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TYPEPLAATJES OP PHILIPS-RADIOTOESTELLEN
Typeplaatjes van Philips-
radiotoestellen bevatten 
interessante informatie. Een 
typeplaatje is het identiteits-
bewijs van een toestel. Het 
toont, behalve de type-aandui-
ding, een uniek serienummer. 
Verder treffen we meestal 
een of meer letters aan, die 
vanaf ongeveer 1935 verwijzen 

naar de plaats waar het toestel is gemaakt. 
Dat geldt niet alleen voor Nederland en België, 
maar ook voor toestellen die in andere buiten-
landse vestigingen zijn gefabriceerd. Achter de 
letter achter het serienummer staat meestal 
een getal dat betrekking heeft op een produc-
tie-uitvoering.
Ook staat er op de typeplaatjes, vanaf het 
begin van de radioproductie door Philips in 
1927 tot in de jaren vijftig, een artikelcode 
(meestal rechts onder, maar ook wel links in 
het midden). Die code geeft het model type-
plaatje aan, zoals ook andere onderdelen van 
Philips-toestellen een artikelcode (bestelnum-
mer) kregen.

Al geruime tijd ben ik bezig met een inventa-
risatie van Philips-typeplaatjes die wereldwijd 
op radiotoestellen zijn toegepast. Alleen al voor 
Nederland en België heb ik het bestaan van 
meer dan 50 verschillende modellen typeplaat-
jes vastgesteld.

Graag zou ik een fotootje willen ontvangen van 
de typeplaatjes van alle Philips-radiotoestellen 
in verzamelingen, ook in gevallen waarbij meer 
dan één exemplaar van een type aanwezig is. 
Het gaat me hierbij uitsluitend om radiotoestel-
len (of toestellen met een ingebouwde radio, 
zoals een radiogrammofoon), maar dus geen 
TV’s, pick-ups, bandrecorders, luidsprekers en 
meetapparatuur.
Het is niet nodig andere foto’s van het betref-
fende toestel mee te sturen. Als daar bij nader 
inzien toch behoefte aan is, zal ik daarover met 
betrokkene contact opnemen.
De foto’s hoeven ook niet van superkwaliteit 
te zijn. Belangrijk is dat de informatie op de 
typeplaatjes goed te lezen is.
Ook foto’s van losse typeplaatjes, die ooit van 
een toestel gesloopt zijn, zijn welkom.

Via een oproep in enkele radioforums heb ik al 
heel wat foto’s van typeplaatjes ontvangen en 
verwerkt. Graag wil ik ook verzamelaars die 
geen radioforums bezoeken bereiken.

Het ligt in mijn bedoeling later aan dit thema 
een publicatie te wijden.

Voor de goede orde: namen van personen 
die mij informatie aanleveren maak ik nooit 
bekend, tenzij ze mij daarvoor expliciet toe-
stemming hebben gegeven.

Bijdragen bij voorkeur per e-mail naar 
gverhe@planet.nl.
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