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UPDATE INVENTARISATIE VOOROORLOGSE RADIOTOESTELLEN (ERRES, AETHERKRUISER, WALDORP EN NSF4)
In de afgelopen jaren heb
ik een inventarisatie uitgevoerd van vooroorlogse
radiotoestellen, gebaseerd
op in 1943 ingeleverde
exemplaren en op in verzamelingen nog aanwezige toestellen. Dat gaf een
beeld van de omvang van
productieseries en de mate
Gidi Verheijen
van zeldzaamheid van
toestellen van de merken
Erres, Aetherkruiser en Waldorp en van het
model NSF4.
De resultaten van mijn bevindingen zijn
ongeveer 10 jaar geleden beschreven in artikelen in het Radio Historisch Tijdschrift. De
sindsdien verzamelde nieuwe gegevens en
de vragen van verzamelaars daarover, zijn
aanleiding een nieuwe stand van zaken te
presenteren.

buitenland. Mijn database van in verzamelingen
getraceerde radiotoestellen van die merken is
daardoor aanzienlijk uitgebreid, zodat het tijd is
een update uit te brengen.
In de bijgewerkte tabellen is behalve het aantal
geregistreerde toestellen in verzamelingen
anno januari 2020 ook het aantal in vorige
tabellen vermeld. Op die manier wordt duidelijk
dat het aantal geregistreerde Erres-toestellen
sterk is toegenomen (van 492 naar 843 stuks).
Voor Waldorp stijgt het aantal van 95 naar 263
toestellen en Aetherkruiser laat een relatief
forse toename zien van 16 naar 44 stuks.
Nog steeds ontdek ik niet door mij geregistreerde toestellen op Marktplaats, het
Nederlands Forum voor Oude Radio’s, op radiomarkten en bij andere gelegenheden en ook
zijn er verzamelaars die ongevraagd hun aanwinsten bij mij aanmelden.

Eerdere artikelen over de NSF4 en de merken
Erres, Aetherkruiser en Waldorp

In eerdere artikelen is het in verzamelingen en
musea aangetroffen aantal vooroorlogse toestellen van de merken Erres, Aetherkruiser en
Waldorp in tabellen vermeld. Daarnaast is toen
ook het aantal in 1943 ingeleverde aantal toestellen (bij de toen door de bezetter verplicht
gestelde inlevering van radiotoestellen) aangegeven. Ook is aan de hand van door mij verzamelde gegevens informatie verstrekt over
serienummers en de daarop gebaseerde schatting van de seriegrootte (aantallen geproduceerde toestellen) voor de diverse modellen
van die merken [1, 2, 3 en 4].
Na Philips vertegenwoordigen NSF, Erres,
Aetherkruiser en Waldorp de grootste radiomerken van ons land. Over de NSF4 heb ik al
wel een tweetal artikelen geschreven, maar
een publicatie over de overige NSF-toestellen
zit nog in de pen. Een publicatie over geïnventariseerde Philips-toestellen zal, gezien de
grote omvang, nog wel enige tijd op zich laten
wachten. De invoer en verwerking van meer
dan 400.000 in WO II ingeleverde Philipstoestellen (en serienummers) en het verzamelen en verwerken van gegevens van Philipstoestellen in verzamelingen is namelijk een
gigantische klus.
Bijgewerkte tabellen
Na de publicatie van mijn artikelen over vooroorlogse radiotoestellen over het model NSF4
en de merken Erres, Aetherkruiser en Waldorp
heb ik niet stil gezeten en hetzelfde geldt voor
een groot aantal verzamelaars in binnen- en

• Erres KY146, samen met de KY126 en KY165,
het meest voorkomende Erres-toestel in verzamelingen. Collectie: Rolf Maasakker.

De echt sterke groei is er nu weliswaar uit,
maar het heeft nog steeds zin die registratie
voort te zetten, opdat een goed beeld ontstaat
van wat er vandaag de dag nog in verzamelingen aanwezig is. Graag ontvang ik daarom de
gegevens van toestellen van de merken NSF,
Erres, Aetherkruiser en Waldorp uit de periode
tot en met 1945. In het algemeen heb ik voldoende aan een foto van het typeplaatje en
van eventuele licentieplaatjes. De aangeleverde
gegevens worden door mij verwerkt, maar
informatie over de eigenaar van de toestellen
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wordt niet verstrekt of gepubliceerd (tenzij die
daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd).

• Waldorp 116, samen met het type 138,5, het
meest in verzamelingen getraceerd. Collectie:
Rotterdams Radio Museum.

Opmerkingen bij de tabellen
1. Het aantal in 1943 ingeleverde toestellen is
natuurlijk ongewijzigd gebleven en hetzelfde
geldt voor de schatting van de seriegrootte
(aantal geproduceerde toestellen van een
bepaald type) op basis van de verzamelde
serienummers.
2. Nieuw geregistreerde toestellen hebben niet
alleen een effect op de aantallen in de laatste
kolom, maar natuurlijk ook op het aantal
mij bekende serienummers van de verschillende types. In bijna alle gevallen vallen
de serienummers van de nieuw geregistreerde toestellen binnen de eerder gepubliceerde reeksen. Waar dat niet het geval is,
leidt dat overigens niet
tot een wijziging van de
geschatte seriegrootte.
3. Het teken *) achter een
seriereeks geeft aan dat
het geen ononderbroken
reeks betreft, maar dat
de serienummers twee of
meer reeksen vormen.
4. Van een tweetal Waldorptypes is de identificatie
twijfelachtig (515WL en
516WL). De afbeelding op
pag. 42 van mijn artikel
over Waldorp-toestellen betreft vermoedelijk
geen 516WL [3].
5. Bij het merk Erres gaan
drie types aan kop met
elk meer dan 50 in verzamelingen geregistreerde
exemplaren: KY126,
KY146 en KY165. Bij
Waldorp gaan de types
116 en 138,5 aan de
leiding met 24 resp. 26
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geregistreerde toestellen. De 200 getraceerde
serienummers van de NSF4 hebben in een
aantal gevallen betrekking op uitsluitend een
chassis of een lege kast. Er zijn in totaal 68
exemplaren van de NSF4 gevonden waarbij
de kast en het chassis hetzelfde serienummer
dragen en die dus een originele set vertegenwoordigen.
6. Bij het registreren van toestellen check ik
altijd of het serienummer een match vormt
met uit archiefstukken bekende toestellen
(met name de inleveringsregisters van 1943).
Tot op heden zijn de volgende matches vastgesteld:
• NSF4: 9 maal
• Waldorp: 47A, 116 en 138,5
• Aetherkruiser: AK380 en AK382
• Erres: KY107, KY108 (2x), KY109, KY126 (4x),
KY130, KY144, KY145 (2x), KY146, KY149,
KY155 (2x), KY156, KY165 (2x), KY166 (2x),
KY176, KY185, KY187, KY194.
Alle bezitters van matches hebben daarover
van mij bericht ontvangen.
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