran, B.F., & Zn., Commellnstraat 3. (S) 1924 -1926
TYPE:
UITVOERING:

1924
1926
038

RW26/32
RE27/09
RE27/38
RW27/27

1 - Lamps primaire h.r.- ontvanger, f 20,Diverse ontvangers op IRTA 1926.

DETHA

037.01
037.04

cat
cat
cat
cat
cat
cat

037.05
037.03
037.06
037.07
037.08
037.09
037.10
037.11

UT:

AFB.:

Eyck, Radio Techn. Bur. Van, Westerstraat 47 I. (S) 1926 1927

154
JAAR:

Electro-Union, afd. Radio, Singel 28. (S) 192.6 -1930 +
TYPE:
UITVOERING:

Genetsen, A. E., Nassaukade 338, (S) 1924 -1927
TYPE:
UITVOERING:
3 ■ L. ontvangsttoestel f. 65,4 - L ontvangsttoestel f. 75,Diverse ontvangers
3 en 4 lamps ontvangers vanaf f. 65,-

1925
1925
1926
1927
146
JAAR:

Groenhuizen, R.T.B. v/h Steven, Haarlemmerdijk 7. (S) 1926
TYPE:
UITVOERING:

Een drietal ontvangers v. weloverwogen bouw.

1926

7 - Lamps Tropadyne ontvanger
Levert het Waldorp Bloksysteem

1926
1929

AFB.:

Embden, S. van, Nieuwendljk 144. (S) 1924 ■ 1926
TYPE:
UITVOERING:

UT:

AFB.:

1924
1925
1925
1925
1925
1926

4 - Lamps h.r. ontv. f50,S.V.E.
2 - Lamps ontvanger, f 165,-.
R502
4 - Lamps h.r ontv. (1V2), cpl. f 225,R701
3 - Lamps h.r. ontv. (0V2), cpl. f 195,R436
3 - Lamps h.r. ontv. (1V1), cpl. f 185,R741
vanaf september 1926: Helicon ontvangers

cat
cat
cat
cat
cat
cat

039.01
039.02
039.03

124
JAAR:

„Etafem", Electrotechnlsche Apparatenfabrlek, Konijnenstraat 11. (M)1925-1930 +
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

1925
1926
1926
1926
1927
1928
1929

E3.W.
E. 3.0.Y.
E.4. W.

Cpl. ontvangers.
3 - L Geheel wisselstr. m. Xtal det, cpl. f 100,Idem, in ijzeren kast, excl. lampen f 40,4 - L. geheel wisselstr. m. Xtal det, cpl. f 200,Idem, geheel wisselstroom
Idem

RW25/36
cat
cat
cat
RW27/04
RW28/37

ETAFEM
AFB.:
124.01
124.02
124.03
124.04

Premier

149

Hakkenberg & Gaasbeek, Fa., Gallery 44. (S) 1926
Complete ontvangers (IRTA 26).

209

„Hapam", P. N. Kluft, Rozenstraat 45. (S) 1926 ■ 1927

210a
JAAR:

Heer, Joh. de, K. Nieuwendljk 8.(Zle ook Den Haag en Rotterdam). (M) 1926 ■ 1930 +
TYPE:
UITVOERING:
UT:

170

122

JAAR:

3 - lamps wisselstroom ontvanger

210.01

170.01

MARCONETTE

RW25/36
RW25/36
IRTA 26
Schiere
R.V.

122.01

Hellam, El. Techn, Bur., Nieuwendljk 29. (F) 1929 -1930
Levert uitsluitend aan handel.

299
JAAR:

„Helicon", Radio Apparatenfabriek, Heerengracht55.(F) 1926- ?
TYPE:
UITVOERING:

1926
1926

Super

212

Hess, A,, Radio Industrie, Blauwburgwal 22 I. (S) 1926 -1927

143
JAAR:

Hoffmann, Techn. Bur., P.C. Hooftstraat93. (M) 1926
TYPE:
UITVOERING:

4 - Lamps ontvanger, f 200,5 - Lamps ontvanger, f 225,Speeltafelontvanger met raamontvangst
Marconette Raamontvangers
Marconette ontvangers

4 - Lamps ontvanger, cpl. f 210, ■
5 - Lamps raamontvanger, cpl. f 275,»

AFB.:

122.02

UT:

HELICON
AFB.:

cat
cat

299.01
299.02

UT:

T.B.H.
AFB.:

MULTIVOX

Fellinga, Techn. Handelsbureau C., Trooststraat 25. (S) 1926-1927
TYPE:
UITVOERING:

1926
1927

G.F.

208

Filipson, L, Electr. en Werkt. Ing., Afd. Radio, Corn. Schuytstraat 3. (S) 1926-1927

JAAR;

077

Geervliet, P., Oude Spiegelstraat 3. (S) 1923 ■ 1925

040
JAAR:

Gelder, A. van, Waterlooplein 72. Voorheen G.N. Prins (RN23/1).(M) 1923 -1927
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

1922
1922
1924

1923
1923
1923
1924
1925
1926
1927

Gelria 1
Gelria 2
Gelria 3
Gelria 3

4 - L toestellen van f.. 65,- tot f 185,-

V.R.

3 - L batt. ontv. m. ingeb h.r. sp.

315

144
JAAR:

Gelria 5

AFB.:

Heitmeler &Tersteeg, R.T.B., Daniël Stalpertstraat81. (M) 1925-1930 +
(In 1929: R.T.B. Heitmeler & Co., Amstelkade 104).
UT:
TYPE:
UITVOERING:

Eli

Eweg, J., Multivox Radio, Egelantierstraat 246. (M) 1929 -1930

1 - L honingraat ontvanger
Idem, met Philips D2 lamp, f. 125,Idem, met Schottky SS lamp, f. 175
3 - L ontv. m. ingeb. lampen, cpl. f. 225
4 - L toestellen vanaf f. 65,-

MENTOR

Heljbroeks Groothandel, N.V., Keizersgracht 248. (M) 1925-1930+
HAGEE, SELECT1VE, SELECTRON
LIT:
AFB.:
UITVOERING:
TYPE:

1925
1925
1926
1927
1929

310

5 -L eenkn. (2V2), ‘The worlds G.F reciever'
Orch. d. L 5 - L raamontvanger, cpl f 400,-

IRTA26

Haarsma Radio, (H. Haarsma), Hoogeweg66. (M) 1927-1930

1928

039
JAAR:

AFB.:

UT:

311

JAAR:

RW26/44

RE25/28
RE25/28
IRTA 26
RE27/06

Groeneveld & Co., N.V. Electrot. Bur., Kerkstraat 158. (S)
(Tevens:Groeneveld, v.d. Poll & Co's Electr,Toestel. Fabr. N.V., de Ruljterkade41-42JJ927- ?

1929

UT:

AFB.:

UT:

167

RW24/06
Irta 26

Dutch Gramaphone and Radio Works, P. Meyer, Vondelstraat 7. (S) 1926 -1927
(Zie ook: 152. Ned. Radio Ontv. Toest. Fabr, Joh. G. v. d. Tooren).

207

081
JAAR:

AFB.:

UT:

AFB.:

RW26/42
RW27/41

144.01
144.02

1926

RW23/01
RN23/11
RW23/11
RW24/46
RE25/44
RW26/41
RE26/02

GELRIA
AFB.;
040.01
040.02

017

4 - Lamps standaardapparaat

RW26/42

Hollandsche ,,Radio" Onderneming, De, Ferdlnant Bolstraat 158. (F)(M) 1922 - 1924
(Na 1925 transformatorenfabriek).
LIT:
TYPE:
UITVOERING:
Ontv. m. honingr. sp. en 1 Schottky lamp, f 145,Laagfrekw. versterker m. 3 Schottky lampen
Bouwt nog ontvangers

RN22/11

H.R.O.

AFB.:
017.01
017.02

RW24/48

312

Hooft, v.d., Nleuwendammerdljk 120 - 120a. (M) 1929 -1930

KROON(DE)

095
JAAR:

Hulsewé. Ing. Bur. A.F., Keizersgracht 188. (M) 1924 ■ 1925
TYPE:
UITVOERING:

LIT:

CONNECTOR
AFB.:

RW24/47
RW25/08

095.01
095.02

1924
1925

Connector ontvangers
Connector ontvangers

51

AMSTELVEEH5CHEWE61Ö2 /

nr. 171.02

TEL.24382

A

‘HAARLEMMERDIJK 16Ö /J
TEL. A326 0

- -3

Zr

nr. 079.01

nr. 133.02

S

■1

i
4

X

I

’ tT

nr. 079.01

nr. 103.01

nr. 184.01

1 '1
o

o o- .

1
nr. 136.01

52

nr. 200.01

19
nr. 123.01

il

171

JAAR:

Hulshof & Scheffer, Fa., Heerengracht 55. (M)
Zie ook: nr. 299 Helicon Radio App. Fabriek (na 1928:2e Helmerstraat 209). 1926 -1927
HELICON, RECLA
TYPE:
UITVOERING:
AFB.:
UT:

193

Leeuwen, Ph. van, Singel 395. (M) 1927-1930 <■

103

Menko, H.S.N., Keizersgracht 302 - 304. (S) 1925
(Zie ook Hilversumse Radio Ind., nr. 265).
TYPE:
UITVOERING:

JAAR:

1927
1927

Ideal

313

H.V. Rijwiel Ind., Nassaukade 350. (M) 1929-1930

466
JAAR:

Idéwa, Radio Technisch Bureau, adres onbekend (M) 1927
TYPE.
UITVOERING:

1927

4-Lamps ont m. ingeb. spoelen

Recla honlngraatontv. f 205,Hellcon ontvanger f 285,-

RW27/08
RW27/08

171.01
171.02
HOLIDAY

IDÉWA
UT:

1925

Jedema, Fa. J., Amstelveenscheweg 67. (M) 1929-1930

133

Kampioen, Magazijn de, Amstelveenscheweg 182/Haarlemmerdljk 168. (S)
(A. Delden jr., zie nr 309). 1926-1928
TYPE:
UITVOERING:
UT:

Metha, Ing. Bur., Utrechtsestraat 70. (M) Ook Den Haag, Lelden en Rotterdam.
Zie ook nr. 184: Techn. Hand. Mij. v/hJ. Mulder. 1926-1930
TEHAM, METHAPHON
TYPE:
UITVOERING:
LIT:
AFB.:

AFB.:

RW26/52
RW27/02

133.01
133.02

L1T:

PURAVOX
AFB.;

184

1927
041

Ker, F.C., Hobbemakade 86. (M) 1927
TYPE:
UITVOERING:

IRTA 26
RW27/35
V.R.

JAAR:

Mulder, T.H.MIj. v/h J., Keizersgracht 424. (M)
Zie ook nr. 138, Rotterdam. 1926 -1927
TYPE:
UITVOERING:

UT:

1926
1927

3 - Lamps, eenknops ontv. f 175,Teham ontvangers

RE26/27
Schiere

184.01

UT:

AFB.:

216

Muller & Co., C. M., Pretorlusstraat 41. (S)

142
JAAR:

'Musica', Handels MIJ. Radio, Kinkerstraat 334-336. (S) 1926
TYPE:
UITVOERING:

1926
1926

JAAR:

1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1926
1926
1929

I.H.U.3.
5 - Lamps sec. ontv. (1V3), f 180,3 - Lamps prim. ontv. (1V1) f 115,type HLf.
1 - Lamps prim. h.r, ontv. f 47,50
Type 'PA'
Idem, m. serie/parr. schak., f 60,type PR
1 - Lamps inductief h.r. ontv. f 90,type IND
2 - Lamps, idem, f 110,type I.Lf
type I.Lf.2 3 • Lamps, idem, f 135,2 - Lamps prim. ontv. met h.f. verst, f 82,50
type Hf
PAR 14
Korte golf ontv.(lVO) f 100,2 - Lamps versterker, f 50,type Lf.2.
3 - Lamps versterker, f 70,type Lf.3.
Neutrodyne ontvangers
Superheterodyne ontvangers
Clarophone ontvangers

072
JAAR:

Klljn, Gerard, Techn, Bur. Radlotelephoon, Reestraat 25a. (F) 1923 -1927
TYPE:
UITVOERING:
LIT:
Complete ontvangers
Idem

Radio -ontvangers
4 - Lamps ontvanger, f 195,Mcthaphon ontvangers

'P.A.' en CLAROPHONE
UT:
AFB.:

RW23/09
RW23/10
RW23/14
cat
cat
cat
cat
cat
RW23/16
cat
cat
RW26/24
RW26/24
V.R.

041.01
041.02
041.03
041.04
041.05
041.06
041.07
041.08
041.09
041.10
041,11

AFB.:

RW23/01
RW25/40

4 • Lamps ontvangers
6 ■ Lamps raamontvangers

RW26/42
IRTA 26

PHENORIX

318

Modern, Muziekhandel, Amstelveenscheweg 214. (F) 1929 -1930

136
JAAR:

Nederl. Industriekantoor (Rob. Salm), Afd. Radio, Prinsengracht 475. (S) 1926
TYPE:
UITVOERING:
UT:

1926

DIO IV

1926
152
JAAR:

4 - Lamps honingr. ontvanger
Eenknops raam ontvanger

Nederlandsche Radio-Ontvangtoestellen-Fabriek, Damrak 95-96. (F)
Joh. G. v, d. Tooren. 1925 -1928
TYPE:
UITVOERING:

1926
1927

Eenknops ontvangers
"Superradlo" raamontvanger

136.01
136.02

UT:

SUPERRADIO
AFB.:

IRTA 26
Schiere

200
JAAR:

Ned. Schrijfmachine Handel, N.V.," Radio Salon N.S.H.", Heerengracht 263. (M) 1927
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

1927
1927

24753
24252

123

8 - Lamps raam-ontvanger
5 - Lamps eenknops raamontvanger, f475,-

RW27/37
RW27/40

073

Koningsbruggen, N.D. van, adres onbekend. (?) 1923

JAAR:

213

Kooten Jr, L W. van, Kerkstraat 150. (S) 1926-1927

1925
1926/27

Nephora
4 - Lamps honingr. ontv. in staande kast f 325,Nephora ontvangers

217

Neuburger & Co., 0. Z. Voorburgwal 119-123. (?) 1926 -1930

319

Nlevera, Ing. Bur., Mamlxstraat 186. (F) 1929 -1930

057
JAAR.

Nljkerk, S.M.jr., Leldschegracht96. (M) 1927
TYPE:
UITVOERING:

158

Korf jr., Techn. Bur. G.P., Kinkerstraat250. (S) 1926

079
JAAR:

Koster, L, Radio Amsterdam, Nieuwe Hoogstraat 24. (S) 1924 • 1927
TYPE:
UITVOERING:

Ontvangers
Kristalontvangers f 2,50
Raamontvanger

214

Krebs, G., Waverstraat 4. (S) 1926 -1927

316

Kronenburg, W., James Cookstraat 28. (F) 1929 -1930

115

Kroon en Co, Nicolaas Witsenkade 44. (S) 1925

317
173

UT:

AFB.:

RW24/21
RW25/10
Panorama

079.01

Laméris Uurwerkhandel, N.V., Leldschestraat 66. (M) 1929 -1930

LAMERIS

Leer & La Grand, Fa. Van, Turuerstraat 8. (M) 1927

KOSMOS

AFB,:

RW26/19
RW26/50

„Nephora", Techn. Handel Mij., Heerengracht 348.( 1929: v. Eeghemstraat32) (M)
(Tevens: Ned. Phon. & Radio- Hand., Prinsengracht 348. Ut: V.R. 1929) 1925-1927
TYPE:
UITVOERING:
UT:

1924
1925
1926

TEHAM
AFB.:

Schiere

Raamontvangers
Klaveren en Co., Techn. Bur. van, Nassaukade 100. (F)
Later ook: Gerard Schaepstraat8.1923 -1930
TYPE:
UITVOERING:

1923
1925

103.01

174a

1926
1927
1929

314

178
JAAR:

RW25/03

466.01

Isaria - Maatschappij, N. V. Hollandsche,, Haarlemmerweg 378b. (Zie Rotterdam)

Radio-ontvangers
Idem

AFB.:

,,Mercator", Industrie & Handel Mij., Zaagmolenstraat 15. (S) 1926-1928

AFB.:

166

1926
1927

UT:

215

JAAR:

JAAR:

3 - Lamps ontvanger (0V2) f 130,-

LEWA

1927

Solodynette

320

Nljssen, J.M.G., Kinkerstraat 324. (M) 1929 -1930

321

Ongers, Fa. W., Middenweg 55. (F) 1929 -1930

218

Oosterpark, Het, le 0osterparkstraat206. (S) 1926-1927

5 • Lamps ontvanger, ontwerp RW, f 250,-

RW26/36
Schiere

N.S.H.
AFB.:

200.01
200.02

NEPHORA
AFB.:

123.01

BURCOVOX, SULTANA

UT:
RW27/17

SPLENDID
AFB.:

057.01
N.S.N.en ELRA

Levert alleen aan de handel.

53

nr. 004.50

nr. 080.01
nr. 080.04

.r ®
ï

11
O

nr. 327.01

nr. 180.01

nr. 043.04

’.ia
I Hb!; I
, h H.H‘.

nr. 043.08

54

z
nr. 134.01

nr. 093.01

176
JAAR:

1926
1927

Pennings Jr., P., Bloemgracht 126. (M) 1926 1927
TYPE
UITVOERING:

Musette

4 - Lamps honingr. ontvangerf 135
Idem

UT:
RE26/52
RE27/10

MUSETTE
AFB.:

176.01
176.02

153
JAAR:

1926
043

322
JAAR:

Peters, N.V. Amst. elem. Fabr. v. h. Gebrs., Prinsengracht 220. (F) 1929 -1930+
TYPE
UITVOERING:
UT:

1926

"Peter"

156
JAAR:

Posthumus, Fa. Joh. A., adres onbekend. (S) 1926
TYPE
UITVOERING:

1926

4 • Lamps h.r.sp. ontv., f 100.-

332.01

UT:

Drietal ontvangers

Primowees, W., Bilderdijkstraat 15. (S) 1926

080

Prins, Radio- en Techn. Handelsbureau Gebrs., Hartenstraat 2a. (S)
(Ook:Techn. Bur. "Radio”, gebr. C en H. Prins, v/h Nijman & Co. Lit RW24-21)
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

1926
1926
1926
1926

PI
Pil

323

Radim, Prinsengracht. (M) 1929-1930

pui
PIV

AFB.:

4 - Lamps ontv, f 175,Idem, f205,idem, standaard model, f 185,idem, f260,-

cat
cat
cat
cat

JAAR:

1923
1923
1923
1923
1923

1924
1926
1926
1926
1926
1929

IRTA 26

219

JAAR:

PETER
AFB.:

1924

4 - Lamps honingr. ontvangerf 215,

LIT:

Tenge, F., Marnlxstraat 297. (F) 1929 ■ 1930

075

080.03
080.04

JAAR:

Tenval, Handelsver. v/h L, Ceituurbaan 254. (M)
Ook vestiging in Rotterdam en Haarlem. 1923 -1928
TYPE:
UITVOERING:

AFB.:

RAHAMA

Radio Handels Mij., Kerkstraat 88. (M) 1924

Radiobuis Quinthal, Ceintuurbaan 83. (M) 1929-1930

004a

RADIO-HOLLAND
„Radio-Hoiland", Ned, Telegraaf Mij., Keizersgracht 562. (M) 1916-1930+
(Producent van onderdelen, zenders en ontvangers voor schepen. Zie ook nr. 009, Smitt, Bilthoven.
Leverancier van scheepsinstallaties en marconisten onder contract. Radio-Hoiland sticht eind 1918 de
Nederiandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum als produktiemaatschappij, maar fabriceert ook in
eigen werkplaatsen in de havens van Rotterdam en Vlissingen.).
LIT:
AFB.;
TYPE:
UITVOERING:

1923

180
JAAR:

Radio Maatschappij, Keizersgracht 456. (M) 1927-1930
TYPE:
UITVOERING:

DW18
DW20
DW26
DW28

LIT:

043.01
043.02
043.03
043.04
043.05
043.06
043.07
043.08
043.08
043.08

Levert alleen aan de handel.

ELTEA
AFB.:

LIT:

RW23/03
RE26/01

„Teva", N.V. Mij. v. Technische Verbrulksartlkelen, Regullersgracht 73. (S) 1925 -1927
TYPE
UITVOERING:
LIT:

1925
1927

4 - Lamps ontv. f 180,Ontvangers

Tieman, Fa. JJ., Overtoom 149. (F) 1929-1930

019
JAAR:

Transformer Works, N.V , Adm de Ruytenveg 293. (M)
(In 1929: Nieuwe Uilenburgerstraat 40). 1926
TYPE
UITVOERING:

1926

2 - Lamps versterker

004.50

093
JAAR:

004.52
004.51

1924
1925

004.53
004.54

222

CARMEN
AFB.:

RW26/13
RE27/38

AFB.:

134.01

Levert alleen aan de handel.

LIT:

TRANSFORMA
AFB.:

RW26/14

019.01

Tijdgeest", Radio.Techn.Bur." De, Egelantierstraat 246 -252. (S) 1924 - 1925
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

AFB.:

3 - Lamps ontv., f 175,"Airvoice' toestellen

RW24/45
IRTA '25

093.01

Tymann Jr„ F. W., Regullersgracht 116-117. (S) 1926

223

Uljtenbogaardt, H., Transvaalkade 73 I. (S) 1927

330

Valkenberg, A., Klnkerstraat 258. (M) 1929 -1930+

BUFA

180.01

4 - Lamps ontv.
5 - Lamps ontv.
6 - Lamps ontv.

1927
1927
1927

134
JAAR:

Complete ontvangers
Complete ontvangers

329

QUINTHAL

Kristalontvanger voor schepen, fabr. Smitt
BlusvonkzenderTelefunken gemaakt bij Smitt.
2 - Lamps scheepsontv. m. h.r.sp.
3/4 - Lamps scheepsontv.
?
?

Smitt
2 K.W.
K/Lll
W3K/L

RW23/02
RW23/04
RN23/04
RW23/09
RW23/10
RW24/51
RE26/26
RE26/47
RE26/47
RE26/47
V.R.

RW24/37

324

1916
1918
1926
1927
192?
192?

A
B
C

3 - Lamps prim. ontv. (0V2), f 90,4 - Lamps ontv. (1V2), f235,1 - Lamps honingr. ontvangerf 135 (Import ?)
Selective ontvanger, f 170,2 - Lamps laagfrekwent versterk, f 50,Plaatstroomapp.
Monoknop ontvangers zonder antenne, f 200,'Radiomobile' eenknops raamontvanger
'Radiomobile’ eenknops raamontvanger
'Radiomobile' eenknops raamontvanger
H.R.S. en 'Radiomobile ontvangers

328

096

JAAR:

Mercurius
Neptunus
Microdion
Jupiter
Stentor II
Anorect

AFB.:

RADIM

Radio Huis, Het, Damrak 17. (S) 1924
TYPE
UITVOERING:

4 - Lamps superheterod. raamontvanger

AFB.:

LIT:
IRTA26

Smit & Hooghoudt, (na nov. 1924: H.R. Smit), Keizersgracht 6. (M) 1923 -1930+
H.R.S. en RADIOMOBILE
LIT:
AFB.:
UITVOERING:
TYPE:

080.01
080.02

1927
082
JAAR:

Schut. Fa. Ph. J„ Keizersgracht 684. (S) 1926
TYPE
UITVOERING:

220

Roelvink, R. ET. B., Keizersgracht 552. (S) 1926-1927

325

Roberphoon, Electr. Gram. Radlok. & Luidspreker Fabr., KI. Bleekerspad 1-3. (M) 1929 -1930
ROBERPHOON

326

Ruijter & Co, El. Techn. Bur. A-, Leldschegracht 45. (F) 1929-1930

327
JAAR:

Sarcos, Fabr. v. Radio Onderd. & Luidspr., Singel 380. (M) 1929 -1930
TYPE:

UITVOERING:

1928
1929
1929

Sarcodyne

Superheterodyne ontv.
'Sarcosapparaat'
Wisselstr. ontvanger m. ingeb. luidspr. f 137,-

007

Schadd en Co., N.V. Techn. Bureau v/h., adres onbekend. (S) 1918 ■ 1925(?)

Levert alleen aan de handel.

LIT:

SARCOS
AFB.:

RW28/39
RW29/39
RE29/48

327.01
327.02
327.03

298

„Van Eyck", Radio Technisch Bureau. Westerstraat 47 I. (S) +/- 1926 ?

224

Verkade, Radio Techn. Bur., Buiksloot A41. (S) 1926

225

Visser van Bloemen, P. J. de, Reestraat 28. (S) 1927 -1930

226

Vliet, A. van, Com. Krusemanstraat25.(S) 1926

084
JAAR:

Voom, T., Klnkerstraat 88. (S) 1924 -1926
TYPE:
UITVOERING:

1924
1924
1926

Prim. ontvangers
3 - Lamps ontvanger, cpl f 175,Zelfgebouwde ontvangers

331

Vos, N.V. Handel MIJ. SJ., Oude Waal 18. (M) 1929
Plaats troomapparaten.

332

Waagenaar, S., Keizersgracht 563. (M) 1929 -1930

186

Wal, Fa. H. v/d, Zaanhof 28. (S) 1926
Accugelijkrichter.

LIT:

AFB..

RW24/31
RW24/02
IRTA '26

SJ.V.

ESWAH

55
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nr. 091.01

nr. 196.01

■

227
JAAR:

1928
1928
1928
1928
1928
1928
1929
1930

145
JAAR:

„Weco", Radio Apparaten en onderdelenfabriek, Tolstraat 92. (M)
1929: N.V. Radiofabriek 'WECO', Lijnbaansgracht 8-9-10.
Opening showroom voor handel op 30 maart 1929, Damrak 57.1927 -1930+
TYPE:
UITVOERING:
LIT;

Plaatstroomapparaat f 37,50
RW28/21
A
3 - Lamps wisselstroomontvanger f 175,RW28/25
B
Idem, batterij uitvoering f 150,A
3 - Lamps wisselstr. ontv. m. Ingeb. luidspr.
cat
B
Idem, gelijkstroom.
cat
cat
C
Idem, batterij.
Idem, in grote kast
ram
ram
Idem, in mahoni kast
(De Weco-ontvangers zijn in vele vormen gebouwd, maar zijn technisch identiek)

Wientjes, fa. R.E.M., adres onbekend. (S) 1926
TYPE:
UITVOERING:

1926

Diverse neutrodyne en heterodyne ontv.

113
JAAR:

'Wireless', Kerkstraat 332 (S) 1925
TYPE:
UITVOERING:

1925

4 - Lamps ontv.

LIT:

137
JAAR:

1926

'Noiseless' plaatstroomapparaat.

227.01
227.02

091
JAAR:

Deïst, M.A. van, Broerenstraat4. (S) 1924 1926
TYPE:
UITVOERING:

227.03
227.04
227.05
227.06
227.07

1924

1924
1924
1924
1925

1
1
2
2
3
2

397

Geest, A. de, Nieuwepleln 48. (F) 1929 1930

196
JAAR:

Geldersche Radiofabriek, van Nispenstraat 17. (M) 1927-1930+
TYPE:
UITVOERING:

1927

DS-4

087
JAAR:

Kurth, P.A., Zwanenstraat lb/2. (S) 1924
TYPE
UITVOERING:

1924

- Lamps primair, (28,• Lamps secundair, f 38,• Lamps primair (Ovl), f 39,50
- Lamps secundair (0V1), f 49,50
■ Lamps (1V1), f60,- Lamps (0V1) trapmodel, f 80,-

LIT:

NOISELESS
AFB.:

RW26/22

137.01

LIT:

AFB.:

RW24/57
RW24/57
RW24/57
RW24/57
RW24/57
RW25/07

091.01

Levert alleen aan de handel.

AFB.:

IRTA '26

LIT:

Daalen, Radio Techn. Bur. Van, Rosendaalschestraat337. (M) 1926
TYPE
UITVOERING:

WECO
AFB.:

4 -Lamps ontv.

LIT:

G.R.F.
AFB.:

RW27/48

196.01

LIT:

AFB.:

AFB.:

RW25/22

RW24/33

333

Wijk, H.C.W, van, 3e Oosterparkstraat 86, (F) 1929 -1930

Levert alleen aan de handel.

1924

Complete ontv. inr.

334

Wlllofoon, RadioTechn. Bur„ Singel 141. (F) 1929 1930

Levert alleen aan de handel.

398

Neder Dultsche Imp. & Exp. Mij. Cy., Bentlnckstraat21. (?) 1929-1930

151
JAAR:

Zanten, N.V. Techn. Handels Bur. E, Mulderstraat 33. (S) 1926
TYPE
UITVOERING:

399

Radio App. Fabr. Arnhem, P. de Swart, ZIJpendaalscheweg 15. (M) 1929 -193ORMA

LIT:

NEDIMEX

AFB.:

BAARN

1926

076

Algeheel wisselstroom ontv.

IRTA ‘26

JAAR:

Zélander, Electr. enTechn. Handelsvenn. N.V. L, Singel 142 ■ 144. (M)
Vestigingen in Groningen en Rotterdam. 1923 -1930+
ELZED, RATEGE en TRIALMO
TYPE
UITVOERING:
LIT:
AFB.:

1923
1926
1926

Ratege
A
B

1927

Div. ontv. v. aansl. op lichtnet
'Elzed' ontv. met afgetakte spoelen, f 150,
'Elzed de Luxe', idem, f 195,' Elzed' honingr. ontv. f 130,-

'Elzed' ontv. met afgetakte spoelen, f225,-

1927
1927

Elzed Super 8 - Lamps raamontvanger, f 375,' Elzed Super' (beschrijving)
'Elzed' Trialmo Apparaat (ETA) kofferontv.

RW23/03
RW26/19
RW26/19
RE 27/31
RE27/31
RE27/12
RW27/41
RE29/20

076.01

126
JAAR:

Bakker, Electr. Techn- Bur. J., Laanstraat 58. (S) 1924
TYPE:
UITVOERING:

1924

Compl. ontv. toestellen

AFB.:

RW24/31

BARENDRECHT
400

076.02
076.03
076.04

LIT:

ALWIN

Mulder, J., Dorpsstraat 177 ■ 180. (M) 1929 -1930

BEEK EN DONK

247
JAAR:

„Minimax", Radlo-Ondememing, Heuvel A44.(laterVeghel). (M) 1925-1927
TYPE
UITVOERING:
LIT:

MINIMAX
AFB.:

APELDOORN

1926

3 - Lamps sec. ontv. (0V2)

ram

247.01

246

BEVERWIJK

1927
1929

Trialmo
ETA

Apeldoornsche Radiowerken (Uiterwerk & Bergsma), Elandslaan 5. (M)
1929: le Wormenscheweg 1.
1926 -1930 'A.R.W.'

JAAR:

Böttcher, Fa.Gebrüder, Paschlaan 56 en Hoofdstraat 128.1924 -1930+
1929: Radio Ind. Dynos, Gebr. Böttcher, Mariastraat21.
TYPE:
UITVOERING:

1924
1924
1926
1927

3 ■ Lamps variometer ontv. (0V2) f 175,Idem, in grote kast, f 205,2 types ontv. m. Loewe lampen, eigen constr.
MW 28
Wisselstroomontvanger

391

Geer, C. v/d , Zwolscheweg 125. (F) 1929 -1930

131

Harmelen, Electr. Techn. Bur. J.T. van, Molenstraat 58. (S) 1926

090

401
DYNOS

LIT:

AFB.:

RW24/35
RW26/35
IRTA '26

090.01

Lunzen, R. van, Breedstraat 5. (M) 1929 -1930

E.B.R.1.

BIERUM

402

Medema, N., Spijk gem. Blerum. (F) 1929 -1930

Levert alleen aan de handel.

BIERVLIET
403

Gerritsen, Fa. H„ Oudestadstraat 101a. (M) 1929 -1930

SELECTA

090.02
BILTHOVEN
Levert alleen aan de handel.

009

392

Usseldljk Jzn, D.M., Hoofdstraat 59A. (M) 1929 -1930

393

Loeven, H., Cirkellaan. (M) 1929 -1930

394

Unen, N. van, Badhuisweg 5. (M) 1929 -1930

395

Vloothuis, J.H., Stationsdwarsstraat 4. (M) 1929 ■ 1930

SUBTILIS

STRAIGHT LINE

Smltt, H. M., Instrumentfabrlek, Mlddellaan 14. (S) 1916 ?
(Levert eerste ontvangtoestel aan Radio-Holland. Zie nr. 004 Amsterdam).

BODEGRAVEN
404

Veelenturf, G., Koningstraat 29. (M) 1929 -1930

VETRO

OLANDA

DIOVARIO, ULTRA

ARNHEM
396

A.R.T.I., N.V., Emmastraat38. (M) 1929 1930

A.R.T.I.

57

UlLUfcL/IlNRSTB
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| £iNf<£K£r<

POSTatWENINC
68IÓJ

VRAAGT
PRIJS
OPGAVE
EN
AFBEELDING
VAN ONZE
TEL.afteQft352

DRIE- en VIERLAMPSTOESTELLEN
MERK:

nr. 001.02

Onze □■lampütoonlcllcn geven roodn sterko
luiasprekor-onlvangtit met kleine antenne.

WAAR NOG NIET VERTEGENWOORDIGD AGENTEN GEVRAAGD.

nr. 190.01

nr. 001.06

nr. 005.03

nr. 005.09

nr. 025.01

nr. 027.01

58

nr. 005.11

nr. 060.01

BREDA

OOI

JAAR:
1917
1918
1918

Bal, Electro Techn. Bureau L„ Ginnekenweg... (M) 1915 -1920
L.BAL
(De activiteiten van de firma LBal worden in hoofdstuk 4 uitgebreidt beschreven. De ’ AVIA'
toestellen worden op 1 augustus 1919 al voor 90,- aangeboden. Vertegenwoordiging te Soerabaia
(N.lndie) vanaf 1920 door N.V. Techn. Bureau v/hJ.F.R. Hellendoom).
TYPE:
UITVOERING:
L1T:
AFB.:

1918
1918
1918
1918
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919

Mogelijk al produktie van enkele toestellen
Alice
Luxe glijspoelontv. m. 2 BAL-lampen f 800,Simplex
Eenv. glijspoelontv. m. 1 BAL-lamp f 90.TBB
Glijspoelontv. met 1 BAL-lamp f 180,-/125,BS 1
Glijspoelontv. met 1 BAL-lamp f 300,BS 2
Plankje voor 1 BAL-lamp. Prijs f 25,BS 3
Glijspoelontv. met 1 BAL-lamp, 1 varco f 250,BS 4
Glijspoelontv. met 1 BAL-lamp, 2 varco f 300,BS 5
Glijspoelontv. met 1 BAL-lamp, 3 varco f 350,BS 6
Glijspoelontv. met 2 BAL-lamp, 2 varco f 450,LK1
Glijspoelontv. met 1 BAL-lamp, 2 varco f 250,U2
Plankje voor 1 BAL-lamp. Prijs f 20.U3
Glijspoelontv. met 1 BAL-lamp, 1 varco f 150,U4
Glijspoelontv. met 1 BAL-lamp, 2 varco f 180,U5
Glijspoelontv. met 1 BAL-lamp, 3 varco f 225,U6
Glijspoelontv. met 2 BAL-lamp., 3 varco f 450,LF7
Laagfr. versterker met 1 BAL-lamp f 60,LF8
Laagfr. versterker met 2 BAL-lampen f 100,LF9
Laagfr. versterker met 3 BAL-lampen f 175,LF10
Hoogfr. versterker met 1 BAL-lamp f300,U. 1
AVIA,zend-ontv. In gesl. kast.' 1000 m'. f 150,U.2
AVIA, zend-ontv. in gesl. kast '2000 m‘. f 150.U.3
AVIA, zend-ontv. in gesl. kast. '6000 m'. f 150,■
LI. 4
AVIA, ontv. in gesl. kast ’ 10.000 m'. f 175,U.5
AVIA, ontv. in gesl. kast. '12.000 m'. f 175,LJ. 6
AVIA, ontv. in gesloten kast '16.000 m'.f 175,MIGNON
App. afm. 9,5x17,5x17,5 cm (LJ.1 -LJ.6) f 25,-

190
JAAR:

„Radlo-Breda", Wilhelmlnastraat 92,(Glnneken). (M) 1926 -1930
TYPE:
UITVOERING:

1918
1918
1918

1927
1927
1929

Serena
3 ■ Lamps ontv.
Serena
4 - Lamps ontv.
Serena ontvangers

cat
RN 18/10
RN18/6

001.01
001.02

Hennlnk, Fa. H„ Rijksweg 19. (S) 1926 -1927

058
JAAR:

Schulting, G„ Leuvenheim B. 122. (S) 1924 ■ 1927
TYPE:
UITVOERING:

1924
1924

4 - Lamps ontv. (W2) trapmodel, f 135,5 - Lamps ontv. 2x det. + 3 l.f., f 150,-

1920

1921
1921
1921
1921

LIT:
RE27/05
RE27/05
V.R.

LIT:

005.11

Wekkamp, J. W„ Tuindorp 73. (S) 1926 -1927

253

Meyer & Groeven, N.V. Techn. Metaalwarenfabriekv.il. „Beerschoten". (S) 1925-1927

001.09
DELFT

001.11

001.10

406

Berg, W. v/d, Blnnenwsl. 37a. (M) 1929 -1930

045

Bergmans, Electr. Techn. Werktulgb. en Radio Bur. J.V., Oostelnde 122a. (M) 1923 -1927
In 1925: Chloorstraat 25.
BERGMAN
LIT:
TYPEUITVOERING:
LIT:
AFB.:

JAAR:

SERENA
AFB.:

W0B0

1926

1 - Lamps h.r. ontv. met Philips DI, f 47,50
Bn III
4 - Lamps toestel, z. lampen f 125,Bergman ontvangers

407

Bosschaart, A.A J., Oude Delft 17. (F) 1929 - 1930

140a

Breebaart & Co., Techn. Bur„ adres onbekend. (S) 1926 • 1930

408

Hees & Co's Muziekinstrumenten Handel, N.V., Peperstraat 4. (M) 1929-1930

1923
1925

00106
001.07
001.08
001.05

RE23/25
RW25/46

V.R
Levert alleen aan de handel.

Zie Rijswijk, nr 140b.

409

Heljne den Bak, Fa. Gebr., Van Leeuwenhoekslngel 51. (M) 1929 -1930

024

„Visser en de Fouw", ElectroTechn. Bureau, Oosterslngel 59k. (?) 1921 • 1923

H&C
H.D.B.

190.01
DEVENTER
034
JAAR:
1922

N.EA.F., Nederl. Electr. App. Fabriek, adres onbekend. (M) 1922-1923
TYPE;
UITVOERING:
LIT:
Grijsbl. marmerfrontpl. In elk, kist, f 37,50
RN22/11

025
JAAR:

„RADIO", Engestraat 14. (M) 1921
TYPE:
UITVOERING:

1921
1921
1921

’Kitty'
" Exellent'
'Probleem'

027
JAAR:

Ratabos. N.V., Pothoofd. (M) 1922
TYPE:
UITVOERING:

LIT:

N.EA.F.
AFB.:

RADIO
AFB.:

AFB.:

RE24/48
RE24/48

Ben's Radlohandel, G.N. v.d., Willem Kalfflaan 2. (F) 1929 -1930

406

Degon, Radiot. Bun A., Meljerkamplaan 31. (M) 1929 1930

249

„Electron", Radio-Technisch Handelsbureau, Vlletlaan 28. (S) 1926-1927

1922

250

Ferree, J„ Kapelstraat 57. (S) 1926 -1927

410

Frontpl. toest. m. ingeb. sp., 1 buisl., f 175,Idem, m. ingeb. 1-lamps versterker., f215,Glijspoelontv. met 1 buislamp. f 70,-

RN21/O7
RN21/07
RN21/07

LIT:

025.01
RATABOS
AFB.:

Levert alleen aan de handel.

DEGOVOX

1922
1922
1922

1 - Lamps ontv. toest. m. h.r.sp., f 95,2 - Lamps ontv. toest (0V1), f 125,3 - Lamps ontv. toest (0V2), f 175,Ontv. toestel 2-V-2,150 -15.000 m., f 550,-

RN22/07
RN22/07
RN22/07
RN22/07

Technische Radlohandel, Kleine Blsschopstraat 11. (M) 1929 -1930

251

Maatschappij Böhm & Harmsen, Voormeulenweg 109. (S) 1926- 1927

DOORN

005

„Radio-Bussum", H. Mulder, Mecklenburgstraat 74. (M) 1917-1927
RADIO-BUSSUM
(Sinds 1917 producent van installaties voor draadloze telegrafie voorschepen en dagbladen.
Levert Moorhead lampen (1919) en eigen type -erbee'-lamp (RN20/3). De firma levert rond
1918 ■ 1919 goedkope toestellen voor studerende aanstaande telegrafisten (adv DW18).

059a

Adres in 1926: Veerstraat 13.
TYPE:
UITVOERING:

060
JAAR:

„Banado". N.V. Technische Handel Mij., Prinsenstraat 26.(M) 1924 -1930
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

1924
1925
1928

Super 4

Scheepsinstallaties
Ontvangtoestel voorschepen, kristalontvangst
Ontvangt, voor kranten en amateurs tot 12000 m.
1 - lamps toestellen vlgs. Armstrong
Glijspoelontvanger met 1 kristal
Inductief ontv. m. varco en lamphouder. f 125,-

005.10

DE BILT

BUSSUM

1917
1918
1918
1918
1918
1919

005.09

001.04

405

JAAR:

005.07
005.08

COEVORDEN

252
RN18/3
ram
ram
ram
ram
ram
ram
ram
ram
ram
ram
ram
ram
ram
ram
RN19/6
RN19/6
RN19/6
RN19/6
RN19/6
RN19/6
RN19/7

RN19/04
RN 19/05
RN19/07
RN20/04
RN20/12
RN21/02
RN21/04
RN21/07
RN21/09

Export model m. 2 varco's In eiken kast, f 158,Loose coupler met kristaldet voor h.b.s.
Toestel met glijspoel (70 x 15 cm)
Glijspoelontv. m. 3 lampen, 1 varco. Prijs f 175,Bandoeng
Idem, maar met honingr. sp.Prijs f 60.Honingraatsp. ontv. m. 1 buisl. v. export USA.
Ariington
Frontplaattoestel. Prijs f 95,Schev.haven. Frontpl. toest. m. h.r. sp„ 1 Franse, lamp, f 95,Idem
Idem, met 2 Franse lampen, f 125,-

001.03

BROMMEN

248

1919
1919
1919
1920

LIT:

AFB.:

DW18
RN18/07
RN18/08
RN18/11
RN18/11
RN19/02

005.01
005.02
005.03
005.04
005.05
005.06

027.01

MIMICRY

Nederlandsche Radiowerken, zie nr. 059b Utrecht.

DORDRECHT

Super 4

Ontv. In hoge kast, f 400,Idem.
Diverse apparaten.

RE24/49
RE25/06
RW28/40

BANADO
AFB.:

060.01
060.02

59

> WWi

*
1

Kfiswi
nr. 412.01

nr. 092.02

nr. 195.02

nr. 130.01

nr. 092.03

nr. 130.05

15 • 50 X JPc.M.

nr. 130.06

60

nr. 047.01

nr. 047.04

046
JAAR:

Bosman Jansen. P., Vriezestraat 71. (S) 1923 ■ 1925
TYPE:
UITVOERING:

1923
1924
1924
1924
1924
1925
1925

1 - Lamps ontv. m. Philips D.
Prim. ontv. m. h.r.sp., kaal f 32,Sec. ontv. m. h.r.sp._ inbouw, f 70,Sec. ontv. m. h.r.sp., opbouw, f 50,2 - Lamps. cpl. Inbouw, f 110,3 - Lamps, z. toebeh. f 80,4 - Lamps, z. toebeh. f 100,-

411

Brillemans, Gebr., Voorstraat 153. (F) 1929 1930

412
JAAR:

Dynaco, Dordtsche Radio Ind,, Groenmarkt 50. (M) 1928 1930
TYPE:
UITVOERING:

1928
1928

A

413

Vemes, L, Toulonschebaan 38. (F) 1929 -1930

B

4 - Lamps ontv. m. ingeb 10 W verst/l.s.
5 - Lamps ontv. m. ingeb. 40 W verst/l.s.

UT:
RN23/08
RN24/01
RN24/01
RN24/01
RN24/02
RE25/51
RE25/51

RE28/50
cat

Sllgt, Radio, le Veltkampstraat 20. (F) 1929 ■ 1930

385

Termeulen & Co., F.E., Hengeloschestraat 35. (M) 1929 1930

Levert alleen aan de handel.
TEMCO

046.01
GORINCHEM
255

Witthoff, Ingenieursbureau, Oude VischmarktA 241. (S) 1926-1927

GOUDA

Levert alleen aan de handel.

LIT:

415
AFB.:

DYNAC0
AFB.:

412.01

Levert alleen aan de handel.

416
JAAR:

Goudsche Radio Ind., G. de Raadt, Wester Haven 42. (M) 1929 -1930
TYPE:
UITVOERING:

1929

LIT:

G.R.
AFB,.

416.01

3 - Lamps wisselstr. ontv. in st. kast

195

Ruwe, Th. de, Lange Tiendeweg 34. (F) 1929 -1930

Levert alleen aan de handel.

417

Rook. M.A., Wijk A 113, Gouderak. (M) 1929 -1930

SUBLIEM

195
JAAR:

Tukker - Radio, Achter de Waag 104. (M) 1927-1930+
TYPE:
UITVOERING:
Solodyne
Bio

LIT:

SONORA
AFB.:

RE27/44
RW28/38

195.01
195.02

EDE
Sluijter, Radio Venn., Oranje Park 4. (M) 1929 -1930

R.V.S.

1927
1928

254

„Friga", N.V., Gagelstraat 2 - Eindje 28. (M) 1926-1927

FRIGA

335

2 L.O., Radiotechn. Bur., Charlotte de Bourbonstraat 121. (F) 1929 1930
Levert alleen aan de handel.

295

Philips Gloeilampenfabriek, N.V. (M) 1926 -1930»
(In 1926 wordt de N.V. Philips Radio opgericht).
TYPE:
UITVOERING:

289

414
EINDHOVEN

JAAR:

1927
1927
1928

1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930

's - GRAVENHAGE

2501
2502
2509
2510
2511
2512
2514
2515
2516
2517
2523
2524
2528
2801
2802
2500
2805
2531
2532
2533
2534
2537
2540
2551
2553
2653
2554
2810
2811

3 - Lamps half wisselstr. ontv.
3 - Lamps batt ontv. f 150,4 - Lamps ontv. v. batterij.
4 - Lamps ontv. v. wisselstr.
4 • Lamps ontv. v. wisselstr. f 330,4 - Lamps ontv. v. batterij.
3 - Lamps wisselstr. ontv. f 230,2 - Lamps ontv. v. wisselstr.
2 - Lamps ontv. v. wisselstr.
2 - Lamps ontv. v. algeheel wisselstr.
2 - Lamps ontv. v. algeheel gelijkstr,
3 - Lamps ontv. v. algeheel gelijkstr. f 195,2 - Lamps ontv. v. batterij.
4 - Lamps ontv. v. wisselstr.
4 - Lamps ontv. v. batterij, f 270,3 - Lamps wisselstr. ontv.
4 - Lamps ontv. v. batterij.
3 - Lamps wisselstr. ontv. f 195,3 - Lamps batt ontv. f 175,
3 - Lamps ontv. v. algeheel gelijkstr. f 195,3 - Lamps ontv. v. algeheel wisselstr. f 125,3 - Lamps wisselstr. ontv. f 145,4 Lamps ontv. v. batterij, portable, f350,5 - Lamps ontv. v. algeheel wisselstr.
5 - Lamps ontv. v. gelijkstr. f 375,5 - Lamps ontv. v. gelijkstr. m. I.s., f 475,
5 - Lamps ontv. v. algeheel wisselstr.
4 - Lamps ontv. v. wisselstr. m. gramm.
4 - Lamps ontv. v. wisselstr. m. gramm. f 795,-

LIT:

AFB.:

JAAR:

Bell Telephone Manufacturlng Co., Scheldestraat 160. (M) 1926 -1930+
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

BELL
AFB.:

cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat

295.01
295.02
295.03
295.04
295.05
295.06
295.07
295.08
295.09
295.10
295.11
295.12

1929

3WPD

ram

289.01

139
JAAR:

Boes & van der Dussen, Meubelindustrie, Waldorpstraat 62. (S) 1926
TYPE:
UITVOERING:

LIT:

AFB.:

1926

Omvangrijke collectie luxe toest op 2e Salon

061
JAAR.

Brakel, Radio Techn. Bur. EJ.F. van, Valeriusstraa 12. (S) 1924 -1925
TYPE:
UITVOERING:

1924
1925

No. 4

130

Brelj en Co., Larscn de, (H.W.K.), Willem de Zwijgerlaan 93. (M) 1925 -1930+
KUNSTTAAL EDISON, CRYSTALPHONE
TYPE:
UITVOERING:
LIT:
AFB.:

092

Eerste Enschedesche Radlo-lndustrie. "Twenthe", RadioTechn. Bur., Beltstraat 12.

JAAR:

Na 1928: Molenstraat 15.
1924■1930
TYPE:
UITVOERING:

Twenthe III
Ideaal
Elite
Elite

3 - Lamps h.r.sp. ontv. (1VI), f 190,4 - Lamps h.r.sp. ontv. (1V2), f 240,3 - Lamps ontv., f 130,4 Lamps ontv. (1V2) f 210,idem, f 240,5 - Lamps ontv. (2V2) f 400,-

3 - Lamps wisselstr. ontv.

4 - Lamps ontv. m. h.r.sp., f 350

RW26/459

LIT:

AFB.:

RE24/08
RW25/06

130.01

295.13

295.14
295.15
295.16
295.17
295.18
295.19
295.20

295.21
295.22
295.23
295.24
295.25
295.26
295.27
295.28

295.29

ENSCHEDE

1924
1924
1925
1925
1925
1925

4 - Lamps heterodyne
Onbekend

LIT:

RECORD
AFB.:

RW24/41
RW24/40
cat
cat
cat
cat

092.01
092.02
092.03
092.04
092.05

JAAR:

1925
1926
1926
1926
1926
1926

1927
1927
1927
1928
1928
1928
1929

No. 5
No. 3
No. 4
No. 5
4A
4B
4A
4B
Junior
4A.W.

Junior

5 - Lamps frontpl. ontv. m. h.r. sp.
3 - Lamps frontpl. ontv. m. h.r.sp., f 145,4 - Lamps frontpl. ontv. m. ingeb. sp., f 235,5 • Lamps h.r, ontv. in kast, f 350,4 - Lamps ontv. m. Ingeb. sp.f 255
4 - Lamps ontv. m. ingeb. sp. en lampen, f310,4 - Lamps ontv. m. ingeb. sp. en lampen, f 265,Idem, f 290,- (Crystalphone)
4 - Lamps h.r. ontv. m. ingeb. sp. en I., f 105,4 - Lamps wisselstr. ontv. In metalen kast, f395,6 - Lamps raamontvanger
4 - Lamps ontv., cpl. f225,3 - Lamps wisselstr. ontv.

RE25/50
RW26/23
RW26/23
RW26/23
Rw26/33
cat
RE27/48
RE27/39
RE27/39
RE28/42
RE28/42
RE28/49
cat

130.01
130.02
130.03
130.04
130.05
130.06
130.07
130.08
130.09
130.10
130.11
130.12
130.13
SOLODYNE

336

Brlnkman's Pianohandel, N.V. F.H., Prins Hendrikplein 8. (M) 1929 -1930

047

'Broadcast', RadioTechn. Bur., Douzastraat 34 (1927: Sonoystraat 75). (M) 1923 -1928
R.D. en SELECTA
AFB.:
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

JAAR:

1923
1923
1923
1923
1923
1924
1925
1925

R.D.V.

R.D.VI
R.D.III
Idem
R.D.IV

3 - Lamps h.r. ontv. (1V1), cpl. f 172,50
RW23/01
2 Lamps h.r. ontv. (IVO), cpl. f 150,RE23/31
1-Lamps ontv.,f 125,RE23/31
RE23/31
2 - Lamps l.f. verst met SS Iampen, cpl. f 30,RW23/15
3 - Lamps ontv. (0V2), f 95,3 - Lamps h.r. ontv. (1V1), cpl. f 175. (Superieur) RE24/25 047.02
Idem, f 150,RE25/09
4 -Lamps ontv. (1V2), f 190,RE25/14

047.01

047.03

047.04

61

nr. 047.06
nr. 160.01

nr. 048.01

nr. 160.04

nr. 141.04

nr. 163.01

„ACE” RADIO PRODUCTS
Li-2 T>”C
GEEN SPOELEN
PRIJZEN:
(ind. lampen)
f 175 4 lamps
f 195 5 .
f230 5 . Luxe

Ant.
Duyckstraat
118

DEN
HAAG

HANDEL
KORTING

AFSTEMMEN ZONDER UW BUREN TE HINDEREN

nr. 141.08

62

nr. 301.01

nr. 141.00

1925

1925
1926
1927
1927
1928

P2
'Selecta-4'
'Airomaster'
K.G. II
R.B.

Buwalda's Kantoor, Plein 28; fabriek: Voltastraat 62, (S) 1926

048
JAAR:

C.E.B., Laan van Meerdervoort 30. (M) 1923 -1925 C.E.B.
TYPE:
UITVOERING:

(Verkoopt later Lorentz ontvangers)
LIT:
AFB.:

WO 4
T0 4
EG50
04
typeRM
type J28

141

Heem & Bloemsma, van der, Joan Maetsuyckcrweg 42 -44. (M) 1926-1930+
H&B, ERRES
(Van der Heem & Bloemsma wordt in 1926 de fabrikant van alle Erres toestellen, welke door
de handelsfirma R.S. Stokvis In de handel worden gebracht Zie Rotterdam; nr. 053).
AFB.:
TYPE:
UITVOERING:
UT:

Ontv. metingeb. h.r.sp.

RE23/03

048.01

Claryce Radio Company, Segherstraat 97. (?) 1925
TYPE:
UITVOERING:

CLA RADIO
LIT:

(Mogelijk import)
AFB.:

1925
1925

'Succes'
Ontvanger, f 24,
'Standaard' Ontvanger, f44,

229

„Dekos", Radio-Apparaten-Fabriek, Heerengracht 5. (S) 1926

160
JAAR:

„Die Haghe", N.V. Radlohandel, Heerengracht 44a. 1929: Waldorpstraat 68. (M)
1926-1930+
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

1926
1927
1927
1927
1927
1928
1930

Aantal ontvangers
H.R. 5
5 - Lamps, eenknops raamontv., f 295,' Populair'
3 - Lamps ontv. m. ingeb. sp., cpl. f 135,Populair A 3 - Lamps m. Lewcos spoelen, cpl. f 145,4 - Lamps ontv., f 165,W.3
3 - Lamps wisselstr. ontv., cpl. f 170,3 - Lamps wisselstr. ontv.

192

Does, Pianohandel C.F. van der, (afd. Radio), Lange Houtstraat 9. (M) 1927

337

Douw, J.C., Regentesselaan 42. (M) 1929 -1930

111
JAAR:

'Drostha', Radio Techn. Bur,, Govert Bidloostraat 130. (M) 1925
TYPE:
UITVOERING:

1925

'Superieur' 4 - Lamps ontv.

339

Eijk, N.P. van, 2e Sweelinckstraat 93. (M) 1929 ■ 1930

RE25/31
RE25/31

RW26/24
RE27/04
RE27/12
RE27/43
RE27/47
RE27/49

D.H.
AFB.:

160.01
160.02
160.03

160.04
160.05
RADI0N0LA

JAAR:

LIT:

RHD
AFB.:

(1V2), cpl. f 150,-

RE25/12

cat
RW26/40
cat
cat
cat
cat
cat
cat
RE28/26

CQ

210b

Heer, Joh. de, Paul Krugerlaan 2-8.(zie Amsterdam en Rotterdam) (M)

301
JAAR:

Heijden, J. v/d, 'Radio Ace', AnL Duljckerstraat 118. (M) 1928-1930
TYPE:
UITVOERING:

1928
1928
1928
1929

2-1-1
2-1-2
2-1-2

345

Hoffman's Radio, N.V., Prinsengracht 16. (M) 1929 -1930

148
JAAR;

Hollandsche Radlo-MIj., N. V., Van Galenstraat 6. (S) 1926
TYPE:
UITVOERING:

H&B III
H&B IV
H&BV
H&B Super
KI-3
KI-4
KI-5
KY

4 - Lamps h.r.sp. ontv.
3 • Lamps ontvanger in luxe kast
4 - Lamps ontvanger in luxe kast.
5 - Lamps ontvanger in luxe kast.
5 - Lamps raamontvangerm. Ingeb. verst
3 - Lamps kortegolf ontv.
4 - Lamps idem.
5 Lamps idem.
3 - Lamps wisselstr. ontv. in st kast, f 475,-

4 - Lamps ontv. m. ingeb. sp., f 175,5 - Lamps ontv. m. ingeb. sp., f 195,5 - Idem, model'de Luxe', f 230,Ontvangers

LIT:

RE28/03
RE28/03
RE28/03
V.R.

141.00
141.01
141.02
141.03
141.04
141.05
141.06
141.07
141.08

A.C.E
AFB.:

301.01

Viertal ontvangers, standaard uitvoering

HOFFRA

LIT:

AFB.:

IRTA '26

230

Huijdt, P., Electro-Techn. Ingenieursbureau, Waldorpstraat 264. (S) 1926

231

Hljstek, Electr. Techn. Bur. G.W., Zwarteweg 16. (M) 1926 -1930

232

„Impex", N.V. Technisch Bureau, Laan van Meerdervoort 14. (S) 1926

127

Ind. Ond. voorheen Heussen Lab., Ir. Nonnekens, Oude Molstraat 30. (F) 1924 ■ 1927
(Een der oudste bedrijven welke uitsluitend voor de handel fabriceert Lit: RE26/02.
Wordt voortgezet als Radio Mega, zie nr. 188).

352

Insulinde, Radlohandel, J.A. Labrijn, Kraaljenhoofstraat 50. (M) 1929 -1930

116

Kersslng, radiotechnlker CJ., Blnckhorststraat 116. (S)
Bouwt in 1925 radiotoestellen (RE25/17)

175

Loppersum, RadloTechn.Bur. H J., Laan van Meerdervoort 145. (M) 1926-1927

114
JAAR:

Marijnen, N.V. techn. Bur., afd. Radio, Waldorpstraat 52. (S) 1925
TYPE:
UITVOERING:

DEAL

Elders, D.J.H., Van Bolsotstraat 4. (M) 1929 -1930
Engeland, H J. van, Frankllnstraat 175. (F) 1929 -1930

Levert alleen aan de handel.

342

ER.A.D.U.S., Techn. Bur., Fredrik Hendriklaan 256. (f) 1929 -1930

Levert alleen aan de handel.
FUTURA

343

Futura, Radio, Beeklaan 223. (M) 1929 -1930

344

Geemert, N.H. van, le Van de Boschstraat 189. (F) 1929 -1930

Levert alleen aan de handel.

290

Gelder & Loof, Fa. van, Gedempte Burgwal 22. (M) 1929 -1930

GELO

D.H.en ENTRIBAS

291

Golf, Radio, Fredrik Hendriklaan 286.(M) 1929 ■ 1930

107

Haagse Radio Industrie, G. Schaarman, Elsstraat 138. (M) 1925-1929
(De firma is opgericht door ex-medewerkers van Idzerda (N.R.I), zie ook nr. 120).
TYPE:
UITVOERING:
UT:

H.R.I. en R.A.S.

RW25/17

107.01

1926
1927
1929

Plaatstroomapparaat, f 40,4 - Lamps ontvanger
4 - Lamps ontvanger
3 - Lamps ontvanger
Ontvangers

ERAPHONE

340

JAAR:

Omroepontvanger

MEESTERTOON

341

182b

Ontvanger

1926
1926
1926
1926
1926
1927
1927
1927
1928

1926

Div. ontvangers

163.01
163.02
163.03
163.04
163.05
163.06

1925
1926
1926
1927
1927
1928
1929

1923

1925

RE25/47
RE26/03
RE26/51
RE27/15
RE27/42
RE28/05

JAAR:

119
JAAR:

JAAR:

AUDIOS
AFB.:

163

047.06

RE25/46
RE25/43
RE26/19
Schiere
RE27/28
RE28/02

228

"Havened", RadioTechn.(Handels) Bur., Marlastraat 34. (M)
In 1926: De Carpentlerstraat 104; in 1929: Acaciastraat 51.1925 -1930+
TYPE
UITVOERING:
UT:

047.05

4 - Lamps ontv. (0V3), f 180,Plaatstroomapparaat, f 45,4 Lamps ontv. (1V2), f 120,Ontvangers
2 - Lamps korte golf ontv. vanaf 5 meter.
5 • Lamps raamontvanger, f 350,- (Harophone)

AFB.:

Haagsche Radio Onderneming, Smitstraat 153/ 1929: J.Hendrikstraat 21 (M) 1926 -1930
HAROPHONE en SELECTA
LIT:
AFB.:
UITVOERING:
TYPE:
Selectadyne 5 - Lamps raamontv,
RE26/46
Idem
Idem
RE27/20
(Harophone ontvangers, zie Amsterdam, nr 182a (Amst Radio Ond.).

1925
1925
188
JAAR:

1927

3 - Lamps ontvanger
4 - Lamps ontvanger
Mega, Techn. Bur. Radio, Oude Molstraat 30. (S) 1927 ■ ?
TYPE:
UITVOERING:

4 - Lamps ontv. m. Ingeb. zeefkring, f 190,-

174b

Metha, Ing. Bur., Stationsweg 36. Zie Amsterdam nr 174a.

347

Ned. Gramm. Ccntr., Zoutmanstraat 13. (M) 1928 -1930

ELECTRA

LIT:

INSULINDE

MICROBE

AFB.:

RE25/45
RE25/45
(Zie ook nr. 127, Ind. Ondem.)
LIT:
AFB.:

RE27/11

188.01

N.G.C.

63

\i/
<«3
ó t>

nr. 035.04
nr. 071.02

nr. 035.01

•X—-

nr. 033.02

nr. 020.04

64

nr. 020.01

nr. 020.08

nr. 020.02

nr. 050.01

120

JAAR:

Ned. Radio Handel, Anna Paulownastraat 49. (M) 1925 -1927
N.R.H.
(In 1927: Laan van Meerdervoort 488. Opgericht door ex-medewerkers N.R.I., zie ook nr. 107).
TYPE:
UITVOERING:
LIT:
AFB.;

1925
1927

347

233
JAAR:

Radio Kid, div. ontv. en versterkers
N.R.H. ontvangers

Ned. Tel. & Radio Ond., Egelantierstraat 4. (M) 1929 ■ 1930

Acla

348

Oosterweghel, W.C.S., Frederlkstraat 3. (M) 1929 -1930

303
JAAR:

K3

2 • Lamps balansversterker (push-pull), f 42,3 - Lamps ontv. (1V1), ‘Universum Auto', f 140,
4 • Lamps ontv. (1V2), f 130,Acculader

1928
1928

Traviata
Troubadour

098
JAAR:

Radio Technisch Bureau, Steijnlaan 151. (S) 1924
TYPE:
UITVOERING:

UT:

VEPE
AFB.:

TRAVIATA en TROUBADOUR
UT:
AFB.:
RW28/39
RW28/39
LIT:

Radio Toestellen Industrie, Egelantierstraat 69. (S) 1924
Reijns, G.B., Fluw. Burgwal 11a - 11b. (NI) 1929 • 1930

AFB.:

RW24/51

Radio Instrumentenfabriek. Thomsonlaan 101. (M) 1926 -1930

102

Trading Cy., Technlcal, Galllelstraat 155. (M) 1929 -1930

187
JAAR:

T.Z.D., Radio Techn. Bur., van Boetzelaarlaan 300. (S) 1926
TYPE:
UITVOERING:

AFB.:

SUPERBE en T.T.C.

4 - Lamps toestel, cpl. f 120,Idem, met zeefkring, z. toebeh. f 70,-

UT:

AFB.:

RE26/40
RE26/45

357

Veenenbos, J.G., Pleter Bothstraat 61. (M) 1929-1930

UNDINE

168

Velde, N.V. Techn, Handels Bur. J.C. v/d, Dunne Bierkade 26. (M) 1927

EDISON

033
JAAR:

Velthulsen, Radio Inrichting Fa. Ch., Oude Molstraat 18. (M) 1922 ■ 1927
(Opgericht in 1891. Zender 1918 met roepletters PCKK.)
LIT:
TYPE:
UITVOERING:

1922
1924
1924
1927

Compl. ontv. toestellen, f 150,1 - Lamps ontv. m. Nutmeg onerd.
2 - Lamps ontv. m. Nutmeg onderd.
Nova ontvangers

020

JAAR:

Verseveldt, Herman, Piet Helnstraat 87. (M) 1920-1930+
(Het bedrijf bestaat in 2002 nog. Adres na 1921: Hugo de Grootstraat 100;
adres in 1926: Van Bylandtstraat 188).
TYPE:
UITVOERING:

1920
1921
1921
1921
1922
1923
1923
1923
1924
1924
1924
1924
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1926
1926
1926
1927
1927
1928
1928
1929

Laagfr. verst, m. eboniet frontplaat, f 57,50
Laagfr. verst m. 2 Fransche lampen, f 85,Idem, m. 3 Fransche lampen, f 105,-, laterf 95,S.NI.I.
Frontpl. toest. m. h.r.sp., 1 Franse I., f 210,S.M.il.
Idem, 2 Franse lampen
3 - Lamps sec.ontv. (1V1), cpl. f 200,S.NI.4.
1 - Lamps prim. ontv., cpl. f 65,B.S.I.
1 - Lamps ind. h.r. ontv. op plank, cpl f 85,1 - Lamps ontvanger
Kofferradlo
S.M. V.
4 - Lamps h.r. ontv. (1V2), cpl. f225,'Vanode'
Plaatstroomapparaat f 45,S.M, VI
4 - Lamps ontv. (0V3) f 332,B.V.9
Superheterodyne
P.H.87
Preselectieapparaat, f 24,50
P.P. no.3
2 - Lamps Push-Pull versterker, f 70,S.M. 4.
4 - Lamps h.r. ontv. m. smoorsp. (0V3), f 155,S.P.4
5 - Lamps h.r, ontv. m. smoorsp. (1V3), f 185,'Piet Hein' Zeefkring, f 15,'Hermera de Luxe' Ontvanger f 195,Idem
Tropenuitvoering, f215,H.V. IV
4 - Lamps ontv. in luxe kast
H.V. 3.
3 - Lamps UKG ontvanger, cpl. f 125,H.V. 3W
3 - Lamps wisselstroom ontv., f 205,UKG
3 - Lamps UKG ontv. in aluminium kast, f 125,Hermavox ontvangers

PONSEN

3 - Lamps wisselstr. ontv.
4 - Lamps ontv.

353

356

UT:

3 - Lamps ontvanger (1V1)
4 - Lamps ontvanger (1V2)

ARCHIPEL

4 - Lamps Reinarz ontv. (1V2), mah. k., f 115,-

1924

A
B

1926
1926

UKG ontvanger

'R-A.B.', N.V., Van Musschenbroekstraat 39, (NI) 1928 -1930
TYPE:
UITVOERING:

1925
1925

AFB.:

RE25/12
RE25/20
RE25/47
Schiere

Puffelen, Radio van, Weterlngkade 83. (M) 1929 -1930
TYPE:
UITVOERING:

350
JAAR:

292

UT:

Ponsen, Fa. C.A., Huijgenstraat 29. (M) 1929 -1930

1929

Tussenbroek, E.B. van, Pleter Bothstraat 63. (S) 1925
TYPE:
UITVOERING:

NETRO

Omroep, Radio Techn. Bur De, Fahreheidstraat 409. (S) 1925 -1927
TYPE:
UITVOERING.

1925
1925
1925
1926

349

RW25/40
Schiere

106
JAAR:

R.I.F.

REIJNS

RN22/10
RE24/16
RE24/17
Schiere

NOVA

AFB.:
033.01
033.02

S.M..B.S.

UT:

RN20/10
RN21/03
RN21/03
RN21/08
cat
RN23/07
RN23/10
RE23/42
RE24/16
cat
RE24/42
RE24/51
RE25/04
RN25/09
RE25/27
RE25/29
RE25/45
RE25/45
RE26/27
RE26/37
RE26/45
RE27/21
RE27/39
RE28/15
RE28/25
V.R.

AFB.:
020.01
020.02
020.03

020.04
020.05
020.06
020.12
020.07

006

Rijn, A.C. van, Plet Helnstraat 102a (S) 1918

354

Rijsselberghe & van Harrevelt, Van, Torenstraat 44. (M) 1929 -1930

351

Selecta, Radio App. Fabr., Haagweg 791. (M) 1929 - 1930

035

JAAR:

Seeters & Co., N.V. Handelmaatschappij Van, Nassau Ouwerkerkstraat 3. (M) 1922 - 1930+ SECO
Na 1928: Surinamestraat 15
UT:
AFB.:
TYPE:
UITVOERING:

1923
1923
1924
1927
1928

Seco IV
Secanode
KG 2
KG 3

355

Schouw, P.Ph., Azaleastraat 102t. (M) 1929 -1930

TRION

358

Viset, A.J., Valkenboschlaan 309a. (F) 1929 -1930

008

P.M.TAMSON
Tamson, P.M., instrumentmakerij, NIeuwstraat 7 - 9. 1918 -1920
(Firmanaam bestaat nog. Fabriek is in aug 1920 overgenomen door Gebrs. Caminada te Rotterdam,
zie nr. 021. Producent van complete zendstations, spoelen, condensatoren enz., Ut.: DW18 en 19).

359

Waasdorp, A.H.G. van, Vllerbesstraat 286. (NI) 1929 ■ 1930

050

071
JAAR:

Tasseron, Handels en Ingenieurs Bur., Conradkade 24. (M) 1923 -1927(F)
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

Waldorp, N.V. Ned. Instrumentenfabriek, Waldorpstraat 275 (later 264). (M) 1923 -1930+
WALDORP
AFB.:
TYPE:
LIT:
UITVOERING:

3 - Lamps h.r. ontvanger
3 - Lamps prim. ontv. (0V2)
Plaatstroomapparaat
2 - Lamps UKG ontv.
3 • Lamps UKG ontv. in ijzeren kast

Compl. ontvangers
4 - Lamps ontvanger excl. sp., f 135,4 - Lamps luxe ontvanger, f 325,-

1924
1925
1925

Teltas II
Teltas Lux

234

Televox", Radio-Apparatenfabriek, Voltastraat 62. (S) 1926 ■ 1927

150
JAAR:

Tokki, Fa. L, adres onbekend. (S) 1926
TYPE:
UITVOERING:

1926

Produceert enkele ontvangers

H.R.enR.H.

SELECTA

RW23/01
RW23/15
RE24/30
RE27/17
cat

035.01
035.02
035.03
035.04

TELTAS
AFB.:

RW24/43
RW25/19
RW25/19

071.01
071.02

LIT:

AFB.:

JAAR:

1923
1923
1929
1931
1931

Wdp 11
W2

428WL
409 P

2 - Lamps ontv. (IVO), kaal f 135,Idem
3 - Lamps wisselstr. ontv.
3 - Lamps wisselstr. ontv. m. I.s.
3 - Lamps wisselstr. ontv.

020.08

020.09

020.10
020.11

Levert alleen aan de handel.

A.V.W. en DUPLEX

RN23/01
RW23/01
ram
cat
cat

050.01
050.09
050.10
050.11

IRTA '26

65

- ~

<■

■

........... j

■

’ z

'

'

nr. 003.03

nr. 194.01

nr. 003.15

nr. 063.02

66

nr. 003.11

nr. 003.25

nr. 0421.01

nr. 003.33

nr. 421.02

194
JAAR:

Weenlnk & Weltzel's Radio Techn. Handelsond., Van Boetselaerlaan 300. (M) 1927-1928
W&W en TRIPODYNE
TYPE:
UITVOERING:
LIT:
AFB.:

1927
1928

W&Wzeefkring f7,50
'Tripodyne' Monoknop ontvanger

003a

„Wireless", Techn. Bureau, van Hovestraat 105. (NI) 1914 -1924
(Eigenaar. Hanso Schotanus a Steringa Idzerda.Opgericht: 14 april 1914.
Voortgezet in 1918 onder de naam Nederlandse Radio-lndustrie (N.R.I.))
TYPE:
UITVOERING:

LIT:

1916
1916
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917

MILITAIR
Glijsp. ontv. m. 2 det In kistje, f 125,Radio richting zoeker; kristalontvangerin kist
MARINE
Kristal ontvanger met twee kringen, f 800,TORPEDO Glijsp, ontv. m. carborundum X-tal, f 400,V.C. 4.
Glijsp. ontv. met 4 varco's en 3 detect, f 600, •
V.V. 4 BIS
Idem, op plank gemonteerd. Prijs 375, ■
I.K.A. I
Loose coupler met 1 varco en 1 det, f 185,I.KA II
Loose coupler met 2 varcos en 3 det, f 300,Zender
Demonstratie zendtoestel m. bobine, f 200,YACHT
Glijsp. ontv., 1 varco, voor zeiljachten.
TOURIST
Glijsp. ontv., eenvoudig, in koffertje, f225,AMATEUR
Glijsp. ontv. naar keuze, op plank, f 63,- - 185,-

cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat

003b

Nederlandse Radio Industrie, van Hovestraat 105 (na juni 1918 Beukstraat 8 ■ 10). (M)

JAAR:

1918■1924
N.R.I.
(Beëindigd op 11 nov 1924 door fallisementVoortgezet in 1925 onder de naam „Idzerda - Radio",
zelfde eigenaar. Idzerda's activiteiten zijn beschreven in hoofdstuk 4).
TYPE:
UITVOERING:
LIT:
AFB.:

JAAR:

1914
1915

1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1920
1920

1920
1920
1921
1921
1921
1922
1922
1922
1922
1922
1922
!922
1923
1923
1923
1924
1924

TKA
Hoogfr. verst, v. 1IDEEZET, f 300,HFI
Idem, In uitv. als type MARINE, f 750,HF II
Idem, nu met 4 l„ voor MARINE B, f 500,LF I
Laagfrekwent versterker m. 21, f 500,Reactie-koppeling voor IDEEZET Ipn, f 75,RK
Tertiaire kring voor I.KA met 11., f 125,C.K.A.
I
Kombinatie van Marine B + HF I, f 1850,
ldem + 2xHFI,f2700,II
ldem + HFI + HFII,f2450,III
IV
ldem + 2xHFI + HFII,f3300,Idem + HF I + HF II + LF, f 3070,V
VI
Idem + 2x HF I + HF II + LF, f3920,VII
Idem + HF I + HF II + 2x LF, f 3690,VIII
Idem + 2x HF I + 2x HF II + 2x LF, f 5140,Raamontv.
Raamantenne met koppeling en 1 lamp, f 725,I.K.A. III
Loose Coupler met 3 varco's, f 550,Kristalontv. met 2 kringen, 200-600 m, f 1000,MARINE A
MARINE B
Idem, 400-20.000 m, f1250,Laagfr. verst met 3 lampen, f 650,LFC
Ontvangtoestel 500 - 20.000 m. f 550,I.K.A. III
Ontvangtoestel 200 - 8000 m. f 400,
I.KAII*
Ontv. spec. v. telefonie. 400-1200 m, f 430,-/250,Torpedo A
Laagfr. verst, m. 1 buislamp cpl. f 75,LF.A.
Idem, met 2 lampen cpl. f 125,LF.B.
Autogenerator Voor raamontvangst met 2 lampen parr. f 325,Cpl. raamontv. m. raam 2 m2,2 lamp, f 1100,Multiplex
Raamant rond, 1 meter diameter, f250,Raam
Idem, 0,7 m diam. F150,Raam
Radio-Telefoon 'A' Zend-ontvangertelefonie, 10 Watt
Radio-Telefoon 'B' Zend-ontvangertelefonie, 100 Watt
'Pelgrim'
Ontv. m. honlngraatspoelen, opdr. P.F.Pelgrim.
Radiofoon-IDZ Zend-ontv. m. 1 generatoriamp + 1 buislamp.
Ontv. m. honingrsp. v. korte golf, f 260,'PEL'A
Idem, lange golf tot 20.000 m. f 325,'PEL' B
Frontpl. toest. m. 2 Fr. lampen, f 750,'Bivario'
Prim. ontv. m. 1 D-lamp, Bumdept sp. f 170,DEKA II
Radio-Telefonie Zender 5-50 Watt f 750,R.T.A.
Hoogfr. verst voor Min. v. Kol.
H.F.Z.
Primaire var. C en H.F., voorzetapp. f 87,50
DEKAI
Als DEKA II met 2 lampen, f 150,DEKA III
DEKA de LUXE Frontpl. toest 3 lampen 1-V-l, Coronasp. f 500,Prim. ontv. m. 1 D-lamp. Vierk. kastje, f 100,DEKA
Prim. ontv. m. 2 D-lampen (0V1)
DEKA Extra
____
2 - Lamps laagfr. verst m. 2 x D.LV., f 150,LF.B.
DEKA Superieur 5 - Lamps ontv. (2V2) in 18 combinaties, f 850,Bivario 1924 Dubb. variometer ontvanger, f 750,DEKA Regina 4 - Lamps ontv. (1V2), cpl. f 650,-

194.01

RE27/41
RE28/14

„WIRELESS"

003c

JAAR:

1925
1926
1926
1926
1929
1931

Coronaphon 4 - lamps ontv., 1-1-2, f 250,Coronaphon 5 • lamps ontv., 2-1-2, f 285,Corona Vox Ontvanger, f 135,Corona Lux Ontvanger, f 395,Per31 dec. 1926 zijn er 6079 bezitters van een ontvanger van Idz.
Ontvanger 1-1-2 met UKG,
Coronita
Luxe Coronaphone
2.1.3.
Coronaphon wisselstroom ontv., 1600,1-1-2

083

Wit, Techn. bur. de, Sadée & Co., adres onbekend. (S) 1924

235

Zeelenberg's Radio, Moretakstraat 3. (S) 1926

360

Zoete, J.F. de, Rljswljkseweg 279. (M) 1929-1930

1927

RN18/6
RN18/6
RN18/6
RN18/6
RN18/6
RN18/10
RN18/11
RN18/11
RN18/11
RN 18/11
RN18/11
RN18/11
RN18/11
RN18/11
RN19/05
RN19/05
RN19/12
RN19/12
RN19/12
RN19/12
RN19/12
RN19/12
RN19/12
RN19/12
RN19/12
RN19/12
RN19/12
RN19/12
RN20/02
RN20/02
RN20/02
RN20/06
RN21/05
RN21/05
RN21/09
RN22/03
RN22/06
RN22/07
RN22/07
RN22/07
RN22/10
RN22/11
RE24/04
RN23/03
RN23/08
RN23/08
RN24/06

AFB.:

Idzerda-Radio, N.V,, Fabriek van Radlo-apparaten, Beukstraat 8-10. (M) 1925 -1930+
IDZERDA RADIO
L1T:
AFB.:
TYPE:
UITVOERING:

RE25/51

003.33
003.34
003.35
003.36
003.37

RW26/26
RW26/23
RW26/23
RE26/52
RN27/07
RE29/20

003.38
003.39

003.01
003.02
003.03
003.04
003.05
003.06
003.07
003.08
003.09
003.10

003.11
003.12

003.13

003.14

003.15
003.16
003.17

003.18
003.19
003.20

IDEAL

GRONINGEN

018

Buttlnger, Ph„ Oude Ebbingestraat35.(?) 1920

062
JAAR:

le Groninger Radio, Vlsscherstraat 20. (NI) 1924
TYPE:
UITVOERING:

1924
1924

LIT:

leGRON. RADIO
AFB.:

062.01
062.02

1 - Lamps h.r. ontv.
1-Lamps l.f. versterker.

256

Folkerlnga, N.V. Handelsvereenigingv.h. Fa., Afd. Radio, Butjesstraat 1.(H)
(Levert na 1926 het merk UNIGRO, zie nr. 421.)

063

JAAR:

„Gema", N.V. Groninger Electriclteits MIJ., Tulnbouwdwarsstraat 19. (H)
(Afd. Radio (monsterzaal) aan deTuinbouwstraat3. Eigenaar J. Groenewold).
Levert toestellen van Wetterau, Uithuizen (zie nr. 064b) onder eigen naam). 1924 -1928
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

1924
1924
1925
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926

DB 4
GB4
Gema
TB 3
TB 4
RB 4
RB 5
0B4
0B5

257

Kelp, Fa. Oscar, Turftorenstraat 20. (M) 1926 -1930+

258

Meulen, S. J. van der, R.T. B., Verlengde Heerenweg34. (M) 1926-1927

102

„Nip", N.V. Technisch Bureau, Heerenblnnenslngel 35. (S) 1925-1927

418

Noorderradlo, Guldenstraat 16. (M) 1929-1930

259

Noord-Nederlandsche Radlo-Werken, v.h. G. Stalman, Hooge der A 31.(M) 1925■ 1930+
Levert op bestelling.
NONERAen ARENON
TYPE:
UITVOERING:
LIT:
AFB.:

JAAR.

Wetterau ontv. toestellen.
4 Lamps roIlulkontvanger(lV2)
4 • Lamps 'baby-type' ontv., cpl. f 225,4 ■ Lamps rolluikontv.
3 • Lamps ontv., f 135,4 - Lamps ontv., f 155,4 - Lamps ontv., f230,5 - Lamps ontv., solodyne, f 280,4 -Lampsontv.,f300,5 - Lamps ontv., f 350,-

RE24/18
RE24/35
RW25/12
RE26/11
cat
cat
cat
cat
cat
cat

GEMA
AFB.:

063.01
063.02
063.03
063.04
063.05

063.06
063.07

OKAPHONE
ELECTRIC HOUSE

N.R.

003.21
003.22

003.23
003.24
003.25
003.26
003.27

003.28
003.29

003.30

4 - Lamps h.r. ontv. m. ingeb. lampen

259.01

419

Oostlng's Radio, Oude Kijk In 't Jatstraat 52. (M) 1929 - 1930

H.F.O.

420

Thie, H„ Het Radiobuis, Oude Ebblngestraat 21. (M) 1929 • 1930

421

Unlgro Radio lnd„ N.V., Verlengde Heerenweg22. (NI) 1927-1930
TYPE:
UITVOERING:

1927

JAAR:

1926
1926
1926
1926
1927
1927
1928
1929

No. 1
No. 5
No. 6
No. 7
H
F
G.4.

4 - Lamps ontv., f225,idem, salon app. m. Ingeb. I.s., f 525,idem.luxe kast, f590,idem.
3 - Lamps ontv., batt, f 206,50
Idem.
3 - Lamps wisselstr. ontv. m. ingeb. I.s.
Kast voor Philips 2537.

HATE

LIT:

UNIGRO
AFB.:

cat
cat
cat
cat
cat
cat
ram
ram

421.01
421.02
421.03
421.04
421.05
421.06
421.07
421.08

003.31

67

ONTVANG
TOESTEL
voor

DRAADLOOZE
TELEGRAFIE

ê

en

TELEFONIE.

Prijs 11.55.- Exclusief lamp, telefoon, enz.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

nr. 013.01

THE VERMEER TRADING CORP’N
Glasblazerstraat 41

Haarlem.

nr. 015.01

nr. 013.02

■ V ***-’-**^«**«-

1

■ i
i ■.«araw’r.

B
»i

SH

xl
...

nr. 264.02

nr. 004.10

68

nr.004.04

nr. 004.18

nr. 004.00

nr. 004.20

»

■■

k

064
GORREDIJK

422
JAAR:

Wetterauw, H. J., winkel Poelestraat 16. (zie nr. 064, Uithuizen).

Beenen, Johannes, Frlesche Radio Industrie. (M) 1928 -1930
TYPE:
UITVOERING:

1928

3-Lamps ontv. m.A442.

HERTEN

LIT:
ram

F.R.I.
AFB..

422.01

121
JAAR:

Berg. Techn. Bur. J. v/d, Jacobljnestraat 23 (M) 1925 ■ 1928
TYPE:
UITVOERING:

1925

4 - Lamps h.r. ontv. cpl. f 175,'Carmen'
Idem
'Mignon'
?
Selector Unique en Sonore ontvangers

1926
1927

Smits, L, R.T.B.
TYPE:
UITVOERING:

1926
1926

TypeA
TypeC
Type D

1926
HILVERSUM

HAARLEM

1926

470
JAAR:

423

Brauchmann, Techn. Bur. W.B., Wilsonpleln 21. (F) 1929 ■ 1930

424

Kapel, J. van, Olycanstraat 6. (M) 1929 ■ 1930

260

Moors, H. A. J., Koningstraat 27. (S) 1926 -1927

159
JAAR:

Pauw, Techn. Handelsondememlng, adres onbekend. (S) 1926
TYPE:
UITVOERING:

1926

Levert 4 types ontv. toestellen.

1926
1926
1926
1926
1926

P3
S4A
HM4

104
JAAR:

Gooisch Electro-RadloTechn. Inst. Bur., J. Broekhoff v/h C.E. Wolff, 's Gravenlandscheweg3. (M)
1925-1930
G.E.R.1.
LIT:
AFB.:
TYPE:
UITVOERING:

1925
1927
1929

4 - Lamps ontvanger, f 200,G.4
4 - Lamps ontvanger
G.E.R.1 ontvangers

026
JAAR:

Gooische Fotohandel, afd. Radio. Kerkstraat 106.(M) 1922-1924
TYPE:
UITVOERING:

RAVOX

LIT:

AFB.?

RW26/45

Levert alleen aan de handel.

013
JAAR:

Vermeer, The., Trading Corporation, Glasblazerstraat 41.(S) 1919 -1920 ?
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

V.T.C.
AFB.:

1919
1919
1920

V.T.C.
V.T.C.

RN19/07
RN19/12
RN20/04

013.01
013.02

261

Wilde, Fa. A. H. de, Turfmarkt 34. (S) 1926-1927

1922

R.W.

Waaljer, Radio R.W., Laan. (M) 1929 1930

HEERLEN

428

Aafram, Comm. Venn. A. van Moorsel, Dr. Schaepmanstraa 55. (S) 1929 -1930

262

Begas. P. H.A., Akerstraat 47. (S) 1926-1927

DEN HELDER

Antenna, Radio Techn. Bur., leVroonstraat32. (S) 1925

HELMOND

H0RIMA

Meerding & Goedhart, Steenweg 12.(S) 1925 -1927

HENGELO

EXCELSIOR

429

Nlve, N.V., Enschedeschestraat 230. (M) 1929 1930

015
JAAR:

Hengelosche Eiectrische en Mechanische Apparaten Fabriek (F). 1920-1923
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

HEEMAF
AFB.:

RN20/05

015.01

RN20/05
RW23/01

015.02

430

264.01
264.02
264.03

OMNIA

Ontv. m. 1 lamp v. honingr. sp., f 80,-

RW25/06
Schiere
V.R.

LIT:

OOJAH
AFB.:

RN22/05

Hllversumsche Radio Industrie, Alexanderlaan 18. (S) 1926-1927
(Eig.: Menko, H.S.N., Soestdijkerstraatweg46. Zie Menko, nr. 103, Amsterdam).

431

Neco, Magazijn, Kerkstraat 60. (M) 1929 -1930

NECO

004a

Nedederlandsche Selntoestellen Fabriek, Groest 106a - 108a. (M) 1918 -1930+
(Opgericht eind december 1917. Nieuwe fabriekaan Larensewegop 1 Juli 1921 betrokken.
Eigenaars: Radio Holland, Marconl (40 %) en S.A.I.T..)
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

N.S.F.

1918
1918
1918
1918
1918
1918
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1920
1921
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1923
1923

Velleman & Co., Brinkstraat 29. (M) 1929 -1930

RE26/09
RE26/13
RE26/12
IRTA ‘26
IRTA '26

265

JAAR:

HARMELEN

Accu!. m. Philips 'Heemaf'-lamp v. 125 V, f 144,
Idem, voor 220 V, f 137.
Gelijkrichter

3 - Lamps ontvanger, cpl. f 185,4 - Lamps ontvanger, cpl. f 260,4 - Lamps ontvanger, cpl. f 345,5 - Lamps ontvanger
7 - Lamps ontvanger

Levert alleen aan de handel.

Levert alleen aan de handel.

1920
1920
1923

BONTEKOE IRVING
AFB.:

121.01

RW25/36
IRTA '26
IRTA ‘26
Schiere

Pillard & Co„ Radio Bur., Nassaustraat 2. (F) 1929 -1930

263

LIT:

Bontekoe Irvlng, Fa., Alexanderlaan 24. (M) 1926-1928
TYPE:
UITVOERING:

Scheefhals & Co., P., Krocht 14. (F) 1929 -1930

109

AFB.:
470.01
470.02
470.03

264
JAAR:

425

427

LIT:
RHT
RHT
RHT

SELECTOR en SONORE
UT:
AFB.:

426

Standaard-type glijsp. ontv. m. 1 buisl., f 125,Idem, tot 12000 m. F 150,Ontv. toesl m. 1 lamp, prijs excl. lamp F 55,-

3 - Lamps h.v. ontv.
3-Lampsh.v. ontv.
4 - Lamps h.v. ontv.

1923
1923
1923
1922
1923
1923
1923
1923
1924
1924
1924

2 K.W.
5K.W.
N.l.

1231
1233
SCH
N.l.
2K.W.
1K.W.
01

zender
X-tal
08
Glijspoel
011
012
014
016
V6
327
020
021
022
028
029
034
041
040
V3
W1
W2
W3

Opdracht v. 20 fluitvonkzenders 2kW. Radio-Holland.
Opdracht v. 10 fluitvonkzenderö kW. idem.
Noodinrichting, div. fabr., o.a. de N.S.F.
Opdr. v. 130 vliegtulgvonkz. d. Genie, f 1525,Opdracht v. 125 vllegtuigontv. d. Genie, f 675,Opdrachtv. 20 kristalontv. doorRadlo-Holland.
Kristal ontv. v. schepen R-H.
Opdracht v. modern, kuststat Scheveningen d. Rijk.
Opdracht v. 30 2kW kuststations Ned. Indie.
Opdracht v. 130 fluitvonkz. 2 kW. Radio-Holland.
Opdrachtv. 50 fluitvonkz. 1 kW. Radio-Holland.
Verlengspoel
Beursontvanger
Opdrachtv. 3 onderzeebootinstallaties Marine.
Vliegtuigzender
Kristalontvanger. Prijs f 80,- (Gooische Fotohandel)
Secundair h.r.-ontv. met 1 lamp V.24. Prijs f 215,Bouwdoos voor glijspoel ontv. plus antenne.
Scheepsontvanger voor Radio Holland
?
Proefmodel
Als 08, met 1 lamp HF versterking.
6 lamps H.F. versterker (model 55 Marconi).
acculader Philips
1 • Lamps prim. ontv. m. h.r. sp., f 55,3 - Lampsscheepsontvanger, 'naaimachine'
1- Lamps sch. ontv. m. V24, model naaimachine
?
Demonstratietoestel voor scholen, f 256,20
1 ■ Lamps sec. ontv. v. scheepv., 'naaimachine' R-H.
1 - Lamps prim. ontv. m. h.r. sp., Radiovox I, f 60,2 - Lamps prim. ontv. m. h.r. sp., Radiovox II, f 115,2 - Lamps versterker, f 95,- (042)
Koninginnetostel (050)
Staand meubel, ldem.(043)
2 - Lamps h.r.sp. ontv. (047)

DW20
DW20
DW20
SS60
SS60
RN23/12
DW27
SS61
SS61
SS63
SS63
ram
SS72
SS83
RN22/01
RN22/02
RN22/02
RN22/07
RN22/10

RN22/09
RN22/11
cat
RN23/04
ram
ram
cat
SS101
RN23/04
RN23/04
RN23/04
cat
cat
cat

AFB.:

004.00
004.44

004.01
004.02
004.03
004.04
004.06
004.07
004.08
004.09
004.36

004.10

004.05
004.14
004.11
004.12
004.13
004.15
004.16
004.17

69

nr. 191.01
nr. 004.41

nr. 432.01

nr. 004.51

nr. 004.39

nr. 004.52

Ar

nr. 086.01

70

nr. 004.11

nr. 294.01

’ '

1925
1925

1925
1925

1925
1925
1925
1925
1925
1926
1926’
1926
1926
1926
1926
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1928
1929
1930
1931

W4
W5
W6
W7
W8
W9
W12

2 - Lamps h.r.sp. ontv. (046)
3 ■ Lamps h.r.sp. ontv. (045)
4 - Lamps h.r.sp. ontv. (044)
2 - Lamps l.f. verst (049)
2 - Lamps l.f. verst, demo model (048)
2 - Lf. versterker (Enormovox, 051)
4 - Lamps ontv. m. ingeb. h.r.sp.
Kristalontvanger

cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
ram
ram
cat
cat
cat
cat
ram
cat
cal
ram
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat

Zeefkring
W4"
W8"
M3
V4
Vara
M4
1.3
Sonidole
4 (accu)
4
l.4.a
5
4
4
4
H-3

AlsW4
AlsW8
3 - Lamps prim. h.r.sp. ontv., f 198,4 - Lamps batt ontv. m. variom. (1V2), f 435,-/625,1 - Lamps variom. ontv. v. VARA, f 55,4 - Lamps batt. ontv. m. variom, (1V2), f 250,Als M3., sec. ontv. m. ingeb. h.r.sp.
Proefmodel kortegolf ontv.
4 - Lamps ontv. m. mandbodem sp. en A442 (1V2)
(ft-) Idem, m. C142.
4 - Lamps kortegolf ontv. v. Indie.
5 • Lamps ontv. v. raamant, 2 x A442 (2V2).
(-) 4 • Lamps wiss. str. ontv. m. E442 (1V2).
(=) Idem, m. B442 v. gelijkstr. netten.
(300V) 4 ■ Lamps wiss. str. ontv. m. 300V p.s.a., f 325,3 ■ Lamps wiss. str. ontv., f 195,

004.18

MAASTRICHT

004.38
004.37
004.39

268

Algemeene Radio Installatie Bureau, Achter 't Vleeschhuls 28. (S) 1926-1927

004.19

439

Hustinkx, G J.V., Achter het Vleeschhuls 27, (M) 1929 -1930

004.20
004.21
004.22
004.41
004.40

440

Maastrlchtsche Radio fabr., Looiersgracht 4. (M) 1929 1930

RADIOMA

269
JAAR:

„Radlozet" (Zeguers), Brugstraat 19-21. (M) 1926-1927
TYPE:
UITVOERING:

RADIOZET
AFB.:

004.23
004.24
004.42
004.25
004.26
004.27
004.28
004.29
004.30
004.31
004.32
004.33
004.34
004.35

1926
1926
1926

de Luxe

270

Zells, N. C., Volkspleln 5. (S) 19261927

2 - Lamps toestel
3 - Lamps toestel
4 - Lamps toestel m. ingeb. l.s., f 150,-

G.H.

LIT:

RW26/16
RW26/16
RW26/16

269.01
269.02
269.03

MEPPEL

441

ELECTRIC PHONODYNE

Mufona, Techn. Hand. Bur., Noteboomstraat 34. (M) 1929 -1930

MUNTENDAM
442

EMMES

Emmes, Radio App. Fabr., Stationsstraat B.65. (M) 1929 -1930

NAARDEN
432
JAAR:

Schouten, C.G., Bussummerstraat39. (F) 1929-1930
TYPE:
UITVOERING:

1926

Levert alleen aan de handel.
LIT:
AFB.:

Kristal ontvanger

ram

432.01

KOOG AAN DE ZAAN

197
JAAR:

1927

Versterker voor centrales.

RE27/48

Knaap, A. v/d, Schoolstraat 2. (F) 1929 -1930

164
JAAR:

Ava, Verkoopbureau, adres onbekend. 1926 -1927
TYPE:
UITVOERING:
AVA

ENERAC
AFB.:

AVÉ

Eijk Jr., A. van, Radlo-Electrlcitelt. (M) 1929 -1930

NIJMEGEN

444

Machine Techn. Ind., Groenestraat 5. (M) 1929 ■ 1930

445

Penson, F., Wlllemsweg 67, (M) 1929 -1930

086
JAAR:

Vljftigschlld, A., Graafscheweg30. (S) 1924 -1925
TYPE:
UITVOERING:

1924

CHCIV

M.T.I.

197.01
SELECT

Levert alleen aan de handel.

433

1926

LIT:

„Electron", Radio Technisch Handelsbureau, Cattenhagestraat. (S) 1926-1927

NOOTDORP

443

Centrale, Eerste Ned. Radio-, Stationsstraat 64. (M) 1927 -1930+
TYPE:
UITVOERING:
type A

271

AVA

LIT:

LIT:

AFB.;

RE25/06

086.01

AFB.:
4 - Lamps salonontv., deksel is l.s., f 290,-

Schiere

Accuvervangapparaat

OUDENBOSCH

LAREN

446
434

levert alleen aan de handel.

Oudenhove, Theo v/d, Markt. (F) 1929 -1930

LAGO

Klett. FA, Stationsweg 17. (M) 1929 -1930

OUDEPEKELA

108

Sax, Radio Techn. Bur. N., Nieuweweg 7. (S) 1925

LEERDAM

435

G.H.L

Akkerman, G., Hoogstraat 7. (M) 1929 -1930

LIT:

HAKA, later AKAH
AFB.:

RE27/23
RW27/39

294.01

294
JAAR:

Akah, Radio App. Fabr., H.K.H. Klaasen, Wijk 7 nr. 25. (M) 1926-1930
TYPE:
UITVOERING:

1927
1927

toestellen met ingebouwde luidspreker.
Idem, met eenknops bediening, f 440,-

LEEUWARDEN
PAPENDRECHT

051

436

Electroon, Radio-Electrotechn. Bur., Ruiterkwartler 149. (S)
in 1925: Kleine Kerkstraat 9. 1923 ■ 1925

052
HOFÉ

Hofenk, Radiotechn. Bur. F., Voorstreek 54. (M) 1929 -1930

272

LEIDEN

Levert Kristalontvanger in luciferdoosje (RE24/02)

266

Dijk, E.P. van, adres onbekend. 1924

436

Feber, Radio David Ie, Kleine Diefsteeg 6a. (M) 1929 -1930

437

Pleet & Karreman, Techn. Bur., Nieuwe Rijn 21. (F) 1929 -1930

174d

Metha. Ing. Bur., Lockhorststraat 17. (Zie Amsterdam nr. 174a)

438

Rijnlandsche Ontv. Toest. Fabr. R.O.F., Langebrug 32 a-b. (M) 1929 -1930

BONTON

Levert alleen aan de handel.

„Errem" (A. Reith), Radiobureau, adres onbekend. (S) 1926 -1927

EENVOUD

Schultemaker, J.D., Weerwal 12, (M) 1929 -1930

RHEDENA/DIJSEL
273

IJsel, De, Handelmaatschappij, adres onbekend. (S) 1926-1927

ROERMOND (zie HERTEN)

ROOSENDAAL
NOVAVOX

MAARSSEN

267

(RN23/02)

Prent, J.M., adres onbekend. (S) 1923

PURMEREND

465
JAAR:

Notenboom, C., v. Gllsestraat 25 (M) 1927
TYPE:
UITVOERING:

1927

A

4 - Lampsh.v.sp. ontv.

LIT:

E.R.A.F
AFB.:

RAM

465.01

ERREM

71

HE

■ k

p|

Of®

;BÉ
r ■■■■

nr. 185.01

rr.ir-j

nr. 172.01

nr. 014.01

nr. 053.03

nr. 166.01

nr. 014.02

r r

nr. 199.01

72

nr. 053.08

nr.199.03

■ ■

166

ROTTERDAM

069

Ahrend & Zn., N.V. Wed. J., adres onbekend. (S) 1924 Levert kristal- en lampontvangers (RW24/28).

361

Akkerman, Essenburgsingel 8. (M) 1929 -1930

236

Bakker, Fa. C., Hoogstraat 253. (S) 1926-1927

JAAR:

Isaria Maatschappij, N.V. Holl., Postbus 301 (geb. Electrostoom). (?) 1925 -1928 ISARIA CARUSO
(Het is onbekend of de Isaria toestellen In ons land werden geassembleerd.
Isaria Is een Duits merk dat later door Siemens wordt overgenomen).
LIT:
AFB.:
TYPE:
UITVOERING:

1925
1926
1927

III

374

Jong, Fa. v/h C.G, de, Zijl 5a. (M) 1929 - 1930

210c

Heer, Joh. de, OostzeedIJk 324 - 332. (Zie ook Den Haag en Amsterdam, nr 210)

239

,,Juco", RadioToestellenfabrlek, Catharlnastraat46. (S) 1926-1927

240

Kerkhoff & Co, J.M., Mauritsweg 33. (S) 1926 -1927

118
JAAR:

Kleingeld, L„ Meent 8a - b. (S) 1925
TYPE:
UITVOERING:

ERTA

362
363

Beker, J.B.W., Diergaardelaan 60. (M) 1929 -1930
Beers, J. van, Hoogstraat 32, (M) 1929-1930

364

Berck, Willem, Oppert 50. (M) 1929 -1930

125b

Biedermann & Co., Nieuwe Haven 167. Zie Amsterdam nr. 125.

365

Blankensteljn, C.PJ., Narcissenstraat 43a. (M) 1929-1930

366

Blitz. A„ St. Jacobastraat 7. (F) 1929 -1930

068

Bloem & TJeunes, adres onbekend. (S) 1924

367

Bohamée, N.V. El. Techn. Bur.,Taborstraat33. (M) 1929-1930

021

Camlnada, Gebrs., Mauritsstraat 111. (F) 1920-1925(?)
CAMINADA
(De firma is van oorsprong een instrumentmaker en gaat in 1920 ook radlo-instrumenten maken,
zoals seinsleutels. Zij neemt de fabriek van radlo-onderdelen van de fa P.M. Tamson over onder de
naam: "N.V. Instrumentenfabriek tot Voortzetting van de Fabriekszaken van Gebrs. Caminada en
P.M. Tamson" (Lit: RN20/8). Zie nr 008, Tamson Den Haag).

BEKER
VÉBÉ
RADIO BERCK

THE EATHERVUIJK
Levert alleen aan de handel.

H&W

368

Corput, C.H.W v/d, Kleine Visscherijstraat 42b, (M) 1929 -1930

237

„Electrofoon", Mi]., St Agathastraat 3.(S) 1926 ■ 1927

238

Elster & Co., N. V., Eerste Rotterdamsche Meetinstrumenten- en Apparatenfabriek v.h.t
Hoogstraat 132. (S) 1926-1927

074
JAAR:

Embden, Gebr. van, Lange Pannkoekstraa 24. (S) 1923 ■ 1925
TYPE:
UITVOERING:

1923

2 - Lamps ontv. toestel
4 - Lamps bouwplaat f85,-

'Radionola'

369

Engelse, A.P., MIddellandpleln 2. (M) 1929 -1930

370

Flege ö Teunissen, Josephstraat 138. (F) 1929 -1930

1925
1925
1925

1 Lamps toestel, f 25,4 - Lamps toestel, f 75,4 - Lamps ontv. (1V2), cpl. f 150,-

Geskes, Th., Haringvliet 33. (M) 1929 -1930

185
JAAR:

Haagman, Fa. J., N. Binnenweg 81. (M) 1926-1930
TYPE:
UITVOERING:

1926
1929

'Lilor'
'Uloi'

067
JAAR:

Hazelzet, A.F.M., Steiger 9. (M) 1924 -1930
TYPE:
UITVOERING:

4 - Lamps h.r. ontv. (mogelijk Frans!)
Frabikant

Toestellen met Lissen onderdelen
H.RS. ontvangers
S.S. ontvangers

LIT:

014

"Koumansen Polak", Electro-Technisch Ingenieurs Bureau. Schiekade 177. (M) 1920-1921 E.T.I.B.
Overgenomen doorJ. van Santen (RN21/12, zie nrs. 014a en 014b hieronder).
AFB.:
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

1919
1920
1921
1921
1921

A
B
TypeV

375

Kroon, Radio De, Schledamscheweg 111. (M) 1929 • 1930

376

Laan, H.V.D., 2e PiJnackerstraat 26. (F) 1929 -1930

377
JAAR:

Leistra, Techn. Bun J.L, Hofstedestraat 15. (M) 1929 -1930
TYPE:
UITVOERING:

LIT:
RE26/07
V.R.

LIT:

'Hollandia', Radio Ind., Schledamscheweg239. (M) 1925-1930

172

1926

'Inta', Diergaardelaan 66a. (M) 1926 1927
(Zie ook nr. 371, Geskes)
TYPE:
UITVOERING:

RN20/2
RN21/4
RN21/10
RN21/10

014.01
014.02

KROON

AFB.:

LILOR en LILOI
AFB.:

Levert alleen aan de handel.

LEISTRA en SUPERBA
UT:
AFB.:

4 - Lamps wisselstr. toest m. Kuproxcel.

RE28/38

184b

Mulder, N.V. Techn. Handel Mij. v/h Jan, Stationsweg 47. Zie Amsterdam nr. 184.

029
JAAR;

Ned. Fabr. van Electrotechn. Instrumenten, N.V., Nw. Binnenweg 126.(M) 1922 ■ 1923
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

1922
1922
1923

Selecta

Los chassis m. 1 lampv. en 2 varco's, f 95, RN22/8
Ontvangt op eboniet 33 x 25 cm, f 125,Ontv. toest m. ingeb. verst

NEDFETI
AFB.:

029.01
RN22/10
RN23/05

029.02

185.01

199
H.R.Sen S.S.
AFB.:

IRTA 25
Schlere
V.R.

117
JAAR:

JAAR:

Gegevens onbekend
Ontvangtoestel met lampen, f 55,Ontv. m. h.r.sp. en 11. v. dep. v. Oorlog.
Tweelamps verst., cpl. m. lampen, f 50,Drielamps verst., cpl. m. lampen, f75,-

INTA en INTAPHONE

Held’s Sport en Radiohandel, Nieuwe Binnenweg 27t. (M) 1929 ■ 1930

Cpl. toestellen
Hollandia ontvangers
Idem

THECONQUEROR

Koopmans, Frans, Keizerstraat 1. (M) 1929 ■ 1930

S.R.C.

373

1927
1929

RE25/29
RE25/29
RE25/33

(Levert speciale toestellen voor auto's.)

Grado, N.V. Gram. & Radiohandel, Vlletlaan 43b. (F) 1929 ■ 1930

UITVOERING:

AFB.:

RADIOLUX

371

TYPE:

LIT:

RW23/02

372

1925

BABYPHON en BELLAPHON

346

1928

1925
1927
1929

166.01

RW25/22
Schlere
RW27/10

(RW24/01)

JAAR:

1925

Isaria ontvangers.
Caruso ontvangers
4 ■ Lamps ontvanger

JAAR:

Radlovox, Ontv. toest. Fabr., Keizerstraat 4, later: Mathenesserweg 53 (M) 1927- 1930 SUPRAVOX
(In 1928: Veenkade 22 - 23, Den Haag)
AFB.:
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

1927
1927
1928

Ontv. toestel cpl., f85
'Economie' Plaatstroomapparaat, f 27,50
de Luxe
Supravox de Luxe wisselstr. ontv., f 275,-

378

Ravensbergen, H.D., CrooswIJkscheweg 54a.(M) 1929 -1930

RW27/37
RW27/30
RW28/36

199.01
199.02
199.03
HEDERA

STYGOR

LIT:

RW25/37
Schlere
V.R.

ASTOR

379

Roo Sr., A. de, Vlollerstraat 50. (M) 1929 -1930

HOLLANDIA
AFB/.

014a

117.01

JAAR:

Santen & Schilling, Radio-Electro-Technlsch Bureau, Van, Schiekade 177. (S) 1922 -1925
(Vanaf 1923: Zwartjanstraat 69 (RN23/01). Heet in 1925: Radio-Rex, zie hieronder.)
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

INTA
LIT:

AFB.:

ram

172.01

1922
1922
1923
1923
1923
1923
1923

Type D
kabinet

Honingraat-toestel m. 2 varco's, f 80,Toestel in kablnetvorm en 16 h.r.sp. f 125,- RN22/09
1 - Lamps ontv. m. h.r.sp., f 150,2 - Lamps ontv. m. h.r.sp., f 175,3 ■ Lamps ontv. m. h.r.sp., f 200,2- Lamps ontv. m. Telefunken REU, f 75,4 - Lamps ontvanger

AFB.:

RN22/01

RN23/02
RN23/02
RN23/02
RN23/10
RN23/10

73

nr. 053.09

nr. 053.18

nr. 053.01

F
nr. 053.35

nr. 053.37

nr. 053.40

Ak.

nr. 054.01

74

nr. 002.01

nr. 461.01

014b

Radio Rex, v.h. Santen & Schelling, Albrechtkade 23, later le Mlddellaanstraat 7.

382

Rotterdamsche Seintoestellen Fabriek, Gr. Hllledljk 296. (M) 1929 - 1930

383

Saris Radio, Hooidrift 84. (M) 1929 - 1930

110
JAAR:

Schiesser, HJzn., J., Boschje 1, later van Alkemadestraat 27, (M) 1925
TYPE:
UITVOERING:

1925
1925
1925
1925
1925
1925
380

A
1- Lamps prim. ontv., f 30,B
1 - Lamps sec. ontv., f 38,C
2 - lamps ontv. (IVO), f 41,D
1 - Lamps versterker, trafo 1:5. f 19,E
1 - Lamps versterker, trafo 1,4, f 19,
F
1 - Lamps versterker, trafo 1:3, f 19,Schouten, J., vierambachtstraat 2. (M) 1929 1930

381

Soons, Radio, Brouwerstraat 54. (M) 1929 ■ 1930

053
JAAR:
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1924
1924
1924
1924
1924
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1929
1929
1929

R.S.F.
VOX HUMANA

LIT:

R.O.S.
AFB.:

RE25/10
RE25/10
RE25/10
RE25/10
RE25/10
RE25/10
SUPERB

R.S.

ERRES
Stokvis & Zonen, Handelsmij.R.S., Afd. Radio, Westzeedljk 594. (M) 1923 -1930+
f
(Het is niet bekend of Stokvis zelf ontvangers heeft gemaakt Toeleveranciers waren:
1923: N.S.F.; 1925: Sterling (G.B.); vanaf 1926: Van der Heem & Bloemsma Den Haag, nr. 141).
TYPE:
UITVOERING:
LIT:
AFB.:

1 - Lamps prim. h.r.sp. ontv.. F 57,1 - Lamps induct h.r.sp. ontv., f 78,2 - Lamps prim. ontv. (0V1), f 90,2 - Lamps induct ontv. (0V1), f 100,1 - Lamps l.f. versterker f 52,2 - Lamps l.f. versterker f 72,1 ■ Lamps h.f. versterker f 44,Zeefkring, f 22,4 - Lamps h.r.sp. ontv. syst. Koomans. f 190,4 - Lamps, idem in luxe kast, f 340,1 - Lamps prim h.r.sp. ontv. (= N.S.F. 041) f 60,2 - Lamps (0V1, = N.S.F. 040) f 95,2 - Lamps versterker (» N.S.F. V3) f 75,Demonstratiezender («■ N.S.F. 029) f 150,3 - Lamps weerstandversterker, f 125,
Vernieuwd model K, f 175,2 - Lamps variometer ontv., f 150,3 - Lamps Koomans ontv. (1V1), f 135,Als type K, m. Ingeb. lampen, in cabinet, f 265,Idem, met ingeb. spoelen, f 265,3 ■ lamps prim. ontv., zelfbouwpaket, f 145,Als type K, plat model, f 135,4 - Lamps ontv. (1V2) m. 3 varco’s, f 260,Type K in staand kabinet, f 320,Type L in kabinet m. deurtjes, f390,4 Lamps ontv. m. ingeb. sp. en lamp., f 135,Idem, m. onderkast voor batt, f 182,50
Idem, in staand kabinet, f 205,Plaatstroomapparaat f 55,1 Lamps m, ing. spoel, en lamp, f 95,Detectof. I
Detectof.il 2 - Lamps, idem, f 115,Detectof. III 3 - Lamps, idem. m. Sterling onderd., f 150,Detectf. IV 2 - Lamps h.f. unit + 2-1. verst unit, f 240,V ? Lamps ontv. m. Sterling onderd., f 330,Detectf.
Zeefkring
Corrector
4 - Lamps h.r.sp. ontv. m. ingeb. I., f 160,K.S.
Idem, m. ingeb. aft. spoelen, f 180,K.W.
4 - Lamps ontv. m. h.r.sp., plat model, f 180,K.P.
4
- Lamps ontv. m. ingeb. sp., f 235,K.E
4 - Lamps, idem in kist, f 180,K.C.
5 - Lamps raamant ontv., f 275
K.R.
4 ■ Lamps
K.F.
4 - Lamps
K.S.
Selectivator Sperkring
4 - Lamps ontv. in luxe kast, f 225,K.L
Idem, in wisselstr. uitv., f 390,K.W.S.
3 ■ Lamps wisselstr. ontv. in ijzeren k. f 215,
K.Y
Als K.W.S, met 25 Watt verst in lux. k. f 725,K.W.B.
3
- Lamps UKG ontv. (0V2), f 160,KJ. 3
4 - Lamps UKG ontv. (0V3), f 250,K.l.4
5 - Lamps UKG ontv. (1V30, f 275,K.l.5
3 - Lamps gelijkstroom ontv.
K.M
3 - Lamps wisselstr. ontv., f
KY103
4 - Lamps wisselstr. ontv., f
KY104
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
Erresl
Erres II
Erres III
Erres IV
J
K'
M
N
P
R
S
T
U
K.cab.
Lcab.
Z
Z2
Zcab.

cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat

053.01
053.02
053.03
053.04
053.05
053.06
053.07
053.08
053.09
053-10
004.11
004.12
004.13
004.05
053.15
053.16
053.17
053.18
053.19
053.20
053-21
053.22
053.23
053.24
053.25
053.26
053.27
053.28
053.29
053.30
053.31
053.32
053.33
053.34
053.57
053.35
053.36
053.37
053.38
053.39
053.40
053.41
053.42
053.45
053.43
053.44
141.08
053.46
053.47
053.48
053.49
053.50
053.51
053.52

KY105
KY106
KY 107
KY108
KY109
KY110
KY111
KY112
KY113

384

Tegelaar, G., Harddraverstraat44b. (M) 1929 1930

085
JAAR:

Tulnstra, W., Weste Wagenstraat 101. (S) 1924
TYPE:
UITVOERING:
4 Lamps ontv. (1V2), f 150,-

1924

053.53
053.54
053.55
053.56
053.58
053.59
053.60
053.61
053.62

cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat

4 - Lamps eenknops wisselstr. ontv. f
5 - Lamps eenknops wisselstr. ontv. f
3 - Lamps wiss.str. ontv. m. Ingeb. luidspr. f 165,Idem, in luxe kast, f 175,4 -Lamps eenkn. wiss.str. ontv. m. e.d. I.S., f 275,Idem, v. gelijkstroom.
3 - Lamps wisselstr. ontv., f 155,4 Lamps wisselstr. ontv. m. e.d. 1.5,, f 325,3 - Lamps wisselstr. ontv. in st kast, f 195,-

1929
1929
1930
1930
1931
1931
1931
1931
1931

LUNA
LIT:

AFB.:

RW24/58

Veenhuls, R., Bellevoystraat 86. (M) 1929 ■ 1930

ROVER

387

VerhaveJr., J.A., Bergsingel 98a. (M) 1929-1930

VEVEKAPHONO

388

Vermeulen & Co., Franclscastraat 29. (F) 1929 ■ 1930

032
JAAR:

Verschoor & Te Beest, Radio- en Electro-T. Inst.-Bur., Henegouwerpleln 54a (M) 1922
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

1922

merkRETIB

389

Vollebregt, G.Th., Zaagmolendrift 35. (M) 1929 -1930

386

Levert alleen aan de handel.
RETIB
AFB.:

RN22/10

THALIAPHONE en THEEMS

RIJSWIJK (Z.-H.)

447

Arntzenlus, C.L, Wllhelmlnastraat ll.(F) 1929 -1930

140b

Breebaart & Co., Technisch Bureau, Oranjelaan 25. (M) 1926-1930

448

Delft, N.V.Techn. Handels Bur., Haagweg3. (M) 1929-1930

Levert alleen aan de handel.
ELECTRONA

FLITS

RUSSEN

054
JAAR:

'Aneta', Radio Techn. Bur., Nieuwe Markeloscheweg. (S) 1923
TYPE:
UITVOERING:

1923
1923
1923
1923
1923
1923

Hl
H2
H3
H4
P2

1 - Lamps prim. ontv. m. variom., F 35,1 - L prim/sec h.r. ontv in gesl. k., f 185,2-Lampsidem,(0V1),f240,3 - Lamps idem, (1V1), f275,4 - Lamps ontv.m. 16 sp., f 400,Primair ontv., cpl. f85,-

LIT:

RE23/05
RN23/07
RN23/07
RN23/07
RN23/07
RE23/16

ANETA
AFB.:
054.01

054.02

SCHIEDAM
448

HASCH

Hasch, Techn. Handelsbur., Aleldastraat 20. (M) 1929 -1930

SCHOONHOVEN
089

Meyer, N.A. & J.W., adres onbekend. (S) 1924

SLIKKEVEER
002
JAAR:

Smit, Electro-Technlsche Industrie v/h Willem, adres onbekend (M) 1922 -1929
TYPE:
UITVOERING:
UT:

1925
1926
1927

R3
W3

Honingraatsp. ontv. in hoge kast
Idem
Idem

ram
ram
ram

SMIT
AFB.:

002.01
002.02
002.03

SLOTEN (Amsterdam)
449

Brasser, D., Osdorperweg 56. (M) 1929-1930

D.B.S.

TILBURG

450

Aurora, Radio, Stationsstraat 44. (M) 1929 -1930

275

Wolff, J. V., Bosscheweg 147. (S) 1926 -1927

AURORA

75

R. KUPERUS
VOORSTRAAT 75
TEL. 4355

UTRECHT
Specialiteit in Radio-Ontvanotoestellen en Onderdeelen.
nr. 112.01

nr. 099.01

nTirnrTTrmrnrnvr
nr. 099.02

3
.■ ,r

■MOT

ro er
nr. 279.01

nr. 059.03

nr. 059.04

J ' uö ^ (© *\ «i
nr. 191.04

76

nr. 066.01

nr. 066.02

UITHOORN
461
JAAR:

Rijneveld, M.HJ., Amstelkade. (S) 1926
TYPE:
UITVOERING:

1926

4 - Lamps h.r.sp. ontv.

UT:

AFB.:

ram

461.01

UITHUIZEN

064

JAAR:

Wetterairw, HJ., Radio-Apparatenfabriek. (zie ook Groningen, Gema nr. 063) (M) 1924 -1928 (?)
(Vanaf oct. 1925: winkel Poelestraat 16, Groningen).
WETTERAU
TYPE:
UITVOERING:
LIT:
AFB.:

1924
1924
1925
1925
1925

2 ■ Lamps ontv. syst. Wetterau.
2 - Lamps versterker
1 - Lamps rolluikontv., heterodyne/neutrodyne
2 ■ Lamps idem
3 - Lamps idem

Weerstand versterker
2 - Lamps eenknops ontv. f 80,4 - Lamps eenknops ontv. f 150,4 • Lamps h.r. ontv., f 60,427C
4 - Lamps batt ontv. "Rumol", f 135,B4
3- Lamps batt ontv. "Rumol", f
C3
3 - Lamps wisselstr. ontv.
Neeter, W-, Steenweg 32.(S) 1926 -1927

453

Oostrom's Radiowerken, van, Laan van Nieuw Guinea 60. (F) 1929 -1930
Levert alleen aan de handel.

282

Oploo, Leo van, Ujnmarkt 43. (S) 1926 ■ 1927

283

Radioleewls, Heerenstraat39. (S) 1926-1927

097

Radio-Schlere, 'De Ebora Co., Stadhouderslaan 5. (M) 1924 -1925
Zienr. 065 te Zeist

191

Sleufjes, N.V. Ing. Bur., Umburg Stirumstraat 27. (M)
(Na 1928: Achter den Dom 6.1926-1930)
TYPE:
UITVOERING:

064.02

Welt, S., A 33. (M) 1929 -1930

WELT

UTRECHT

JAAR:

1927'Eskimo' 4 - Lampsontv.,f 65.1927 'Eskimo’ 6-Lampseenknopsontv.,f295,
KI0 1
1 - Lamps UKG ontv. f 95,1927
1927
KIO 3
3 - Lamps UKG ontv. f 165,Wisselstr. ontv.
1929

276

Centrale Radio Industrie, Schröder v. d. Kolkstraat 7 bis. (S) 1926 -1927

277

Cohen, Ph., Magazijn „Electra", Potterstraat 2. (S) 1926 -1927

101
JAAR:

Eerste Utr. Fabr. van Draadl. Ontv.- enZendinstalt, Maliebaan 45. (M) 1924
TYPE
UITVOERING:
LIT:

RW26/48
RE27/11
RE27/11
cat
cat
cat
cat

059.03
059.04
059.05
059.06

064.01

RE24/18
RE24/18

UITHUIZERMEEDEN

454

1926
1927
1927
1927
1928
1928
1930
281

V.N.S.
AFB.:

128

EBORA

LIT:
RE27/07
RE27/07
RE27/24
RE27/24
V.R.

ESKIMO
AFB.:

191.02
191.01
191.03
191.04

'Utrecht', RadioTechn. Bur., E.G.M. Smilde, Jansveld 37. (S) 1926

VEGHEL

1924
1924
112
JAAR:

1 - Lamps ontv. cpl, f 75,Bouwdozen voor 1 t/m 4 - lamps ontv.

Golf, Radio, R. KUperus, Voorstraat 75. (M) 1925
TYPE
UITVOERING:

RW24/61
RW24/58

247

LIT:

RADIO-GOLF
AFB.:

RE27/27

112.01

455

1927

Mlnlmax, zie nr. 247 Beek en Donk.

VELP

A.K.V.

Kleneker, A., Emmastraat 14. (M) 1929-1930

VENLO

169

Jacobse, Radio Techn. Bur. Alb., adres onbekend. (M) 1927

ES.R.I.

284
451

Wolff, Victor., Lomsstraat3. (S) 1926-1927

MAGIC RADIOPHONE

Jonker, Fa. Fop, Llchtegaard 8. (M) 1929 1930

VLAARDINGEN

055
JAAR:

1925
1925

1926

Kekem, E, F. van, Blltstraat 20. (M) 1923 ■ 1927
TYPE:
UITVOERING:
4 - Lamps h.r.sp. ontv. (1V2) in lengteb.
5 • Lamps m. Lissen onderd.
Diverse ontv.

LIT:

LEKO
AFB.:

Salon '25
Salon '25
IRTA ’26

056
JAAR:

1923
030

278

Klerk, D. de, Amsterdamschestraatweg328.(S) 1926-1927

099
JAAR:

Magazijn 'Radio', Lange Jansstraat 28. (M) 1924 ■ 1927
TYPE:
UITVOERING:

JAAR;

1924
1925
1926
1927

3 - Lamps h.r.sp. ontv. (0V2),cpl. f 195,Idem
Div. ontvangers
Radioiux ontvangers

LIT:
RW24/53
RW25/05
RW26/33
RW27/52

Pletersen, Radio Fabriek, Fll. R'dam, Weste Wagenstraat 78. (S) 1923
TYPE:
UITVOERING:

RADIOLUX
AFB.:

099.01

H.r.sp. ontv. m. ingeb verst., cpl. f 150,-

Quakkelsteyn, H J., Schiedamscheweg 36 (M) 1922 -1930+
(Later: Radio Techn. Bur. "CQ".)
TYPE:
UITVOERING:

1922
1922
1926
456

1 - Lamps ontv. m. dubbelr. I.., 175,-/150,3 - Lamps ontv. toest (1V1), f 150,-/250,CQ ontvangers

LIT:

AFB.:

RN23/01

"CQ"
LIT:

AFB.:

RN22/08
RN22/08
Schiere
RONOFOON

Roon & Co., V., 2o van Leijdengaelstraat 18. (M) 1929 - 1930

099.02
VLISSINGEN

452

Mech. werkpl. en Accum. Fabr., Tullngstraat 1, (F) 1929 ■ 1930

Levert alleen aan de handel.

011
279
JAAR:

1925
1925
1925
1925
059b

JAAR:

„Nebat", Radio Technisch Handelsbureau, Mengelberglaan 70. (M) 1925-1927
TYPE:
UITVOERING:
LIT:
4 - Lamps h.r.sp. ontv., pianomodel, f 155,Idem
3 - Lamps, idem
6 - Lamps. idem

279.01
279.02

JAAR:

'Monoknop' 2 - Lamps eenknops ontv f80,-

1925

'Monoknop' 4 - Lamps eenknops ontv. f 150,6 - Lamps eenknops raamontv.

Dolder, N. van, Groenewoud 27. (F)
(Producent van: Lamptoestellen, versterkers en gewone toestellen).
TYPE:
UITVOERING;

1918
066
JAAR:

Nederlandsche Radiowerken, Pieterskerkhof 17. (M) 1924 -1930+
(Periode 1924/'25 gevestigd te Doom).
TYPE:
UITVOERING:

1925
1925
1926

W25/23
RW25/35
RW25/40
RW25/40

NEBAT
AFB.:

Lamptoest en versterkers, f 20,- tot f 70,-.

Meer & Zonen, HJ. van der, Wilhelmlnastraat 11. (M) 1924 -1930+
(1924:Nleuwstraat70.)
TYPE:
UITVOERING:

LIT:

AFB.:

DW18

LIT:

H.M.L en H.Z.L
AFB.:

N.R.W.

LIT:

AFB.:

RE25/39
RE25/..
RE25/29
IRTA '26

059.01
059.02

1924
1925
1925
1925
1927
1929

KM3

3 - Lamps ontv. m. versterker, cpl. 180,1-Lamps verst., f 14,50
2 - Lamps ontvanger
2 - Lamps verst
H.M.L en H.Z.L ontvangers
3 - Lamps wisselstroomontvanger

RW24/36
RE25/04
ram
ram
Schiere
ram

066.01
066.02
066.03
066.04

77

nr. 028.01

4

nr. 023.01

nr. 028.02

ƒ'

. ii

1

'•--■>•'■

■]'!

'■

.

Bh|

!

i

if
'S
nr. 023.05

nr. 287.01

nr. 023.03

■

vfel
I- ë
nr. 023.15

78

nr. 023.20

nr. 023.13

VOORBURG

ZANDVOORT

457

Radiobouw, N.V., van Deventerlaan 7. (M) 1929 -1930

181

Baudet. Electrotechnlsch en RadloBureau, R. E. M., Weverstraat 31. (S) 1926 ■ 1927

MONOPIJL

WADDINXVEEN
300
JAAR:

Rooy, Techn. Bur. van, adres onbekend. (S) 1928
TYPE:
UITVOERING:

1928

'Super Symphonia' en ’SolodyneSymphonie'

RW28/40

Altena Radio Fabriek, Santhorsterlaan 9. (M) 1926-1927

Blankenstein & Zn., K., Voorstraat. (M) 1925 -192?
TYPE:
UITVOERING:

1926
028

4 - Lamps h.r.sp. ontv.

ALTENA

LIT:

K.BLANKENSTEIN
AFB.:

ram

285.01

JAAR:

Deth, Radio Electro-Technfsch Bureau Th. Lvan, Kruisstraat la. (M) 1922-1926
(Verhuist in 1925 naar Amsterdam, zie nr. 037).
TYPE:
UITVOERING:
LIT:

1922
1922
1922
1922
1923
1923

Detha I
Detha III
Selecta
Detha II
OP. I.
OP. II.

286

Smid, J. A., Verlengde Havenstraat 91. (S) 1926-1927

Prim. ontv. v. h.r.sp. (1 lamp ?) f 150,Idem, m. ingeb. 2 lamps LF-verst, f 200,(fabrikant' NEDFET1)
Ontv. toestel m. 1 lamp, elk k., f 80,Prim. h.r.toestel, f 60,Idem, m.varco, f 75,-

JAAR:

1921
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923

RN220/7
RN22/07
RN22/08
RN22/11
cat
cat

AFB.:

028.01
028.02

Ridderhof, C.W., (S) 1921 -1924
(De heer Ridderhof start medio 1921 met het produceren van honingraatspoelen. In 1923 werkt hij
samen met van Dijk (RN23/03). In 1924 vestigt de firma zich in Zeist, zie nr. 023b).
TYPE:
UITVOERING:
LIT:
AFB.:

ZI/OII
011
0111
OIV
OV
VI
VII
VIII

5 • Lamps zend/ontvangtoestel.
2 • Lamps h.r. ontv. (0V1)
3 - Lamps h.r. Ontv. (1V1)
3 - Lamps h.r. ontv. (1V2)
4 - Lamps h.r. ontv. (1V2)
1 - Lamps verst in noten kast, f 16,2 - Lamps, Idem, f30,3 ■ Lamps, idem, f45,-

cat
ram
ram
ram
ram
RN23/08
RN23/08
RN23/08

023.01
023.02
023.03
023.04
023.05
023.06

023.07
023.08

ZAANDAM

JAAR:

Fris Jr„ N.V. v/h G„ Zulddijk 73 75. (M) 1926-1927
ALL-WAVE, POPULAIR en SUPERIEUR
(1927: Eerste Zaandamsche Radio Centrale Fris & van Leeuwen. Zie ook nr. 296).
TYPE:
UITVOERING:
LIT:
AFB.:

1926

All-Wave ontvangers

161

Concert

031
JAAR:

"Radiostroom", Kritzingerlaan 54, later Slotlaan 63. (M) 1923 -1927
TYPE:
UITVOERING:

1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923

RDS 7a
RDS 7b

023b
JAAR:

Ridderhof & Van Dijk, Bothadwarslaan 37-39.1924 • 1930 +
(Zie ook Usselstein nr. 023).
TYPE:
UITVOERING:

1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1925
1925
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1929
1930

VOII
2 - Lamps verst, m. wlpschakel., f 37,50
VOIII
3 - Lamps verst m. wipschak., f 52,50
p.l
1 - Lamps prim. h.r.sp. ontv. (0V0), f 55,p.ll
2 - Lamps idem (0V1)
p. III
3 - Lamps idem (0V2), f 175,OV'
4 - Lamps sec. h.r.sp. ontv. (1V2), f 225,=
Tourist
4 -Lamps Koomans (1V2), f 325,Simplex
4 - Lamps ontv. m. 9 ingeb. h.r.sp., f300,Superhet
8 - Lamps superheterodyne
R.O.5
5- Lamps raamontv.
Simplex
3 • Lamps wlsselstr. ontv. (1V1)
Simplex
Idem, gelijkstroom.
Simplex
Idem, batterij.
Simplex
5 - Lamps wisselstr. ontv. (2V1)
Simplex
Idem gelijkstroom.
Simplex
5 - Lamps wisselstr. ontv. (1V2)
UKG
3 - Lamps UKG ontv. (0V2), geh. alu.
Sinus Simplex de Luxe 1V2 met 12 Watt elndlamp.
42 H
2V1 wisselstr. ontvanger

Hesselma, Radiot. Bur. A.H., Oostzijde 13. (F) 1929-1930

296

Leeuwen, P.C. van, Veerlngstraat 14. (M) 1927 -1930
(Gaat in 1927 samen met Fris, nr. 161)

183

Velde, J. H. Op den, Westzijde 246.(M) 1926 ■ 1927

LIT:

AFB.:

pan.
pan.

287.01

RDS 17
RDS 27
RDS 6
RDS 16
RDS 8

1 - Lamps prim. h.r.sp. ontv., f 52,50
Idem, voor aansl licht buitenleid., f 57.50
Idem, m. 1 - lamps verst, f 65,Idem, m. 2 - lamps verst, f 95,2 - Lamps sec. h.r. ontv. (0V1), cpl. f 145,3 - Lamps idem (0V2), cpl f 175,4 - Lamps sec. ontv. (0V3). cpl. f250,-

RADIOSTROOM

LIT:

AFB.:

RN23/04
RN23/04
RN23/07

031.01

cat
RN23/12
RN23/12
RN23/07

031.02

SINUS

LIT:

AFB.:

cat
cat
RN24/01
cat
cat
cat
cat
cat
ram
ram
ram
ram
ram
ram
ram
ram
ram
ram
ram

023.09
023.10
023.11
023.12
023.13
023.14
023.15
023.16
023.17
023.18
023.20
023.21
023.22
023.23
023.24
023.25
023.26
023.27
023.29

LIT;

AFB.:

ZWOLLE
078
JAAR:

Beklus, Techn. Bur. W., Waterstraat 117. (S) 1924 -1930
TYPE:
UITVOERING:

1924
1924
1924
1924
1924
1924
1929

1 - Lamps prim. h.r.sp. ontv.
2 - Lamps prim. ontv. (0V1)
2-Lamps ontv. (IVO)
1 ■ Lamps verst
2-Lamps verst.
3 - Lamps verst.
types Populair en Standaard

460

Duurkoop, Fa. H.J., Klein Weezenzand 24. (M) 192? -1930+
Toestellen worden vervaardigd bij
TYPE:
UITVOERING:

Schlere

JAAR.
458

4 Lamps h.r. ontv. f 300,3 - Lamps ontv.

"DETHA'

IJSSELSTEIN
023a

1926
1926
AFB.:

WOERDEN
285
JAAR:

Geuzendam, Léon J., Radio Technisch Bureau.(S) 1926 1927
TYPE:
UITVOERING:

ZEIST

LIT:

WASSENAAR

162

287
JAAR:

RW24/19
RW24/19
RW24/19
RW24/19
RW24/19
RW24/19
V.R.
DUKO

LIT:

AFB.:

ram
ram

460.01
460.02

Levert alleen aan de handel.

FRILÉE

1928
1929
459

3-Lamps wlsselstr. ontv.
Idem
Wal, F. v/d, Dlezerstraat37. (M) 1929-1930

BLESSING RADIO

SELECTOR
ZWIJNDRECHT

189

Wisselstroom Radio, P.L Takstraat 60. (S) 1927

(RE27/10)
288

Jongh, C. L de, Da Costastraat39.(S) 1926-1927

79
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De bedrijvigheid na 1923

In het hoofdstuk 6 zagen we dat de jonge starters van het
eerste uur hun toekomst hebben overschat. Nederland loopt
voorop in het particuliere gebruik van radio, maar het zijn
overwegend de amateurs die dat doen. En deze zijn niet de
grootste afnemers van dure fabrieksproducten. Ze bouwen
en experimenteren zelf. Bovendien is er de economische
resessie en van de eerste tien bedrijven blijven eigenlijk
alleen de N.R.I. en de N.S.F. in het zadel. Maar in 1923 trekt
de handel aan. We zullen straks lezen over de wisselwerking
tussen de nieuwe tijdschriften, een zender in Hilversum en
de snel verbeterende economie. Hieronder worden eerst
nog het ontstaan en de groei van enkele kleinere bedrijven
beschreven als voorbeeld van die betere economie.

1923 S. Van Embden

Onder de slogan 'De 20e Eeuw' brengt de firma S. van
Embden, Nieuwendijk 134-144 te Amsterdam, in januari
1925 haar 12e catalogus voor radiotoestellen en onderde
len uit. Op de omslag is een strijkorkestje afgebeeld met
daaronder een klein jongetje met hoofdtelefoon, genietend
van de radio in vaders luie stoel.
Deze afbeelding is een perfecte weergave van de gevoe
lens die men in die tijd rond het fenomeen radio koesterde
(zie blz. 122).

S. van Embden heeft een grote ijzerwaren- en elektriciteitshandel in Amsterdam. Uit catalogi van het bedrijf blijkt
dat men een zeer goed gesorteerd aanbod heeft in gereed
schappen, elektrische artikelen, accessoires voor auto's
en motorrijwielen, technisch speelgoed en huishoudelijke
artikelen. Al vroeg kan men aan de Nieuwendijk naast
stoommachines ook inductieklossen voor elektrische proe
ven bewonderen en kopen. Het is daarom niet verwonderlijk,
dat de firma reeds in 1921 met de handel in radio's begint.
We laten de eigenaar zelf aan het woord over zijn radioafdeling (mijn jongsten spruit, mijn troetelkind): "Ofschoon ik
dat kind eerst thans (dec. 1923, schr.) officieel aan U voor-

stel, heeft het toch reeds den aanvalligen leeftijd van vijf
jaar bereikt. Drie jaar lang is de geboorte stipt geheim
gehouden, heb ik gevorscht en bestudeerd, gewikt en
gewogen, hoe ik de zaak zou aanpakken, op welke fabrika
ten ik mijn keus zou vestigen. Driejaar lang groeide het
kind in stilte, maar tegelijkertijd en in dezelfde mate groei
de ook mijn verlangen naar het oogenblik, dat ik ermee
voor den dag zou kunnen komen. De radiotelefonie trok mij
aan, voornamelijk om de volgende redenen, die U wellicht
een beetje vreemd zult vinden: om de moeilijkheden, die
eraan verbonden zijn, en .... omdat men er nog zoo bitter
weinig van weet."
In de catalogus van januari 1925 staan vier complete
fabrieksontvangers van de firma S. van Embden beschre
ven. Het zijn een tweelamper, twee drielampers en een
vierlamper. De prijzen variëren van f 165,- tot f 225,- zon
der accu's, lampen, spoelen en telefoon. De toestellen
hebben de vorm van een lessenaar (zie blz. 80). Een schema
voor zelfbouw van een ontvanger vinden we in hetzelfde
blad. De kosten voor het zelfbouwen bedragen f 100,89.
De apparaten worden als volgt aangeprezen: "Moderne
menschen genieten van een prima werkend ontvangtoe
stel! Dit toestel is in Parijs, Londen, Brussel, het beste van
het beste op radiogebied in het bereik van ieder. Het toe
stel, dat elke gast U zal benijden. Krachtige, zuivere ont
vangst, zeer eenvoudige behandeling. Altijd bedrijfszeker."
De serie toestellen met het lessenaarmodel wordt eind
1926 vervangen door modellen in een strakke rechthoeki
ge kast onder de naam HELICON. Deze zijn duidelijk geen
eigen ontwerp meer, gezien de wervende tekst: "Het sche
ma zelf is ontworpen door een der bekwaamste technici op
radiogebied." Bovendien vinden we in het 'Vademecum
voor den Radiohandel' uit 1929 de handelsnaam Hellicon
Radio-App.-Mij., 2e Helmerstraat 209, Amsterdam-W. De
tweede T is mogelijk een zetfout. De firma S. van Embden
heeft later ook een vestiging aan de Herengracht 140.
Maar op het adres aan de Nieuwendijk 134-144 vinden we

Afbeelding 39: Glijspoelontvanger voor amateurs van de N.R.I. te Den Haag

(1919).

Afbeelding 40 (003.30): Laagfrequentversterkertype L.F.B. van de N.R.I.
(1923).

Afbeelding 41 (003.39): DeCoronaphon wisselstroomontvangertype 1-1-2

(020.10): Vierlamps ontvanger type H.V. IV van Herman Verseveldt te Den

van de N.V. Idzerda Radio (1932).

Haag (1927).

nog steeds een handelaar in radio's en onderdelen, nu
onder de naam A. van Embden.

1925 N.V. Idzerda radio
Een corona is een lichtkrans om de zon die bij een zons
verduistering zichtbaar wordt. Het begrip corona wordt in
de elektriciteitsleer ook gehanteerd voor de stralingsverschijnselen die in het donker zichtbaar worden rond gelei
ders die onder zeer hoge spanning staan. Had Hanso
Schotanus a Steringa Idzerda dit verschijnsel voor ogen
toen hij begin jaren twintig zijn spoelen de naam Coronaspoel gaf, ronde lichtende kransen? Deze schijfspoelen
staan op zijn Deka ontvangers. Idzerda is uit de geschiede
nis van de radio niet weg te denken. Reeds tijdens de
Eerste Wereldoorlog vestigt hij in Den Haag het Technisch
Bureau "Wireless." Na een geslaagde poging in 1918 radiolampen voor amateurs op de markt te brengen, produceert
zijn nieuwe Nederlandsche Radio Industrie (N.R.I.) ontvan
gers van zeer hoge kwaliteit (afbeelding 39 en 40). Niet alleen
elektrisch maar vooral ook mechanisch. Alle onderdelen
worden nauwgezet van eboniet en messing vervaardigd en
zijn zeer robuust. Zijn liefde voor het vak dwingt hem voort
durend tot verdere perfectie en het is bekend dat hij tot in
de nachtelijke uren met zijn assistent H.P.P. Grootendorst
bezig is. Toch gaat het met zijn bedrijf niet goed. Op de eer
ste plaats omdat hij niet meegaat met de concurrent, die
in staat is toestellen tegen veel lagere prijzen aan de man
te brengen. Ook de exploitatiekosten van zijn zender in
Den Haag (1919 -1924), waarmee hij zijn klanten tracht te
binden, zijn veel te hoog. Eind 1924 moet hij faillissement
aanvragen.
Idzerda is er echter de man niet naar om bij de pakken neer
te zitten. Hij begint in 1925 opnieuw onder de naam N.V.
Idzerda Radio met de productie van ontvangers en onder
delen. In 1926 brengt hij opnieuw toestellen op de markt
onder de naam Coronaphon. Deze vallen weer op door
hoge kwaliteit en verfijnd uiterlijk. De kasten zijn van gepo
litoerd mahoniehout en hebben een schuin geplaatste en
afsluitbare deksel met glazen venster. Deze kasten worden

nog tot in de jaren dertig gebruikt. Zo heeft de Coronaphon
1-1-2, een vierlamps wisselstroom rechtuitontvanger uit
1932, nog deze ouderwets aandoende omhulling (afbeelding
41). Maar misschien had hij deze kasten nog wel in voor
raad. Het is gezien de economische omstandigheden in die
tijd niet verwonderlijk dat Idzerda voor de tweede maal zijn
faillissement moet aanvragen en in 1935 het bedrijfsleven
voorgoed de rug toekeert. Hij wordt pensionhouder in
Scheveningen. In 1944 wordt hij door de Duitsers stand
rechtelijk gefusilleerd wanneer hij probeert onderdelen uit
een neergestorte V2 te halen.

Idzerda en patenten
Idzerda is een slim ingenieur. Hij weet dat zijn ontdekkin
gen op radiotechnisch gebied zoveel mogelijk moeten wor
den beschermd. Dit is mogelijk door octrooi aan te vragen.
Dat deed hij o.a. voor de Corona-spoel gezien een adver
tentie van september 1922. Maar waarschijnlijk ontdekt
hij al snel dat deze weg lang en kostbaar is. Een klein
bedrijf kan zijn vindingen beter geheim houden. Een
patent is zeer kostbaar en eigenlijk alleen haalbaar voor
de grotere firma's. Bovendien is het een kostbare zaak
concurrerende fabrikaten te controleren.
Hij kiest duidelijk voor geheimhouding van zijn vindingen.
Een voorbeeld van zo'n geheimhouding komt aan het licht
in een uitgebreide correspondentie in de bladen RadioNieuws en Radio-Expres. Redacteur J. Corver is bevriend
met Idzerda. Zo moet Idz hem een van zijn vindingen, het
koppelen van een hoogfrequenttrap naar de volgende mid
dels een zeer klein condensatortje, al eens uitgelegd heb
ben onder voorwaarde dit niet openbaar te maken. Maar
Corver is dit kennelijk ontschoten en publiceert over dit
onderwerp in Radio-Expres. Daarna ontstaat een verhitte
discussie tussen Idz en de lezers over wie de echte uitvin
der zou zijn, omdat dit koppelcondensatortje al in het
Engelse blad Wireless Weekly van 9 juli 1924 wordt
genoemd. De gehele discussie staat sindsdien bekend als
de affaire rond het Idzerda- schema en loopt door tot ver in
de jaren dertig. Deze methode spaart een spoel uit en

Afbeelding 42 (227.02): Drielamps halfwisselstroomontvangertype A

Afbeelding 43: Het zogeheten bloksysteem van WECO (1928 -1930).

van WECO te Amsterdam (1928).

(422.01): Ontvanger van J. Beenen (F.R.I.) te Gorredijk (1928).

i

(285.01): Ontvanger van Blankenstein & Zn. te Woerden (1926).

XJ

(465.01): Ontvangervan C. Notenboom te Roosendaal (1927).

(195.01): Vierlamps Solodyne van Tukker te Gouda (1927).

bovendien wordt geclaimd, dattramstoringen minder hoor
baar zijn. Omdat op deze schakeling geen octrooirecht
rust, kan Philips Idzerda hiervoor geen licentierechten
laten betalen. Philips vraagt in 1929 aan zelfstandige pro
ducenten f 5,- per lampvoet bij toepassing van Philipslampen in standaardschakelingen!
Bekijken we nu het principeschema van de Coronaphon uit
1932 dan valt op dat de antenne via twee micacondensatoren is verbonden met het schermrooster van de eerste
lamp. Een ongebruikelijke schakeling, bedoeld om be
staande gepatenteerde methoden te omzeilen? Het bin
nenleiden van het antennesignaal via een differentiaalcondensator werkt als sterkte regeling en is een simpele en
effectieve manier om te sterke signalen van nabijgelegen
zenders te regelen.

1925 WECO en Biedermann
In Radio-Expres van november 1925 verschijnt de eerste
advertentie van de firma Biedermann & Co, N.Z. Voorburg
wal 274 te Amsterdam. Zij is alleen-importeur van de
Amigo luidspreker. Speuren we verder in dit blad, dan ont
dekken we dat de Amigo al eerder in Nederland is geïm
porteerd door de firma L. van Leeuwen en Co., ook geves
tigd aan de N.Z. Voorburgwal 274. Zijn de firma's in 1925
gefuseerd?
De firma WECO, Lijnbaansgracht 8-9-10 te Amsterdam,
komen we voor het eerst tegen in oktober 1926 als
Biedermann WECO-schakelaars tentoonstelt op de 3e IRTA
te Amsterdam. De bedrijven werken kennelijk samen.
Biedermann & Co is een echte handelsfirma. Rond 1926
vertegenwoordigt zij enkele Duitse merken zoals Amigo en
Grawor luidsprekers, Ahemo trafo's en hoofdtelefoons, Hüth
spoelhouders en Hara en Stabil variabele condensatoren.
De firma WECO zal een kleine werkplaats zijn geweest
waar mechanische en mogelijk elektrische onderdelen
worden gemaakt. De genoemde WECO schakelaar, een
schakelaar om een toestel van acculaden naar bedrijf te
schakelen, zal ongetwijfeld de aandacht van Biedermann
en Co. hebben getrokken. Beide bedrijven liggen ongeveer

1 km uit elkaar. Een intensieve samenwerking volgt. Het
gaat Biedermann voor de wind. Op 18 januari 1926 wordt
een filiaal geopend aan de Nieuwe Haven 167 in
Rotterdam. In september start men met een eigen maand
blad. Dit heet 'Biedermann's radio maandblad voor den
radiohandel' en is van hoog niveau. In nr. 5 Qanuari 1927)
vinden we een ontwerp voor een zelf te bouwen toestel
met ingebouwde spoelen van het fabrikaat WECO. Deze
honingraatspoelen kunnen met behulp van twee 11-standenschakelaars op de frontplaat worden bediend. Ook is
er een WECO aan/uit schakelaar aanwezig. In de prijslijst
achterin het blad worden nog twee ontvangtoestellen
genoemd: de S.A.3 en de S.A.4. Mogelijk een eerste
poging om een eigen merk te voeren. In juli 1927 opent
Biedermann filialen in Groningen en Tilburg. Dan is het ook
zover dat het eerste WECO radiotoestel op de markt ver
schijnt. Een drielamps batte rij ontvanger en volgens eigen
zeggen een groot succes. De fabriek kan niet aan de vraag
voldoen. Inmiddels produceert WECO laagfrequenttrafo's,
voedingstrafo's en een groot, massief plaatstroomapparaat.
De eerste WECO-ontvanger (type A) (afbeelding 42) wordt begin
1928 opgevolgd door een wisselstroomvariant met de
Philips-lampen C142, F215 en D143 en een ingebouwde
WECO gloeistroomtrafo. De typen B en C zijn variaties hierop
met de lampen A442, A415 en B443. Ze zijn ondergebracht
in staande eikenhouten meubels. WECO is nu een volwaar
dige radiofabriek en zal deze positie voorlopig niet meer
opgeven.

De afgeschermde drie
Na dit succes werpt Biedermann zich op de verdere pro
motie van de WECO ontvangers. Een groot succes is het
drielampstoestel rond een afgeschermd spoelstel van
WECO. Het ontwerp is kennelijk gebaseerd op een Baltic
spoelstel, dat Biedermann in haar pakket heeft. Men
noemt deze serie toestellen de 'afgeschermde drie.'
Hiervan zijn enkele versies bekend, eerst met een HARA
precisie trommelschaal, later met een eigen WECO schaal.
Rond 1930 wordt het bloksysteem ingevoerd met een

(066.04): Wisselstroomontvanger van Van der Meer te Vlissingen (1929).

(050.09): Wisselstroomontvanger van Waldorp te Den Haag (1929).

Afbeelding 44 (227.08): Wisselstroomontvanger van WECO met luidspreker
in losse onderkast (1930).

(460.01): Wisselstroomontvanger van H J. Duurkoop (Duco) te Zwolle (1929).

apart spoelblok, versterkerblok en voedingsblok (afbeelding
43). De toestellen kunnen ook in zelfbouw worden samen
gesteld. Een fraaie mahoniehouten kast kan eveneens
worden geleverd (afbeelding 44). Een licentie-plaatje op de
achterwand wijst op licenties van Philips.

Buitenlandse markt
Omdat de handel en fabricage van radiotoestellen van de
kleine fabrikanten in Nederland belemmerd wordt door
octrooien van Philips, is het niet verwonderlijk dat WECOBiedermann haar heil zoekt in het buitenland. In 1931 ver
schijnt de WECO 312 in Nederland ten tonele, terwijl die
onder het typenummer 5009 door Biedermann in België
wordt verkocht (zie blz. 88). Het verschil zit in de toepassing
van Amerikaanse lampen met 2,5 volt gloeispanning.
Waarschijnlijk is het aantal toestellen dat door Biedermann
(op het typeplaatje staat WECO-Biedermann) naar België is
geëxporteerd aanzienlijk groter dan het aantal in
Nederland verkochte toestellen. In ons land worden vooral
de bouwstenen en voorgemonteerde chassis verkocht.
Opvallend is ook dat in het 'Technisch commercieel radio
vademecum' van Staleman het merk WECO niet voorkomt.

Type 312
De 312 is een drielamps rechtuitontvanger voor wissel
stroom met eenknopsafstemming, terugkoppeling en sterkteregelaar. Aan de achterzijde bevindt zich een knop voor
de instelling van een zeefkring. De vormgeving is prachtig.
Het front heeft een donkerbruine kleur met goudspetters.
De bovenzijde is van gebogen walneriet. Dit model kast is
maar kort op de markt geweest en wordt gevolgd door een
rechthoekige houten kast met veel minder uitstraling. Maar
het zijn moeilijke jaren voor de radio-industrie en op alles
moet bezuinigd worden. De constructie is simpel maar

doordacht. We zien er de hand in van een kleine producent.
De onderdelen zijn van hoge kwaliteit. De afgeschermde
spoelen en robuuste variabele condensatoren zijn
Amerikaans (Aerovox), de trafo's nog van WECO zelf.
Eind 1931 verschijnen nog twee uitvoeringen. Het zijn het
type 313 en de WECO Super Duo type 432, een driekringer
met 10 Watt eindlamp in een strakke staande kast. De
reeks voor 1932 omvat de Melodie B, een driekringer met
bandfilter voor de populaire prijs van f 147,50, terwijl de
koning der ontvangtoestellen dan de WECO Super IV is.
Het is een superheterodyne met 7 kringen en 4 lampen en
wordt geleverd in diverse uitvoeringen, onder andere met
een elektrische grammofoon van eigen fabrikaat. De prijs
variéert tussen f 174,- en f 400,-. Tenslotte is nog een
WECO Super 3 bekend, een 3 lamps super met AKI, AF2
en E463 van rond 1934. WECO is een der eerste fabrikan
ten in Nederland, die overschakelt op het in het buitenland
al enige tijd populaire superheterodyne principe.

WECO luidsprekers
Er zijn in Nederland maar weinig fabrikanten geweest van
luidsprekers. Van hoornluidsprekers is er geen enkele
bekend. Bij WECO moeten luidsprekers een belangrijk deel
van de productie zijn geweest (afbeelding44). Deze waren
van het elektrodynamische type, voorzien van een elektro
magnetische bekrachtiging, later van een permanente
magneet. Het type Junior is in diverse varianten bekend.
Ook werden krachtluidsprekers voor bioscopen gemaakt.
Naast luidsprekers zijn vooral trafo's, maar ook draaitafels
en elektrische grammofoons gemaakt, compleet met een
eigen WECO elektrodynamisch element. De N.V. Radiofabriek WECO met fabriek aan de Lijnbaansgracht en win
kel aan het Damrak 57 verdient een eervolle vermelding in
de geschiedschrijving van de Nederlandse radio-industrie.
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Nieuwe bedrijven na 1926

Na 1923 is er een opleving in de economie in Nederland
en daarbuiten. Het nieuwe medium radio profiteert daar
van en tot 1927 groeit het aantal toestel bezitters gestaag.
Als de radio op het lichtnet kan worden aangesloten, stijgt
de verkoop van ontvangers explosief. Ook de wereldecono
mie laat hetzelfde beeld zien en er lijken geen grenzen
meer te zijn aan de groei. Geldschieters worden roekeloos
en investeren in projecten waarvan de horizon nog onzicht
baar is.
In het eerste nummer van Radio-Expres van 1927 schrijft
Banfy in zijn artikelenreeks 'Onder de nullijn' hierover: "Het
jaar 1926 bracht heel veel nieuwe (en ook vernieuwde)
radio- schakelingen en dienovereenkomstig heel veel nieu
we typen radio-toestellen, waarvan het eene al mooier
heet te werken dan het andere. En de nieuwe radio-luisteraars die 1926 bracht, lazen met stijgende verbazing al
het goede dat over die vele schakelingen en dienovereen
komstige vele nieuwe toestellen werd geschreven; de
keuze was voor hen lang niet gemakkelijk, daar 't een al
mooier heette te werken dan 't andere en 's nachts droom
den zij van een radio-tooverland."
Maar op 29 november 1929 kelderen de aandelenkoer
sen. Philips heeft op dat moment in Nederland 22.500
werknemers. Driejaar later hebben meer dan 10.000 per
soneelsleden het bedrijf moeten verlaten. Ook vele jonge
bedrijven, die met veel enthousiasme waren begonnen,
moeten noodgedwongen stoppen. Een radio is een luxe
artikel. Enkele gelukkigen worden benaderd door de
Eindhovense gigant om als verkoper van Philips-produkten
de slechte tijd door te komen. Ze hebben geen keus.
Anderen wensen zich niet te binden aan de vaak harde
voorwaarden voor zo'n agentschap en richten hun aan
dacht weer op de amateur. Het wordt nu immers weer
lonend om zelf te bouwen.
Hieronder beschrijf ik een drietal firma's, die tussen 1926
en 1930 zijn ontstaan. Zij wisten de beursval te overleven
en na 1931 nog enkele jaren het hoofd boven water te

houden. Andere fabrikanten die dat lukte zijn Van der
Heem en Bloemsma (fabrikant van Erres Radio), Waldorp,
WECO, Idzerda-Radio en de firma De Breij (fabrikant van
Crystalphone).

1926 Leo Smits
Leonardus L.B. Smits wordt geboren te Horst (NoordLimburg) op 11 november 1901. Zijn grootvader is hoofd
opzichter bij een bedrijf voor het afgraven en verwerken
van turf. In de turfstrooiselfabriek is in 1886 een lichtmachine geïnstalleerd en voor reparaties en veranderingen
komen monteurs van Siemens uit Den Haag naar De Peel.
Met deze monteurs trekt Leo graag op. Als de monteurs
ook schema's meebrengen voor het bouwen van radio's
wordt radio zijn grote hobby en begint hij zelf te bouwen.
De toestellen verkoopt hij in de omgeving. Hij bouwt ver
schillende typen waarop met witte verf zijn initialen zijn
aanbracht (afbeelding 45). In de zomer van 1926 huurt hij
een winkelpand aan de Schoenmakersstraat 4 in Roer
mond voor de verkoop van radio’s en onderdelen. Op 8
augustus van dat jaar laat hij zich inschrijven bij de Kamer
van Koophandel in Roermond, onder de naam Radio
Technisch Bureau Leo Smits. Sporen uit dat eerste jaar wij
zen er op, dat hij er in slaagt een bescheiden winkeltje op
te zetten. Erg gemakkelijk is het niet, de radio is nog niet
populair bij het grote publiek. In dat eerste jaar komt de
omzet voornamelijk uit de verkoop van zelfgebouwde
radio's en onderdelen. Strikt genomen is hij dan set maker.
Om zijn omzetkansen te vergroten stimuleert hij ook enke
le klanten om met korting onderdelen en bouwtekeningen
te kopen, daar radio's van te bouwen en die dan voor eigen
rekening te verkopen.
Een van de eersten die een radio koopt is baron De
Bieberstein. De baron komt de eerste weken elke morgen
in de winkel naar het tijdsein van de Eiffeltoren luisteren.
Hij controleert dan zijn horloge, dat kennelijk altijd voor of

(241.01): Vierlamps ontvanger van D.C. van Rijendam te Alkmaar (1927).

Afbeelding 45 (470.01): Eerste in serie gebouwde ontvanger van Leo Smits te
Herten (1926).

(466.01): Vierlamps ontvanger van R.T.B. Idéwa te Amsterdam (1927).

achter liep en steekt dan mopperend de Schoenmakersstraat over naar horlogerie Regter om zijn horloge te laten
bijstellen. Deze heer Regter zal niet gelukkig zijn geweest
met die moderne manier van tijdcontrole. De baron koopt
27 oktober bij Leo een Franse radio van het merk Radialux
voor 650 gulden. Hij kan de tijd nu thuis controleren.
Enkele maanden later slaagt Smits erin de alleenvertegen
woordiging van de N.S.F. voor Midden-Limburg te verwer
ven. Ook met Philips worden nu contracten gesloten voor
onderdelen, plaatstroomapparaten en radio's en hij neemt
een leerjongen aan.
Leo maakt op allerlei manieren reclame. Zo krijgt hij een
vergunning voor het plaatsen van een lichtbak aan de
gevel van zijn winkel. Hij adverteert met een kwart pagina
in gouddruk op de menu's van hotel Munster in Roermond.
Naast geregeld in de Nieuwe Koerier verschijnende adver
tenties, plaatst hij ook annonces in de Sport Illustratie (het
officieel orgaan der Federatie van R.K. Voetbalbonden in
Nederland). Het resultaat is een stijgende verkoop. Het wordt
nodig naar een groter winkelpand om te zien. Op 2 mei
1929 wordt een huurcontract voor het pand Steenweg 19
getekend. Maar de concurrentie neemt toe. Zo adverteren
in zijn buurt de firma's Radio C. Waelbers in Weert, J.
Janssen in Roggel en Engelen-Stappers en het Telefunken
Servicestation van de N.V. A.Z.N.E.M., beide in Roermond.
De basis van het succes is de alleenvertegenwoordiging
van de N.S.F. Dit hoofdagentschap brengt niet alleen veel
omzet uit eigen verkoop, maar ook uit de verkoop aan subdealers. Alles wijst er op dat de zaken goed gaan, zoals de
betalingen aan de N.S.F. van 2000 gulden en een enkele
keer van 7000 gulden. De basiskorting op N.S.F. toestellen
is dan 40%, de korting voor de subdealers 15%. Maar deze
zekerheid is een schijnzekerheid. In 1925 heeft Anton
Philips een aandelenpakket van de N.S.F. overgenomen en
is Philips mede-eigenaar. Op 20 juni 1930 stelt Philips
voor om de eigen verkooporganisatie van de N.S.F. op te
heffen. Dit heeft voor de N.S.F. vertegenwoordigers grote
gevolgen en op 1 september 1930 ontvangt Smits een
schrijven waarin nieuwe voorwaarden worden gesteld. De
eerste is een verplichting om minstens vijftig toestellen per

jaar af te nemen, hetgeen een verhoging met tien toestel
len betekent ten opzichte van het contract met N.S.F.. De
tweede voorwaarde houdt een lagere basiskorting van
25% in. De derde voorwaarde is de sterke inkrimping van
het rayon. Ook de verplichting tenminste vier toestellen
van het laatste type in voorraad te houden is nieuw. Leo
accepteert de nieuwe voorwaarden, maar kan er jaren
later nog met verontwaardiging over praten. Zo verdwijnen
de N.S.F. radio's langzaam uit het assortiment van radio
Smits om plaats te maken voor Philips toestellen. De ver
koop van zelf gebouwde radio's wordt kortstondig nieuw
leven ingeblazen. In 1934 verhuist Leo Smits naar Herten.
Hij heeft daar geen winkel meer. Hij wordt alleenvertegen
woordiger van Radiobell voor de gehele provincie Limburg
met een basiskorting van 45%.

1926 Van der Heem en Bloemsma
De oprichting van de firma Van der Heem en Bloemsma
vindt plaats op 1 mei 1926. De radioamateurs P.H.J. en
L.W. van der Heem en Ir. J. Bloemsma hebben voor die tijd
al enkele radio's van het type CQ gebouwd. De toestellen
blijken succesvol en daarom wordt besloten om op com
merciële voet verder te gaan. Het eerste toestel dat uit
deze samenwerking voortkomt is de HB 3. De jonge firma
maakt een vliegende start met als motto: 'De leek ver
baasd... de kenner voldaan'. Binnen enkele maanden
bestaat het programma uit vier opvallende ontvangers, de
typen H&B 3, 4, 5 en 5 Super. De eerste advertentie ver
schijnt in Radio-Expres van 1 oktober 1926, juist op tijd voor
het vermelden van de standplaats op de Internationale
Radio Tentoonstelling in Amsterdam (I.R.T.A.) op 2 oktober.
Corver schrijft hierover, "Een nieuwe verschijning aan den
radiohemel is de Haagsche fabriek Ingenieursbureau van
der Heem en Bloemsma, welke exposanten het geluk had
den, in het linkse zijzaaltje, dat overigens een sjofelen
indruk maakte, een nis in te nemen, waarin de muurbekleeding nog ongeschonden is en waartegen de fraaie,
stijlvolle H.B.-toestellen zich ten volle salonfahig toonden.
Deze apparaten zijn zowel innerlijk als uiterlijk iets bijzon-

Afbeelding 47 (141.07): Vijflamps kortegolf ontvanger KG-5 van Van de Heem & Bloemsma te Den Haag (1927).

Afbeelding 46 (141.02): Vierlamps luxe ontvanger van
Van der Heem & Bloemsma (1926).

(130.09): Crystalphone "Junior" van Larsen de Brey te Den Haag (1927).

ders. We maakten er reeds vóór de I.R.T.A. kennis mede en
komen er nog wel op terug, want zij verdienen de aan
dacht. Het is goed werk en er zit een nieuwe lijn in."
Niet mis te verstane woorden voor de nieuweling. Het suc
ces blijft niet lang uit, want al tijdens de tentoonstelling
koopt de later bekende staatsman H. Colijn voor duizend
gulden een H&B 5 Super. Maar van groter belang blijkt het
kontakt met de firma R.S. Stokvis. Begin 1927 gaat Leo
van der Heem naar deze handelsfirma in Rotterdam en
demonstreert zijn nieuwe model KC, een vierlamps ont
vanger in een houten kist. Er volgt een order voor 309 toe
stellen in 6 verschillende typen (K, KC, KF, KR, KS en KW).
De jonge firmanten schrikken van dit hoge aantal. De eer
ste mechanisatie wordt ingezet, een tafelboormachine. De
kasten worden uitbesteed aan meubelfabriek Mutsers in
Den Haag. Front, chassis, bovenplaat en kast van alle
modellen worden van hout vervaardigd. Corver noemt dit
een vooruitgang, omdat eboniet snel verweert en metalen
delen groen doet uitslaan. Na het inbouwen van de onder
delen en de afregeling wordt het geheel dichtgetimmerd
met triplex platen en verzegeld. Men ging er waarschijnlijk
van uit dat het toestel storingsvrij zou functioneren. Alle
door Bloemsma ontworpen toestellen bezitten het voor
voegsel K, dat slaat op kast. Het uiterlijk speelt duidelijk
een belangrijke rol.
Vanaf dit moment wordt de aandacht bij Van der Heem &
Bloemsma geheel opgeslokt door de grote afnemer
Stokvis. Na de introductie van drie kortegolfontvangers
(KG 3 t/m 5, afbeelding 47) onder eigen merk, richt men zich
nu geheel op het leveren van de bestellingen voor het
merk ERRES. In 1928 worden de kasten groter en ont
staan de modellen KL, KWB, KWS en KY. Bij de KY slaat de
letter Y op ijzer en dit is dan ook het eerste toestel waarin
dit materiaal voor chassis en kast wordt toegepast. Na
1928 bezitten alle Erres radio's het voorvoegsel KY. Eind
1928 verlaat Ir. Bloemsma de firma en in 1929 wordt de
naam gewijzigd in N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau
voorheen van der Heem en Bloemsma. De familie Stokvis
participeert nu ook voor een belangrijk deel. Bloemsma
vestigt zich als adviseur en richt een radiotechnische

school op.
Het succes van Erres is zo groot, dat moet worden uitge
zien naar grotere productieruimten. Omdat de firma
Mutsers het werk ook niet meer aankan, gaat men de kas
ten zelf maken in een garage. Tenslotte worden de over de
stad verspreide fabriekjes samengevoegd in een gehuurd
pand aan de Stortenbekerstraat. Philips neemt deel in het
bedrijf tussen 1930 enl935, waardoor steeds meer
Philips onderdelen in de latere Erres toestellen zijn te vin
den. Als voorbeeld beschrijven we in het kort enkele ken
merken van de vierlamper HB 4.

Het model H&B 4
Boven alles valt het stijlvolle ontwerp van de kast op, ont
worpen door de bekende Haagse schrijnwerker en kunste
naar Mutsers. Rustig en voornaam, maar tot in de kleinste
details doordacht. De invloed van Art-Déco en het rijke
Haagsche zijn duidelijk aanwezig. De combinatie van
gelakt eiken en gepolijst ebbenhout is geraffineerd te noe
men. Ingenieus is ook de wijze waarop consequent met
hout is gewerkt (afbeelding 46). Het chassis en de omhulling
daarvan zijn van triplex. Als een schuifdoosje past het in
elkaar en op het eerste gezicht weet men niet waar te begin
nen als men het toestel wil uitkasten. Na wat proberen blij
ken eerst de losse bekledingslijsten rond de bovenplaat te
moeten worden losgenomen. Ook dan wil het chassis nog
niet uit de kast, tot we ontdekken dat ook de bovenlijst van
het frontpaneel naar boven kan worden geschoven
Verfijnde details vinden we in de mogelijkheid om op de
verzonken lampvoeten de gloeispanningte meten. De aan
bevolen lampen zijn de Philips A430, 2xA415 en B403. De
A430 komt pas eind 1926 op de markt en is door Philips
ontwikkeld om ongewenst zelfgenereren op de kortere gol
ven te verminderen.

Erres radio
De handelsmaatschappij R.S. Stokvis & Zn. te Rotterdam
verkoopt sinds het begin van de twintigste eeuw allerlei

Afbeelding 48 (053.51): Erres KY 103 (1929).
Afbeelding 49 (053.56): Erres KY 108 (1930).

Afbeelding 50 (053.59): Erres KY 113 (1931).

Afbeelding 51 (053.61): Erres KY 112 (1931).

(421,06): Ontvanger van Unigro te

Groningen, type F (1928).

technische artikelen. Zij heeft later vestigingen in Rotter
dam, Amsterdam en Groningen en start rond 1923 met de
verkoop van radio-onderdelen en radio's. De toestellen
worden betrokken van diverse fabrieken zoals de N.S.F. en
worden dan onder de handelsnaam ERRES RADIO ver
kocht. Zo vinden we in een prijscourant van eind 1926 toe
stellen met de type-aanduidingen Erres Detectofoon I t/m
V. Het Romeinse cijfer gaf hierbij het gebruikte aantal lam
pen aan. Deze toestellen zijn gebouwd met Engelse
Sterling onderdelen, maar de frontplaat bevat Nederlandse
teksten, de fabrikant is onbekend. Als dan de hechte
samenwerking met Van der Heem & Bloemsma ontstaat,
levert Stokvis nog uitsluitend radio's van deze fabrikant. In
1929 verschijnen de eerste wisselstroomtoestellen KY103
en KY104 (afbeelding 48). Aan het ontwerp van de kast is
weer veel aandacht besteed. Het stijlvolle ontwerp in strak
eikenhout is van de kunstenaar Otto van Tussenbroek. De
KY103 is een drielamps ontvanger en voorzien van de
nieuwe Philips-lampen E442, E415, B443 en 505. De wat
bredere KY104 is een vierlamper waarop ook een elektri
sche grammofoon kan worden aangesloten. De KY105 en
KY106 volgen eind 1930 en hebben eenknopsafstemming
en een 6 Watt eindlamp 0443. Zij zijn ruimer en luxueuzer
van constructie. Zo bezitten zij een verlichte trommelschaal en afgeschermde spoelen van Philips. Daarna komt
de revolutionaire KY107 op de markt, waarvan de fabri
kant overtuigd is dat deze de eerste wisselstroomontvanger met ingebouwde luidspreker is. Voor Nederland zou dit
waar kunnen zijn, hoewel de firma AKAH in Oude Pekela al
in 1927 een batterijontvanger met ingebouwde luidspre
ker fabriceert. De KY107 krijgt vanwege zijn ondiepe vorm
de naam 'Zanger aan de wand' Het toestel kan inderdaad
gemakkelijk op een boekenplank geplaatst worden. Het
succes wordt voortgezet met de KY108 in een minder
strakke kast en te herkennen aan twee ronde uitsparingen
in de zijpanelen (afbeelding49). Met de beursval in 1929 ein
digt het succesverhaal van Erres Radio. Nam de populari
teit in de jaren ervoor sterk toe, in 1931 vinden we zelfs in
Radio-Expres geen advertenties of vermeldingen op beur
zen meer over ERRES RADIO. Toch zijn er enkele nieuwe

typen verschenen: de KY109, 111, 112, 113 en 115
(afbeelding 50 en 51). De 109, 112 en 115 hebben hetzelfde
chassis, maar verschillen qua kast. De laatste bezit zelfs
een ingebouwde grammofoon. Het zijn de opvolgers van
de toestellen met eenknopsafstemming KY105 en 106.
Ook de 111 en 113 zijn elektrisch gelijk, maar de laatste
heeft een staande kast met ingebouwde luidspreker. Deze
drielampers zijn afgeleid van de KY108.

Reclame tijdens de crisisjaren
Dat reclame en het geld om reclame te kunnen voeren van
grote invloed zijn op de verkoopcijfers, blijkt als we Philips
en Erres vergelijken. Philips stopt niet met reclamemaken
maar bezuinigt op loonkosten. Zij blijft moderniseren om
de kwaliteit van haar producten in de toekomst te kunnen
waarborgen. Maar in 1931 vinden we van de Handelsonderneming R.S. Stokvis & Zonen geen advertenties
meer in de gangbare bladen. Het vermoeden bestaat, dat
van de laatste Erres types slechts enkele tientallen tot hon
derdtallen zijn gebouwd. Ze zijn ook bij radioverzamelaars
vrijwel onbekend, zoals de 112, die een met de hand
geschreven zeer laag chassis nummer bezitten. Het moet
in de fabriekshal in Den Haag rond die tijd erg stil zijn
geweest.
Philips heeft tussen 1930 en 1935 financiële belangen in
het bedrijf. Ir. P.F.S. Otten, directeur van Philips Radio, is lid
van de raad van commissarissen van Van der Heem. Of dit
een rol heeft gespeeld bij de prestaties van Van der Heem
rond 1931 is moeilijk te achterhalen. Philips zal vermoe
delijk wel veel invloed in de ontwerpkamer hebben gehad,
gezien de toepassing van-steeds meer Philips onderdelen
in de nieuwere ontwerpen. De nieuwe serie KY112 bandfilterontvangers heeft dan ook bijna hetzelfde schema als
de Philips 730A. Daarmee is Van der Heem gedegradeerd
van zelfstandige radiofabriek met eigen ontwerpen tot een
zogeheten set maker, een fabrikant van radio's op basis
van ontwerpen van een toeleverancier van onderdelen.
Het is de tactiek die Philips volgt om haar invloed op de
markt te vergroten.
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Over seintoestellen en een multinational

We kennen het bedrijf Philips nu als een multinational, een
wereldwijde organisatie met laboratoria, fabrieken en handelsorganisaties, die een enorm scala aan producten
maakt. Maar in 1923 maakte Philips slechts twee produc
ten, gloeilampen en radiolampen. De dan nog zelfstandige
N.S.F. had een veel gevarieerder productie met fietsen,
deurkozijnen en radio's tot complete zenders. Als Anton
Philips omstreeks 1925 besluit radio's te gaan maken, is
het overnemen van N.S.F. een goede optie. Maar voor het
zover is, gaan we ons eerst verdiepen in de woelige
omstandigheden waaronder deze radiofabriek groeide
tegen beter weten in. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat
de N.S.F. werd opgericht om producten te leveren aan de
moedermaatschappij Radio-Holland. Op 13 november
1918, twee dagen na het einde van de Eerste Wereld
oorlog, tekenen Radio-Holland, Marconi, de SAIT en de
N.S.F. een conceptverdrag, waarin Marconi 40% van het
aandelenkapitaal in handen krijgt in ruil voor het gebruik
van haar patenten. Dit betekende dat de N.S.F. voor
Nederland en Koloniën zelfstandig radioapparatuur mag
fabriceren en toepassen, ook op schepen. Ook de SAIT
wordt even later in het consortium opgenomen. Wij kun
nen ons dan meten met de grote mogendheden.
Bij N.S.F. in Hilversum zijn dan nog maar net de eerste
voorbereidingen getroffen om als producent voor RadioHolland aan de gang te gaan. De eerste bestellingen
komen snel binnen en men begint hard te werken aan een
aanzienlijk aantal ontvangers en vonkzenders voor de
moedermaatschappij. Er hangt zelfs een order van de
marine in de lucht, evenals een opdracht voor de fabricage
van weerstandsmeters en een voor snaargalvanometers
van professor Einthoven. Maar al direct daarna komt de
eerste tegenslag als de inrichting van een groot radiozendstation op het eiland Sint Maarten aan Telefunken wordt
gegund. Ondanks een order van de genie voor 130 vonk
zenders, een voor 1800 gegoten patrijspoorten van de
Holland-Amerika Lijn en een voor de modernisering van

het kuststation Scheveningen Radio, verzwakt de liquidi
teit van het jonge bedrijf snel. Om de investeringen in een
nieuwe fabriek en een kopergieterij te financieren, wordt
een obligatielening van ƒ 250.000,- afgesloten. Het boek
jaar 1919 sluit men af met een winstje van 40.000 gulden,
maar in 1920 is er weer een verlies. Dit ondanks enkele
leuke successen, zoals de oprichting van een zender op de
effectenbeurs in Amsterdam, waaruit het persbureau Vaz
Dias, het latere Algemeen Nederlands Persbureau, ANP,
voortkomt. Voortgang en ideeën genoeg, maar omzet en
winst blijven bedroevend.

1921
Het jaar 1921 begint slecht. Het naoorlogse optimisme is
geluwd en er is algehele malaise. De opdracht voor de
nieuwe vonkzender voor Scheveningen Radio wordt gean
nuleerd. De rest van het jaar houdt men zich vooral bezig
met de ontwikkeling van oliebranders ter vervanging van
kolengestookte installaties. Maar ook dat loopt uit op een
fiasco. Op 1 juli 1921 verhuist de fabriek naar een nieuw
complex aan de Larenseweg en in de herfst breekt er
zowaar een spontane staking uit onder de metaalbewer
kers. Het gaat om een loonsverlaging, voorgesteld door de
landelijke vakbeweging. En dat op een moment dat
Marconi ernstige twijfels heeft over het voortbestaan van
de fabriek. Een winstgevend project dient nu echt te wor
den gevonden, anders is het over en uit in het mooie
Gooise dorp.

1922
Het jaar 1922 begint moeizaam. Met een lening van vier
ton, verstrekt door Radio-Holland, komt men het jaar nog
door. Een voordeel is dat er nu tijd is om over de toekomst
van het nog kleine bedrijf na te denken. Er zijn ongeveer
75 medewerkers en iedereen zit in hetzelfde schuitje. Dat

Afbeelding 52b (004.08): Een latere uitvoering van

Afbeelding 52 (004.08): Eerste ontvanger van de N.S.F. voor amateurs, type 0-8 (1922).

de 0-8.

VE1.’1’
■

y

W-'!

E
RADIO-AMATEURS.
Mei het hierboven afgebeelde, eenvoudige toestel om wissel
stroom om te zetten in gelijkstroom, kunt ge voortaan rustig
thuis

ZELF UW ACCUs LADEN!
Afbeelding 56 (004.36): Het eerste succes voor de N.S.F. is de Philips

Afbeelding 58 (004.15): Het geschenk van de N.S.F. aan H.K.H. Prinses

acculader327 (1923).

Juliana, de W-l (1925).

schept een band. Slechts een klein lichtpuntje verschijnt:
de order voor drie onderzeebootzenders door de marine.
Deze klus is nog te omvangrijk voor de N.S.F.. Op 21
december 1921 stuurt Marconi ingenieur George William
White naar Nederland om te helpen. Met veel succes wor
den de onderzeebootzenders gebouwd. Omdat enkele
leden van de technische staf naar Duitsland zijn vertrok
ken, wordt White op 1 november in vaste dienst genomen
en benoemd tot hoofd van de ontwerpafdeling. Op dat
moment ontstaat het besef dat er mogelijk een toekomst
ligt bij een geheel nieuw soort afnemer, de radioamateur.
Aan de fabriekspoort is al een soort handeltje ontstaan in
zelfbouwschema's met de bijbehorende onderdelen.
Merkonderdelen waarvan N.S.F. het agentschap voor
Nederland heeft weten te verwerven zoals Dubilier con
densatoren, Federal laagfrequenttransformatoren, Amplion
en Guelard Ie Las luidsprekers en natuurlijk ook onderde
len van Marconi. Maar ook bosjes draad om zelf spoelen te
wikkelen en de Philipslampen D en E zijn populair. Een
eerste ontvanger voor amateurs ziet nu ook het licht. Dit
type 0-8 komt in 1922 op de markt (afbeelding 52).

Op 15 maart 1923 wordt een prijslijst uitgegeven en 5
maanden later zelfs een geïllustreerde catalogus met
daarin een hele serie radio-ontvangers voor luistervinken.
Want zo noemt men de amateurs. Moesten deze rond
1918 nog blij zijn als ze de morsetekens van Scheveningen
Haven konden ontcijferen, nu luisteren ze al enkele jaren
naar de concerten die Idzerda vanuit Den Haag uitzendt.
Er staat een tweetal omroepontvangers (O 41 en O 42) en
een versterker V 3 afgebeeld in de nieuwe catalogus (afbeel
ding 53). Eenvoudige frontplaat-toestelletjes zijn het nog,
maar het wordt een succes. Gerekend naar de maatstaven
van die tijd natuurlijk, want er worden naar schatting onge
veer 600 Radiovoxen en versterkers V 3 gebouwd.
Voor de succesvolle Radiovoxen vindt de N.S.F. nóg een
afnemer, de Handelmaatschappij R.S Stokvis & Zonen
met vestigingen in Rotterdam, Amsterdam en Groningen.
Deze bekende handelsonderneming heeft dan voor artike
len die onder eigen naam worden verkocht, de merknaam
ERRES ingevoerd. Het zijn de typen A t/m L. In november
1924 worden daaraan nog de typen ERRES I t/m IV toege
voegd. Deze laatste zijn geheel identiek aan de bovenge
noemde N.S.F. ontvangers.

1923 Reclame werkt
Om te verkopen dient men reclame te maken. De eerste
advertenties verschijnen in het nieuwe weekblad van de
NVVR Radio-Expres. Dit blad verschijnt voor het eerst in
februari 1923. Het blijft tot 1948 het meest gelezen radioblad van Nederland. Het verschaft ook actuele informatie
over wat er in de ether te beluisteren valt en wordt snel
populair onder radiobezitters. Het is in feite ons eerste
omroepblad geweest. Ook is het goedkoop, een halfjaar
abonnement kost maar f 2,-. De N.S.F. adverteert al in het
eerste nummer van Radio-Expres op de voorpagina met
een eenlamper, de O 20. Dit is de niet zo succesvolle voor
loper van de Radiovoxen, maar is zijn tijd ver vooruit. Bij
het ontwerp is al rekening gehouden met massaproductie.
Hoewel de O 20 maar voor de helft van de prijs van de late
re O 41 geleverd werd, kreeg hij niet het succes dat hij ver
diende.

Een nieuwe markt is echter aangeboord. Radio-Holland
wordt door dit succes wakker geschud en laat een aange
paste uitvoering van de Radiovox voor haar marconisten
ontwerpen. Dit type 0 34, dat direct de naam naaimachine
krijgt vanwege haar ronde vorm, krijgt een oplage van 350
stuks (afbeelding 54 en 55).

Andere successen in 1923
Philips plaatst in 1923 een anonieme advertentie in de
grote dagbladen met de vraag welke firma een goede
acculader kan construeren. Het bedrijf wil zich dan nog
niet op het pad van de instrumentmakerij begeven, een
vakgebied waartoe zo'n apparaat dan wordt gerekend. Het
produceert wel de benodigde lampen en wil de omzet
daarvan stimuleren. Bij de luisteraars is een grote behoef
te ontstaan thuis de gloeidraadaccu op te laden. Ook de

Afbeelding 53 (004.12): De succesvolle N.S.F. Radiovox II (ook als
Erres II in de handel) (1923).

Afbeelding 54 en 55 (004.14): Scheepsontvanger 0-34 voor Radio-Holland (1923).
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Afbeelding 57 (004.19): Tweelamps versterker W-8 (1925).

N.S.F. heeft plannen op dit gebied en fabrieksleider S.F.
Hullen schrijft spontaan een brief naar Philips. Het resul
taat is het 'theestoofje', de eerste Philips acculader, type
327 (afbeelding 56). Het aantrekkelijke uiterlijk zorgt mede
voor het grote succes. De productie loopt in de tienduizen
den. Het vormt een solide basis voor het bedrijf. Als de
N.S.F. haar product ook op de Duitse markt wil afzetten,
steekt Philips daar een stokje voor. Het is immers een
Philips gelijkrichter, in opdracht door de N.S.F. gemaakt.
Het radioamateurisme is een maatschappelijk verschijnsel
geworden. Anton beseft dat zijn firma voor een duidelijke
keuze staat. Voortgaan als fabrikant van vacuüm in glas of
zich begeven op het voor Philips nieuw terrein van metaal
bewerking, draadwikkelen en kunststoffen persen.

De N.S.F.-concerten populair
Door de grote vraag naar produkten voor de amateur stijgt
het aantal werknemers bij N.S.F. in 1924 naar 170. Er is op
het goede paard gewed. Dit ontgaat ook Anton Philips niet.
Hij ziet nu ook een toekomst voor de N.S.F. en treedt op 15
oktober 1923 toe tot de raad van commissarissen. Het
jaar 1924 is in veel opzichten een keerpunt geweest in de
geschiedenis van de radio en daarmee ook voor de N.S.F..
De wereldeconomie herstelt zich. Het verschijnsel radio
raakt ingeburgerd. Het is niet alleen meer de technische
freak die op zijn zolderkamertje met draadjes prutst. Nee,
het hele gezin, soms zelfs de hele straat, wil wel eens lui
steren naar de muziek of het laatste nieuws uit een schet
terende hoorn. Zeker in de wat afgelegen gebieden, waar
een ritje naar de stedelijke concertzaal een vermoeiende
en kostbare aangelegenheid is, ontstaan groepjes geïnte
resseerden. De heer Vogt, hoofd van de commerciële afde
ling van de N.S.F. noemt deze periode in zijn boek 'Spanne
en Spanningen' wel het scharnier dat in zijn hang draait.
Voor de N.S.F. de goede kant op, wel te verstaan.
Overal in den lande ontstaan kleine fabriekjes om aan de
toegenomen vraag te voldoen. Het doel is luisteren zonder
knutselen. Maar om te kunnen luisteren zijn uitzendingen
noodzakelijk. Die zijn er nog niet veel. Alleen op de don-

derdagavond heeft Idzerda vanuit Den Haag zijn muziekuitzendingen. Een nieuwsdienst zoals we die nu kennen is
er nog niet, ook niet in de ons omringende landen. Men
denkt dan alleen nog maar in termen van beursberichten
zoals bij Vaz Dias het geval is, maar dat raakt het volk niet
zo. Er ligt een gapend gat en dat heet radio-omroep. Een
woord dat voordien niet bestond.
De regering voelt de situatie aan en verspreidt een merk
waardige oproep: "Het voornemen bestaat om dagelijks
tussen 7 en 10 uur n.m. en des zondags van 3 tot 5 uur n.m.,
na verkregen machtiging van de Minister van Waterstaat,
de gelegenheid te geven voor het rondzenden van mede
delingen aan allen, zogenaamde 'broadcasting', waaron
der wordt verstaan het verspreiden van mededelingen van
woord- en tooninhoud van ontspannende, leerzame, poli
tieke, ethische en religieuze aard, bestemd voor allen die
daarnaar wensen te luisteren." 23 Kandidaten melden zich
voor een zendmachtiging. De regering haalt daarop bak
zeil, want zoveel zenders kan zij niet toelaten. Bovendien
hebben sommige fabrikanten al zenders om hun produc
ten te beproeven. De N.S.F. wil bij de eersten behoren,
anders kan het wel eens te laat zijn. Een plan wordt
gesmeed en ingenieur White zoekt snel wat onderdelen bij
elkaar. Alleen de kostbare zendlampen zijn niet aanwezig,
maar een onbekende gulle gever (Philips?) zorgt daarvoor.
En als dan de heer P. Middelraad, die als fabrikant in
IJmuiden al enige jaren de zender PCMM heeft, zijn zend
tijd beschikbaar stelt, kan de eerste proefuitzending vanuit
Hilversum plaatsvinden. Die heeft plaats op zaterdag
avond 21 juli 1924 op een golflengte van 1040 meter en
met een vermogen van 500 Watt. Deze uitzending is een
groot succes en meer volgen. De luisteraars wordt verzocht
om commentaar te geven en dat blijkt hartverwarmend. Er
volgt nog een lange weg vol voetangels en klemmen alvo
rens Nederlands eerste publieke omroepzender, de
Hilversumsche Draadlooze Omroep HDO een feit is. Ook
ontstaat er nu een afvalrace tussen de HDO en de andere
Nederlandse zenders, waarvan die van Idzerda als laatste
op 15 september 1924 verdwijnt. Philips blijft helpen,
want de N.S.F. is nog niet bij machte de benodigde zend-

De controlekamer in de N.S.F.-fabriek in 1925. Zichtbaar zijn de W-l, W-8,0-34 en M3.
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masten te betalen. Deze worden door Eindhoven geschon
ken, maar een tegenprestatie ligt in het verschiet. De N.V.
Philips Gloeilampenfabrieken neemt even later alle aande
len van Radio-Holland over. De reders waren de verliezen
van de laatste zes jaar beu.
In korte tijd melden zich nu steeds meer gegadigden uit
politieke en religieuze hoek om zendtijd te claimen bij wat
dan de Nationale Omroep genoemd wordt. Dit is de tijd van
het ontstaan van ons zo ingewikkelde omroepbestel met
als eerste deelnemers de ANRO (later AVRO), KRO, VARA,
NCRV en VPRO.

De VARA-ontvanger
De Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs V.A.R.A werd
op 1 november 1925 in het Amsterdamse café Parkzicht
opgericht. De vereniging stelt zich tot doel: "de belangstel
ling op te wekken voor de radiotelefonie en telegrafie bij de
arbeiders" en zij trachtte deze doeleinden te bereiken door
"het op goedkoope en gemakkelijke wijze door hare leden
doen verkrijgen van apparaten en onderdeelen." Na het
uitschrijven van een wedstrijd voor een goed ontwerp voor
zelfbouw wijst het bestuur van de V.A.R.A. de N.S.F. aan als
leverancier. Bijzonder is dat deze vereniging hiermee een
trend zet welke enkele jaren later door andere omroepver
enigingen met groot succes wordt gevolgd. Namen als
A.V.R.O. Kassandra, de Kabouter-schema's (K.R.O.), Varadyne en Varaband worden dan een begrip. Maar zoals
meer bij een koploper, was het succes van het Vara-toestel
niet groot. De oorzaak hiervan moet niet gezocht worden in
de techniek of het idee zelf, maar in de wijze waarop het
werd aangeboden. Het toestel kocht men namelijk via een
afbetalingssysteem indien men lid werd van de V.A.R.A. Dit
lidmaatschap kon men aangaan voor de prijs van 2,50 gul
den per jaar. De prijs van het complete toestel bedroeg
f 55,-. Om de leden tegemoet te komen, kon men bij de
bestelling in juni een aanbetaling doen van f 5,- en vervol
gens elke maand f 5,- overmaken. Het toestel zou dan in
september worden geleverd, ruim voor de aanvang van het
winterseizoen. Het toestel, waarvan er naar schatting

slechts enkele honderden zijn gemaakt, zat technisch
gesproken goed in elkaar, maar een groot verkoopsucces
was het niet (afbeelding 59).

1925
Nu er een zender is zal de verkoop wel aantrekken, zal
men in Hilversum hebben gedacht. Voor het jaar 1925 zet
White daarom een nieuwe serie ontvangers op de band.
Dit worden de W 1 t/m W 12, gemakkelijk te bedienen van
wege het schuin oplopende frontpaneel (afbeelding 57). De
kasten zijn ruimer en luxer van uitvoering. Echte meubel
stukken die in de huiskamer mogen staan, ze stralen wel
stand uit. Het topmodel wordt de W 1 in een ruime maho
niehouten kast met deurtjes en bijgenaamd de Rolls
Royce. De vier lampen zitten nog op het front, maar alle
spoelen zijn in het inwendige geplaatst. Veranderen van
afstemming en terugkoppeling gaat door middel van het
steken van pennen in een rij stopcontacten. Een luxe uit
voering wordt aan Prinses Juliana aangeboden en tijdens
de demonstratie door directeur Dubois toont Koningin
Wilhelmina zich zeer enthousiast (afbeelding 58). Het is voor
het eerst sinds de expositie in de Haagse dierentuin in
1918 dat zij weer een radio hoort spelen. Het apparaat
speelt al gedeeltelijk op het lichtnet via de ingebouwde
acculader 327. Een goede reclamestunt, maar het heeft
allemaal nog weinig invloed. Het aantal verkochte toestel
len blijft in 1925 echter nog ver onder de verwachtingen.

1926 De nieuwe serie
Ondanks alle inspanning eindigt het jaar 1925 toch weer
met een zwaar verlies. In maart polst president-commissaris D. Hudig van de N.S.F. Anton Philips over een mogelijke
overname. Ook de aandeelhouders blijken het daarmee
eens te zijn. Zelfs een jonge firma, de Nederlandse Radio
Werken (N.R.W.) in Doorn, wil meedoen. Maar als Anton
dan voorstelt dat dit bedrijfje uitsluitend voor Philips mag
produceren, haakt het af. Nadat de overeenkomst over de
licenties tussen N.S.F. en Marconi is gewijzigd en de ande-

Afbeelding 59 (004.42): De VARA-ontvanger, het resultaat van een

Afbeelding 60 (004.23):" Dit is 1M1", de M3 wordt een succes in 1926.

ontwerpwedstrijd (1926).

Afbeelding 61 (004.24): De moeilijk te bedienen V4 mist de boot in 1927.

Afbeelding 62 (004.25): De variometer-ontvanger M4 (1927).

re aandeelhouders zijn uitgekocht, neemt Philips op 27 juli
1926 de N.S.F. over.
Ondertussen probeert de ontwerpafdeling van de N.S.F.
een nieuwe serie radio’s voor een steeds meer eisend
publiek te ontwikkelen. Dat is technisch gezien niet zo
gemakkelijk. Want wil men meer geluid of verder afgele
gen stations ontvangen, dan heeft men meer hoogfre
quentversterking nodig. Maar de hoogfrequent-versterkerlamp wordt onstabiel bij meer versterking. De lamp moet
geneutrodyniseerd worden, een technisch foefje om de
condensatorwerking van de lamp teniet te doen. Er moe
ten dus betere lampen komen. In Eindhoven wordt daar
aan begonnen. Te laat voor White, die daarom een nieuwe
serie ontvangers ontwerpt op het oude concept van de
Radiovox I en versterker V3. Deze M3 heeft echter een
aantrekkelijk uiterlijk en een matige prijs en slaat redelijk
goed aan bij het publiek (afbeelding 60).
White heeft samen met zijn assistent Vink weer een super
model in gedachte. De W 1, het toestel waarover Wilhelmina
zo lovend was, wordt omgetoverd in de 4-lamps V4. De
mahoniehouten kast lijkt op het Koninginnetoestel, de
lampen zijn nu ingebouwd. De stekers zijn verdwenen en
alles wordt met draaischakelaars bediend. Er zitten 13
knoppen op het front. De diverse spanningen kunnen op
een metertje worden afgelezen. De V4 bevat nu wel een
trap hoogfrequentversterking zonder neutrodynisering,
door toepassing van de voor dit doel door Philips ontwik
kelde hoogfrequenttriode A435. Wie dicht bij het vuur zit...
Het apparaat schiet echter het doel voorbij. De gebruiker
moet technisch geschoold zijn om het te bedienen. Het
bevat immers 13 knoppen. Ook de veel te hoge prijs van
f 590,- voor dit luxe model heeft er toe bijgedragen dat er
nauwelijks 200 van zijn gemaakt (afbeelding 61).
Om door te dringen tot de gewone luisteraars is een simpel
te bedienen toestel met goede prestaties vereist. De ont
werpers realiseren zich dat. De nieuwe 4-lamper M 4 wordt
al op 2 oktober op de I.R.T.A. in Amsterdam getoond (afbeel
ding 62). Deze M 4 is de eerste ontvanger waar de N.S.F.
echt succes mee boekt. Misschien heeft de komst van
Anton Philips in de raad effect. Het aantal bedienings-

knoppen is drastisch gereduceerd en het ideaal van eenknopsafstemming is bijna bereikt. De frontplaat is nu
gemaakt van aluminium, een modern materiaal voor die
tijd. Het dient vooral om het handeffect, een lastig verstemmingsverschijnsel dat optreedt als de gebruiker het
toestel bedient, naar de achtergrond te dringen. Ook de
kast is nu aangepast om haar in grote aantallen te kunnen
maken en bepaalt nog vele jaren het uiterlijk van een
N.S.F.. Deze M 4, waarvan er ten minste 2000 zijn
gemaakt, opent nu de weg naar het laatste grote succes
van het bedrijf, de N.S.F. 4.

1927
Om het verhaal over N.S.F. compleet te maken, moeten we
nog 4 minder bekende toestellen bespreken. Allereerst twee
ontvangers voor Nederlands Indië, de I 3 en de 14a (afbeelding
63). De eerste is eigenlijk een M3, maar nu met ingebouwde
honigraatspoelen. De tweede is een professioneel ogende
4-lamper waarover weinig bekend is, maar zeker voor kortegolfontvangst was bedoeld. In Indië kan men immers vanaf
1928 de PHOHI ontvangen op ongeveer 31 meter.
Een derde ontwerp, de Sonidole, is nooit in productie geno
men maar was waarschijnlijk ook een kortegolfontvanger
voor de tropen. Uiterlijk lijkt het toestel op de Philips 2501
afbeelding 64). En dan nog de N.S.F. 5.
Als men in Eindhoven eind 1926 voorbereidingen treft om
een radio op de markt te brengen, valt de keuze pas laat
op een ontwerp van het Natuurkundig Laboratorium, geba
seerd op de nieuwe hoogfrequent tetrode A442. Tijdens de
voorbereidingen van het model 2501 van Philips, dat eind
1927 op de markt verschijnt, denkt men nog aan een 5lamps uitvoering met raamantenne en trioden. Op dat
moment een populair ontvangertype in België en Frankrijk.
White is daarmee al ver gevorderd, maar het ontwerp
wordt afgewezen door Eindhoven. N.S.F. besluit daarop
toch een raamontvanger als topmodel te lanceren. Deze
N.S.F. 5, een karaktervolle rechtuitontvanger met twee
kringen hoogfrequentversterking, waarin op het laatste
moment ook twee A442’s worden gebruikt, mist haar doel.

Afbeelding 63 (004.30): De kortegolfontvanger I 4a voor Nederlands Indië
(1927).
Afbeelding 64 (004.27): Deze Sonidole kortegolfontvanger is nooit in
produktie geweest (1927).

Afbeelding 65 (004.31): De vijf la m ps raamontvanger N.S.F. 5 (1927).
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Het toestel wordt te duur en moet concurreren met een
veel beter concept van Philips, de 2511. Deze wisselstroomontvanger heeft het voordeel een echte eenknopper te zijn en is tot op heden een modern toestel te noe
men. Van de batterijontvanger N.S.F. 5 zijn er in 1927
hooguit 1000 gemaakt (afbeelding 65).

1928: Het wisselstroomtijdperk gaat van start
De nieuwe hoogfrequenttetrode A442 van Philips veroor
zaakt een omwenteling in de hoogfrequenttechniek.
Hoewel de toevoeging van een schermrooster aan de triode al in 1925 werd voorgesteld door Schottky en Huil, is
marktleider Philips een der eerste die de lamp in productie
neemt. De hoge versterkingsfactor van 280 maakte het in
een klap overbodig met lange antennes te werken. De
A435 in de V4 heeft immers maar een versterking van 35,
op dat moment het maximum voor een triode. Bovendien
laat een triode door haar inwendige condensatorwerking
gemakkelijk de piep- en giltonen van een genererende
detectorlamp terugvloeien naar de antenne. De radio is
dan een zender en produceert een giltoon in de ontvanger
van de buren. Door het scherm kunnen de storingen niet
meer doorgegeven worden. Het toestel wordt stabieler en
gevoeliger en voldoet aan de eisen van de tijd. De mexicaanse hond is naar zijn hok verwezen.
Een tweede verbetering die de ontwerpers in de schoot
geworpen krijgen is de door Philips uitgevonden pentodeeindlamp. Deze door Tellegen ontwikkelde vijfelektrodenlamp bezit nóg een rooster, nu tussen het scherm en de
anode. Het vangt de elektronen op die rond de anode zijn
blijven hangen en daar de werking belemmeren, iets dat
vooral bij een eindlamp een rol speelt. Dit keer- of remrooster stuwt de secundaire emissie-electronen terug naar
de anode. Hiermee wordt het optreden van 'negatieve
weerstand', een dalende anodestroom bij toenemende
anodespanning zoals bij een tetrode optreedt, voorkomen.
De eerste pentode-eindlamp van Philips, de B443, komt
midden 1927 op de markt en maakt alle triode-eindlampen ouderwets. Het vermogen naar de luidspreker stijgt

van 0,5 Watt naar 1,35 Watt. Dat is voldoende voor een
grote kamer.
Op de derde en niet de laatste plaats, verschijnt in 1927
de met wisselstroom gevoede radiolamp. Deze al lang
gekoesterde wens om het geklungel met accu's en batte
rijen overbodig te maken, wordt ook weer door Philips als
een der eerste in vervulling gebracht bij de introductie van
de wisselstroomlampen 0142, F215 en D143. Ze hebben
een dikkere gloeidraad die op een lagere (wissel)spanning
brandt. Hierdoor blijft de invloed van de 50 Hertz wisselstroomcomponent beperkt en veroorzaakt de gloeidraad
geen bromtoon. Met deze nieuwe lampen is het mogelijk
het toestel direct op het lichtnet aan te sluiten. De wisselstroomontvanger wordt met open armen ontvangen.

1927 -1931: De N.S.F. 4
Ook tijdens het succes van de M 4 zat de N.S.F. niet stil.
Bovengenoemde nieuwe lampen geven kansen voor nieuwe
ontwerpen. Omdat Philips samen met White de 2501 voor
bereidt, mag een nieuw toestel van de N.S.F. de toekomst
van dit troetelkindje niet beïnvloeden. Toch krijgt White in
mei 1927 toestemming zijn M 4 te verbeteren. Bol en
Posthumus van het Natuurkundig Laboratorium reizen
elke twee weken naar Hilversum om de voortgang te
bespreken. De eerste uitvoering van de N.S.F. 4 gedoopte
vierlamper is nog een batterijontvanger en wordt in sep
tember 1927 in het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam
getoond. Al snel volgt een half-wisselstroomuitvoering, met
de reeds genoemde Philips wisselstroomlampen. Het toe
stel bevat hiervoor een ingebouwde gloeistroomtransformator, terwijl de hoogspanning van het dan zo populaire
Philips plaatstroomapparaat 372 afgenomen wordt. Tot
eind 1928 zijn ongeveer 12.000 toestellen gebouwd.
Daarmee is de N.S.F. de grootste radiofabriek van ons land
geworden. Het geduld is beloond, er worden hallen bijgezet
en het personeelsbestand groeit van 340 in 1927 naar
1100 in januari 1928 en naar 1600 op 1 januari 1929.
Niet vergeten mag worden dat de N.S.F. ook de productie
van de Philips 2501 dan ter hand heeft genomen. De

Afbeelding 66 (004.34): De N.S.F. 4 haalt een
produktieserie van 35.000 toestellen in de

periode 1927 -1931.

Afbeelding 67 (004.34): De N.S.F. exporteert onder de naam Aristona naar

Afbeelding 68 (004.35): De laatste door de N.S.F. ontwikkelde huiskamer-

België. De kast van deze luxe combinatie is daar gemaakt (1930).

radio is de Hilversum-3 uit 1931.

N.S.F. 4 bewijst geen eendagsvlieg te zijn. Eind 1928 wordt
het chassis gemaakt van aluminium en worden de nieuwe
wisselstroomlampen E442 en E415 toegepast, waarmee
een algeheel wisselstroomtoestel ontstaat. Halverwege
1931 zijn er 33.000 toestellen gebouwd (afbeelding 66).
N.S.F. exporteert dan onder de naam Aristona onder meer
naar België (afbeelding 67).

1931 De laatste N.S.F.
In 1930 staan de zaken bij de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek in Hilversum er minder vrolijk voor. Na
vier jaren van groei en bloei moet de productie aanzienlijk
afgeremd worden. De belangrijkste oorzaak van deze plot
selinge terugval in de productie van omroepontvangers is
de algehele recessie na de beurskrach in New York in
1929. Maar voor de N.S.F. speelt nog een andere factor
een rol. Na de overname van het aandelenpakket door
Philips brokkelt de zeggenschap over de eigen productie
bij de N.S.F. geleidelijk af. In 1927 heeft de heer Boosman
de leiding van het ontwikkelingslaboratorium al van Ir.
White overgenomen om hem te ontlasten. Nieuwe ingeni
eurs als Bouwman en Roorda zijn aangenomen om zen
ders te ontwikkelen en White concentreert zich geheel op
de ontvangers N.S.F. 4 en 5. Dit alles gebeurt onder druk
van Eindhoven, waar Ir. Frans Otten de leiding heeft. Als
deze in 1928 in Eindhoven een eigen radiofabriek opricht
voor de productie van de 2511 en de 2514, hangt het
zwaard van Damocles boven de fabriek in Het Gooi. In
Eindhoven wordt met behulp van het Natuurkundig
Laboratorium de nieuwe fabriek draaiende gehouden. Het
voorbereiden van de massafabricage vergt echter een
andere kennis dan nodig voor wetenschappelijk onder
zoek. De nieuwe situatie, waarbij de ontwerpafdelingen
van Hilversum en Eindhoven elkaar de loef proberen af te
steken, wordt door de leiding in Eindhoven als ongewenst
beschouwd. Dit resulteert in een herverdelen van de taken.

Op vrijdag 20 juni 1930 heeft op het kantoor van de N.S.F.
een vertro uwe lijke bespreking plaats. Na analyse van de

resultaten van de N.S.F. over de eerste 5 maanden van
1930, wordt bepaald dat een voortzetting van de verkoop
organisatie van de N.S.F. niet lonend wordt geacht.
Als oorzaak noemt men de hoge prijs van de N.S.F. 4, ter
wijl dit toestel technisch achterloopt bij andere toestellen
in dezelfde prijsklasse. Verder spelen de hoge verkoop- en
reclamekosten een grote rol bij de te lage omzet. Ook de
lage prijzen van Duitse importtoestellen worden genoemd,
alsmede de ontwikkeling van een Philips-ontvanger van
125 gulden, de 2534. De heren uit Eindhoven stellen voor
de verkooporganisatie op te heffen en over te brengen
naar Eindhoven en op provisiebasis in handen te stellen
van de N.V. Philips Radio tegen een commissie van 15%.
In het verslag van deze vergadering wordt ook een nieuwe
ontvanger genoemd, de Hilversum-3 (afbeelding 68). Deze
drielamper is dan in een serie van 8000 stuks in voorbe
reiding. De vergadering beslist terstond om daar 3000 van
te maken. De Hilversum-3 is een concurrent van de nieuwe
Philips drielampsontvangers 2531 (f 195,-) en 2534
(f 125,-) maar moet nu door de verkooporganisatie van
Philips worden verkocht. Achteraf blijken van beide drielampers van Philips respectievelijk 80.000 en 61.000
stuks te worden verkocht, terwijl het bij de Hilversum-3
waarschijnlijk bij 3000 stuks is gebleven. We moeten de
oorzaak voor dit tegenvallende resultaat natuurlijk zoeken
bij de verkooporganisatie. Met de toestellen van Philips
wordt druk geadverteerd maar over de Hilversum-3 vinden
we weinig of geen advertenties. De prijs van f 165,- is niet
hoog voor een toestel met drie lampen, netjes ingebouwd
in een massief houten kastje van Slavonisch eikenhout.
Via oude dealers van de N.S.F. vinden de laatste N.S.F.'s
waarschijnlijk hun weg naar N.S.F.-liefhebbers.

Ir. G.W. White
De naam van ingenieur George William White is hierboven
enkele malen genoemd. George gaat in de Nederlandse
radiohistorie een speciale rol vervullen, wanneer hij in
1921 door zijn werkgever Marconi aan de N.S.F. wordt uit
geleend. Zijn opdracht is het ontwerpen en bouwen van

Afbeelding 69: Ir. George William White op weg naar een nieuwe creatie (+/• 1923).
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drie zenders en ontvangers voor Nederlandse onderzeebo
ten. Hiertoe heeft de N.S.F. van de Marine een opdracht
gekregen, maar veel ervaring met lampzenders heeft dit
Hilversumse bedrijf dan nog niet. White valt erg in de
smaak en in november 1922 treedt hij als hoofd van de
•ontwerpafdeling in vaste dienst bij de N.S.F. Hij kan gezien
worden als de initiator voor alle ontwerpen tussen 1923 en
1930. Op de foto zien we dat hij de praktijk niet schuwde
(afbeelding 69).
Maar de invloed die Philips binnen de N.S.F. krijgt, wordt
hem te groot en hij gaat rond 1930 terug naar Marconi. Hij
mag gezien worden als een der grootste pioniers in
Nederland.

Andere ontwerpers, zoals J. Bouwman en Ir. H. van Lis wor
den overgeplaatst naar Eindhoven. Op 31 december 1930
verlaat ook directeur Giesen het bedrijf. Hij was al voorge
gaan door mededirecteur A. Dubois, zodat J. Gieskes als
enige directeur overblijft. Het ontwerplaboratorium van
N.S.F. gaat zich dan met heel andere, maar niet minder
belangrijke zaken bezighouden zoals het ontwikkelen van
zenders, ontvangers en andere installaties voor de P. en T.,
luchtvaart en scheepvaart. De meubelfabriek van de N.S.F.
gaat door met het maken van door de N.S.F. ontworpen
kasten voor ontvangers van Philips. Zo heeft de N.S.F. H5
een kast uit Hilversum en het chassis van de Philips 720A.

11

Philips in radio

Omdat de naam Philips onlosmakelijk verbonden is
geraakt met de gehele ontwikkelingsgeschiedenis van de
radio in Nederland, zou een totale beschrijving van de acti
viteiten van dit bedrijf hier op zijn plaats zijn. Over Philips is
echter al veel geschreven en we zouden slechts in herha
ling vallen. De schrijver heeft daarom gekozen voor een
andere benadering. De naam Philips wordt in dit boek
genoemd op die plaatsen waar Philips een directe invloed
heeft op de gebeurtenissen die worden beschreven. We
bekijken Philips dus door de ogen van de afnemer en de
concurrent. Voor een zuivere beeldvorming zullen we, door
het beschrijven van enkele bekende Philips radioproducten uit de periode tot 1931, hieronder toch een beeld pro
beren te schetsen van de werkwijze waarmee het deze
snelgroeiende multinational lukt om de marktleider in
Nederland te worden.
De N.V. Philips Radio, dochter van de N.V. Philips' Gloei
lampenfabrieken in Eindhoven, besluit pas laat ontvangers
te maken. Zij heeft door deze beslissing uit te stellen een
snelle en gezonde start kunnen maken. Tot de komst van
de wisselstroomlampen waren de omstandigheden voor
zo'n avontuur hachelijk. We hebben dat al in het verhaal
over de N.S.F. kunnen lezen. En door deze N.S.F., dan
Nederlands grootste firma op dit gebied, over te nemen
kan zij gemakkelijk deze nieuwe wereld binnentreden. We
hebben al gezien dat de beslissing om in radioland te gaan
opereren al eerder is genomen. De aanleiding daartoe zal
vooral het succes van de acculader geweest zijn, aanvan
kelijk bedoeld om de omzet van acculaadlampen te ver
groten maar later zelf een kassucces van de eerste orde.
In Eindhoven is tijdens de Eerste Wereldoorlog al het besef
ontstaan dat het zinvol is enkele belangrijke grondstoffen
als argongas en glas zelf te maken. Zo ontstaan in 1919
ook een golfkartonfabriek voor de eigen verpakkingen en
wordt in 1920 50% van het kapitaal verworven bij The
Vitrite Works in Middelburg, de voornaamste leverancier
van de messing lampvoeten. Deze trend zet zich voort bij

de radiolampenfabriek als in 1925 een eigen bakelietfabriek wordt geopend. Deze persbare kunststof wordt meer
en meer toegepast in voorwerpen waarbij isolatie en grote
series een rol spelen, zoals bij netschakelaars en stekers.
Het is een thermoharder die in een matrijs bij hoge tempe
ratuur in bijna iedere vorm kan worden gebracht.
Bovendien kunnen metalen onderdelen worden ingeperst,
zoals stekerpennen in een lampvoet. Deze combinatie is
ideaal voor de nieuwe Miniwatt-lampen. Philips noemt
haar eigen bruine bakelietproduct Philite.
Een der eerste producten uit de Philitefabriek is de montageplaat voor de lampen in de acculader 327. Al snel volgt
dan een reeks andere toepassingen, zoals de schalen van
de Philips schaalluidsprekers in 1926, de bovenplaat van
het plaatstroomapparaat 372 en de zijplaten in de eerste
ontvanger 2501 (1927).

Typenummering bij Philips
Eerst een korte beschrijving van de methode die Philips tot
in de jaren dertig hanteert om haar produkten aan te dui
den. Gerard Philips kiest voor het aanduiden van het type
van zijn gloeilampen een volgnummer. Vanaf de eerste
gloeilamp uit 1891, die het nummer 1 moet hebben
gehad, tot ver in de jaren dertig houdt dit systeem stand.
Wanneer in 1919 de eerste Philips radiolampen op de
markt verschijnen, gebruikt men voor de aanduiding een
hoofdletter. Na de introductie van de nieuwe serie Miniwattlampen kiest men voor een andere type-aanduiding, een
waarmee de funktie van de lamp kan worden aangeduid.
De eerste Miniwatt-lamp in 1924 is de A310. De A geeft de
gloeistroom aan (kleiner dan 100 mA), de 3 de gloeispanning in Volt en de 10 is de versterkingsfactor. Alle andere
nieuwe producten bleven echter onder het gevestigde regi
me vallen. Zo ontstaat een verwarrende situatie waarin
gloeilampen, maar ook acculaders en gelijkrichtlampen
een volgnummer krijgen, waaruit niet is af te leiden om

Afbeelding 70: De Philips schaalluidsprekertype 2007 (1927).

welk product het gaat. De acculader krijgt in 1923 de
typeaanduiding 327 en is dan voorzien van de gelijkrichtlamp 328 en de weerstandlamp 329. Het plaatstroomapparaat 372 uit 1926 werkt met de gelijkrichter 373. Het
systeem is niet meer te handhaven. Bij de oprichting van
Philips Radio in 1926 besluit men dan ook om de diverse
productgroepen een eigen groepsaanduiding te geven. Zo
ontstaan dan onder meer de groepen 1000 - 1700 voor
gelijkrichters, 2000 - 2400 voor luidsprekers en 2400 2700 voor ontvangtoestellen. Na 1932 laat men dit sys
teem weer los voor o.a. de ontvangers.

Schaalluidsprekers
Het eerstvolgende product dat Philips na de acculader op
de markt brengt is een luidspreker. Deze zogeheten
schaalluidspreker type 2002 heeft een Philite schaal met
een diameter van 40 cm met daarbinnen een kleinere die
de conus afdekt en het geluid verspreidt. Aan de grootste
schaal is een metalen frame met daaronder een driekante
bakelieten voet gemonteerd. De conus wordt aangedreven
door een elektromagnetisch luidsprekersysteem (kortweg
magneetsysteem genoemd) waarvan de spoel een Ohmse
weerstand van 1.500 a 2.000 Ohm heeft. Direct hierop
volgt de 2003. Aan de achterzijde ziet dit type er geheel
anders uit. De voet van deze luidspreker is nu van gietijzer
en glanzend zwart gelakt en heeft een drie-aderig snoer
met een schakelaar in de steker. Hierdoor is het mogelijk
drie verschillende impedanties te kiezen, 500, 1000 en
1500 Ohm. De luidsprekerspoel heeft daartoe een extra
aftakking. Het doel is de verstaanbaarheid van het gespro
ken woord of het timbre van de muziek te regelen. De
typen 2004 en 2005 zijn elektrisch gezien identiek aan
hun voorgangers, maar hebben aluminium schalen in
plaats van Philite. De diameter is teruggebracht tot 35 cm.
Deze luidsprekers verschijnen in 1927 samen met de
typen 2014 en 2015 die weer Philite-schalen hebben. In
1928 verschijnen goedkopere versies van bovengenoem
de dubbele schaalluidsprekers, de 2016 en 2017. Hierbij
is de conus gemonteerd in een 7 hoekige bakelieten rand,

terwijl de veelkleurig papieren conus in een punt naar
voren steekt en dus kwetsbaar is. Met behulp van een uit
klapbare steun aan de achterzijde kunnen deze zowel
neergezet als opgehangen worden. In zijn prijsklasse is dit
31 cm hoge luidsprekertje onovertroffen. In de volksmond
wordt deze luidspreker het 'Chinese hoedje’ genoemd, ter
wijl de Franstalige catalogi spreken over de 'Bijou.' Dit
model wordt in 1929 ook geleverd met een matzwarte
rand en muisgrijze conus onder de nummers 2026 en
2027.
In 1928 maakt Philips een opvolger voor de types 2002 tot
en met 2015. De diameter van de buitenschaal is nu ver
groot naar 45 cm en de achterzijde is voorzien van een
enigszins bolvormig, met zwarte stof bekleed metalen
rooster. Dit type, de 2007, wordt in vele bonte kleurstellin
gen geproduceerd en is in de latere series soms voorzien
van goudkleurige spetters. Het product is erg populair. Er zijn
serienummers tot over de 240.000 bekend (afbeelding 70).

Het roggebroodje
Ter gelegenheid van het in dienst nemen van de tiendui
zendste werknemer houdt Anton Philips op 31 oktober
1927 voor de microfoon van de Philipszender een rede die
ook door Hilversum wordt uitgezonden. Uit zijn rede blijkt
dat 40 percent van het personeel dan al bij Philips Radio
werkt. Deze 4000 arbeiders zijn echter niet allemaal
betrokken bij de montage van radio's. Dit nieuwe product,
de 2501, wordt immers in Hilversum bij de N.S.F. gemon
teerd. Of deze medewerkers in de berekening zijn meege
nomen is onbekend. De meesten waren te vinden in de
Radiolampen- en de Apparatenfabriek in Eindhoven, na
1926 samen de N.V. Philips Radio vormend.
De Radiolampenfabriek is in 1924 ontstaan uit activiteiten
welke voordien in de Gloeilampenfabriek plaats vonden.
Na de succesvolle introductie van de Miniwatt radiolamp
wordt de productie hiervan voortgezet in een fabriek aan
de Emmasingel. In 1927 was deze fabriek al de grootste
producent van radiolampen in Europa. De Apparatenfabriek
ontstaat als Philips start met het bouwen van apparaten.
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Afbeelding 71 (295.02): De eerste Philips radio, de 2502, komt eind 1927 op de markt.

Als eerste de acculader 327, snel daarna het plaatspanningsapparaat 372 en andere gelijkrichters (366, 450 en
502) en de bekende schaalluidsprekers. Het idee een
complete radio-ontvanger te bouwen moet al vroeg zijn
ontstaan. Maar Anton voert een behoedzaam beleid en
stort zich pas in een nieuw avontuur als het vorige is
geslaagd. En daarin past een geruisloze overname van de
N.S.F., dan Nederlands grootste radiofabriek. Op 28 sep
tember 1926 is het zover. In de verslagen van de 'apparatenbesprekingen' van de N.V. Philips Radio die daarop vol
gen, kunnen we lezen hoe de eerste Philips radio, de 2501
tot stand komt.

Ontwerp van het eerste radio-apparaat van Philips
Zeven hoge heren van het Natuurkundig Laboratorium, de
Proeffabriek en de Apparatenfabriek hebben midden
1926 een bespreking over in de toekomst eventueel te
maken apparaten. Men praat over A, B en C apparaten (dit
zijn batterijvervangers, ze vervangen achtereenvolgens de
gloeistroomaccu, de annodebattenj en de negatieve roosterbatterij) en over ontvangapparaten die direct op het
lichtnet kunnen worden aangesloten. Afgesproken wordt
dat Numans aan het radio-ontvanggedeelte zal meewer
ken, terwijl de heer Bol de diverse gedeelten (ontvanger,
versterker en voeding) in zijn werkplaats in elkaar zal zet
ten. In de periode tussen eind september 1926 en 16 sep
tember 1927 zal een immense hoeveelheid onderzoek en
werk worden verricht. We kunnen ons dit nu moeilijk voor
stellen, maar deze eerste Philips radio heeft duizend gezich
ten gehad. Een vastomlijnd ontwerp heeft men immers nog
niet. In de ontwerpfase komen bovendien steeds nieuwe
produkten in beeld, zoals betere radiolampen.
Al direct de volgende dag wordt het onderwerp radio verder
besproken. Numans stelt voor het apparaat in drie losse
delen te maken, een hoogfrequent gedeelte, een drielamps versterker en natuurlijk de Philips schaalluidspreker.
De versterker zal voorzien kunnen worden van de nieuwe
wisselstroomtriode C0805 en tevens verkocht kunnen wor
den als grammofoon versterker. Iets dat dan volledig nieuw

is. Over de ontvanger is men nog onzeker. Er wordt gedacht
aan een kristalontvanger (niet door Philips te leveren), een
eenlamper (voor buitenantenne) en aan een vijflamps
superheterodyne. Dit laatste type zou echter problemen
geven met patenten in het buitenland.
Elke woensdag worden deze besprekingen gehouden. Ook
White van de N.S.F. is er bij betrokken. Men praat over
selectiviteit en gevoeligheid en vooral over de belemmerin
gen door patenten. Zo valt de Hull-lamp, een vierelektrodenlamp, onder een patent van Schottky. Op 13 oktober
praat men over de B403 als eindlamp voor een versterker,
waarvan het proefmodel bijna klaar is. Het ontwerp van de
ontvanger vlot niet, de keuze van het principe is nog niet
gemaakt. Men besluit tot het maken van een proefmodel
van een superheterodyne met een middenfrequentie van
35 kHz. Voor de kernen van de benodigde middenfrequenttransformatoren is een kleine hoeveelheid siliciumijzer van 0,1 mm dik beschikbaar. De secundaire spoel kan
het best gewikkeld worden met molybdeendraad. We zien
hier de invloed van ontwerpers met kennis op het gebied
van gloeilampen. Op 27 oktober komt bericht van Wijsman
over de situatie met de patenten. Een superheterodyne
kan naar een vrij groot aantal landen niet worden geëxpor
teerd. Van de Pol van het Natuurkundig Laboratorium
heeft goede resultaten geboekt met een vijflampsontvanger. De twee hoogfrequentversterkers zijn voorzien van
speciale triodes A425 met een topaansluiting voor de
anode. Daardoor is de anode-roostercapaciteit kleiner en
hoeft er niet te worden geneutraliseerd. In hetzelfde toe
stel zijn ook Hull-lampen geprobeerd met nog betere resul
taten.
Ondertussen is White in Hilversum bezig met het ontwer
pen van een vijflamps-raamontvanger met Hull-lampen. Op
10 november lezen we: "Hierbij komen dan 3 draaicondensatoren op één as te staan. De golflengte wordt aangege
ven op een trommel". Een constructie die later in het type
2511 uit 1928 wordt toegepast. Het wil echter niet zo vlot
ten met dit ontwerp van White. Dit blijkt uit het verslag van
7 december: "De bediening met één knop is vrij lastig goed
te maken, daar de verschillende condensatoren precies

Afbeelding 72 (295.05): Het type 2511 is de eerste Philips-ontvanger die geheel in Eindhoven is ontwikkeld en gebouwd (1928).

gelijk op moeten lopen." Inderdaad mogen de onderlinge
afwijkingen over het gehele afstemgebied slechts onge
veer 1 picofarad bedragen, een fijnmechanisch probleem
van de eerste orde.
De heer Tellegen heeft intussen zijn pentode-eindlamp
ontwikkeld, de B443. Deze is al besproken in het hoofd
stuk over de N.S.F.. Ook moet men toen al vergevorderd
zijn geweest met de ontwikkeling van een Hull-tetrode voor
wisselstroomvoeding (C142). De nieuw uitgebrachte triode
A430 heeft een kleinere inwendige capaciteit, maar blijkt
bij toepassing van twee lampen achter elkaar toch nog te
oscilleren. Ook een nieuw ontworpen weerstandskoppelelement (type 4000) blijkt niet helemaal te voldoen. In het
uiteindelijke ontwerp van de 2501 wordt dan voor de nieu
we Philips laagfrequenttransformator 4003 gekozen met
een voor die tijd zeer rechte frequentiekarakteristiek. Op
donderdag 13 januari 1927 gaat de kogel door de kerk,
een beslissing moet worden genomen. Het concept is nu
totaal anders: "De eischen die wij aan dit apparaat willen
stellen zijn hoofdzakelijk de volgende: goede selectiviteit,
onmogelijkheid om anderen te storen door zelf te oscileren. Verder natuurlijk goede kwantiteit en kwaliteit van
muziek en tenslotte eenvoudige bediening en matige prijs.
Wij stellen ons voor dit te verwezenlijken met een 3-lamps
toestel, en wel: 1 hoogfrequentlamp waarvoor een afge
schermde tetrode zal dienen, 1 teruggekoppelde detector
tevens laagfrequent versterker waarvoor de toekomstige
A415 kan dienen en als eindlamp de nieuwe pentode. Voor
laagfrequentversterking kan ons toekomstig transformatortje dienen."
Alle onderdelen worden vervolgens uitgebreid besproken.
De apparatenbesprekingen tussen 20 januari en 24 maart
zijn geheel gewijd aan technische details. Uit twee door
Timmer en Bol gebouwde prototypen wordt het platte
apparaat van Bol gekozen, omdat het ook hangend kan
worden gebruikt. Een nieuw apparaat wordt gebouwd, dat
het beste van beiden verenigt. Aan alle delen worden controlemetingen verricht welke op 27 juli worden besproken.
De laatste bespreking voor de tentoonstelling in Amster
dam is op 17 augustus en betreft de fabricageplannen:

"De eerste apparaten zullen voorzien zijn van metalen
zijstukken. Deze kunnen eventueel gebruikt worden om ter
beoordeeling gezonden te worden aan Corver, Ir. Polak,
etc." Het is het eerste toestel ter wereld waarin een pento
de wordt toegepast.
De 2501 en 2502 (batterijvoeding) worden, na een wat
trage aanloop in de fabriek in Hilversum, een groot succes
voor Philips. Zij verkopen als warme 'roggebroodjes' en
Philips kan zich eind 1928 scharen onder de grootste
radiofabrieken van Europa. Men had in 1927 10.000 werk
nemers in dienst, een jaar later bijna 20.000. Er zijn dan
51.650 toestellen verkocht. Het is in de kantine en later in
de fabriekshallen van de N.S.F. dat deze toestellen worden
gebouwd. Iets dat gepaard ging met een explosieve groei
van het aantal medewerkers bij dit bedrijf, dat vanaf dit
moment een gezonde toekomst tegemoet lijkt te gaan. We
weten beter.

De broodtrommel, de eerste Eindhovensche radio
Na de succesvolle lancering van de 2501 met halfwisselstroomvoeding en de 2502 met batterijvoeding lijkt de weg
geëffend voor nieuwe ontvangers. Anton Philips moet dat
goed hebben beseft en zet grote druk op de ontwikkeling
van de opvolger, de 2511 (afbeelding 72). In het voorjaar van
1928, op een reis door de Verenigde Staten van Amerika,
telegrafeert hij het volgende bericht naar Eindhoven:
"Forceer met alle hulpmiddelen voorbereiding en fabricage
geheel electrisch ontvangapparaat. (...) Fabriek: spoedigst
daarvoor fabriceeren, eventueel ten koste productie
bestaand drielampsapparaat.(...)." In Eindhoven start men
onmiddellijk met deze voorbereidingen, maar men laat ook
weten dat de capaciteit van de fabriek onvoldoende is.
Men kan de 2501 in Hilversum nog maar amper aan en
zou deze nu moeten wijken voor een model dat nog niet
bestaat? Het is de bedoeling van Anton om de 2511
geheel in Eindhoven te maken. Daar zijn immers de labo
ratoria en de fabrieken. Op 5 juli 1928 neemt Anton daar
om deel aan een apparatenbespreking. Naast de technici
en wetenschappers zijn ook leden van de commerciële

Afbeelding 73 (295.07): De opvolger voor de 2502 is de 2514 (1928/29).

Afbeelding 74 (295.08): De tweelamper 2515 is voor de buitenlandse

markt (1928).

Afbeelding 75 (295.05): Type 2511 (1928 -1931).

Afbeelding 76 (295.15): De 2802 is een kortegolfontvanger met verwissel

bare spoelen (1928/29).

staf aanwezig. Besloten wordt om een langwerpig vierlamps toestel te ontwerpen, waarvan de productie op 1
september 1928 met 2000 stuks per week moet begin
nen. Maar op de bespreking van maandagmiddag 5
november blijkt dat er nog steeds geen sprake van enige
productie is. Een demonstratiemodel is echter al wel te
zien op de najaarsbeurs te Utrecht.
In de tussentijd wordt veel tijd en aandacht besteed aan
de ontwikkeling en introductie van opvolgers van de 2501.
Dit zijn de wisselstroomontvanger 2514, een tweelamps
2515 voor het buitenland, een portable 2540, een kortegolfontvanger 2802 en een 'all electric' 2510 voor overzee
in diverse uitvoeringen voor landen met gelijkstroomnetten
(afbeelding 73 t/m 76). Als we dan ook nog in aanmerking
nemen dat er serieus van gedachten wordt gewisseld over
onderwerpen als radiogrammofoon, sprekende film, beeldtelegrafie en televisie, begrijpen we iets meer van de hecti
sche toestanden in de Eindhovense lichtstad.
Pas op 7 december duikt de 2511 weer op in de rapporta
ge van de maandagmiddagbesprekingen. Men heeft bij de
proefmodellen problemen met genereren, die opgeheven
worden door andere plaatsing van een aardcondensator.
Ook moet bij de E442 gezorgd worden dat de magnesiumspiegel voldoende ver van de afschermkap blijft. In decem
ber zullen 100 exemplaren afgeleverd moeten worden,
maar deze datum wordt weer niet gehaald. Een ander pro
bleem bij de ontwikkeling van deze driekringer, de gelijkloop
van de drie afstemcondensatoren, is dan al overwonnen.
De massieve zwarte omhulling van de drie variabele con
densatoren domineert het inwendige van het toestel, maar

juist door deze ruime opzet kan men de gelijkloop binnen
enkele picofarads houden. De condensator wordt al op 4
september aan set makers getoond en is waarschijnlijk in
Hilversum ontwikkeld. Ondanks het feit dat er nog proble
men zijn met de nieuwe gelijkrichtlamp 2506, waarvan de
gloeidraad maar steeds stuk gaat, wordt op 4 januari
1929 toch het sein op groen gezet. De productie kan
beginnen.
Op nieuw aangekochte terreinen binnen de gemeente
Strijp, even ten noorden van Eindhoven, wordt in de winter
van 1928/29 een zes verdiepingen tellend betonnen
gebouw gezet. Hierin komen de Metaalwarenfabriek en
een nieuwe Apparatenfabriek. Maar al snel is een tweede
gebouw in aanbouw. Met het op de markt brengen van de
2511 heeft Philips haar goede naam op de internationale
markt weten te vestigen. Het toestel slaat in als een bom.
De kast is ontworpen door Ir. Kalff volgens de moderne lijn,
strak en zakelijk maar toch elegant. Zeker in combinatie
met de bijbehorende luidspreker 2088 waarop de ontvan
ger geplaatst kan worden. Maar vooral ook de schitterend
werkende eenknopsafstemming en de afwezigheid van bij
geluiden zijn opvallend voor een toestel uit die tijd. De prijs
van 325 gulden is er wel naar. Meer dan 120.000 toestel
len worden verkocht.
Philips heeft vaste grond onder de voeten en brengt vanaf
nu een ware stortvloed aan nieuwe modellen. Maar ook
Philips ontkomt niet aan de gevolgen van de beurscrisis.
Aan dit merk kan beter een geheel boek worden gewijd en
daarom zullen we dit verhaal over de ontstaansgeschiede
nis van de eerste fabrikanten in Nederland hier beëindigen.
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Reclame is de katalysator

In een beschrijving van de Nederlandse radio-industrie
mag een hoofdstuk over reclame niet ontbreken. Reclame
maken doet verkopen en behoort tot de hoofddoelstellin
gen van iedere fabriek. In de hoofdstukken over N.S.F. en
Philips en andere bedrijven hebben we de invloed van de
reclame al genoemd. Voor de N.S.F. Hilversum-3 werd door
de commerciële afdeling in Eindhoven te weinig reclame
gemaakt, wat de verkoopcijfers sterk beïnvloedde.

We zullen hier verder niet bij stilstaan, maar meer aan
dacht geven aan het vak zelf. Het is een vak voor kunste
naars met een commercieel gevoel. Mensen die weten hoe
je aandacht kunt trekken en het publiek enthousiast kunt
maken voor een product. Het zijn mensen die kunnen teke
nen en schilderen, maar vooral ook wervende teksten kun
nen bedenken die in de hoofden van potentiële kopers blij
ven rondzweven. Die de klant merkgebonden maken,
zodat na een eerste koop ook een tweede volgt. Men moet
dus ook mensenkenner zijn.
Opvallend is hoe het gezicht van de reclame tussen 1918
en 1931 verandert. Tot 1918 is de westerse economie een
liberale economie. Het zijn de rijken en de machtigen die
het voor het zeggen hebben. Na de oorlog ontstaan sterke
stromingen binnen alle lagen van de bevolking, die veran
deringen wil op sociaal en economisch gebied. Stromingen,
die al uit de 19e eeuw stammen. Er komt meer democra
tie en er ontstaat een doelbewuste sociale politiek. De

arbeider maakt zich sterk en wil meedelen in de langzaam
toenemende welvaart.
Een consumptiemaatschappij begint te ontstaan. Met
reclame moet de héle bevolking worden bereikt.
Tot 1918 is reclame nog vaak een zuiver beschrijvende
aangelegenheid, waarbij naam en hoedanigheden van het
product netjes worden opgesomd. Maar rond 1925 komt
men al met meer speelse zinsneden als 'Erris maarréén
Erres' of 'dit is 'M'. En het gebruik van sterk gestileerde
zwart-wit afbeeldingen, vaak gebaseerd op huiselijke tafe
relen, spreekt een grotere groep aan. Rond 1927 ontstaat
de luxe reclameposter, vaak in kleur en in de stijl van de
nieuwe zakelijkheid. Die is strak en zonder details, maar
met een heimelijke boodschap. De meisjeskop van N.S.F.
is een sprekend voorbeeld hiervan. Het zijn vaak gouaches
met daarin grote letters. De voorstellingen vormen een
combinatie van mens en omgeving. Maar een paar jaar
later verdwijnt de mens weer van de affiche en staat het
product centraal. Zuivere fotografische afbeeldingen
komen zelden voor. Ir. Kalff is vanaf januari 1925 vormge
ver van Philips en het is vooral aan deze bekende ontwer
per te danken, dat veel producten van Philips al waren ver
kocht voor zij de fabriek verlieten. Goede reclame en
goede vormen zijn een onmisbare schakel op de lange weg
van 'zand naar klant’.
In de collage hiernaast zijn bovengenoemde kenmerken
samengevoegd tot een tijdsbeeld.

Afbeelding 77: Het zogeheten Koomans-schema (1924).
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Afbeelding 78: Een Solodyne-schema volgens Schiere (1926).
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In de greep van Koomans (een stukje techniek)

Een radiotoestel is een stukje techniek. Men kan daar ech
ter op verschillende manieren naar kijken. Aan de buiten
kant ziet men de vormgeving, zoals de ergonomie bij de
opstelling van de bedieningsorganen of een kunstzinnig
uitgevoerde houten of bakelieten kast. Het inwendige is
meer in mechanische zin een technisch kunststuk. Chassis
en onderdelen zijn zo compact mogelijk om de kostprijs
laag te houden. Het afregelen en onderhoud moet ook
goed uitvoerbaar zijn. Een radiotoestel is dus een optimaal
compromis tussen een groot aantal belangrijke factoren:
prijs, uiterlijk en de noodzakelijke componenten.
Maar een radio bezit ook minder zichtbare compromissen,
namelijk die welke liggen binnen het ontwerp, het schema
dus. De radiotechnicus die het schema ontwerpt, dient
steeds een duidelijk doel voor ogen te hebben over wat het
toestel moet kunnen en hoe dit op de meest rendabele
wijze te bereiken. Met een minimum aan (goedkope)
onderdelen een maximale ontvangst, maximale geluids
kwaliteit en maximaal bedieningscomfort. Gemakkelijk is
dat niet.

Vanaf de start van de radiotechniek heeft men getracht
aan bovenstaande eisen te voldoen. We zien dan ook dat
in de loop der jaren in hoog tempo nieuwe ideeën of vin
dingen worden toegepast. Van glijspoel naar honingraatspoel om de gevoeligheid op te voeren; het toestel werd
tevens kleineren handelbaarder. Miniwattlampen in plaats
van helgloeiers, waardoor de gloeistroomregelaars kunnen
vervallen en de monoknop om niet aan drie afstemcon-

densatoren tegelijk te hoeven draaien. Als Philips dan in
1928 met het model 2511 op de markt komt, lijkt de huiskamerradio klaar. En eerlijk gezegd was dat ook zo, want
nog steeds is zo'n apparaat zeer goed bruikbaar om op de
middengolf naar verafgelegen zenders te luisteren.
Een ontvanger is dus een voorwerp dat de ontwikkelingen
in de techniek volgt. Opvallend is daarom dat in Nederland
de radiotechniek tussen 1925 en 1935 vrijwel stil heeft
gestaan. Na de invoering van het typisch Nederlandse
'Koomans-schema' in 1925 is dit concept niet meer verla
ten voor 1934. Alleen in 1926 zien we een korte explosie
van raamontvangers met 6 of meer lampen! Vooral in de
Franstalige landen ontwikkelde zich na 1925 deze heterodyne in al haar vormen. In Amerika zocht men het in vele
trappen hoogfrequentversterking. Deze ontvangers waren
allemaal veel gevoeliger. Een nadeel was het grote aantal
lampen dat nodig was om goede resultaten te bereiken en
daarin zal de Hollandse zuinigheid hebben meegespeeld
om bij de vierlamps Koomans te blijven. Ook de afstanden
in ons land zijn natuurlijk veel kleiner als bijvoorbeeld in
Amerika, hoewel daar over het algemeen ook alleen maar
naar de regionale zender werd geluisterd. Hoe het ook zij,
pas als er goede menglampen beschikbaar komen, scha
kelt men ook hier over op het superheterodyne systeem.

Hiernaast vindt U de schema's van de Hollandse Koomansontvanger en een typisch voorbeeld van een vroege raamontvanger (afbeelding 77 en 78). Het verschil in techniek wordt
u nu duidelijk!
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Technologie is de basis voor vooruitgang

In september 2001 wordt Gerard Kleisterlee, de nieuwe
president-directeur van Philips, in Philips Magazine geïn
terviewd. We lezen: "Onder Kleisterlee moet Philips een
wereldleider op het gebied van digitale technologieën wor
den. We zijn bezig Philips te positioneren voor de digitale
wereld." De technologische basis is er al. Hij vervolgt: "We
hebben de producten, de toepassingen en technologieën
om mensen in contact te brengen met elkaar en met de
informatie- en amusementsbronnen van hun keuze. We
helpen consumenten om op een meer natuurlijke manier
om te gaan met technologie, thuis en op het werk. En con
sumenten kunnen bij ons terecht voor progressieve inno
vatie en marktleiderschap."
Dit is een hele mond vol, maar in feite niets meer of min
der dan de situatie waar Marconi honderd jaar eerder ook
voor stond. Zijn opgave was hoe met de toenmalige tech
nologie de schepen te voorzien van een telegraaf. Wat ver
staan we nu onder technologie?
Van Dale geeft de omschrijving 'leer van de bedrijven
waardoor de mens de voortbrengselen van de natuur ver
werkt tot bevrediging van zijn behoeften.' Dit is in normaal
Nederlands zoiets als het toepassen van al onze kennis
om onze doelen te bereiken. Het toepassen van de kennis
van de elektrotechniek alleen is derhalve onvoldoende om
optimale vorderingen te maken. Men dient alles uit de kast
te halen om succes te behalen. Men moet over de grenzen
van het eigen vakgebied heen kunnen kijken om vervol
gens de juiste combinatie te maken. De technoloog dient
een brede kennis en interesse te hebben om succesvol te
kunnen ontwikkelen.
Marconi was zo'n technoloog. Hij combineerde de nieuw
ste inzichten in elektromagnetische straling met handvaar
digheid en kennis van het seinwezen en de scheepvaart.
Philips doet nu hetzelfde met de bij Philips aanwezige ken
nis over digitale technieken en de vraag van de moderne
consument naar informatie, communicatie en amuse

ment.

We zullen nu aan de hand van de invloeden die de chemie
op de radiotechniek heeft gehad deze wisselwerking toe
lichten.

De samenhang tussen de technische
ontwikkelingen in de elektronische industrie
en de chemie tot 1930
Om enig inzicht te krijgen in de rol die chemie speelde bij
de snelle opkomst van de elektronische industrie aan het
begin van de twintigste eeuw, zullen we de ontwikkelingen
op het gebied van isolatiematerialen als voorbeeld nemen.
De eerste producten van Marconi zijn gemaakt met behulp
van dan gangbare materialen als glas, hout, papier, schel
lak, messing en koper. De eerste vier zijn isolatoren, zij
geleiden de stroom met of nauwelijks. De laatste twee zijn
goede geleiders. Bij het wikkelen van een spoel voor de
vonkzender paste men een met zijde en schellak geïso
leerde koperdraad toe. Zijde is een goede isolator en
schellak (de schildjes van een kevertje) zijn waterafsto
tend. Zijde was toen wel duur, maar PVC bestaat nog niet.
Hetzelfde verhaal kan bedacht worden voor hout. Het is
goedkoop, maar is alleen toepasbaar in een droge omge
ving. Als er een ander materiaal voorhanden zou zijn
geweest, zoals nylon, had Marconi daar ongetwijfeld
gebruik van gemaakt.

Aan het begin van de twintigste eeuw staat de chemische
industrie nog in haar kinderschoenen. Lakken en verven
zijn gebaseerd op natuurlijke grondstoffen als lijnzaadolie,
schellak, copal, visolie en Chinese houtolie. Een eigen
schap van deze stoffen is dat zij aan de lucht uitharden. Dit
noemen we polymeriseren: de losse oliemoleculen worden
door zuurstof uit de lucht aan elkaar gekoppeld tot lange
ketens, polymeren. Dit soort stoffen is bijna altijd isole
rend. De zijderups maakt van bladeren haar spinsel.
Daarvoor moet het eerst worden opgelost. In Basel lost
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Schoenbein rond 1845 houtcellulose op in geconcen
treerd salpeterzuur/zwavelzuur en maakt van deze strope
rige vloeistof de eerste 'kunststof' vazen. In Engeland kan
Alexander Parkes een soort kunstboom maken door kam
fer toe te voegen (1862). Nu probeert men ook ivoor na te
bootsen omdat er een tekort aan echt ivoor voor biljardballen is. Het is dan Hyatt die alcohol toevoegt en daarmee
een prima oplosmiddel vindt. Celluloid is dan geboren en
krijgt vele toepassingen, onder andere in de filmindustrie.
Het materiaal is echter uiterst brandbaar en men ontwik
kelt daarop het minder brandbare celluloseacetaat, beter
bekend als kunstzijde.
Een andere grondstof voor een 'plastic' wordt rond 1900 in
Duitsland gevonden. Kaaseiwitten (caseïne) worden bloot
gesteld aan de inwerking van formaldehyde en verstijven.
Het wordt voor de Eerste Wereldoorlog al toegepast voor
het maken van knopen en andere decoratieve voorwerpen.
Het kan in alle mogelijke kleurschakeringen worden
gemaakt, is stevig maar isoleert minder goed.
Ook een belangrijke grondstof is latex, het sap van de rub
berboom hévé. Door het te verhitten aan de lucht wordt
het rubberachtig. Voegen we zwavel, vul- en kleurstoffen
toe dan ontstaat eboniet, een stevig materiaal dat goed
bewerkbaar is en goed isoleert. Eboniet wordt tot 1930 op
grote schaal in de elektrotechniek toegepast tot het wordt
vervangen door het goedkopere pertinax.
Pertinax bestaat uit vele lagen dun papier gedrenkt in een
fenolhars, dat na toevoegen van formaldehyde uithardt
onder hoge temperatuur en druk. Het wordt ook wel lami
naat genoemd. Het is uiterst stijf en kan gemakkelijk

gesneden of gestanst worden, ideaal voor de steeds klei
ner wordende radio-onderdelen na 1930. Ook van fenolharsen wordt vanaf het begin van de jaren twintig het over
bekende bakeliet geperst. Nu kunnen ook ingewikkelde
vormen als schaalknoppen en behuizingen voor trafo's in
één keer worden gemaakt. Door kleur- en vulstoffen (houtmeel) toe te voegen kunnen prachtige producten worden
gemaakt, zoals de Philips schaalluidsprekers. We noemen
deze laatste materialen thermoharders, omdat ze hitte
nodig hebben om uit te harden.

De echte plastics, de thermoplasten, worden pas na 1930
ontdekt. We kunnen deze plastics opnieuw smelten. PVC
behoort tot deze soort. Het bestaat uit lange ketens van
vinylchloride en wordt rond 1910 ontwikkeld door
Ostromislensky in Engeland. De technologie van hetspuitgieten is dan nog niet bekend en het duurt tot de dertiger
jaren voordat het een grote vlucht neemt. We zien dus dat
de ontwikkeling van betere, goedkopere en kleinere radio's
mede het gevolg is van technologische ontwikkelingen bin
nen de chemische industrie.

Op de afbeelding hiernaast worden een aantal radioonderdelen getoond, waarin isolatiematerialen een grote
rol spelen. We zien achtereenvolgens de toepassing van
hout (1), geparafineerd papier (16), karton (2 en 3), vulkaniet (2 en 9), zijde (2, 3, 8, 11 en 12), schellak (3 en 15),
eboniet (7), pertinax (8), bakeliet (9), celluloid (10,11 en
12), kunstbeen (13), mica (4), porselein (5), glas (6), email
(8#), melamine (14) en trolitul (15).
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Economie is de brandstof

We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat technologie
de motor van de vooruitgang is. Maar geen enkele motor
draait zonder brandstof. In dit geval heet die brandstof
geld en de verschijnselen rond de geldstromen noemt men
economie. De geldstroom loopt in de tegenovergestelde
richting van de productstroom. De fabriek produceert
radio's en verkoopt deze aan de handel, de handel aan de
consument. De consument geeft geld terug aan de hande
laar en deze weer aan de fabrikant, wiens uiteindelijke
doel het is om geld te verdienen. Niet om radio's maken!
Een fabriek kan dus nog zulke mooie apparaten bouwen,
het succes hangt af van de geldstroom. Zij moet haar per
soneel en machines betalen en als de afnemer niet tot
aanschaf overgaat, stokt de handel en dus de fabricage.
Deze wisselwerking blijkt in de praktijk zeer complex en is
afhankelijk van veel factoren. Een oorlog of een beursval
zijn invloedrijke faktoren. Daarom behoort in dit boek over
de ontwikkeling van de Nederlandse radio-industrie een
klein overzicht thuis over de economische omstandighe
den in ons land tussen 1900 en 1931. Het beste gaat dat
aan de hand van enkele grafieken over de waarde van de
gulden, de aantallen verkochte toestellen en het aantal
medewerkers van een fabriek.

Een overzicht
In tabel 1 zien we de waarde van de gulden tussen 1900
en 1940. De maat waarmee is gerekend is die van de
totaalprijsindex van de gezinsconsumptie zoals gehan
teerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Uitgaande van 100 in het jaar 1900, zien we dat de waar
de van de gulden in Nederland tot de Eerste Wereldoorlog
ongeveer 1% per jaar daalt. Dat betekent een rustige en
voorspelbare economische situatie. Aan het uitbreken van
een grote oorlog wordt dan niet gedacht.
Als in 1914 de oorlog uitbreekt, schieten de prijzen
omhoog door het ontstaan van schaarste. Onze grenzen

zijn gedeeltelijk gesloten en in- en export worden moeilijk.
Er wordt daarentegen door enkelen veel geld verdiend aan
deze schaarse artikelen. In 1918 is de waarde van de gul
den nog maar 62% van die in 1914.
Na de oorlog gaat deze devaluatie nog even door, ondanks
het feit dat de gulden goedkoper is geworden. Omdat onze
belangrijkste handelspartners Duitsland, Frankrijk en
Engeland zelf ook een grote crisis doormaken komt onze
export ook niet op gang.
In 1923 trekt de economie weer aan. De waarde van de
gulden blijft constant totdat op 29 november 1929 de
beurs van Wallstreet ineenstort (de beurskrach). In
Amsterdam dalen de koersen van de index 100 (1929)
naar 44 in 1931 en zelfs tot 22 in 1933. Tienduizenden
werknemers in de radio-industrie komen op straat te
staan. Deze situatie herstelt zich slechts zeer langzaam. In
1939 breekt dan de Tweede Wereldoorlog uit.
De afbeeldingen illustreren deze ontwikkelingen. Tabel 2
laat de kapitalisatie van de invoer en uitvoer voor de jaren
1919 tot 1927 zien. Het betreft het totaal van alle toestel
len en onderdelen die iets met de draadloze telegrafie en
telefonie te maken hebben. Duitsland heeft hierin een
aandeel van 40 tot 60%. Dan volgen de Engelsen met
ongeveer 30% en de Fransen en Amerikanen ieder met
10%. Er is een sterke groei na 1927. In grafiek 1 zien wij
een overzicht van de totale omzet voor Noord-Amerika. De
terugval in de jaren na 1930 is duidelijk en geeft de malai
se die dan heerst duidelijk weer.
In grafiek 2 vinden we tenslotte de groei van het aantal
arbeiders bij de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken in
Eindhoven en bij de N.S.F. in Hilversum. Maar in 1927 ziet
alles er nog rooskleurig uit, gezien onderstaand verslag.

Ter illustratie
De Kamer van Koophandel en Fabrieken in Amsterdam
schrijft eind 1927 in een van haar verslagen: "Het noodlij-

1900 100

1926 158

1901 105

1927 158

1902 103

1928 160

1903 103

1929 158

1904 105

1930 152

1905 105

1931 143

1906 105

1932 132

1907 106

1933 131

1908 110

1934 132

1909 109

1935 129

1910 112

1936 125

1911 113

1937 130

1912 114

1938 130

1913 116

1939 131

1914 116

1940 151

1915 131

1941 171

1916 147

1942 184

1917 156

1943 190

1918 186

1944 195

1919 201

1945 223

INVOER:
1919
1920
1921
i Kilogram Guldens Kilogram: Guldens Kilogram Guldens
i 925.4731.386.278 286.789 886.407
Totaal
84.560 565.189
Duitschl.
888.964 1.223.595 194.949 427.340
39.077 268.828
32.322 143.592 80.071] 391.156
26.965 170.376
Gr. Brit
Frankrijk
4.024]
15.078
8.225 51.983
13.485
93.993
103|
V.S. Amer.
3.588
9.238
1.062

1922

Totaal.
Duitschl.
Gr. Britt.
Frankrijk
V.S. Amen
België
NO- Ind.

1923
143.000] 676.000 159.000 757.000
104.000 417.000 121.000 484.000
lö.OOOj
15.000 121.000 19.000 135.000
3’ÓÓÓ| 23.000 8.000 50.000
2.000
42.000
8.000 65.000
4.000
27.000
2.000 10.000
12.000| 38.000
i.ooo; 8.000

1924

240.000 1.214.000
109.000 1 448.000
64.000' 285.000

35.000, 224.000
"
14.000 j 127.000
14.000: 102.000

1925
1926
1927
Totaal:
505.00012.472.000 843.500 3.434.000 1.183.000 4.817.000
Duitschl. 1.201.000!: 811.000
811.000
m>. uoi.
000! 767.000
Gr.
Brit. 1 161
161000;
Frankrijk
59.000 347.000
V.S. Amer?
42.000 305.000
België
il 23.000[ 162.000

1920 219

1946 244

Tabel 2: Invoer van radio's en onderdelen in kilogrammen en guldens

1921 191

1947 256

(1919- 1927).

1922 170

1948 268

1923 165

1949 284

1924 166

19S0 309

1925 165

1951 347

Tabel 1: Totaalprijsindexcijfers voor de gezinsconsumptie (1900 = 100).
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Grafiek 1: Omzet radio's in de Verenigde Staten in miljoenen dollars

Grafiek 2: Aantal werknemers bij Philips (1891 - 1942) en bij de N.S.F.

(1922 - 1931).

(1918 - 1928; streepjeslijn x 0,1).

dende elektrotechnische grossiers- en winkelbedrijf heeft
een grooten steun gekregen in de toenemende vraag naar
radiotoestellen en onderdeelen. Het ligt voor de hand, dat
bij een zoo snel opkomend bedrijf als onderhavige, vele
moeilijkheden overwonnen dienen te worden, omdat zich
ook tal van nieuwe firma's vestigden, die niet met den
handel vertrouwd zijn en ook de gegoedheid dezer firma's
wel eens te wenschen overlaat. Een ongunstigen invloed
op den handelstoestand werd uitgeoefend door het feit,
dat tal van artikelen hier werden ingevoerd uit landen met
zwakke valuta en dan aangeboden beneden de prijzen,
tegen welke de gevestigde handelaren van hun leveran
ciers of fabrikanten konden betrekken."
In 1927 overtreft de Nederlandse uitvoer de invoer en dat
is vooral door toedoen van Philips. Ook op de binnenland
se markt weet Philips de concurrentie te verdrijven en na
1931 zijn van de honderden kleine en grotere fabrieken en
werkplaatsen nog maar enkele over. Het beheer van enke

le patenten speelt hierbij een overheersende rol. De leges
die door de zelfstandige bedrijven moeten worden afge
dragen aan Philips doen hen de das om. Bekende overblij
vers zijn Van der Heem (Erres), Sinus, Waldorp en WECO.
Maar ook Crystalphone, Peters en Megatron hebben nog
enkele jaren toestellen geproduceerd.
Het is niet verwonderlijk als jonge ingenieurs een toekomst
zien in een nieuw product. Maar als de geldmotor stag
neert, helpt technisch vernuft of kwaliteit weinig meer.
Handig zaken doen is dan een mogelijk antwoord...

Hiermee sluit ik dit overzicht over de opkomst van de
Nederlandse radio-industrie af. Het waren vijftien span
nende jaren en maar weinigen wisten de eindstreep te
halen. De winnaar is bekend en weet nu door beheersing
van zowel de technologie als de economie het hoofd boven
water te houden. Philips zal groeien naar een eerste plaats
op de wereldranglijst van radioproducenten.

Conclusies
1. Nadat in Nederland, na inspanningen van leden van de
NWR, eind 1917 het luisterverbod is opgeheven, wordt
de weg vrijgegeven voor een snelle start van een priva
te telecommunicatie industrie in Nederland. Zo ont
staat er een voorsprong ten opzichte van de ons omrin
gende landen.

2

3

Nadat enkele Nederlandse radioamateurs eind 1917
proberen om radiolampen te (laten) maken, wordt bij
Philips de noodzaak gezien deze markt te betreden. Dit
is mede de oorzaak geweest voor het latere succes van
dit bedrijf in de elektronicasector.

Omdat er door onze overheid geen restricties zijn
gesteld aan het gebruik van radiolampen door ama
teurs, krijgen particulieren in ons land ervaring in de
toepassing en ontstaat er al vroeg (1919) een private
omroep.

4 In ons land zijn in de periode tussen 1913 en 1930
meer dan 450 bedrijven actief op het gebied van de
fabrikage of samenstelling van omroepontvangers.

5

De meeste bedrijven produceren slechts korte tijd,
ongeveer 2 tot 4 jaar, omdat de economische omstan
digheden tegenzitten en de technische ontwikkelingen
te snel gaan.

6

In Nederland worden in de periode 1918 - 1928 naar
schatting meer dan 2000 types ontvangtoestellen
gebouwd (450 x 3 jaar x 2 types/jaar).

7

In ons land worden in de periode 1918 - 1928 naar
schatting ongeveer 50.000 ontvangtoestellen gebouwd
(2000 x seriegrootte van ±25 stuks/type).

8 In het jaar 2002 zijn er van het in punt 7 genoemde
aantal naar schatting maximaal 500 stuks bewaard
gebleven.

9 Omdat Philips in Nederland de rechten heeft voor alle
belangrijke patenten op het gebied van schakelingen
met radiolampen, kan zij de Nederlandse markt vanaf
1930 volledig sturen. Mede hierdoor zijn rond 1930
nog slechts een tiental fabrikanten zelfstandig actief.

10 Leonard Bal uit Breda is de eerste Nederlander die een
bruikbare radiolamp op de markt brengt (maart 1918).
11 De prestaties van de Engelse ontwerper bij N.S.F.,
George William White, zijn voor de Nederlandse ontwik
keling op radiogebied van grote betekenis geweest.
12 De uitslag van de Eerste Wereldoorlog is mede beslist
door de voorsprong die de geallieerden op het gebied
van de radiolamp hebben.
13 De snelle ontwikkeling van de radiotechniek in de jaren
twintig is vergelijkbaar met die van de PC-techniek in
de jaren negentig.
14 Geschiedkundig onderzoek aan en de conservering van
historische technische voorwerpen wordt in Nederland
sterk verwaarloosd.

Een visioen uit 1926 wordt in 2002 werkelijkheid.
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25 Jahre Telefunken, Festschrift der Telefunken-Gesellschaft 1903 -1928 (1928)
Vademecum voor den Radiohandel, seizoen 1929 -1930;
J.B. Timmermans & Co., Den Haag (1929)

Typenummerboek Radio (numeriek); voor intern gebruik
Philips (1929)
The Marconi book of Wireless; The Marconiphone Co.
Ltd.(1936)
W. Espe und M. Knoll, Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik; J. Springer, Berlin (1936)

B.L. Jacot, Marconi Beherrscher des Athers; Ralph A.
Höger-Verlag, Berlin (1937)

Drs. L.P. Edel, Mengen en roeren, deel 1 en 2; ZE E. Kluwer,
Deventer (1941)

Orrin E. Dunlap Jr., Radio, 100 groote Baanbrekers; De
techniek, Antwerpen (1946)

J. Corver, Radio-zenders en ontvangers, 2e druk; Diligentia,
A'dam (1948)
Prof. Dr. P.J. Bouman, Anton Philips, de mens - de onder
nemer; Meulenhof, A'dam (1956)

W. Vogt, Spanne en Spanningen, De veertigjarige geschie
denis van de n.v. Philips' Telecommunicatie Industrie etc.;
J. M. Meulenhof, Amsterdam (1958)
Dr. E. Rijpma, De ontwikkelingsgang der historie IIIB, van
1815 tot heden; J.B. Wolters, Groningen (1963)
H.B.G. Casimir and S. Gradstein, An Anthology of Philips
Research 1891 -1966 (1966)

P.A. de Boer, a Steringa Idzerda, de pionier van de radioomroep; De Muiderkring, Bussum (1969)

Huub Wijfjes, Omroep in Nederland; Waanders, Zwolle
(1994)

P.M. Bakker, Vroege radiotechniek in Nederland; St.
Nederlands Omroepmuseum, Hilversum (1994)

D.W. Rollema PAoSE, Vijftig jaar VERON, Honderd jaar
Radio; V.E.R.O.N. (1995)
Fons Vanden Berghen, Telegrafie, Een verhaal in rechte
lijn; Gemeentekrediet (1998)

W.M. Dalton, The story of radio; Adam Hilger, London (1975)

Dr. Ir. F.G.M. Bax, 1900 - 2000 "100 Jaar personeelbeleid";
Philips Electronics Nederland b.v. (1999)

Gerhart Goebel, Die Versuche ... im Jahr 1917; Funkschau
1975, Heft 15/432 (1975)

Geert Mak, De eeuw van mijn vader; Atlas, Amsterdam
(1999)

A. Vasseur, De la TSF a l'électronique; Agence Parisienne
de distribution, Paris (1975)

Gerald F.J. Tyne, Saga of the vacuum tube; Howard W.
Sams & Co., Ine. Indianapolis (1977)

Jan Noordegraaf, In het kielzog van Marconi; De Boer
Maritiem (1979)

A. Mulder PAolDZ, Van draadlooze.

tot radio; V.E.R.O.N.

Verder is geput uit week- en maandbladen: maandblad
Wireless World 1913 -1930; Radio- Nieuws 1918 -1930; de
weekbladen Radio-Expres 1923 -1930 en Radio Wereld
1923 -1930; het Radio Historisch Tijdschrift 1976 - 2001.
Andere bronnen waren: het Museum voor Communicatie in
Den Haag, Philips Company Archieves, het NAA Omroep
museum in Hilversum en enkele leden van de N.V.H.R. Ook
de eigen bibliotheek van het Radio Amateur Museum in
Reusel bleek onmisbaar.

(1979)
A. Heerding, Geschiedenis van de n.v. Philips Gloeilampen
fabrieken, deel II; M. Nijhoff, Leiden (1986)

Ernst Erb, Radio's von gestern; M+K Computer Verlag AG,
Luzern (1989)
K.R. Thrower, History of the British Radio Valve to 1940;

Kalma Ltd., Reading (1992)
IJ. Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics n.v., deel

III; M. Nijhoff, Leiden (1992)

De schrijver is verder erkentelijk voor de inhoudelijke mede
werking van Leo Bal jr., Haye van den Oever, Piet Bakker, Jan
Gijsberts, Peter den Boer en Leo Smits; de onmisbare zorg
van de correctoren Els en Anton Beerens, Paul Huneker en
Paul Wyers en de organisatorische steun van Wim Steenks
en Herman Bok.
Enkele personen en instellingen stelden foto's en afbeeldin
gen ter beschikking, waarvan dankbaar gebruik is gemaakt.

Stichting "Het Radio Amateur Museum" te Reusel
Informatie:
Dit kleine museum in de Brabantse Kempen bezit een uit
zonderlijke collectie radio-ontvangers van Nederlandse ori
gine uit de periode 1918 -1940. De nadruk ligt op de klei
nere merken, de bouwdozen en het amateurisme. Zo bezit
het museum de grootste collectie ontvangers van het merk
N.S.F. in Nederland. De meeste kleurenfoto's in dit boek
zijn genomen van deze omvangrijke verzameling. Naast
een gratis rondleiding door de conservator kan ook dieper
op het onderwerp 'Nederlandse radio' worden ingegaan,
want er is een uitgebreide bibliotheek en schematheek
aanwezig met duizenden gegevens op dit gebied.

De rechtgeaarde liefhebber van oude technieken kan hier
van alles vinden en bijvoorbeeld ook informatie verwerven
op gebieden als restauratie, conservatie en reparatie. Er
worden regelmatig knutsellessen voor jeugdigen gegeven
om hen met techniek vertrouwd te maken.

Verder vindt u een leuke collectie portables uit de periode
tussen 1926 en 1970, want ook het oog wil wat. Voor de
wat minder technisch geïnteresseerden zijn er de spelen
de AMI juke-box met singles uit de 50-er jaren, een draadrecorder en vele andere, bijzondere en nog werkende
apparaten uit de vorige eeuw. De radio is immers ook een
muziekinstrument!

Binnen een straal van 45 km staan nóg drie musea welke
over de radio gaan. Het zijn: in Budel het Corver-museum
(gewijd aan zendamateurisme), de Philips-collectie in
Eindhoven en het Diens Radio Museum in België. Voor hen
die van ver komen: bel even van te voren voor een goede
planning.

De conservator, Frans Driesens

Bezoekadres: Kruisstraat 23, 5541 CH Reusel

Telefoon: 0497-644280
E-mail: radio.amateur.museum@wanadoo.nl

Openingstijden: le zaterdag van de maand van 11 -16 uur en na afspraak
Toegangsprijs: gratis
Openbaar vervoer: bus 149/150 vanaf NS-station Eindhoven (halfuursdienst) en bus 143/146 vanaf NS-station Tilburg
(twee-uursdienst). Uit België Lijn 48 vanaf Turnhout (uursdienst)
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