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DE PRODUCÏIE VAN RADIOTOESTELLEN
DER HEEM TIJDENS WO II
nijn onderzoek Mat de Seschieàe,ti, nfl het Mdio
toesteli Wolluitvoe e,vashetbekenddatv|ndetHeen

Toe" ik

it zij

Jabtiek in De" Haag in de besinjarcn Mh IIe oottog
gewoos íodiotoestelle Íabi.eerde. h warcn nr.let
"og
ilel aafll\,ijzi gen dat var deÍ Heen ook fla de aJkobdigifls
w het w*ooprcíbod ní eind 1941 og rcilíotoestellefl
bourde, maat hade gegelets daarcwt had ik toen fliet íet
bes.hikking. Dií attíkel beschíijÍ .1e concrcte Segeeen die
ik sids.Iiet owt dit thefto heb ku efl eeEanelen.
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VAN
Gidiverheiien

Boekjaar 1940/r94r
HaDdelsnaatscliappij R.S. Stokvis & Zonen, met zijn Eíresradioto€stellen en -stofzuigers de grootste afnemer van Vàn
der Heem, komt in demoeilike situàtie te hulp enhandhaaft
de eerderafgegevenbestelling. DehulpactielanStokvis is niet
vreemd. Beide ondeÍnemingen zijn net hun bedrijfsactivitei
ten sterk vaD elkaar .Íhankelijk en bovendjeD heeft Stokvis
ook nog een s0% nDancieel belaDg in Van der Hee N.V
Debestelling betrcftde EÍres-serie KYI95 tot en met KYl98
(zie tabel).

INLEIDING
Kort na de iDvalvaD de Duitsers in ons lànd en de daaropvolgende capitulatie in mei 1940 probereD de neeste lànd
genoten het dagelijks lelen te hervatt€n en zetten bedrijven
hun activiteiteD zo goed mogclijk voort. Dat geldt ookroor
deradio iDdust.je, dic het ontwerpen en bouweD lan radio:
weer oppakt. NedeÍlànd telt in die tijd nog maar cen klein
aanlal radioiàbrikanten en van al deTc fabÍikanten zijn wel
enkeletoestellenuitdebeginjaÍenvàndeoorlogbekeDd.

Typê Bêstêlling
KY195 5.450
KY'195V 250
KY196 4.850
KY196B 750
KY197 't.800
KY'198 200
Stokvis verhoog! bij deze gelegenheid de ooÍspronkelijke
or.ler loor de KYl95 en KY196 zells met meer dán 1000
Dc beíelling van 500 stuks KYI99, een radiogramnofoon
met het chasis van de KY196, wordt echter om niei dui'
delijkc redenen geaDnuleerd. Behalve de order van Stokvis
voor ruim 13.000 ErreÍtoestellen kan Van der HeenveÍder
ook nog een opdràcht voor ongeleer 1500 Aetherkruiser
toes{ellen van ANRU noteren.

Eind 1940 heeft Van der Heem vrn debestelde Erres serieàl

r.bouvd 1911/1912 .4 .ond e.l &1 dn de Nelld
landÍ hanlel rk .M het On:p!'rlepnjeeL [ata en.olk.ie: Lea tu,

Etre\ Kv116,

Zo kennen ire direre types van Eres en Àetherkruiser
(beide door VaD deÍ Heeft gebouwd), NSF (zoals Hl40A
en H1ó0]\), Philips (tientallen types, waaronder de 203U
en 204U), Ridderhol & Van Dijk (diverse Sinus-toestellen),
lungsran/Radium (642 en 677) en \Valdorp (bijvoorbeeld
het type i68, Hl en lnsulinde).
Het in Den Haag ge\€sligde bedrijfvan der Heen is behalve
producent van EÍes en Aetherkruiser-mdio\ ook labrikáni
ván producten als Íofzuig€rs, notoren en handboornachines. In de ce.ste nàànden na hel begin En WO II bespeurt
Ván der Heem eeD sterke terugval van de vnag. Nederlandse
,or .JTel.er. toper Jrn nrJdcl i \ r^S rrdro.. ..oÍlui3{. cn
andere producten. Ookdeexportnaar lndië \tlt stil en NedeÍ
Iandse klànten voor rnotoren en aggregaten nemen minder
producten af, ondat hun fabrieken 'bp een lààg pitje draajen.

On praktische redenen volg ik hieÍnà de chronologie van
V,1 de lr.er.dieIldeeer .ejJ.cn\rn
de boe^j.U€r
'Jn

iot en met april ran het volgendejaar
lopen. Die boekjàren lopen overigens redeliik parallel met de
sêi76ênen in dê radiohranche.
de oorlog nog van mei
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8500 toestellen afgeleverd en daarnaast ook nog 2850 stuks

KYl9a lan een eerd€re ordeÍ. Ruim een halfjaar later is d€
hele bestelling afgewikkeld, met inbegrip lan nog een paar
kleine Dabestellingen. Ook staan dan al bijna 2000 stuksvan
het nieu$e type KY410 voor de verkoop iD de Erres-lilialen.
Met de nu beschikbare infornatie js het nogelijk de werkeltk per type geproduceerde aantalleD te vergelijken met
de schattlngen dje ik in eeneerder artikelover vooroorlogse

lll, op basis van een grote hoeveelheid verzamelde serienunmeN, heb gegeven (zie tabel). Deze vergelijkinglaat zien dàt die schàtting, met uit2ondering voór de
KYl9ó, redelijk accuraat was.
Erres-toestellen

WeíkelIke
productie

Type

Schatting

KY194
KY' 85
KY196
KY196B
KY197

4.600

4.733

6.000

5.956

6.000

4.914

800

750

1.500

1.46'l
470
't.995

KY 198

KY4l

O

500
1.900
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Voor Van deÍ Heem is het boekjaar 1940/19,ri uiteind€lijk
zelÀ €en goed jààL De omzet aaD radio-apparaten (groten
deels Erres) bedraagt/ 1,2 mlD. Een andere groie poÍ in de
omzet is een totaal aan opdrachten vanl0,6 mln voor Luft
fahrigerátewerk HakenfeLde GmbH uit Berlij!. De rapportages oler deze opdrachten g€ven hdDig andere details dan
dat het kleine motoren, schàkelnateriaal en dergelijke zou

Ofook Stokvjs oler het boekjaar tevÍed€n is, is mij niet dui
delijk gewoÍden. (Eiód 19a0 voorzag Stokvis namelijk nog
dàt aan het einde van het seizoeD nrogelijk 6000 Erres toe
stellen onverkocht zouden rtn.)

BOEKIAAR l94t/1942
\roor het seizoen 19'11/1942 gaat Van der Heen uil lan een
productie van 15.000 EÍÍes toestellen lan het iype KY,115,
KY4l6, KY4u en KY4l8. Bijeen gemiddelde af-fabrieksprijs
van fó8 pertoestelkomt dat overe€n met een jaaromzet laD

2OI2

l0 november
de N-cderlandse radiohand€l
'lordt
geconironteerd met het Ostspendeproject van ]oseph Goeb
bels, de Duitse ninister voot volksauJklaru g u d Prcpagardr. Voor het OoÍfront heeft hij 80.000 ndioloestellen
nodig, waarnee de daar àanwezige malschappen naar de
radio-uitzendingen uit het moededaDd kunnen luisteren.
De DuÍse industrie kan echter geen radiotoestellen voor de
ontvànsÍ van de gewone omÍoepzenders leleÍen, oÍndat d€
bedrijlstak lolledig js jngeÍeld op productie voor oorlogs
voernrg. Daarom wordt bedoten de benodigde toeÍellen in
het bezetie westen te verwerven. Als eerste stàp noeten àlle
Nederlandse radiolrandelaren hun looraad radiotoestellen
(tegen betalind afstaên. Dat betekent dat alle pas door Van
der Heem uitgeleverde Eftes tocstellen ( aar ook de toestellen lan alle andere nerken) in één keer uitverkocht zijn- Zo
is een grote radjohandel in Delft in één keer door zijn hele
looÍraàd vàn 57 toestclle,r van het type KY4I5, KY416 en
KY4t7 heeD.
Rond

Het type KY4l5 h ontwikkeld net de b€doehrg het rrntal
làmpen tot een minjmum terug te brengen, zonder daarbij
aÍbreuk te doen aan de goede {erking vàn het toestel. De
KY4ls telt naast de gelijkÍichtbuis 1823 dan ook maar tilee
andere làmpen (ECH3 en EBLl).

zat.l selevetul aan de NedeÈ
h ui\a un ,net ko ego$
golf en ldnygoa tnot bietlt kt.ks .1. nagetikh.id net .1e

Ertès K\'117 gebottud

trk.ly ha"r1.lab

",idde
saljenlt&hakeldar

liti.k @aíaJg5tetud

!]t t91t,edafl." 2s0 stuks gelewd .ia .an
hantl.len ens.lik nant.l d., ht1 Dritte Attspdtde-

ia

1911/1912 en

aan het Astttd'.le?rojtt.

í||u Mí i g'relde statjo s tc kize (ot de íaat, Hil'*sun t en ). colkctie: RóÍt{ddns Ra

AetherÀtuiser AK t 112,
rle Net1d1a

llt

ptuje.t. Fato e n .alle.t ie: lteSeubrin!.

De bij de ràdiohandelaren in Ncderland aanrrezigevoorraad
is even$€l onyoldoende om het gesteldedoel te bereiken. De
volgende stap is daarom bestellingen bij Nederlàndse ràdio

Aile typ€s ,ijn met drie banden (kortegoli niddengolf en
langegolf) uitgerust, maar de KY,117 biedt te!€ns de moge
lijkheid op tweevastegolnengtesàlte Íemmen (in de fabriek
looràfgeÍend op Hihersum I en I1).
Uit de wens de afstemning op kortegolfstitions te verge
nakkelijken is het ooiwerp van de KY4t8 voortgekomen.
VooÍheen kon nameltkaileen maar met \€el kunst en vlieg-

serl en SeoJ d or oe lor.e8o Í ,Ís+remd worder
Ger Fust maakte mij eÍop attent dat er óok ooit sprake is
ge{eest vrn een KY419. Een technjsche tekening uir oktobcr
1940 van de MF-transformator vermeldt inderdaad niet
alleen de types KY416, KY4t7 en KY4l8, rnaar ook de KY419.
Ander€ vindplààtsen van de KY4l9 zijn n1U iietbekend.
Begin novenber 1941 blijkeD al 7300 stuks van de nietrwe
serie Erres KY4l5, KY4l6 en KY4l7 afgeleverd te zijn. De
píoductielande KY4ls is dán z€lfs alhelenaal afgerond.In
de diverse Erres-filialen zijn op dat monent nog mààrenkele
honderden toest€llen àànwezig. Bjjnà 7000 toestellen hebben
intussen hun weg gevonden naar de radiohandel.

njjn boek "Het radjotoestel in
de T$ede w€reldoorlog" [2] is al beschreven hoe Philips

fabrikanten te plaatsen. In

en Tungsran/Radium Gloeilanpenfàbrieken in Tilburg
opdràchten in dit vcÍband krtgen. Maar sindsdien heb ik
ook gegeveDs kunnen lerzanelen oie de inschàk€ling vàn
Van der Heem voor heiDuitse Ostspendeproject.

Nà loorafgàànde telelonische contacten stuurl Van deÍ
Heem eind nolember aar àe Beaufngtu Jnr bchhische
Nachtjchtehtnittel Mn àe Ríisíu gsit5pektion der Niederld,de in Den Hààg een brief met in de btlage een overzicht
van de op dat nronenl roor het seizoen 1941/1942 nog in
productie zijnde types van de merken [lres en Aetherkruiser (,ie afsebeelde bijlàse bijbÍi€fvan 25 noveftbeÍ I94l).
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h productie

?ijn. Van de KY4l8 is oP dat monrent nog gecn
enkel toestel gelabriceerd ln het overzicht staan de b io
prizen ltrmeld enverdeL is erook een schatiing olgcnonen
van de types en bijbehorende aàntallen en prijzen loor het
seizoen 1942/1941. Voor E es gaat het orn dc KY4?5 KY'126
en KY427 en voor AetheÍkruiser om de AK l42t en ÀK1422
Kort daarop plaatst de a.arfÍdgie in Den Haag eên bèstel

I'nc\uo. r,re lJ5u n rero.e'-lt"ngelorn(1Ire'_rrdo'
I rier zul er d:'r r og 25Lr . r'l' \Frrre-".1r'F- \K'r l2 -Jl
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lrotlu'tie?14'xit'gznft
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Op 15 decenb$ 1941 kondigt Rijkscommissaris

Seyss

1€rkoopverbod voor ít1dio ontvangtoestellen al
Vanàl dat moment ligt de leÍkoop aan (Nederlandse) consumenteD gcheel ÍiL en dat zal zo blijven tot aan her einde

Inquad

een

De productie mn Íadioi voor het Ostspendeprojechvordt
echter niet doór het verkoopverbod gehinderd De beno
digde schàarse naierialen woÍden door de betrèlïende
Dtritse instanties zoDder enig p!oblee toegee€zcn
Áan het eind vàn het boekjaar zijn praklisch àlle bestclde

Errcs-toeÍellen en de 250 stuks Actherkruiser AK14l2 afge
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Het boekjaaÍ l9,ll/1942 is voor Van der Heen dan ook eeD
bijzonder goedjaar tnet €en omzet van/1,7 mln aan Íadio
toestellen. De omzet aan radiotoest€llen is leitelijk zelfs nog
10,6 mln hoser. ondat bijna de helft vàn de afzet voor het
Ostspendeproject niet in het boekjaàris neeg€Domen (t!aaÍ
schijnlijk ondat de afleverióg pas na ailoopvan h€!boekjáàr
heeftplaalsgevonden). Verder is wel nog een onzet lan bijnà
/ l mln aan producien loor Hakenfelde verantwoord.
Merk$'aardig is tendotle dàt de onzet aan stofzuigeÍs,
die noÍnràl op hei nive.u van eDkele honderdduizenden
guldens ljgt, in dit boekjaar meerdàn/l nln bedraagt.

ookvan de in dit seizoen geproducee.de aantàllen radiotoestellen kunnen ue eeD vergelijking maken net nijD eerdere
schaitingen op basis van seÍienummers.

Type
KY415
KY416
KY417
KY418

Schatting

Werkelijke
productie

2.000

2.876
3.269

4.900

4.295

2.900

. 2012

liest dàárdoor goed ingewerkt peFoneel en moet veel moeite
doen om het pereon€elsbestand enigszins op peil te houden.
De in Duitsland teweÍkgestelde nedewerkeB srrken bij
alledei bedrijven, $'aaronder ook bedrijven die actief zijn
in de radjobrànche. zoàls Radiofabrik Braun (Irankfurt am
Main), Hasenuk (Ravensbers-Kiel) en Graetz (Berlijn).
De ontwikkeling !àn de KY42s, KY426 en KY427 isgestopl,

aangenonen nag worden ats Sevolg van het verkoopverbod
van december l9,ll. De KY426 en 427 waren trouwens elek
trisch en mechànisch alhelemaal uitgewerkt. Nergens heb ik
technische documeDtatie van deze types kunnen traceÍen.

Mogelijk duikt dieooil nog ergens op.
In 1942 maakt het bedrijf Haghefilm een bedrijfsfrlm voor
Vàn der Heem met de titel In Holland staat eeD huis" [.]1.
De Êltn isvdjwel geheel aan dep.oductievan radiotoestellen
gervijd. De eerÍe vertoning ààn het personeel vindt plaats

in december

1942

in het City-thearer jn DeD Haag. In

deze

Êlm is onder anderc de productie van de KY418 te zien. De
be.4den daarvan noeten evenwelalin de e€rste helft van het
jaaÍ gemaakt zijn, toen de KY418 nog in productiewas.

1.485

Ook nu h er een redelijke ove.eenstemming, zii het dat er
eeó onderlinge \rrschuiving ralt waar te nemen tu$en de
types KY416 en KY,UZ
1485 exemplaren van de KY418 zijn pás geproduceerd na de instellingvan het verkoopverbod ran eind 194i.
Omcieel is dan ook geen enkel exenplaar bij de Nederlandse
consuhent terecht gekomen. Het ho€ft din ook njet te veF
bàzen .tài bij de verplichte inleveÍingvan alle radiotoestellen
jn i943 geen eDkel exemplaar van dit toestel is ingeleverden

Noot De

dat de paaÍ toeÍellen die nu in Nederlandsc v€r,amelingen
àànwezig ztD h DuitslaDd zijlr verwdRn.
BOEKJAAR I942lT943 (TOT EN MET DECEMBER)
De randeelhouders h Van der Heen besluit€D de loop van
het boekjaar tewijzigen en welzodanig dèi hei parallelgaat
lopen net het kalenderjaar. Cevolg liiervan is dat het boek
jaar 19,1211943 deperiodevan ei 1942 lot en met decenber
1943

bestrijkr.

Stokvis beleeft Da het rerkoopverbod van radiotoest€ll€n
van decenber l94l en de afrondiDg vaD de order voor het
Ostspendeproject noeilijke tijden met zijn aldeling radio.
Er woÍdt in ons land namelijk ge€n enkel rádiotoestel meer
VaD der HeeÍn zieiechterkans opdrachten van Philips aan te
trekken. Philjps kreeg Danelijk in december 1942 te maken

met de uitschakeling !àn een groot deel van de productie
capaciteit van h€t fabrieksconplex in Striip/Eindhoven, teD_
g€volge van een bombardement door de Britten. philips is
in hei bezri van omvangÍ jjke vetlogerungs op drdcht e't \ àí de
Duitse radio industrie en slaagt er borendien in toesiellen
te produceren en te exporteren nààr landeD waar geen verkoopverbod ran ktacht is.
Bij de uitvoering van de werkzaanheden ondervindt VaD der
Heen eyenwel grote hinder van het wegvallen van arbeidskrachten. Belangrijkí€ Íedenen hiervoor zijD zieknelding,
oDderduiken €n tewerkstelling in Duilsland. Het bedrijlver

t.,

h.t le*aopEt
ts00 strks n
gelercrd .an het ostspende?rcjdr. Het to6El is ddn óók 4 .eLl.dnè
ÈÍhij"r'g ia Ned'l.r1tlr @.dnèli,1get. Foto ." .allectie: Lea nn
Erres KY118,

bo.1

gebouwd

M" decenb!

1912 nd íle dJkóndiling

1911. De gèlt1e

ptud cÍie

eah btjfla

Het is overigens nerkwaardig dat Van der Heem een
bedrijfsfilm laat naken in een peíiode dat er een verkoop
verbod is en geen uitzichiop de ophefingerlan.
Het bedrijfsorgaan VDH- Omroep [4]schÍtft in mei 1917bij
gelegenheid lan de honderdste vertonjng vàn de film:
Dc tertohi Bc aaa dc Madnwegtonde plont: Rn g,'iete
lafl be.oekers, zakenrclaties, gdsten, iew)e|íngen en bela g
stelletde . Al net al hebbe duize deh zo ke kis g.ndakt
net ons betuijf Maantueg op eefl eijze àie hun wel nldoeHet lijkt dus àànnemelijk dàt de film njet buiten hei bedrijf

Zoals eerder gem€noreerd ligt de exportvanVàn der Heem
nààr Indië al lange tjjd siil. Wel is er export naar Duitsland
(in de vorn van de opdrachten van Hakenfelde, die lang
?aam jn omvàng to€nemen) en naar het neutrale ZrvitseF
láno. Een oeel
'Jn oe prodLcrie \dn rrdioLoe(rellen i' voo
Duitsland en/of Zwitserland bestemd (zoals wààBchijnlijk
de Philips 8a7À en de974A).

I31
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Omdat de binneDlandse verkoop van radiotoestellen Íil
ligt, kan het radioláboràiorium lreinig aan de ontltikkeling
vdn corplere adro-aPPdratê. doen. To!h i\ er FPr nie r{

Kort na de spoorwegíaking van september 1944 komt de
stroomlevering tot stilstand €n moet Van der Heen noodgedsongen zijn àciiviteiten stakên. Het g.ootste deel lan

ontwerp vàn een drieloudige afíencondensator in be eÊ
king. Ook werkt Van der Heem aan een toestel met een een
voudige bandspreidjng. Daarnaast loopt de ontwikkeling
door van een toeÍei met atstemming door tniddel van verschuifbare ijzerkeÍnen (zogenaàmde permeàbiliteitsafstemniDg). Deze ontwikkeling stagneert echter, omdat lelering
!àn het in Duiisland bij I-G. Iárben bestelde li,erkernnate-

het personeel

riaal utbltft.
Het labontorium richt zich daarnàast vooral op het gebied
van meetapparatuur en dàt levert ook opdÍachten op. Zo
verstrekt de Duitse firmà Lorenz Radio de opdracht vooÍ
de ontwikk€ling en bouw van een meetzender van I 30 m

ondanks de genomen maatÍegelen wordt ook van der Heen
slachtofi'er van de roofzucht van de bezetter. Medio januari
slepen de Duitse6 k nàchts, onder fel lanplich!. allerlei

(10 300 MHz).

Deverplichte inleverjng van alle rádiotoestellen in ons land
van mei/juni 1913 leidt voor Ván der Heem tot e€n belang'
rijke daling van de activiteiten van de radio servicediení.
De frnaDciéle resultàten zijD niettemin positiet Dankzii
de opdrachten van Philips (omzet / 1,ó mln) en Haken
ielde ron/er/2.2 rnll) kán vrr der H(emre uglier opeen

i'ordt op'vachtgeld gesteld. Màchines worden
Íeggesleept, verborgen, gecamouÍleerd of zells ingenetseld.
op deze manieÍ ontkomt het meest koÍbare deel van de
inv€ntárisvàn Vàn der Heem aanwegvoeriDg doorde Duil
s€rs, die elders wel op grote schaal heeft plaatsgevonden.

t945

bruikbare spullen de fabiiek uit om die veÍvolgens per spoor
Terwijl grote delenvàn het zuiden van het land al zrjn bevÍijd.
wacht Van der Heem nog op de bevrijding vrn het westen.
Eindelijk kan op s mej ook Den Haag weer vrij ademha'
len. Te {1jl de stad nog zonder elektriciteit zit, st€lt Van der
Heem op de alond van 6 mei een dieselaggregaat in werking,
zodat de neonreclane op de fabriek weer brandt.

Het in oranje kleur uitgevoerde bevrijdingsnunmer vàn
het bedrijfsorgaan VDH'Onroep memoÍeeÍt dat het personeel weer vÍij kan spreken zonder een SD of NAI-nan "op
het dak te krijgen". Over de sanenwerking met de bezetter
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Voor Lorenz Radio is eenprototlpegebousdvàn debesteide
meetzender. De opdracht omvat 22 eÍemplaren. Het werk
aan de drievoudige afstemcondensator is .fgerond en nu is
een lreu\ r) oe golílê.gre..\J .eldcr in oll\vr\ke-ir I.
De .adio rfdeling. die al enige lijd lrijwel uitsluitend voor
Philjps werkt, ondervindt stàgnatie, doorda! Philips niet iD
siaat is de benodigde onderdelen op tijd te leveren. Voor het
eerÍe k'va.taal zijn 5000 toestellen geplánd, naar door de
levedngsproblemen bLijft de productie iD dez€ perlode bt
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De Dui]]e$ vilden ons besí
e*helpe,doch'rjjneldot
igen dan ot1.e
er niets nar on anderc zaken te goo
àonk.íj o s roottdu
rcttnwde ndio's en síakuigers.
rcnde wurme en wroeten ís het gelukt t'oot elkoar te krijge
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àat tuij ndia\ ek íokutg\ nochte blijwn wrvaardige
wij hindhaaftler ons noÍnale praducíieprcgrdnna.
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3159 apparaten steken.
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de Eres Ky118. Links het HF gedeelx, tchÍs het MF- en

F.BL21, EM4 en 1823. Foto en

colb.ti:
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LFxe.lllte en.le ro.ding Bui.ehbezeÍti"g

EF22,

EcH2), EcH21,

RADIOHISTORISCHTIIDSCHRIFT-NUMMER142-3-20T2

h€t twiÍtigjarigjubileun in 1946 omschrijft
Leo van der Heem (volgens het g€no€mde beddjfsorgaan) de
opstelliDg lan het bedrijf tijdens WO II Íog e€ns als

Bi deviêringvan

"olgt:

wij accepteedek gïote Ddtse oràerc orn et n fleinig nogelijk
aan te werken, een gerhg aadal eiliele posteí om daanan
wel noselijk te Pn&tcercn. Deze politiek bleek achtetuÍ
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