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EERSTE ZEEUWSE FABRIEK VAN RADIOTOESTELLEN
“H.J. VAN DER MEER & ZONEN” TE VLISSINGEN
DEEL I

Tom Rentmeester

In 1969 werd ik bedrijfsleider van het door Fa. Boonman overgenomen familiebedrijf RADIO -“ H.J. van der Meer” in Vlissingen. Ik raakte gefascineerd door de vele herinneringen van
'oude' klanten die mij vertelden over dit bedrijf, waarin omstreeks 1920 door Andries van Westen begonnen werd met
de fabricage van de legendarische 'Van der Meer' radio’s. Zijn
kleinzoon Ds. A.A.R. Kamermans bracht mij in contact met de
enige momenteel nog in leven zijnde dochter van Andries van
Westen: mevrouw Ineke van Westen. Reeds 91 jaren oud, maar
zeer helder van geest, kan zij zich deze tijd nog heel goed herinneren en draagt zij aanvullend en corrigerend bij aan dit onderzoeksartikel.
de grondlegger van het bedrijf, H.j. van der meer (18341906), was van beroep koopman. Hij handelde in onroerend
goed, verzekeringen en hypotheken en dreef een groothandel in olie en vetten van de american Petroleum company
(aPc). Hij was daarnaast politiek actief en zat als lid van de
a.R.-partij in de gemeenteraad van Vlissingen en in de Provinciale staten van Zeeland.
Zijn zoon frans van der meer zette de zaak na 1906 voort
maar kwam in 1912 helaas zelf onverwacht te overlijden. Zijn
zuster angenitha van der meer (1865-1943) was gehuwd met
de onderwijzer Gillis van Westen en zij waren de ouders van
andries (1887-1969) en Hendrik (1892-1983) van Westen,
die het bedrijf H.j. van der meer vanaf 1912 vanuit de Wilhelminastraat 11 in Vlissingen voortzetten.
andries van Westen ging na de HBs (met wiskunde) in 1903
naar de pas geopende Zeevaartschool in Vlissingen en daarna
in militaire dienst. Vervolgens ging hij varen en na de dood
van zijn oom frans in 1912 kwam hij na een paar jaar weer terug aan wal om mede leiding te geven aan het familiebedrijf.
Hij huwde in 1917 met de weduwe van zijn oom frans van
der meer, suzanna Visser (1885-1972).

Logo met 'golven'.

Vlissingen is van oudsher een zeehavenstad en de plaatselijke Hoge Zeevaartschool gaf vanaf 1903 onderricht in de radiotelegrafie (morse en techniek). marconi boekte in die tijd
het ene na het andere succes met zijn draadloze telegrafie en
deze ontwikkelingen werden door andries van Westen op de
voet gevolgd. mede via het onderwijzersvak van zijn vader
Kristalontvanger.

Radio-ontvanger met IDZ-buis.

H.J. van der Meer (1834-1906).
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Frans van der Meer (1877-1912).
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Andries van Westen
(1887-1969).

Andries en Hendrik van Westen
(laatste 1892-1983).

vernam hij de technische kennis en de nieuwste ontwikkelingen. Er werden in Vlissingen, Middelburg en Domburg veel
lezingen gehouden over de 'draadloze telegrafie'. Zo ontstond
er tussen 1903 en 1920 een kern van radiotelegrafische specialisten in de oude binnenstad van Vlissingen (o.a. Wilhelminastraat, Nieuwstraat, Goenewoud e.o.). In 1918 werd de
'Vlissingsche Radio Amateurs Vereeniging' opgericht en werd
er lokaal veel geëxperimenteerd met radiozenders en -ontvangers.
Andries van Westen had beroepshalve veel contacten met de
scheepvaart en importeerde via de schepen radio- en telegrafie-onderdelen vanuit Engeland en Amerika. Hiermee dreef
hij handel en bouwde hij o.a. zijn kristalontvangers, vonkenzenders en telegrafietoestellen voor de verkoop.
Toen hij na de introductie van de IDZ-radiolamp hiermee
succesvolle experimenten uitvoerde, overwoog hij omstreeks
1920 om beroepsmatig tot radiofabricage over te gaan. De
handel in petroleum liep door de gasvoorziening en vooral
de elektrische verlichting terug en de concurrentie in de olieen brandstoffenmarkt werd steeds groter. Een nieuw handelsproduct met goede perspectieven was hard nodig om de
continuïteit van het bedrijf H.J. van der Meer te waarborgen.
De NRI (Nederlandse Radio Industrie) had met haar radiouitzendingen (Soiree-Musicale vanaf 6 november 1919) de
radio populair gemaakt onder het publiek. Ook in Engeland,
waarmee H.J. van der Meer veel zaken deed (export vispro-

Walcherse vrouw luistert naar een helgloeierradio, Koomans-schakeling, in kast met afsluitbaar gordijntje. (Foto ZDC).

ducten en garnalen), waren de Nederlandse uitzendingen
goed te ontvangen. De scheepslieden hunkerden naar de
scheepvaart- en visserijberichten via de radio.
Andries van Westen kreeg steeds meer opdrachten tot het
bouwen van radio’s terwijl zijn broer Hendrik de APC-oliehandel, verzekeringen, hypotheken en huizenhandel voor
zijn rekening nam. Hierin maakte het bedrijf steeds meer een
splitsing.
De radiotelegrafie bood goede vooruitzichten en eind 1922
besloot Andries van Westen, in overleg met zijn broer Hendrik (Hein), zich in de toekomst volledig op de radio te gaan
richten en werd de 'radioafdeling', genoemd 'RADIO', van firma H.J. van der Meer vanuit de woning annex bedrijfskantoor
aan de Wilhelminastraat 11 een feit. Al spoedig daarna werd
het om de hoek gelegen pand in de Nieuwstraat 70 aangeschaft, tot een winkel met werkplaats verbouwd en op 1 september 1923 geopend.

Goessche Courant 6 januari 1923.

Na de eerste experimentele radiotoestellen met de IDZ-buis,
werden in 1922-1924 de eerste seriematig vervaardigde toestellen met 'helgloei'-lampen samengesteld. Andries van Westen had gekozen voor een modulair systeem, hij kon hiermee
middels 4 verbindingsstrippen een bepaalde versterker aan
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een radio-ontvangeenheid koppelen. Op deze wijze kon de
klant kiezen voor een bepaalde combinatie.
In 1923 werd een winkel met erboven een productieruimte
en werkplaats opgezet in de aangelegen Nieuwstraat 70. De
Vlissingse Courant van 1 september 1923 schreef hierover als
volgt:
“Radio Technisch Bureau”
Door de firma H.J. van der Meer & Zonen wordt heden in de
Korte Nieuwstraat no. 70 het geheel nieuw gebouwde radiotechnisch bureau “RADIO” geopend. In dit magazijn vindt men een
uitgebreide collectie van onderdeelen voor radio-telegrafie en
-telefonie.
De tallooze liefhebbers van draadlooze stations -in onze gemeente zijn er ongeveer 200- kunnen daar dus alle mogelijke
onderdelen bekomen.
In het magazijn is een der nieuwste ontvanginrichtingen geplaatst, waardoor aansluiting verkregen wordt met de bekende
groote Europeesche stations in Engeland, Frankrijk en België,
terwijl ook met de in ons land bestaande verzendstations verbinding kan worden verkregen. Door een luidspreker worden de
opgevangen concerten zoo versterkt dat men alles hoort of het
vlak bij was.
Het ligt in de bedoeling van de firma Van der Meer & Zonen
een luidspreker voor het boven den winkel gelegen magazijn te
plaatsen, waardoor het publiek ook op straat van de concerten
kan genieten.
Het radio-magazijn, dat wat moderne inrichting betreft,
het eerste van dien aard in onze provincie is, werd gebouwd
door den heer J. Loois Azn., onder architectuur van den heer
P.S. Dijkstra. De heer A. de Landmeter zorgde voor het schilderwerk, terwijl het magazijn “Zeelandia” de electrische installatie
heeft aangelegd.
In de etalagekast is de nieuwe Philips-etalage-verlichting aangebracht, waardoor het licht bijna niet naar buiten uitstraalt,
terwijl de winkel zelf verlicht wordt met de nieuwe Albastalampen.
Het nieuwe magazijn zal hedenavond wel veel bekijks hebben”.

Woonhuis en kantoor Wilhelminastraat 11.

1L-radio.nastraat 11.

3L-versterker.

2L-versterker.

Samengevoegd (RW 1924).

Vlissingse Courant 24 oktober 1923.

Vlissingse Courant 26 juli 1924 “Voor radio-amateurs”:

“In ons nummer van Woensdag hebben wij een stuk opgenomen van
Wouter Hulstijn over ’n nieuwe gloeidraadgelijkrichter van Philips.
Men deelt ons mede dat dit nieuwe instrument is geëtaleerd in het radio-magazijn van de firma H.J. van der Meer in de Korte Nieuwstraat”.

Het naamplaatje dat van 1922-1927 in gebruik was.
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combinaties met een Philips-plaatspanningsapparaat (PSA)
werkten uitstekend. De grote antenne op de markt en de luidspreker buiten trokken de aandacht van de voorbijgangers die
door 'het wonder' naar binnen werden gelokt.

Vlissingse Courant 20 maart 1924.

In 1924 werd de 2e Jaarlijkse Nijverheids Tentoonstelling in
het Schuttershof te Middelburg gehouden. H.J. van der Meer
kreeg het stadhuis als expositieruimte, er werd op de Markt
een grote antenne opgesteld. Concerten uit Londen, Parijs,
Brussel etc. werden ten gehore gebracht.
De Middelburgse Courant van 27 mei 1924 schreef:

“Het is weer een Vlissinger, die het Stadhuis in bezit heeft genomen, en
wel de firma H.J. van der Meer en Zonen, die er een uitstalling heeft
van haar artikelen voor de draadlooze telefonie, terwijl door het plaatsen van een antenne de mogelijkheid wordt geschapen, als geen luchtstoringen plaats hebben, de draadlooze concerten te Parijs, Brussel enz.
te hooren.
Op het oude marktplein, in het oude stadhuis, is dus wel een der modernste uitvindingen in de praktijk gebracht. Waar nog tallooze personen nimmer zulke draadlooze concerten hoorden, twijfelen wij niet
aan het succes dat deze firma met dezen stand zal behalen”.

En een succes werd het. Vanuit heel Walcheren kwam men
in 1924 naar de tentoonstelling in Middelburg om de 'Van
der Meer' radio’s te bewonderen en wellicht te kopen. De

Vlissingse Courant 7 mei 1924.

De bestaande series met Miniwatt-lampen bovenop en de
nieuwste modellen werden gedemonstreerd.

Radiomodules.

Versterkermodules.

Het modulaire systeem bood vele mogelijkheden. Er werden ook zwaardere versterkers
met meerdere lampen gefabriceerd voor zalen,
schouwburgen, kerken enz.
Er kwam een nieuwe serie met Miniwatt-buizen
aan de voorzijde (frontopstelling). Bovenop de Luidsprekers.
radio een paneelmeter als meetmodule voor 6V
(gloeispanning) en 120V (anodespanning).

Stand 75 in het stadhuis van Middelburg.
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veren van buizen en plaatspanningsapparaten etc. Ook in de
technische vooruitgang op radiogebied speelde Philips een
steeds grotere rol, alhoewel zij pas eind 1927 met een 'eigen'
(NSF) radio op de markt komt.
Omdat de zelfbouw door amateurs veel tijd van de vakhandel
vraagt, werd vanaf 1926 tot in 1928 de alleen-vertegenwoordiging van bouwpakketten van het merk 'Baltic' voor Zeeland
gevoerd.

Radiomodule (Harris-schakeling) gekoppeld aan een 2-1 versterkermodule.

Door het grote succes van de radiotentoonstelling, werd de
behoefte aan een extra winkelfiliaal in Middelburg duidelijk.
Er werd eind 1924 een tijdelijke huisvesting aan de Pijpstraat
gevonden om na 3 maanden te verhuizen naar de winkelstraat
Korte Delft G11 in Middelburg.

In 1926 kocht H.J. van der Meer het naastgelegen pand
Nieuwstraat 68 in Vlissingen en liet de twee panden door de
Vlissingse architect A. Dijkstra tot één geheel in art-decostijl
verbouwen.
De art-decostijl was typerend voor deze tijd, de vormgeving
van de radio’s ging ook deze richting uit. De smaken onder
de Vlissingers hierover verschilden, de een vond het gebouw
prachtig en de ander wanstaltig en niet passend in het Vlissingse straatbeeld. Links was de radiowinkel en rechts het
kantoor. Momenteel valt dit pand (Nieuwstraat nr. 214) onder Rijksmonumenten reg. nr. 508769.

Middelburgse Courant 5 december 1924.
Het pand Nieuwstraat 214. Foto van mevrouw Ineke van Westen.

Andries van Westen was trots op zijn nieuwe winkel waar
tevens het magazijn, de productie en werkplaats gevestigd
waren. Mevr. Ineke van Westen herinnert zich nog de grote
boren voor het maken van de gaten in de radiofronten, de
machines, montagetafels met soldeerbouten en gereedschappen en de fraaie houten radiokasten, gemaakt door een familielid die als scheepstimmerman op de scheepswerf De
Schelde in Vlissingen werkte.
Achter in de etalage waren als afscherming glas-in-lood
schuiframen geplaatst. In de etalage werden radioonderdelen
voor de amateur, luidsprekers, radio’s, plaatspanningsapparaten etc. getoond.
Middelbursge Courant 5 februari 1925.

Onderdelen voor de zelfbouwers en amateurs waren nog
steeds een groot deel van de omzet. Voorwaarde was om de
nieuwste technische ontwikkelingen op de voet te volgen.
Philips was een belangrijke partner geworden in het toele10

In de winkel stonden de radio’s speelklaar op tafeltjes tegen de
wand opgesteld. Achter de toonbank kasten met vele laatjes
met talloze onderdelen en op planken aan de wand de bouwpakketten, luidsprekers, accu’s, batterijen en accessoires. Ook
luidsprekerdoek en diverse soorten draad en kabel werden
per meter verkocht.
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Nr. 1053. Foto door Gidi Verheijen gemaakt in het Radiotron te Hoenderloo.

Vlissingse Courant 20 december 1927.

Nr. 968 in het Radio Amateur Museum van Frans Driesens in Reusel.

Nr. 869 in Witte's Radiomuseum in Axel.

Vlissingse Courant 16 juni 1926.

Er zijn nog drie Van der Meer radiotoestellen in Nederlandse
musea te vinden:
Het 'Van der Meer – Broodje' was het antwoord op het Philips
– Roggebroodje eind 1927.
Het wisselstroomtoestel kon de concurrentie met het Philips
'Roggebroodje' qua vormgeving naar de Zeeuwse wensen met

gemak aan. Een keurig vervaardigde eiken kast met een ebonieten front zag er heel wat fraaier uit dan de zwarte metalen
doos van de 2501 en 2502. Daarbij had firma Van der Meer
een grote naamsbekendheid bij de lokale bevolking opgebouwd als degelijke radiovakhandel.
Het Van der Meer toestel had dezelfde buisbezetting (C142,
F215 en D143) als in het Philips-toestel 2501, dus had het nagenoeg dezelfde (door Philips gepatenteerde) buisschakelingen.
De anodespanningen werden verkregen door een anodebatterij of een plaatspanningsapparaat. In principe was het wisselstroomtoestel om te bouwen voor volledig batterij- en
accuvoeding. Dit was gebruikelijk op de plaatsen waar nog
geen lichtnet aanwezig was (platteland en omliggende dorpen). Ik herinner mij dat in Nisse (Zuid-Beveland) enkele
afgelegen boerderijen, waaronder die van mijn grootouders,
pas in 1965 op het elektrisch net van de PZEM werden aangesloten.
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Van der Meer-Broodje met verwijderde bovenklep en achterwand,
vanaf achterzijde gezien. Rechtsonder de 21 volt negatieve roosterspanningsbatterij, daarboven 1e afstemkring (C1). Linksonder de 2e
afstemkring (C2) met terugkoppeling. Daarachter de kleine variabele
condensator (C3) voor fijnregeling van de terugkoppeling. Middenonder naar boven lopend en dan horizontaal en over de voedingstrafo,
een koperen plaat ter afscherming van hoogfrequent stoorvelden.

Afstemming met C1, met de
verschillende golfbereiken
door schuifschakelaar 1 (S1S2) naar de betreffende afstemspoelen te schakelen.

HET TOESTEL
Hierboven het vergelijkend schema (als schema 2 uit de Philips brochure van 1927). In deze
schakeling is de inductieve variometer zoals bij het Philips 'Roggebroodje' niet toegepast, maar
wordt fijnregeling van de terugkoppeling door C3 verkregen.
Principe-schema’s van de niet in
het bovenstaand schema getekende spoelstellen:

Ook in het gezin van Andries van
Westen werd meegewerkt aan de
productie van radio’s: zijn 3 dochters mochten meehelpen met
spoeltjes wikkelen, herinnert Mevr. Ineke van Westen zich.
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Spoelenstel terugkoppeling C3 = TK S3-S4-S5.

In 1928 werd nog
een agentschap in
No o r d - B e v e l a n d
opgezet (vertegenwoordiger P. den
Boer). H.J. van der
Meer verkocht Philips-toestellen naast
het eigen merk.
De Van der MeerBroodjes
vlogen
over de toonbank…
Dit was Philips een
doorn in het oog!
De
medewerkers Spoelen 1e afstemkring.
van de radiofabriek
in de Nieuwstraat 68-70 te Vlissingen draaiden overuren, van
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Vlissingse Courant 28 maart 1929.

Spoelen welke door de golfbereikschakelaar (S1-S2) worden ingezet. De
spoelen werden met touwtjes mechanisch aan elkaar gebonden en met
beugels aan de behuizing bevestigd. Het is het tegenovergestelde van
wat men in de regel met een ''houtje-touwtje-constructie' bedoelt, de
constructie is zeer solide en na 83 jaar nog steeds in perfecte staat!

Noord-Bevelands advertentieblad.

’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, de hele week door behalve
op zondag.
In 1930 ging Philips zich beroepen op zijn patentrechten en
moesten er tegen betaling licentiezegels worden geplakt. Juridische vervolging door Philips kostte vele radiofabrikanten de
kop en ze waren dan ook genoodzaakt te stoppen.
Vanaf 1932 stopt H.J. van der Meer, in overleg met Philips,
definitief als radiofabrikant en schakelde met de verkoop van
radiotoestellen volledig over naar Philips en Erres.
Volgens een artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant
13/01/1968, heeft Fa. H.J. van der Meer in totaal ca. 1500 toestellen vervaardigd:

Dit zijn er best wel veel, Andries en zijn broer Hendrik van
Westen waren op dat moment echter allebei nog in leven en
er is destijds geen rectificatie op dit artikel gevolgd. De officiële registraties van de volgnummers met omschrijvingen en

Het ronde Van der Meer –logo heeft midden op de ebonieten frontplaat
gestaan. Het donker gebeitste houten 'ruitje' bij de bovenklep is conform de art-deco stijl.
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De stippellijn geeft de opkomende verkoop van merktoestellen (Philips en Erres) vanaf 1927 aan en de som van beide is de “totaal”-lijn naar boven naar
ca. 400 stuks in 1936. Dit is per winkel 4 stuks per week, wat aannemelijk is. Gegevens zijn ingeschat op vermoedelijke omzetten en kunnen afwijken.
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat pas bij serie nr. 500 gestart is met de nummervermelding op de toestellen. De tot nu toe bekende serienummers liggen
tussen 558 en 1223, verder onderzoek loopt nog.

klantgegevens door Andries van Westen, zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog helaas verloren gegaan. In bovenstaande
grafiek zien we de geschatte omzetverdeling in stuks/aantallen Van der Meer-toestellen per jaar vanaf 1920 in opgaande
lijn naar de piek in 1928, dan tot nul afnemend in 1934.
Opgemerkt moet worden dat ook de kristalontvangers (19171923) in de nummering meegenomen kunnen zijn en bij het
modulair systeem (losse radio en losse versterker) 2 serie-

nummers gebruikt werden (1923-1927). Vanaf 1928 waren
compleet gebouwde radioversterkers aan het pakket toegevoegd (zoals de genoemde serienummers 869, 969 en 1053).
Vanaf 1936 gaan we een stabilisatie en daarna daling van de
omzet zien door de economische gevolgen van de crisistijd en
de aankomende Tweede Wereldoorlog.

OPROEPEN
OPROEP AAN BEZITTERS VAN EEN
Gidi Verheijen
BORAF-RADIO
Ik heb me verdiept in
de geschiedenis van het
naoorlogse radiomerk
BORAF (Bossche Radio
Apparaten Fabriek) en
zou het op prijs stellen
als bezitters van een BORAF-radio zich bij mij
zouden willen melden.
Contact is mogelijk per
post, per telefoon of (bij
voorkeur) per e-mail gverhe@planet.nl

NEDERLANDSCHE RADIOWERKEN

vestigde zich in 1926 gedeeltelijk op het Pieterskerkhof 1720 en in 1927 volledig (opheffing vestiging in Doorn). Op de
jaarbeurs in 1927 had de Radiowerken een aparte stand voor
elektromagnetische klokinstallaties. Heeft iemand informatie
over de klok-activiteiten van de Radiowerken, documentatie zoals bijvoorbeeld een brochure of een advertentie? Dan
graag contact opnemen via: info@ENEM-UTRECHT.nl, 0104183689 of 06-55820787. Met dank voor uw medewerking.

GEZOCHT: BLEEKER-BELANGSTELLENDE
Bert van der Vinden
			

Wim Heij

Met een collega doe ik onderzoek naar de N.V. E.N.E.M. (Eerste Nederlandsche Electro-Magnetische Uurwerkenfabriek)
te Utrecht. Het bedrijf was als N.V. van 1917 tot in 1926 gevestigd op het Pieterskerkhof 17 en werd in dat jaar geliquideerd. Uit documentatie blijkt dat de activiteiten voortgezet
werden door de Nederlandsche Radiowerken. Dit bedrijf
14

Op de tentoonstelling 'Bijzondere meetinstrumenten' van 18
december 2011 in Driebergen keek een heer met veel belangstelling naar de apparatuur van Dr. C. Bleeker (Zeist).
De man zat op zijn knieën iets te schrijven op een geel blocnootje. Hij heeft donker haar en zwaar getekende wenkbrouwen, en keek naar een temperatuur-ijkkastje met het nummer
7273.
Wil deze persoon contact met mij opnemen?
Met vriendelijke groeten,
e-mail: fam.vander.vinden@vodafonevast.nl
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EERSTE ZEEUWSE FABRIEK VAN RADIOTOESTELLEN
“H.J. VAN DER MEER & ZONEN” TE VLISSINGEN
DEEL I I

Tom Rentmeester

Van RadiofaBRicaGe naaR RadioVaKHandeL (1930-1944).
Dit artikel beziet de commerciële kant van de radiohandel
tussen 1930 en 1944.
in het vorige artikel over het Vlissingse bedrijf H.j. van der
meer als radiofabrikant, zagen we in de omzetgrafiek dat
Philips in enkele jaren (1927-1930) het marktaandeel van de
kleine radiofabrikant grotendeels had overgenomen. Philips
had vele patenten op de radio- en buisschakelingen verkregen en verzilverde deze middels licenties, waarmee ze de
concurrentie afzwakte.
de dochter van de oprichter van de radiofabriek H.j. van der
meer, mevrouw ineke van Westen (geb. 1920), zegt hierover
tijdens een van de interviews: “Vanaf 1930 moest mijn vader,
tegen zijn zin en tegen betaling, Philips licentiezegels op de
door hem vervaardigde radio’s plakken, ik kreeg hierdoor als
zijn kind zijnde een soort gevoel van medelijden met hem…”

1927 rond logo met golven.

Mevr. Ineke van Westen met een door haar vader vervaardigd toestel
uit het 'modulaire systeem' (bouwjaar ca. 1925, eigenaar de heer Ary
Lems te Vlissingen / NVHR-lid).

al vanaf 1927 had firma H.j. van der meer Philips radiotoestellen (2501 en 2502) in haar verkooppakket:

1930 nog een rond logo met golven…

Vlissingse Courant 20 december 1927.

in 1930 worden er door van der meer ongeveer evenveel
Philips als eigen merk radiotoestellen verkocht. Het van
der meer 'Broodje' kon in het begin nog wedijveren met het
Philips 'Roggebroodje' (2501), maar bij de volgende radiogeneraties van Philips werd diens superioriteit in techniek,
vormgeving en vooral prijs/kwaliteit verhouding overduidelijk. de mooie, vernieuwende designs in de ontwerpen van
ir. Louis c. Kalff (1897-1976) en de diversiteiten in de Philips
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Van der Meer 'Broodje (1927) f 175.

toestellen leidden tot
een gewild totaalpakket
voor
de
opkomende
radiovakhandel.
De spanningen voor
Philips 2900 (1930).
de toegepaste wisselstroombuizen E442,
E428, C453 en 1823 werden intern van het wisselstroomnet
afgeleid. Deze ingebouwde voedingen hadden inmiddels de
losse batterijen en plaatspanningsapparaat (PSA) overbodig
gemaakt. Alleen een aparte luidspreker was nog nodig. De
gebruikte materialen van de kast bestonden uit hout, metaal
en bakeliet. Het bakeliet (een thermoharder) kon men in
bepaalde vormen gieten of persen, zodat meer vrijheid ontstond in de vormgeving. Ook kon het bakeliet in kleuren
en bepaalde kleurschakeringen gemaakt worden, eventueel
met motief (hout, wortel, gevlamd etc.). Het verhaal werd
verteld dat zelfs bladgoud en ossenbloed in het oppervlak
van het bakeliet werd verwerkt, zoals bij de 'Meesterzanger'
De dessins van de laksoorten voor de kasten boden eveneens
vele mogelijkheden, zoals geribbeld, hamerslag, craquelé,
schildpad, wortel, houtmotieven etc.

een opneemelement kon men reeds de grammofoon elektronisch gaan versterken via een radio of versterker. Indien
nodig werd door firma Van der Meer een grammofoonaansluiting met bijbehorende schakeling in het betreffende
apparaat gebouwd.
De radiodistributie in Vlissingen
Vanaf 1922 had Andries van Westen experimenteel enkele
nabijgelegen woningen van een hoofdtelefoon- of luidsprekeraansluiting voorzien die op een centrale radio vanuit
zijn woning werd gevoed. Eveneens had hij in 1923 boven
zijn winkel een luidspreker gehangen om overdag tijdens de
winkeluren de winkelstraat van muziek te voorzien. In 1928
werd in Vlissingen door de 'Zuid-Nederlandse Radiodistributie Mij.' (ZNRD, dochter van de PTT) een vergunning
aangevraagd en verkregen tot het aanleggen en verzorgen
van een radiodistributienetwerk in Vlissingen (Middelburgse Courant 23 januari 1928). De radiodistributie kon
ook lokale uitzendingen via het distributienet verspreiden.
In geval van calamiteiten konden in opdracht van de burgemeester de aangesloten burgers op deze wijze geïnformeerd
worden. Hierover ontstond veel discussie want men meende
dat dergelijke noodinformatie via de omroepen verzorgd
diende te worden. De omroepen, maar ook de radiohandelaren, keerden zich tegen deze nieuw ingeslopen concurrent
en er kwam via geruchten en ingezonden stukken een ware
hetze op gang tegen de radiodistributie.
In de Vlissingse Courant van 3 september 1928 deed de
ZNRD Mij. zijn beklag over 'stoorders' of 'Mexicaanse
honden' in het Vlissingse distributienet (hieronder de ingekorte versie):

Philips Meesterzanger 2110/2111
(1930).

Philips 2900 (1930).

De vakhandel had naast de levering van
de radio’s handenvol werk aan de installatie van antennes met de benodigde
aarding en uitleg voor het gebruik,
vooral de 2-knopsafstemming vroeg
een goede uitleg en flink wat oefening.
Ook de grammofoon deed in 1930 zijn
intrede bij Philips (type 2900). Met

“Radio-stoorders”
Het is ons gedurende enkele weken, dat wij de radio-distributie
voor Vlissingen exploiteerden gebleken, dat er helaas nog een
aantal toestel-bezitters wonen in den omtrek van de radio-centrale die geen kans zien hun toestel zoodanig te bedienen, dat zij
zelve een behoorlijk resultaat hebben en daarmede tevens het
genot vergallen van de omwonende toestelbezitters…
Men plaagt willens of onwillens niet meer alleen de omwonenden, doch ook alle aangeslotenen op het distributienet
van de radiocentrale…. Dit verhaal herhaalt zich bijna iedere
dag. We hebben ons afgevraagd of zulks nu het gevolg is van
onkunde dan wel van snood opzet…
Wij hebben ons thans ernstig voorgenomen aan dezen toestand met spoed een einde te maken. Daarvoor zijn thans verschillende maatregelen getroffen.
Eerstens kan iedere toestelbezitter welke last heeft met het
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afstemmen van zijn radio-toestel en er dus niet zeker van is,
dat het kwaad mogelijk door hem wordt veroorzaakt, zich om
raad en advies wenden tot onze maatschappij. Geheel gratis
zullen wij het werk voltooien van de toestellen-leveranciers
die verzuimden hun cliënten het zoo hoog noodige onderricht
te geven bij de bediening van hun toestellen.
Tweedens is ter hand genomen de bouw van een richtingzoeker. Met behulp van dit toestel zal het ons mogelijk zijn
eigenaars van storende toestellen direct op te sporen. Zonder
pardon zal tegen zoodanig eigenaar een aanklacht worden
ingediend wegens veroorzaken van hinder of overlast. Waar
bedoelde hinder veroorzaakt wordt niet alleen aan enkele
omwonende toestelbezitters, doch ook aan het radio-distributiebedrijf voor geheel Vlissingen hetwelk dus als een algemeen
belang wordt aangenomen, dat het een rechterlijk vonnis op
deze gronden gebaseerd, niet malsch zal uitvallen.
Geheel belangloos zal ieder worden geholpen met het doel
althans in dezen omtrek de rust in den aether te verzekeren door het uitroeien van al wat lijkt op den zoo beruchten
Mexicaansen hond.
Tezijnertijd zal onze storingzoeker ook worden beschikbaar
gesteld voor andere stadsgedeelten waar dit ondier huist. De
klagers welke onze hulp inroepen zullen zich evenwel moeten
binden den stoorder aan te klagen bij justitie.
Zuid-Nederlandse Radio-Distributie Mij,
Paul Krugerstraat 62 boven, Vlissingen.
De lage 'instapprijs' en de voorwaarden waren aantrekkelijk
voor de radiodistributie-abonnee (Vlissingse Courant, 19
september 1929):
1). Geen verhuiskosten naar een woning waar reeds een aansluiting aanwezig is
2). G
 een nieuw entree-geld bij verhuizing
3). Aanmelding nieuwe abonnee in woning zonder aansluiting Fl. 16,=
4). Aanmelding nieuwe abonnee in woning met aansluiting
Fl. 8,=
5). Keuring en aanpassing van reeds in bezit zijnde luidsprekers Fl. 2,40
“geen lastig instellen van regelknoppen, geen laden of trans-

Klankdoos, diameter
ca. 7 cm.

porteeren van accu’s, geen vervanging van dure lampen, geen
tramstoringen, geen vernieuwingen meer van verouderde toestellen, geen ergernis meer bij atmosferische storingen.
Zij sluit af met : 'Vraagt inlichtingen omtrent ons Huurkoopsysteem!'
De abonnee moest wel een luidspreker aanschaffen, maar
voor de bezitters van een akoestische grammofoon werd een
voordelige oplossing aangedragen: de 'Gramaphoon-Klankdoos' (sound-box).
De 'Gramaphoon-klankdoos' was een verwisselbaar opzetstuk in plaats van het opneemelement met naald en bestond
uit een koptelefoonelement met metalen membraan dat
door de hoorn versterkt werd. Hetzelfde idee als de vroegere
hoornluidsprekers met metalen membraan (zoals Amplion).
Per 18 september 1929 had ZNRD reeds 850 abonnees in
Vlissingen en toonde zich een geduchte concurrent voor de
radiovakhandel.
De radiovakhandel schermde met de vrijheid in keuze van
zenders. Men hoefde niet enkel te luisteren naar de vaak
'gekleurde' uitzendingen van de radiocentrale zelf. Uiteraard
speelde ook de financiële onafhankelijkheid een rol (statussymbool).
De stopzetting van eigen Van der Meer
radiofabricage.
Het was onvermijdelijk, Philips kwam met een voorstel: Radio
Van der Meer stopt met de fabricage van eigen radio’s en wordt
een belangrijke Philips dealer met interessante (staffel-)kortingen. Hierdoor kon het bedrijf meegroeien met het succes
van Philips en de omzet en dus winst in radio’s met randapparatuur vergroten (heet tegenwoordig een win-win situatie).

Middelburgse Courant 27-11-1931.tif

Adverteerde H.J. van Westen aanvankelijk als zijnde 'de
Eerste Zeeuwsche fabriek van Radio-toestellen', nu werd het
'de Eerste Zeeuwsche radiohandel'.
Het filiaal in Middelburg Korte Delft G11 (van oorsprong een
fietsenhandel van J. Abrahamse) werd gerund door Hendrik
(Hein) van Westen. Per 1 februari 1930 werd een 21 jarige elektrotechnicus J.L. (Jan) de Keijzer ter versterking aangenomen
en intern door Andries van Westen in de praktijk opgeleid tot
radiotechnicus. Hij werkte zich op tot filiaalhouder (1935) en
uiteindelijk(1961) tot zelfstandig ondernemer en eigenaar van
het filiaal H.J. van der Meer te Middelburg.
Rond 1930 kreeg Philips steeds meer overwicht op de binnenlandse radiomarkt. Er kwamen ook steeds meer radiodetailhandelaren (concurrenten) in de regio die dezelfde Philips
producten aanboden. In elk dorp was er naast de elektriciën
wel een fietsenmaker, loodgieter of smid te vinden die tevens
radio’s verkocht; de prijsconcurrentie stak dus flink de kop op!
Daar kartelvorming voor radio’s nog niet zozeer bekend en
streng verboden was, had Philips wel enige grip op eventuele excessen in de markt. De vastgestelde Philips prijzen
moesten door de detailhandel gevolgd worden, op straffe

Hoorn
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Erres KY116 (1932).
Philips 730A (1931) f 275,-.

'Kapelletje' 932A (1931) f 159,50.

Phlips 2634/2636, 2637, 2639
(1931), f 257,50 / f 275,-

Luidspreker.

van eventuele stopzetting van leveranties…
In 1931 komt Philips met een nieuwe serie tafelradio’s met
ingebouwde luidspreker en slechts één afstemknop. Het radiotoestel was nu compact en gemakkelijk bedienbaar geworden.
De 'zevenkant' Philips radio (type 2634 etc.) is heden ten
dage een gewild collector's item. De vormgeving van het
bolle metalen luidsprekerfront lijkt geïnspireerd te zijn op de
'Dobro' resonantiegitaar uit 1927.
Firma H.J. van der Meer was ook Erres dealer, tevens alleenvertegenwoordiger voor Walcheren en adverteerde ook in
Zuid-Beveland. De wekelijkse marktdag in Middelburg trok
vele bezoekers vanuit Zuid-Beveland, er reed dan een speciale bus van Goes over de dorpen naar Middelburg.

familielid of kennis wilden, maar hun voorkeur werd in de
winkel omgebogen naar een Philips of Erres product.
In Vlissingen woedde de concurrentiestrijd onder de radiowinkels hevig en het effect hiervan drong tot diep in de winkeliersgezinnen door. Mevrouw Ineke van Westen vertelt:
"Toen ik als kind samen met mijn moeder door de binnenstad van Vlissingen liep, zag ik in de etalage van een concurrerende radiowinkel een mooie rode poes liggen. “Wat een
mooie poes”, zei ik tegen mijn moeder en deze antwoordde
snijdend: “ Dat is een lelijk beest van een hele lelijke meneer
die de zaak van je vader probeert kapot te maken!....” Ze trok
me aan mijn arm en snel liepen we door."
Ook onder het eten werden er aan tafel zakelijke voorvallen
ter sprake gebracht: Een klant had een bepaald type Philips
radiotoestel besteld en toen dat binnenkwam moest hij het
niet meer. De reden was dat hij intussen de betreffende radio
in Rotterdam tegen een lagere prijs gekocht had… Haar
vader sloeg dan dicht, zei niets en kropte zijn woede op…
Naast de nieuwe verkooptechnieken met kortingen, extra
inruilprijzen, huurkoop met afbetaling en concurrentie
vanuit de vakhandel, omroepen en distributie, kwamen er
ook nog radioverenigingen op die aantrekkelijke voorwaarden tot aanschaf van een radio boden. In Vlissingen ontstond zo de radiovereniging 'Eendracht maakt macht', er was
één concurrente vakhandelaar in Vlissingen die hier duidelijk van profiteerde:

.

Goessche Courant 20 december 1932.

Vlissingse Courant
24 september 1932.

Op de Erres producten kon de vakhandel betere marges halen in vergelijking met Philips, dit is in de
jaren altijd zo gebleven.
De productie van de eigen Van der
Meer toestellen was tussen 1930 en
1934 tot nul gereduceerd. Er waren
nog wel klanten die persé eenzelfde
Van der Meer radio als van een
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Philips 830A (1932) f 165.

Philips 630A (1932) f 260.

De reclamekreet 'Super Inductie' stond voor optimale selectiviteit door onder andere het gebruik van superieure kwaliteitsspoelen met speciale schakelingen en bandfilters.

Middelburgse Courant 23 september 1933.

Omdat de snelle ontwikkelingen en dus verbeteringen van
de radiotechniek de vraag naar geavanceerde radio’s stimuleerden, werden de verouderde radiotoestellen ingeruild.
Deze werden ofwel omgebouwd ter verbetering of gedemonteerd voor onderdelen.

Philips radiogrammofoon 874 Philips 'Paasei' of 'De ham' 834
(1933) f 232,50, met inruil f 182,50. (1933) f 154 met inruil f 119.

In 1934 werd de landelijke 'CEBUBERA' (Centraal Bureau
tot Bescherming van den Radiohandel) opgericht. Deze
had tot doel de zakelijke belangen van de leden te behartigen door onder andere de verkoopprijzen in de markt op een
gelijk niveau te houden. Omdat naast de kortingen ook de
inruilwaardes van radio’s een rol speelden, werden deze in
een schema per merk, type en bouwjaar vastgesteld. Deze
richtlijnen gaven enige rust en zekerheid in de markt.
De marges op radio (22-28%) en onderdelen waren in vergelijking met andere verkoopwaren zeer goed en boden ruimte
tot het verlenen van extra korting aan de klant. Het kostenplaatje voor het verlenen van service werd door de concurrentie niet altijd doorgecalculeerd (kruidenierspolitiek).
De Vlissingse Courant meldde op 29 september 1934 in het
financiële nieuws: “Aandelen Philips gunstig door positief
jaarverslag. Meningen over kartelvorming in de radio-industrie zijn overdreven. Overeenkomsten voor verkoop- en prijsregeling zijn er enkel voor radio-lampen. Er is hierdoor een
nauwere samenwerking tussen Philips, Telefunken en Tungsram ontstaan.”
De winkels van Fa. Van der Meer in Vlissingen en Middelburg waren niet groot. Dat hoefde toen ook niet want
er werden enkel radio's en aanverwante artikelen verkocht.
In de winkel was een afgesloten ruimte, de toonkamer
genaamd, waar men ongestoord kon luisteren naar de prestaties van de apparatuur en de aan het pakket toegevoegde
grammofoonplaten.

Vlissingse Courant 26-03-1934.

Philips 'Lentebode' 634 (1933),
f 237,50), met inruil f 177,50.

Philips 'Kathedraal' 636 (1933),
f 299, met inruil f 224.

Vlissingse Courant, 31-10-1934.
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In bovenstaande advertentie
'Wat is er achter dien muur?'
werd een Philips 836A (het
zogenaamde
Arbeiderskastje) beneden de honderd
gulden aangeboden. Gezien
de financieel moeilijke crisisjaren was deze goedkope
radio een schot in de roos, de
radio werd hierdoor voor een
Philips 836A
breder publiek toegankelijk
('Arbeiderskastje',1934), f 98.
gemaakt. Maar ja, 100 gulden
was in die tijd toch nog een heel
groot bedrag... Daarbij was er in 1933 bij de grootste werkgever in Vlissingen, scheepswerf De Schelde, in 2 jaar tijd 46%
van de werknemers werkeloos geraakt, waardoor de gemiddelde koopkracht drastisch omlaag ging.
Philips had tot 1934 enkel rechtuitontvangers geproduceerd,
terwijl de concurrentie al enkele jaren de superheterodynes
met middenfrequenttechniek op de markt bracht (Telefunken etc.). Ook Andries van
Westen had reeds eerder
superheterodynes verkocht
via de 'Baltic' bouwpakketten (1926-1928). Als technicus was hij in die tijd toch
tegen nogal wat problemen
opgelopen (onder andere
afstellingen van de MF met
spiegelfrequenties,
gelijkloop, menging met dubbelroosterbuizen etc.). Maar
het Natuurkundig Laboratorium van Philips in Eindhoven had hiermee grotendeels
afgerekend en voor dit doel
Vlissingse Courant, 12 oktober 1934. een speciale mengbuis de,
octode AK1, ontwikkeld.

Buizenbezetting Philips 736A Super-inductie: AF2, AF2,
AB1, E446, E443H, 1823.
Buizenbezetting Philips 522A Superheterodyne: AK1, AF2,
AB1, E446, E443H, 1823.
Buizenbezetting Erres KY136 Superheterodyne: AK1, AF2,
E444, E443H, 1823.

Erres was voor firma Van der Meer het alternatief voor de
concurrentiegevoelige Philips radio’s. In 1934 adverteerde zij
met Erres : Alleen-vertegenwoordigers: H.J. van der
Meer,
Vlissingen-Middelburg.' Dat exclusieve dealerschap en dus monopolie was
firma van der Meer voorheen
als radiofabrikant gewend en
zij probeerde een dergelijke
situatie enigszins wederom te
verkrijgen.

Vlissingse Courant, 25 oktober
1935.

“Kent U deze afstemschaal?”
luidde de Erres advertentie. Deze herkenning aan
de 8-kantige afstemschaal
beïnvloedde de consument
(het mes sneed voor Philips
aan 2 kanten…).

Na de introductie van de Erres superheterodyne KY136 in
1933, kwam Philips in 1934 uit met 2 uiterlijk identieke toestellen: een superinductie 736A en een superheterodyne
522A voor dezelfde prijs (f 145). Het werd gezien als een
'try-out' welk toestel in de praktijk het best beviel op technisch en commercieel vlak.
De superheterodyne bleek een stuk selectiever te zijn met de
zenderontvangst en aangezien het zenderaanbod de laatste
jaren flink was uitgebreid, vroeg dit ook om een betere
selectiviteit.
Erres KY141 - KY151 (1935).

Philips 736A/522A (1934), f 145.

Erres KY136 (1933), f 145.

Philips 335A (1935).

Begin 1935 werd het pand Korte Delft 32 in Middelburg voor
f 4500 aangekocht en verhuisde het filiaal vanaf Korte Delft
G11 hiernaar toe (Middelburgse Courant 15 april 1935). Filiaalhouder Jan de Keijzer trouwde rond deze tijd met Maria
Vermeulen en zij gingen boven de zaak wonen. In de voorgevel zat boven de etalage een prachtig glas-in-lood raam met
het Zeeuwse wapen en de tekst 'Luctor et Emergo'. (Het originele logo van de firma H.J. van der Meer bevatte eveneens
het Zeeuwse wapen).
In de etalage op de foto staan verlichtingsarmaturen en de
Tiffany-stijl hiervan combineerde mooi met het glas-in63
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lood raam. Op het etalageraam linksboven prijkte het ronde
embleem 'Erkende Philips Service'.
De bedrijfsnaam was in opvallende neonletters uitgevoerd.

Figuur afb. 58 Korte Delft 32 oud.jpg plaatsen. Onderschrift: Filiaal
Korte Delft 32, Middelburg (foto Adri de Keijzer).

Om in Engeland en Duitsland de prijzenslag het hoofd te
kunnen bieden, ontwierp Philips in 1936 een radio (V4-V6)
welke “chassisloos was, dat wil zeggen de componenten
werden 'zwevend' in de bakelieten kast gemonteerd. De V6A
was enerzijds een stap terug in de techniek wat betreft het

Philips V6 (1936, LG-KG, buizenbezetting: AK2, AF3, ABC1, AL4 en AZ1.
Voor afscherming van magnetische en elektrische velden werden geaarde
stroken zilverpapier tegen de binnenwand geplakt.(Foto/collectie: auteur).
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ontbreken van een metalen chassis; anderzijds werden in
het bakeliet gelijk nokken en bussen meegegoten voor de
schroeven ter bevestiging van de componenten, dit leverde
montagewinst in productie op. Toch werd deze constructie
geen succes.
In de Vlissingse Courant van 26 augustus1936 werd in de
rubriek van 'Mededeelingen van onze adverteerders' het volgende artikel gepubliceerd:
De nieuwe Erres ontvangtoestellen 1936-1937.
Erres Radio is op de markt verschenen met een bijzonder team
van ontvangtoestellen.
Alle toestellen zijn nu uitgerust met minstens één kortegolfbereik. Verbetering van de kwaliteit van de ontvangst vond ook
nu weer plaats, o.m. door gebruik te maken van de nieuwste
lampen. In de tweede plaats is de ophanging van de luidspreker-conussen verbeterd. De bekrachtigde electro-dynamische
luidsprekers hebben een uitstekend nuttig effect, zoodat de
versterking in het toestel bij gelijk eindgeluid minder behoeft
te bedragen dan bij luidsprekers met een geringer nuttig effect.
In de derde plaats is nu een grooter aantal apparaten uitgerust met variabele selectiviteit, n.l. alle toestellen, behalve het
allereenvoudigste. Hierdoor is het mogelijk steeds de beste,
met de ontvangstomstandigheden vereenigbare, selectiviteit
in te stellen. De bandbreedte is regelbaar tusschen ongeveer
7 en 15 Kilohertz.
De internationale radio-techniek vertoont voorts de duidelijke tendens de bediening van de ontvangtoestellen nog meer
te vereenvoudigen.
Erres heeft nu de bandbreedte regelbaar voorzien van een klikinstelling, waardoor de normale stand van den knop gemakkelijk is terug te vinden. Een gemak is voorts de zichtbare
afstemming in den bekenden vorm van een neonbuisje, dat
over een maximale lengte tot oplichten gebracht moet worden.
Ook in het uiterlijk van de kastjes is een internationale ontwikkelingslijn vast te stellen. De algemeene lijn is strakker, de
stijl zuiverder. Alles is rechter geworden. Horizontale en vertikale lijnen overheerschen. In overeenstemming hiermede is
de ronde schaal verlaten en is Erres overgegaan tot de zgn.
lineaalschaal van horizontaal model in de toestellen, waarbij
de verticale afmeting overweegt en van verticaal model in toestellen, waarin de horizontale afmeting overweegt.
Hoewel, zooals uit het voorgaande voldoende is gebleken,
Erres ook dit seizoen, als altijd, zich een positie handhaaft
in het front der internationale radio-techniek, heeft de directie gemeend niet blindelings ieder buitenlandsche tendens te
moeten navolgen tot het uiterste. Ieder land stelt zijn speciale eischen aan de radio-ontvangtoestellen, die er het beste
zullen voldoen. Deze eischen worden gedicteerd door de geografische verdeeling der zenders. de golflengten, de vermogens
en de commerciële situatie voor wat de vervanging van defecte
onderdeelen betreft. Bovendien spreekt de nationale smaak en
mentaliteit een woordje mee.
De Erres-toestelserie voor 1936-1937 bestaat uit de apparaten
KY151, KY154, KY155, KY156, KY157, KY158 en KY159.
Alle toestellen zijn superheterodynes”.

Horizontale schaal.
KY157, f 120.
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Horizontale schaal.
Erres KY154, f 135 of KY156, f 155. Erres KY155, f 129.

Vertikale schaal.
Erres KY158, f 198.

Erres KY159, f 310.

Andries van Westen was naast radiotechnicus tevens een
gezien zakenman en werd in 1937 gekozen tot bestuurslid
van de Kamer van Koophandel te Middelburg (Vlissingsche
Courant, 17 november 1937).
Ondanks de economisch moeilijke dertiger jaren gingen de
zaken toch goed bij firma H.J. van der Meer. Andries van
Westen had zijn service-afdeling op de Philips en Erres
producten afgestemd, hij was door Philips aangesteld als
erkend Philips servicedealer. Het bedrijf had een bruikbare
onderdelenvoorraad, servicedocumentatie, meetapparatuur
en natuurlijk van oudsher de benodigde radiotechnische
kennis.
Onderstaande meetapparaten uit deze periode werden door
mij aangetroffen tijdens de overname van het bedrijf H.J.
van der Meer door Fa. Boonman in 1969:

Draaispoelmeters.

In 1938 elke week in de Vlissingse Courant.

Philips 470A'Het zonnetje'.

Philips 4256 (1935) universeel meetinstrument.
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In nevenstaand voorbeeld met de 470A
betaalde de klant in
2 jaar totaal f 104; dit
is dus f 15 extra aan
rente en financieringskosten.
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In 1938 ging de CEBUBERA
over naar de NVRD
(Nederlandse Vereniging
Radio Detailhandelaren). Deze behartigde
de belangen van haar
leden in de radiodetailhandel. Jaarlijks
werden er inruilschema’s voor radio’s aan de
handel verstrekt
Het deels door Philips overgenomen merk Erres had reeds
stofzuigers in haar pakket. Dit werd later uitgebreid met
witgoed (wasmachines, wringers gemaakt door firma
Minkema en zelfs naaimachines).

Ook Waldorp radio’s werden in het verkooppakket opgenomen (Vlissinger Courant, 27 augustus 1937). Andries van
Westen, een fervent aanhanger van de Art Deco kunststroming, was weg van de prachtige Waldorp ontwerpstijl…,
maar of zijn klanten dat nu ook vonden…?
Voorbeelden Waldorp-radio’s in art-deco stijl:

Philips had tot eind jaren dertig een ruim programma in
omroepontvangers opgebouwd. Verschillende prijsklassen
en uitvoeringen maakten de Philips producten commercieel
breed inzetbaar, voor elk wat wils.
Daarnaast waren er volop aan radio gerelateerde artikelen
verkrijgbaar, zoals luidsprekers, grammofoons, grammofoonplaten, versterkers, luidsprekers, microfoons etc.

Philips 3902 ('Hoedendoos', (1939).

D63T radio-gram (1939).

Philips kwam in 1939 met de eerste 'Philishave', een uitbreiding van de radiovakhandel in de richting naar witgoed en
elektrische huishoudelijke artikelen lag voor de hand.
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Filiaalhouder Jan Lodewijk de Keijzer aan de administratie (foto Adri
de Keijzer, zijn zoon / NVHR-lid).

De onvermijdelijke boekhouding werd meestal in de avonduren gedaan. Voor een winkelier waren werkweken van 80
uur heel normaal.
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Was in 1938 Philips 470A
('Het zonnetje') vanwege
zijn lage prijs een populaire
volksradio, in 1939 werd dit
de Philips 480A:

In bovenstaande advertentie staan gezamenlijk de 6 Philips
dealers van Vlissingen vermeld. Reden voor firma H.J. van
der Meer om er nog een alternatief merk bij te nemen, dit
werd Blaupunkt. Eind 1940 werd er nog steeds in radio’s
gehandeld en er werd dan ook volop naar de Engelse BBC
geluisterd om de voortgang en het nieuws over de oorlog
ongecensureerd te kunnen horen.

Philips 480A (1939) f 92.

Mobilisatie in 1939 (begin Tweede
Wereldoorlog)

Middelburgse Courant, 28 december 1940.

Het geheel linkse pand is Walstraat 62 (met zonnescherm) waar firma
Van der Meer vanaf 1953 haar winkel dreef. Ernaast de drukkerij van
de PZC waar de mensen het nieuws vernamen over de ingezette mobilisatie en de dreigende oorlog. (Foto PZC).

Het woonhuis Wilhelminastraat 11 en de winkel Nieuwstraat
68-70 te Vlissingen, lagen op een steenworp afstand van de
door de Duitsers bezette scheepswerf De Schelde die daardoor
een belangrijk doelwit voor de Engelse bommenwerpers was.
Het werd te gevaarlijk om daar te verblijven, de winkel werd tijdelijk overgeplaatst naar een veiliger gebied in Vlissingen. Het
gezin verhuisde eerst naar de Koudekerkseweg (aan de rand
van Vlissingen) en daarna naar familie in Noord-Beveland.
Onderstaande oproep van burgemeester Van Woelderen te
Vlissingen in de PZC van 14 mei 1940, aan vrouwen en kinderen om Vlissingen te verlaten:
Toch zien we dat in het eerste
oorlogsjaar sommige inwoners in
Vlissingen bleven of terugkwamen om te wonen en te werken,
zo ook Andries van Westen die
er probeerde zijn winkel draaiende te houden, als zijnde zijn
enige bron van inkomsten.

Collectieve Philips advertentie. Vlissingse Courant, 28 augustus 1940.

Middelburgse Courant 28 december 1940.

Een jaar later werd er gespeculeerd op een naderend 'radioverbod.
PZC, 24 maart 1940.

Tijdens de oorlog werden door de Duitse bezetter in Vlissingen alle radio’s in beslaggenomen. Te beginnen in april 1941
met de radio’s onder de Joodse bevolking: 9 stuks waaronder een verouderd toestel type 845 van de fabrikant Van der
Meer te Vlissingen.
Ds. R. Kamermans (kleinkind van Andries van Westen)
schrijft op zijn website het volgende:
In januari 1941 werd de lijst van Vlissingse Joden van juni
1940 geactualiseerd met nog een negental namen. In april
1941 moesten de Joden hun radiotoestel inleveren (andere
Nederlanders moesten dat pas in 1943); beschadigde apparaten moesten op kosten van de oorspronkelijke eigenaar
worden hersteld! (pag. 122). Op 2 mei 1941 stuurde de commissaris van politie een lijst van de negen ingeleverde radio's
naar Den Haag, compleet met merk en typenummer. Bij de
radio van de bovengenoemde Ruben Hiegenlich staat vermeld:
'Van der Meer Vlissingen nr. 845 met een Philips plaatspanningsapparaat en aparte luidspreker. Is verouderd (pag. 123)'.
De firma Van der Meer was de radiohandel van mijn grootvader A.H. van Westen, toentertijd gevestigd in de Nieuwstraat.
Aanvankelijk assembleerde opa de radiotoestellen zelf. Blijkbaar bezat Hiegerlich zo'n vroeg radiotoestel van mijn opa.
Nadat in juli 1940 door de Duitse bezetter het luisterverbod
was ingesteld en er toch naar Radio Oranje en de BBC werd
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Philips 37A ('Luistervink'), Blaupunkt 8W740 (1940), f 302.
1943, f 75.

Algehele inbeslagname van radio’s door de Duitse bezetting
(verordening per 13 mei 1943 /PZC):

PZC, 24 april 1941.

geluisterd, stelden de Duitsers stoorzenders op zodat deze
niet meer op de middengolf hoorbaar waren.
Met een raamantenne of een speciaal filter (moffenzeef)
werd deze storing wat minder, maar het was beter op de kortegolf af te stemmen. Niet alle radio’s hadden een kortegolfbereik, met een simpel Sonotron-kastje op de achterwand en
inwendig op de afstemkring aangesloten, kon men zo’n golfbereik aan de radio toevoegen. Sonotron type A = 800 – 2000
meter langegolf, Sonotron type B = 55 – 200 meter kortegolf
en Sonotron type C = 18 – 55 meter kortegolf.
Andries van Westen en Jan de Keijzer bouwden deze Sonotrons in. Volgens mevrouw Ineke van Westen was ook
Noord-Beveland een groot afzetgebied hiervoor.

(Een verkorte versie van de inhoud)
1). Formulieren à vijf cent ophalen en inleveren bij PTT-kantoor
2). Ook geëvacueerden moeten hun toestellen aangeven
3). Formulieren voor ontheffing voor:
a). Duitse Staatsburgers
b). Leden NSB
c). Familieleden Nederlanders in vrijwillige dienst van de
Duitsche Weermacht
d). Familieleden Nederlanders in vrijwillige dienst van de
Waffen–SS en het Vrijwilligers Legioen.
Er wordt op gewezen dat ouders, vrouwen en kinderen der
vrijwilligers als familieleden worden beschouwd.

PZC 3 juni 1942.

Na het bombardement op Vlissingen in 1942, verhuisde het
gezin tijdelijk naar de Koudekerkseweg in Vlissingen en op 5
september 1944 ('dolle dinsdag') naar familie in Kamperland
(Noord-Beveland). Het door de Duitsers bezette Vlissingen
lag zwaar onder vuur van de Engelse bommenwerpers die
het gemunt hadden op de door de Duitsers bezette scheepswerf De Schelde en diens afweergeschut langs de kust en
boulevard van Vlissingen.
Andries van Westen had in de kelder van zijn winkel in Vlissingen enkele radio’s en onderdelen verstopt, die na de oorlog
nog aanwezig waren (info mevrouw Ineke van Westen).
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Publicatie aan het Vlissingse stadhuis aan de Houtkade (foto ZDC).

De radio’s moesten ingeleverd worden bij het toenmalige
stadhuis van Vlissingen (het 'Van Dishoeckhuis' aan de
Houtkade te Vlissingen).
De regionale vakhandel werd opgedragen om de ingenomen radio’s te beoordelen, zo ook firma H.J. van der Meer.
Andries van Westen weigerde hiervoor en zijn broer Hendrik
nam zijn plaats in.
De kleine foto’s van de radio’s in dit artikel komen grotendeels
uit de schematheek van NVHR. Met dank aan de informatiebronnen, in het bijzonder mevrouw Ineke van Westen en de
heer Adri de Keijzer.
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eeRste ZeeuWse faBRieK van RadiotoesteLLen
“h.j. van deR MeeR & Zonen” te vLissingen
DEEL l l l

Tom Rentmeester

de radioHaNdel VaN 1944 (de BeVrijdiNg) tot 1969

Het volgende verhaal moet in 1943 of 1944 gespeeld hebben
toen ik dus 4 à 5 jaar oud was:
er meldde zich een duitse militair in de winkel die een batterij zocht voor zijn zaklamp. ik zie die zaklamp nog steeds
voor me, met van die schuifjes voor rood en groen licht. er
moest een platte batterij in van 4,5 volt. mijn moeder stond
de militair te woord en tja, in deze moeilijke tijden hadden
wij natuurlijk geen batterijen meer… ik wist wel beter en
zei onomwonden dat er nog wel batterijen waren en dat die
achter de schuifdeur, pal naast de toonbank stonden. ’ach,
schauen sie nochmahl’, zoiets moet er zijn gezegd. Het was
gelukkig een goeie duitser. Hij is glimlachend de winkel uitgegaan, blij dat zijn zaklamp het weer deed. er zijn daarna
ook geen hordes duitsers lang gekomen. mijn klantvriendelijkheid is me toen niet in dank afgenomen…”

Op 3 oktober 1944 startte Philips vanuit het Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven met de 15 kΩ-zender “Herrijzend Nederland”.

1927 rond logo met golven.

Het nieuwe logo vanaf 1948.

tijdens de laatste jaren van de oorlog lag de radio omzet
van beide winkels door het duitse radioverbod stil. adri de
Keijzer, de zoon van de fi liaalchef jan de Keijzer te middelburg, zegt hierover:
“er hebben de hele oorlog een aantal radio’s op elkaar gestapeld in de winkel gestaan, gewoon in het zicht dus. af en toe
kwamen duitsers in de winkel en sommeerden mijn vader
dan om die radio’s in te leveren. (Het inleverpunt was overigens de nabijgelegen graanbeurs, waarvan thans een bepaald
niet gelijkende replica op dezelfde plek op het damplein
staat.)
mijn vader gaf steeds als antwoord dat het radio’s van klanten
waren en dat niet hij, maar die klanten ze moesten inleveren.
Verder wist hij echt niet meer wie die klanten waren. daar is
hij dus de hele oorlog mee weggekomen.
na de oorlog meldden de klanten zich weer en heeft ieder
zijn radio weer keurig opgehaald.
Verder had mijn vader een zelfgebouwd ontvangertje, verstopt onder de zoldertrap, waarmee het BBc-nieuws etc.
werd gevolgd.
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Boulevard Bankert met geheel rechts nr. 4, de woning van Gillis van
Westen (de ouders van Andries) waar bovenop een Duitse uitkijkpost
en rechtsonder 2 Duitse bunkers gebouwd waren.

Vliegtuigen van de geallieerden strooiden in september 1944
pamfletten met waarschuwingen over Walcheren uit: zware
gevechten werden verwacht, het eiland Walcheren moest
direct verlaten worden met meename van niet meer dan
men dragen kon. de laaggelegen gebieden moesten gemeden
worden wegens het onder water zetten van het land. de geallieerden landden op 1 november bij Vlissingen en Westkapelle en namen met amfibievoertuigen het verdronken
Walcheren in bezit.
Vlissingen werd op 3 november en middelburg op 6 november 1944 bevrijd. Beide steden waren zwaar gebombardeerd, de oorlog had diepe wonden geslagen. de ouders van
andries en Hein van Westen waren gedurende oorlog overleden. Hun strategisch gelegen en door de duitsers bezette
woning aan de Boulevard Bankert 4 te Vlissingen, was grotendeels verwoest.
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De wederopbouw was aangebroken, maar in plaats van
direct opnieuw te kunnen beginnen, moest er eerst heel wat
puin geruimd worden… Herstelwerkzaamheden aan de
panden kostten veel tijd, energie en geld.
In april 1946 betrok de familie Andries van Westen het herstelde herenhuis van zijn ouders aan de Boulevard Bankert
no. 4 in Vlissingen. Ook de infrastructuur in Walcheren lag
overhoop en pas in mei-juni 1945 was er weer telefoon in de
winkels beschikbaar.

De woning van Andries van Westen aan de Wilhelminastraat 11
was door de bombardementen op de scheepswerf De Schelde totaal
verwoest. Alleen de drie treden naar de voordeur waren heel gebleven.
Geheel rechts op de foto Hein en in het midden Andries van Westen.

Het gezin van Andries van Westen moest haar onderdak
vinden in de tot gedeeltelijk omgebouwde woning van het
winkelpand in de Nieuwstraat 68-70 te Vlissingen (de woonkamer was het kantoor van oom Hein en in het magazijn
boven was de slaapkamer). Dit pand was het minst getroffen,
het beschadigde dak en de kapotte ramen werden voorlopig
met planken dichtgemaakt.
Bij de bevrijding werd de Nederlandse vlag uitgehangen en door een bovenaan de gevel bevestigde luidspreker
klonk Radio Oranje/Herrijzend Nederland waar drommen
mensen voor het winkelpand naar luisterden.
Hetzelfde gebeurde met het filiaal in Middelburg, Adri de
Keijzer vertelt:
“Direct na de bevrijding (6 november 1944) had mijn vader
een luidspreker in het klapraam boven de voordeur geplaatst
voor nieuwsberichten over het verloop van de oorlog. Het
stond vaak bomvol op de stoep.”
Het filiaal in Middelburg, Korte Delft 32, was nagenoeg
onbeschadigd en droog gebleven, het zat tijdens de invasie
van 1 november 1944 vol met evacués uit de door het water
ondergelopen delen van Walcheren.
De voor de Duitsers door Andries van Westen verstopte drie
radio’s, in de kelder onder de trap achterin de winkel in Vlissingen, vormden daar op het moment van de bevrijding de
totale handelsvoorraad. De vraag naar radio’s was groot,
er kon eindelijk weer legaal in radio’s gehandeld worden,
maar er waren nauwelijks radio’s beschikbaar en er kon
maar mondjesmaat geleverd worden. Er heerste een groot
gebrek aan grondstoffen bij de fabrikanten en hun producties kwamen traag opgang.
Vooral de bakelieten Philetta’s (BU208) waren uitermate
gewild en er werden via lange bestellijsten reserveringen
geplaatst. Volgens Ineke van Westen werden vaste klanten
en mensen die haar vader een warm hart toedroeg, bevoordeeld in de uitlevertijden…

Philips 208U (1943-1945) bakeliet met op de schaal o.a. “Herrijzend
Nederland”, f 135 (2xUCH21, UBL21 en UY1 N).

PZC 12 juni 1945.

Zeeuwsch Dagblad 26 mei
1945.

De eerste jaren na de oorlog kampte Philips nog steeds met
grote schaarste aan grondstoffen en onderdelen. De ’Plankradio’ BX360A uit 1946 was hiervan een noodzakelijk gevolg.
Het was een ’uitgeklede’ versie zonder kast.

Philips BX360A Plankradio’ (1946), f 185,- Over de achterzijde ’loopt’
een achterwandkarton (2x ECH4, EBL1 en AZ1).

De nieuwe Philetta 209U met het afstemschaaltje bovenop
de radio als opvolger van de 208U, werd eveneens een commercieel succes.

209U (1946), f 150,-, later f 135,- en Achterzijde (2xUCH21,
UBL21 en UY N).

De markt was herstellende, de fabrikanten konden weer
beter leveren, de winkels waren ingericht voor verkoop en
in de servicewerkplaatsen vloeide weer het soldeer tijdens de
radioreparaties.
Verenigingen, bedrijven en particulieren vroegen voor hun
bijeenkomsten geluidsinstallaties te huur, de firma Van der
Meer voorzag hierin en dit vormde een welkome aanvulling
op het inkomen.
De betreffende geluidsversterker in Middelburg was door de
filiaalhouder Jan de Keijzer zelf gebouwd en hierop werden
dan 2 of 4 grote ’trechterluidsprekers’ aangesloten.
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Ook in Vlissingen was een dergelijke geluidsinstallatie aanwezig en er kon naar behoefte onderling worden uitgewisseld. Personeelslid de heer Johannes Kamermans, die tevens
de oliehandel runde en altijd een hoed droeg, vervoerde in
een groene Chevrolet (rond model bestelauto) de apparatuur
naar de plaats van bestemming.
Naast een microfoon op statief voor toespraken en dergelijke
werd er op een grammofoon met 78-toeren platen muziek
gedraaid.
De ontwikkelingsafdelingen van de radiofabrikanten waren
weer druk bezig met het uitvoeren van opdrachten op basis
van nieuwe technieken, vormgeving en toepassingen. De
slogan luidde: “Koopt Nederlandse waar en U helpt elkaar!”

werden de transistors het eerst ingezet als LF-versterker.
In 1947 werd enkel met Philishave geadverteerd en in 1948
weer met radio(reparaties) en -onderdelen. Het logo werd in
de stijl van de tijd vernieuwd.
Er werd sterk ingezet op het aanwezige vakmanschap in het
bedrijf. Oude radio’s werden opgeknapt en zo nodig gerepareerd, ook door particulieren, hetgeen weer omzetverhoging in onderdelen genereerde. Als de consument er niet in
slaagde het toestel zelf te repareren en vaak verprutst had,
werd het alsnog ter reparatie aangeboden…
Ook voor het ’vrouwen-verdriet’ bood de vakman een oplossing… zoals onderstaande advertentie uit 19 november 1948
laat zien:

Philips BX 370U (1947), f 195 (UCH41, 2xUAF41, UL41 en UY41).

Een succesvol vooroorlogs ontwerp (de 470 uit 1938/39) werd
uit de kast gehaald en de BX370U ofwel ’Het zonnetje’ kwam
vernieuwd als U-toestel op de markt.
Belangrijk wereldnieuws eind 1947 was de uitvinding van
de transistor (Bardeen, Shockley en Brittain ontvingen hiervoor de Nobelprijs). De germanium kristaldiode kende men
reeds, deze werd nu stuurbaar door een derde aansluiting
(E), als het rooster bij de buis:

PZC 16 november 1948.

21 oktober 1948.

19 november 1948.

Naast radio werd het huishoudelijke artikelenpakket steeds
verder uitgebreid. Stofzuigers en scheerapparaten waren
reeds erg populair, maar nieuwe producten om het huishoudelijk werk te verlichten en het leven te veraangenamen
dienden zich aan en trokken sterk de belangstelling van
de consument die na de jaren van ontbering weer wat luxe
wilde proeven. Philips en Erres haakten hierop in en zelfs de
radiofabrikant Waldorp kwam met een stofzuiger, evenals
HMV (His Master’s Voice)…

De germanium puntcontactdiode en- transistor als vervanger van de
diode- en triode elektronenbuis (B=basis, C=collector en E=emittor).
In het gebied van het verontreinigd germaniumkristal van een diode
wordt een derde draad E aangesloten. Hierdoor wordt de hoofdstroom
(net als de plaatstroom van een buis) stuurbaar. De transistor kan op
verschillende manieren geschakeld worden.

Andries van Westen (60 jaar) zag direct de grote voordelen
van de compacte en robuuste transistor in: geen hoge plaaten energieverslindende gloeispanning meer nodig, geen
warmteontwikkeling en kwetsbare inwendige lampcomponenten meer…
Het zou echter nog enkele jaren duren voordat de transistor
in de radioproducten doorbrak. De transistor moest hiervoor nog verder uitontwikkeld en verbeterd worden voor
haar diverse toepassingen. Zo waren ze nog niet erg geschikt
voor HF. Van der Meer verkocht ook gehoorapparaten. Hier
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Werkplaats H.J. van der Meer te Middelburg (foto en omschrijving
meetapparatuur Adri de Keijzer).
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> - Een Oscilloscoop, Philips GM5650. Nuttig bij TV-reparaties.
> - Een toongenerator, Philips GM2307. Dit apparaat is een
zwevingsgenerator, waarbij het signaal van twee HF-oscillatoren wordt gemengd. De output van het apparaat is de verschilfrequentie van de twee oscillatoren. Er bestaat ook een
uitvoering met de twee oscillatoren onderin. Omdat het daar
koeler is dan bovenin de kast, zou dat de stabiliteit ten goede
kunnen komen.
> - De laatste is een buizenmeetkoffer. Het deksel staat
omhoog geklapt. Daarin zat een grote tabel met buisinstellingen en hoe je de knoppen A, B, C, etc. moest zetten voor
de juiste pinaansluiting.
> Op de voorste werkplek staat nog een Philips universeelmeter.
> Op de achterste een Amroh HV216 bouwpakket dat Adri
de Keijzer in elkaar gezet heeft.

Huishoudelijke artikelen bij Van der Meer, PZC 1 december 1948.

Om een goede en snelle service te kunnen verlenen werd ook
de werkplaats te Middelburg professioneel opgezet en van de
nodige meetapparatuur en servicedocumentatie voorzien. Op
de foto staan van links naar rechts de volgende apparaten:
> - HF servicegenerator, Philips GM2883 (liep van 100 kHz
tot 30 MHz), AM-gemoduleerd (foto rechtsonder blz. 108).

> - Buisvoltmeter, Philips GM6004.
> - Een door Jan de Keijzer gebouwd universeel meetapparaat voor spanningen, stromen en weerstanden. Moet wel
van voor de oorlog zijn.
> - Signaal tracer, Philips GM7628, een handig ding om trap
voor trap door een ontvanger te gaan en vast te stellen waar
nog wel signaal aanwezig was en waar niet meer. Tussen die
twee punten moest het defect gezocht worden.

Links: De werkbank was door Jan de Keijzer zelf gebouwd en afgeleid
van een voorbeeld uit Radio Wereld nr. 15 van 1948. Rechts: Door Jan
de Keijzer op 6/11/1945 geteste buis met 40% emissie (foto Adri de Keijzer . Hiermee kon de klant overtuigd worden in geval van een nodige
vervanging…

De winkel in Middelburg aan de Korte Delft 32 werd in 1948
verbouwd: (met name) het woongedeelte en uitbouw achterzijde voor de werkplaats.
De voorgevel van de winkel bleef zoals hij was, boog met
glas-in-lood, bronzen pui en grijze vierkante tegeltjes. Ook
de naam H.J. van der Meer & Zn in neonletters bleef gehandhaafd.

Het winkelinterieur te Middelburg. In de kast batterijen, gloeilampen
en diverse onderdelen. Op de toonbank een display van Philips Argenta
lampen (foto Adri de Keijzer).
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De techniek maakte fikse vorderingen en de vraag naar
luxere (=duurdere) toestellen met betere prestaties steeg.
Meer golfbereiken, dus meer zenders (wereldnieuws), toonregelingen, zwaardere versterkers (dubbele eindbuizen/
balansschakeling) en grotere luidsprekers in combinatie met
fraai vormgegeven kasten kwamen weer hoog in het wensenpakket van de consument.

PZC 31 mei 1949.

PZC 19 november 1949

Het bakelieten radiotoestelletje van Philips BX290U is een
juweeltje qua vormgeving en een collectors item voor de
radioverzamelaars. Het plexiglazen front werd ontworpen
om de lichtstralen van de schaalverlichting te geleiden en te
verspreiden over de voorkant van het toestel.

BX290U (1949) f 155 ( UCH42, UAF42, UBC41, UL41 en UY4 en Philips televisie TX594U (1948), model voor experimentele uitzendingen.
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Experimentele uitzendingen
televisie.
Voor de oorlog
Philips had reeds in 1928 de eerste Philips televisie gepresenteerd en in 1930 televisie-proefuitzendingen uitgevoerd.
In 1937 werd in de Vlissingse openbare bibliotheek het boek
’Bouw zelf uw televisie ontvanginstallatie’ van F. Kerkhof
opgenomen. Hierin werd het beeldweergavesysteem met
de mechanische schijf van Nipkow of met de elektronische
beeldbuis Philips DG7-1 (7,5 cm doorsnede) beschreven. In
1938 leverde Philips televisietoestellen in Engeland waar de
TV-zender te Londen reeds operationeel was met 405 lijnen.
In Vlissingen en Middelburg konden amateurs deze Engelse
TV-zender met hun zelfgebouwde toestellen ontvangen.
De Middelburgse Courant schreef per 15 juli 1939: Krijgt
Nederland binnenkort ook televisie-uitzendingen? De technici zijn gereed en wachten…. Maar de kosten zijn zeer hoog.
De Vlissingse Courant meldde 29 juli 1939 in haar artikel
’Het wonder der televisie’: De televisie doet haar intrede in
Nederland. In verschillende steden van ons land (Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Eindhoven) worden door
amateurs tegenwoordig televisiecentra opgericht”. De oorlog
echter strooide roet in het eten…
Na de oorlog
Tijdens de oorlog 1940-1945 werd de uitontwikkeling van de
televisie voor Nederland door Philips in het geheim doorgevoerd. In 1946 toonde Philips haar noviteiten: ruimtelijke
geluidsweergave (stereo) en de vorderingen op televisiegebied. De experimentele televisie-uitzendingen in 1948-1950
vanuit de ELA-zender te Eindhoven werden uiteindelijk ook
in Goes, Vlissingen en Middelburg ontvangen. Philips had
in het land ca. 400 televisies uitgezet om de uitzendingen te
kunnen beoordelen, de verwachte reikwijdte van de zender
was aanvankelijk 60 km en Vlissingen ligt ca. 160 km van
Eindhoven verwijderd…
Het Zeeuwsch Dagblad 30 maart 1949 schreef:
Succes voor Zeeuws technici. Philips televisie-uitzendingen te
Kloetinge (nabij Goes) ontvangen. Het was de primeur voor
Radio Van den Broek die met een zelfgebouwde TV en een
16 meter hoge mast met een antenneversterker de Philips
uitzendingen kon ontvangen.
In Breskens had het Radio-Electrisch Bedrijf W. van der
Walle, in augustus 1948, de eerste TV-ontvanger van Zeeuws
Vlaanderen afgebouwd. De toegepaste kathodestraalbuis
was de Philips DG 9-4 (10,3 cm) en de ontvangst was van de
Engelse zender te Londen op 230 km afstand (een oud radioamateurgezegde luidt: water geleidt goed).
In Zeeuws Vlaanderen had Jacques van Sorgen uit IJzendijke na de oorlog goede contacten met firma Van der Meer
in Vlissingen. Hij bouwde met hulp van Andries van Westen
zelf een werkende TV met een oude radarbeeldbuis. Bedenk
wel: zonder meetinstrumenten en met onderdelen die veelal
uit de legersloop kwamen. Zijn zoon Adrie van Sorgen
herinnert zich als manneke van 4 à 5 jaar een bewegende
voetballer of iets dergelijks op het kleine groene schermpje
gezien te hebben. Hieruit blijkt dat Andries van Westen zich
wel bezig hield met vroege televisie-experimenten en zich
verdiepte in deze techniek, maar verder een afwachtende
houding aannam tot Philips met de verkoop van haar eigen
geproduceerde televisies zou starten.
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Eind 1949 werden de experimentele uitzendingen vanuit
Hilversum in het voorjaar van 1950 aangekondigd. Adri de
Keijzer was toen 10 jaar oud en herinnert zich dat zijn vader
het signaal van de hoge tv-antenne versterkte en hiermee
experimenteerde om voldoende ingangssignaal voor de televisie TX400A te krijgen.
De antennes werden in het begin met platte lintkabel (300
ohm) met de televisie verbonden. Omdat er in Zeeland
zich een hoog zoutgehalte in de lucht bevindt, traden er na
verloop van tijd grote signaalverliezen op door zoutaanslag
tussen de geleiders. Met de zogenaamde schuimkabel was dit
minder het geval en met de coaxkabel (60 of 75 ohm) werden
de beste resultaten behaald.

PZC 12 december 1949.

Philips ’Hondehok’ TX400A (1950) en Philips TD1410U (1951) met
ronde beeldbuis.

Erres KY313U (1951) met ronde beeldbuis.

Net voor de watersnoodramp van 1 februari 1953, welke ook
in Vlissingen had toegeslagen (binnenstad onder water), had
Firma Van der Meer het pand Walstraat 62 aangekocht (was
voorheen een slagerij). De verhuizing vanuit de Nieuwstraat
naar het nieuwe adres was reeds begonnen, maar gelukkig
stond de voorraad nog gedeeltelijk droog op de eerste verdieping. Per 1 april werd de nieuwe zaak in Radio en Elektrisch
Huishoudelijke Artikelen geopend:

PZC 30 maart 1953.
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Andries van Westen was toen 65 jaar en zijn broer en compagnon Hendrik 60 jaar. Ze zagen deze investering als een
appeltje voor de dorst voor als ze gepensioneerd zouden zijn
en gestopt met werken (over 6-7 jaar). De opkomst van de
televisie en het groeiend aanbod van nieuwe artikelen voor
de consumentenmarkt boden goede perspectieven voor de
toekomst van het bedrijf.

De nieuwe winkel Walstraat 62 in Vlissingen.

Beneden was de winkel van ca. 150 m2 oppervlak en hierachter een ruime werkplaats met 2 verdiepingen. Naast het
ca. 5 meter dieper gelegen portiek met ingangsdeur, was aan
elke kant een etalage, waarnaar in de advertenties werd verwezen met ’zie onze etalages’.
Etalages waren in die tijd enorm belangrijk, veel mensen
keken hiernaar als vrijetijdsbesteding tijdens de avonden en
weekeinden.
Ook de aan het pakket toegevoegde wasmachines, koelkasten en huishoudelijke artikelen konden hier de ruimte
vinden.
Naast radio en televisie wonnen de draagbare radio, grammofoon en bandrecorder steeds meer aan populariteit,
muziek was geliefd als hobby. Ook in het onderwijs werd
veelvuldig van de nieuwe geluidsregistratieapparatuur
gebruik gemaakt.

Philips EL3530 bandrecorder, LX437Ab draagbare radio en AG2113
grammofoon.

112

De buizentechniek voor de draagbare radio was vanwege het
grote batterijgebruik niet ideaal, het volgende krantenartikel
voorspelde een omwenteling in de radiotechniek:
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PZC 1 april 1953..

De opkomende televisie kreeg echter de vereiste prioriteit in
de commerciële markt. De technische diensten van de vakhandel waren door de fabrikanten onderricht in deze nieuwe
techniek en klaar voor de verkoop, het verlenen van service
op televisies en het plaatsen van antennes…
De grote doorbraak van de televisie begon in 1955 en Philips
plaatste collectieve advertenties (incl. vermelding van de
betreffende vakhandelaren in de regio) met hun televisieverkooppakket:

PZC 11 januari 1955.

PZC 07 maart 1955.

PZC 27 november 1953.

Philips begon in juni 1953 met de bouw van een fabriek met
een ontwikkelingsafdeling van halfgeleiders in Nijmegen. De
eerste transistoren (germanium puntcontact) OC50 en OC51
kwamen, van daaruit gefabriceerd, op de markt, gevolgd door
de germanium lagentransistoren OC10, OC11 en OC12.

Op radiogebied deed de “Bi-Ampli” zijn intrede:
Populaire muziekstromingen vanuit Amerika (rock and
roll) gaven de grammofoonplaten- (nog 78-toeren) en grammofoonverkoop een flinke stimulans.
Gunstige afbetaling en kortingen in de vorm van gratis
platen bij aankoop, moesten de consument tot aankoop
overhalen.
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Op de Firato in september 1957 presenteerden de fabrikanten hun noviteiten in de oude RAI te Amsterdam. De Firato
was een elektronicabeurs welke vanaf 1950 tot 1998 werd
gehouden.

Collectieve advertentie PZC 19 januari 1955.

Deel uit collectieve Aristona advertentie PZC 18 september 1957.

De lage Philips radio’s met luidsprekers aan de zijkant waren
de trendsetter voor een komende zeer populaire serie: de
Plano’s.

Philips B5X73A en Philips B7X73A uit 1957.

Philips presenteerde in haar stand op de Firato 1957 een collectie TV-meubelen en de nieuwe serie TV’s met de bedieningsknoppen van voren onderin weggewerkt, waardoor het
beeld in een grotere verhouding met de kast kwam te staan
(groter beeld, kleinere kast).

Philips 17TX180U en 21CX152A (grootbeeld TV-meubel) uit 1957.
PZC 13 september 1955.

Aan het typenummer van de Philips televisies kon men
het diagonale beeldformaat in inches aflezen: 14TX = 14” =
35 cm diagonaal, 17TX = 17” = 43cm en 21TX = 21” = 53 cm.

Betere geluidskwaliteit ‘High Fidelity’
werd geïntroduceerd:
Radio-grammofooncombinatie
bandrecorder

Philips luidsprekerbox AD5035 (1957) en High-Fidelity versterker
AG9013 (1958).

14TX123U en 17TX170 (het ’paardegebit’ uit 1957.
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Philips pick-up AG2012 en Philips “Mignon” AG2100 uit 1957.

Philips radiogrammofooncombinatie H4X73A en bandrecorder
EL3516 uit 1957.

Onze familie behoorde in 1956-1957 tot een van de eerste
TV-bezitters in Ovezande. Het toestel, een Philips 17TX170A
(43 cm beeldbuis) en de kolossale antenne, werden geleverd
door de plaatselijke leverancier Fa. A. Boonman welke pas
een nieuwe zaak had opgezet.
Omdat Goes toen nog geen televisietoren had, keken we voor
Nederland (1) naar de zender Lopik (kan. 4), voor België naar
Ruiselede (kan. 2) en voor België-Frans naar Brussel (kan.
8). Bij bepaalde weersomstandigheden zoals zware mist,
konden we soms ook Duitsland ontvangen, maar hadden we
ook wel eens slecht beeld…

De Nederlandse televisie-zenders na 1957.

Eind 1957 kwam de zender Goes in de lucht en werd de
antenne omgebouwd naar kanalen 7, 8 en 10, hetgeen een
betere ontvangst opleverde.
En in 1957 verscheen eindelijk de eerste Philips transistorradio op de markt:

RETMA-testbeeld Nederland en testbeeld België.

Philips L3X71T ’Sharpie’ en zijn achterzijde/binnenwerk (rechtsonder
een gemonteerde transistor, men had net als bij de buizentechniek ronde gaten in het chassis gemaakt. De transistor werd met een isolatietule
in het gat geklemd).

De volgende transistoren zijn in de Philips Sharpie toegepast (in het blokschema van links naar rechts): OC44
(zelfoscillerende mengtransistor), 2x OC45 als MF-versterkertransistor, OA79 (detectie-/dempingsdiode, 2x OC71 als
LF-versterkertransistor en LF-stuurtransistor, 2x OC72 zijn
de eindtransistoren.
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Het blokschema (superheterodyne, dus met MF) van de transistorradio
is in principe hetzelfde als van een buizenradio.

Spoedig werd het Philips programma uitgebreid met een
aantal nieuwe transistorradio’s:

Op 10-jarige leeftijd kreeg ik zo’n Pionier I bouwdoos, een
geweldige ervaring om ’s avonds in je bed naar je zelfgemaakte radio te luisteren! Ik vermoed dat toen de basis werd
gelegd voor mijn latere beroepskeuze. De bouwdoos werd
gekocht bij de pas geopende elektrowinkel Boonman te Ovezande (later mijn werkgever, hierover meer in het volgende
deel IV). Twee jaar daarna heb ik ook nog de Maxwell Pupil
gebouwd. In 1960 kwam de Philips bouwdoos AM21 (all
transistor tafelradio) op de markt.
Thuis was het een en al radio en muziek (ik had oudere broers
en het was midden in de ’rock and roll tijd’). Jan Kuijpers
citeert mij in zijn boek ’Brommers, gitaren en spandoeken’:
In 1958 op een mistige avond kunnen we zelfs een Duitse TVzender ontvangen, plotseling staan zij daar: Bill Haley and
his Comets… Het beeld en het geluid waren slecht, maar we
hadden hem in levende lijve zien swingen op de buis. Sensationeel!

Eind vijftiger jaren thuis, de geluidinstallatie bestond uit een Philips
pick-up AG2140, een bandrecorder EL3517, een door mijn oudste
broer gebouwde luidsprekerbox en een versterker gebouwd door een
plaatselijke radio-TV-technicus de heer C. Maat (NVHR-lid). Er zijn
hiermee heel wat tienerfuifjes opgeluisterd.

Uiteraard werden de Philips transistorradio’s ook onder de
naam Aristona en Erres uitgebracht, waardoor Philips op
de markt breed inzette. Er kwamen uit Japan ook rechtuitontvangertjes (Boy’s Radio) tegen een zeer lage prijs op de
markt, uiteraard was de ontvangstkwaliteit hiervan minimaal.
Bouwdozen op basis van halfgeleiders uit de Philips Pionier
serie waren leerzaam en razend populair.
EL3517 de bandloop met aandrijving en de monoknop-bediening.

Te Middelburg kreeg de voorgevel in 1958 een drastische
facelift, het glas-in-lood raam werd vervangen. Achteraf erg
jammer, maar in die tijd ging moderniseren vaak ten koste
van authenticiteit, je moest met de nieuwste ontwikkelingen
en trends mee (het glas-in-lood gaf waarschijnlijk toch een
wat te oubollige uitstraling).
De werkplaats verhuisde naar de eerste verdieping, vroeger
de woonkamer.

Diode OA79 + 2x transistor OC13 + OC14.
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Het logo vanaf 1960.

1958. Verbouwde winkel in Middelburg, het woongedeelte ging deel uitmaken van het bedrijf (in 1966 werd het pand rechts Korte Delft nr. 30
er bijgetrokken).

De beherend vennoot had tevens financiële volmacht, dit
bleek later een zeer riskante constructie, waarbij het gehele
familiekapitaal in de waagschaal werd gesteld.
Aanvankelijk had Andries van Westen als financieel vennoot
nog behoorlijk invloed op het beleid en bedrijfsvoering,
maar dat nam naarmate hij ouder werd steeds verder af…
Het bedrijf en pand in de Korte Delft 32 te Middelburg
werden op 14 november 1961 verkocht aan de bedrijfsleider
Jan Lodewijk de Keijzer en zijn vrouw Maria Cornelia Vermeulen. Er werd met de gebroeders Van Westen een regeling getroffen voor de ’goodwill’. Zij bleven de firmanaam
H.J. van der Meer en Zn voeren, zodat Jan de Keijzer geregeld werd aangesproken met meneer Van der Meer.
Adri de Keijzer zegt verder: “Per 30 juni 1966 kochten mijn
ouders het naastgelegen pand, Korte Delft 30, dat is het pand
rechts, dus in de richting van de Lange Delft. De panden
waren ruimtelijk in elkaar ’vervlochten’. Mede daarom
waren er enkele doorbraken in tussenmuren en een algehele
verbouwing van de voorgevel (pui) van nr. 30 nodig.
Vanaf die tijd was nr. 30 min of meer de witgoedafdeling en
nr. 32 voor radio, TV, etc.”.
De beide zelfstandige winkels in Middelburg en Vlissingen
bleven aanvankelijk wel samenwerken op gebied van inkoop,
advertenties, acties en dergelijke.

Zeeuwsch Dagblad 9 maart 196. Blaupunkt verovert Nederland.

PZC 20 mei 1960, de nieuwe platenbar in Vlissingen. Ernaast de radiotechnische grondlegger van het bedrijf Andries van Westen (1878-1969).

In 1959 werd Andries van Westen 72 jaar. Hij wou stoppen
met werken en eindelijk van zijn pensioen gaan genieten. Hij
vond een bedrijfsleider voor de winkel en in 1960 werd de
bedrijfsvorm omgezet naar een CV (Commanditaire Vennootschap).
Beherend vennoot en bedrijfsleider in Vlissingen was de
heer W.J. van de Grift (1924-2011) welke in de woning boven
de zaak ging wonen en A.H. van Westen was financieel
vennoot.

De jaren ’60 zijn revolutionair te noemen op het gebied van
televisie (vooral met de komst van de kleuren-TV in 1966),
radio- en HiFi stereo apparatuur, spoelen- en cassetterecorders.
De FM-radiozender te Goes werd pas in 1962/1963 operationeel (elders in Nederland vanaf 1954).
De succesvolle Philips Plano reeks van tafelradio’s werd met
meerdere modellen uitgebreid. Nieuwe opties als nagalm en
stereoweergave voor pick-up werden toegevoegd.

Philips B6X23A en B5X23A uit 1962.
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Maar bij de jongeren/tieners veroverden vooral de transistorradio’s de markt.

Philips portable transistorradio L3X90T f 158 en draagbare klokradio
(met Zwitsers uurwerk) L2X94T. f 198 (1960).

In die tijd (1959-1963) zat ik op een jongenskostschool en bij
St. Nicolaasfeesten en verjaardagen waren transistorradio’s,
grammofoons en Philips bouwdozen de ultieme geschenken.
De L3X90T was in verschillende kleuren leverbaar (o.a. rood,
blauw, geel etc.) en een van de meest gangbare modellen.
Zelf kreeg ik een compacte transistorradio, de Fanette, van
Philips. Het voordeel was dat hij goed was te verstoppen en
een oortelefoon bezat, zodat ik ’s avonds in bed naar de nieuwste hits op Radio Luxemburg en Veronica kon luisteren…

Philips Fanette L0X91T, LG-MG, 7 transistoren (OC44, 2x OC45, OA85,
2x OC71 en 2x OC72). Voeding op 3 penlite batterijen van 1,5 volt.

PZC 28 november 1963.

De tienergrammofoon AG9148 (1960, UCL82 en UY85) en de stereoversie AG4156 (1961, 2x UCL82 en brugcel).

Op 15 november 1962 werd in het Concertgebouw te Vlissingen een Philips show gehouden. Hier stonden de nieuwste Philips producten ter demonstratie opgesteld. Van der
Meer Vlissingen adverteerde in de PZC met een uitnodiging
tot een bezoek aan deze show. Er was een kans om een dan
aangekocht TV-toestel terug te winnen. Dit soort beurzen
en shows waren erg in en boden de handel en de consument
kennis te maken met de nieuwste technische snufjes.

Philips 23TX490A (1963) met Direct Vision beeldbuis (zonder voorzetglas). Rechts de achterzijde met servicevriendelijk scharnierbaar chassis.

PZC 27 april 1960.
PZC 10 juli 1963.
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Draagbare Philips batterijrecorder EL3514 (1962), f 337 en EL3531
f 458 (1960, 2x ECC83 en 2x EL93). De bandrecorder was aanvankelijk 2-sporen mono, daarna 4-sporen mono en uiteindelijk werd ook
stereo (2 sporen) mogelijk.

Philips wereldontvanger L6X38T (1965) en de eerste IC-radio Philips
IC2000 (1966)

Philips “all transistor” stereo bandrecorder EL3547 (1962) en stereo
versterker AG9016 (1962, 2x ECC83, 2xEL93).

Erres RA665 (1966) een der laatste buizenradio’s (ECH81, EF85,
ECL86, EZ81 en EM84 en Philips H3X52 (1967) volledig getransistoriseerde radiogrammofoon.

Stereo werd de trend voor geluidsweergave. De uitvoeringen
met technieken van buizen en transistoren liepen nog naast
elkaar, maar de transistor won steeds meer terrein.
De brom welke bij buizentoestellen vaak voorkwam (o.a.
door afvlakking van de voeding en magnetische velden van
trafo’s), was door de transistortechniek tot een minimum
teruggebracht.
In 1963 kwam Philips met de cassetterecorder. Dit systeem
werd wereldwijd geaccepteerd en verdrong het bestaande
Amerikaanse “eighttrack” systeem.
De cassettes hadden een speelduur van 1 uur (C60), 1,5 uur
(C90) en 2 uur (C120). In het begin had men enkel de ’Ferro’
uitvoering (ijzerpoeder), later kwamen de kwalitatief betere
’Ferro-Chrome’ en ’Chromedioxyde’ uitvoeringen.

PZC 28 november 1966 en 16 november 1966.

Het bedrijf in Middelburg (Jan Lodewijk de Keijzer) haakte
goed in op de HiFi stereo markt en werd B&O-dealer voor
Middelburg.
In Vlissingen organiseerde Willem van de Grift talentenjachten voor de jeugd. Hij was tevens voorzitter van het
Vlissings Actie Fonds en zette zich in voor plaatselijke evenementen.
B&O was het merk voor de fijnproever, een design topproduct met een zeer hoog kwaliteitsgehalte.
Philips cassetterecorder EL3301 (1964) met cassettes.

Beolab 5000 (1968) en Beogram 1000 (1965).

Rechts de versterker AG919 (1965). Voor Hifi geluidsapparatuur zijn
in de DIN45.500-norm de gestelde eisen waaraan moet worden voldaan vastgelegd.

De doorbraak kleurentelevisie in 1966-1967 vergde een
intensieve bijscholing van de TV-monteurs.
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Philips kleuren-TV (1966) 90 graden beeldbuis en K6-chassis. Rechts:
Convergentie RGB-stralen.

De Philips technische servicecentra gaven speciale cursussen in de KTV-techniek. In 1967 werden de eerste KTV’s
geïnstalleerd, de nog op buizen gebaseerde ’bakken’ waren
loodzwaar en moesten met de nodige voorzichtigheid vervoerd worden.
Omdat voor kleurentelevisie dezelfde antenne als die van
zwart-wit TV’s gebruikt kan worden, werden veel proefplaatsingen gedaan:

PZC 18 januari 1968. Collectieve Philips advertentie (ook fa. A. Boonman werd hier als dealer vermeld).

Het bedrijf H.J. van der Meer in Vlissingen draaide de laatste
jaren met verlies, in tegenstelling tot het zelfstandige bedrijf
in Middelburg van J.L. de Keijzer.
In 1969 overleed Andries van Westen op 82-jarige leeftijd.
Zijn kleinzoon Ds. Rob Kamermans zegt over hem: “Mijn
grootvader was een te goed mens om een harde zakenman
te kunnen zijn…”
Er waren geen opvolgers en de familie besloot het bedrijf in
Vlissingen te verkopen:

PZC 27 januari 1968.

PZC 26 november 1969.
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eeRste ZeeuWse faBRieK van RadiotoesteLLen
“h.j. van deR MeeR & Zonen” te vLissingen
DEEL lV

Tom Rentmeester

sloT: de oVername en opVolging (1969-1986)

adrie Boonman kwam uit een fietsenmakersgezin en had
zijn technische opleiding genoten aan de ets (Hts) te
Breda. Zijn broer Ko was degene die de rijwielhandel overgenomen had en adrie de elektrotechnische afdeling. in 1956
huwde hij met Lies faes en ze gingen in de woning boven
hun nieuw gebouwde winkelpand aan de overkant van de
straat wonen. Zijn vrouw Lies bleek een rasverkoopster te
zijn, er ging zelden iemand de winkel uit zonder iets gekocht
te hebben…

Links de fietsenzaak en rechts met het zonnescherm de elektrozaak met
de winkeldeur aan de Hoofdstraat.

Het logo van Boonman, ontworpen door een oude studievriend

Dit artikel beziet de commerciële zijde van de radiohandel na
de overname van het bedrijf H.J. van der Meer te Vlissingen
door firma Boonman in 1969. De afgesplitste zaak “H.J. van
der Meer & Zn” van Jan Lodewijk de Keijzer in Middelburg
bleef ongewijzigd doorgaan.
de nieuwe eigenaar van het bedrijf in Vlissingen werd adrie
Boonman (1930-2010) die vanaf 1957 een elektrozaak in
ovezande dreef. toen in 1969 de kans zich voordeed om
het bedrijf H.j. van der meer in Vlissingen te kopen, zag hij
hierin de mogelijkheid om zijn afzetgebied uit te breiden en
hierdoor ook zijn omzet en brutowinst te vergroten.
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de televisie brak enorm door en de winkel werd al gauw
te klein. Ze kregen 2 zonen: ad en toine (die later elk een
andere studierichting gingen volgen).
in 1966 werd het pand in ovezande grondig verbouwd en
uitgebreid, het was in het jaar dat ik er vanwege mijn utsopleiding (elektrotechniek met elektronica) stage liep. Het
personeel bestond op dat moment uit een radio-tv-monteur,
2 elektromonteurs (installaties en service huishoudelijk en
witgoed), een boekhoudster en een verkoopster.
Het installatiewerk was ruim aanwezig, er werden volop
nieuwbouw- en renovatieprojecten uitgevoerd. ook aanleg
van heetwaterboilers, kookleidingen en aansluitingen van
wasmachines behoorden daar toe. daarnaast werden er door
de groeiende verkoop van televisie veel antennes geplaatst.
tewea antennes, nederland uHf-kanalen 29 en 32 met
België/frans VHf-kanalen 8-10 gekoppeld en gericht met
behulp van kompas en berekende coördinaten.
Radio- en televisiereparaties werden meestal gebracht of
opgehaald. de kleine werkplaats was efficiënt ingericht met
2 werktafels voorzien van variac en diverse aansluitingen.
de aanwezige Philips meetapparatuur bestond uit onder
andere een signaaltracer Gm7628, buisvoltmeter Gm6000,
Hf-meetzender Gm2893, Lf-toongenerator Gm2317, Philoscoop Gm4144, oscilloscoop Gm5656 enzovoorts.
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De Firato van september 1969 (in de RAI) met veel nieuws,
was een must voor de vakhandel om deze te bezoeken.
Het accent van Philips lag op kleuren TV, video-bandopname, HiFi-stereoapparatuur met bandrecorders en cassetterecorders en de nieuwe lijn IC-radio’s:

Philips geëmailleerd bord en logo NVRD waren aan de buitenzijde van
het pand bevestigd.

Bedrijfspand Burg. Andriessenstraat 2 te Ovezande 25 november1966.
Links het kantoor met daarachter de werkplaats, op de zolder het magazijn, midden het woonhuis met de keuken beneden, rechts de ruime winkel met boven woongedeelte (slaapkamers). De winkeldeur was
verplaatst naar de hoek van Burg. Andriessenstr. 2. Rechts: Dhr. Adrie
Boonman (1930-2010).

In de jaren '60 groeiden ook de dorpswinkels sterk en
kregen de behoefte om hun assortiment verder uit te
breiden. Financieel was dat niet altijd haalbaar, daarom
staken sommige ondernemers de koppen bij elkaar en
gingen samenwerken. Zo ontstond er in 1965 een grote
elektrowinkel in het centrum van Goes genaamd “Stroom
BV” met 6 dorpwinkels als aandeelhouder. Na mijn studie
ben ik daar in 1967-1969 gaan werken en de verkoop van
bruin- en witgoed ingerold.
In de Consumentengids van augustus 1969 kwam de
Philips kleurentelevisie (en natuurlijk ook Erres en Aristona), samen met Blaupunkt, Loewe Opta, Nordmende,
Telefunken en Wega als beste uit de test. Iets minder goed
waren B&O, Grundig, Körting, Saba en Schaub Lorenz. De
Consumentengids bleek een waardevolle adviseur voor de
consument en (indien positief) een sterk verkoopargument
voor de vakhandel te zijn.

Philips Firato-krant 1969 met de introductie van de videobandrecorder.

In die periode van grote economische groei met vele nieuwe
producten, waren de vooruitzichten in de elektrobranche
eindeloos. Ook de techniek maakte grote sprongen voorwaarts: de laatste buizenradio’s verdwenen door verdere
transistorisering, de eerste toepassingen van IC’s werden
doorgevoerd in radio en TV en de videorecorder lag op korte
termijn in het verschiet.
Productkennis was toen voor de verkoop van bruin- en
witgoed een belangrijk vereiste. De verkoopargumenten
moesten goed onderbouwd zijn door een heldere uitleg met
eventuele demonstratie. De consument was nog niet zo
bekend met de techniek als tegenwoordig en het vertrouwen
in een leverancier was zeer belangrijk. Viel dat vertrouwen
weg, dan was ook de klant weg… Uiteindelijk bepaalde de
verkoper tijdens het verkoopgesprek voor 80% wat de klant
ging kopen (niet meer met tegenwoordig te vergelijken…).
Voor de winkel in Vlissingen werd besloten om ook hier de
naam “Boonman” aan te houden, temeer omdat diens vakkennis en naamsbekendheid op een hoog niveau stonden en
dit het proces van het terugwinnen van klanten zou ondersteunen. De TV-monteur van Boonman (de heer Albert
Knuit) was een ex-werknemer van H.J. der Meer uit Vlissingen (1967-1969) en was hierdoor reeds goed bekend met het
Vlissingse bedrijf en zijn klantenkring.
Het aanbrengen van de winkelinrichting werd door het
eigen personeel uitgevoerd. De wanden werden met houten
schrootjes betimmerd, hiertegen kwamen railsystemen met
boordleggers. Op de vloer werden okerkleurige en olijfkleurige tapijttegels bloksgewijs gelegd. Aan het plafond kwamen
over de volle breedte hangende lichtkoven met TL-verlichting. De platenbar was van 1960 en voldeed nog goed, de
draaitafels werden wel vernieuwd.

Discobar met 5 draaitafels, stereo luisterunits en cassettespeler.
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In een gedeeltelijk afgesloten ruimte rechtsachter in de
winkel werd de HiFi-afdeling opgezet. Linksachter was de
platenafdeling “Discobar”, linksvoor televisie en radio en
rechtsvoor de witgoed- en huishoudelijke afdeling.
Achter de winkel was het magazijn met achteruitgang en
daarboven kwam de moderne werkplaats voor de technische
dienst.
Op de voorgevel prijkte in gele neonletters de naam
“Boonman”, de naam “Radio” helemaal boven aan de voorgevel bleef staan.
Bij het opruimen van de magazijnen en de werkplaats na
de overname, kwamen we historisch materiaal van de oude
firma H.J. van der Meer & Zn tegen. Helaas werd dat vaak
afgedaan als “oude troep”, toch werden er bepaalde stukken
opzijgezet (voor het geval de zonen van Adrie Boonman
later elektrotechniek zouden gaan studeren…). Frappant
was dat er gelijke werktafels als in Middelburg werden aangetroffen…
Na een korte maar intensieve verbouwing van het interieur kon de gemoderniseerde winkel op 19 december 1969
worden heropend:

PZC 19 december 1969.

De openingsweek voor kerstmis 1969 was een succes. Vele
“oude klanten” van de firma Van der Meer keerden weer
terug naar hun vertrouwde adres in Vlissingen. Sommigen
waren al 50 jaar klant en hadden de gebroeders Andries en
Hein van Westen nog goed gekend of zelfs een echte “Van der
Meer”-radio in huis gehad of gezien. Ze waren content dat ze
nu weer terecht konden voor een goed advies en service.
Er waren ook wel Vlissingse klanten naar Middelburg overgegaan, want daar kon men nog steeds bij H.J. van der Meer
& Zn. terecht:

PZC 3 juni1970 (logo uit advertentie Constructa wasautomaat).
PZC 19 december 1969.
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Hieronder volgt een greep uit het “bruingoed”-verkooppakket 1969-1970:

Voor recreatieve doeleinden en als tweede toestel voor bijvoorbeeld op de slaapkamer, kwam de portable TV “in
beeld”.

Kleuren TV
Radio
Tafelradio’s werden weinig meer verkocht, hoofdzakelijk
aan de oudere generatie vanwege de eenvoudige bediening.
De portables, stereo tunerversterkers en stereocombinaties
waaronder radiomeubels, hadden hun plaats ingenomen...

Links Philips X26K161 (65 cm, K7, f 2350) of X22K141( 55 cm K7) en
rechts Erres RS9688 (65 cm, K7).

Links Philips 22RB192, rechts Philips 22RB384.

Het radiomeubel was eind '60-er jaren een rage en ze kon
door vele merken in diverse stijlen en houtsoorten geleverd
worden. Het populaire hoekmeubel, waarop ook de TV
geplaatst kon worden, paste precies in een hoek en was maar
een meter breed, ideaal voor kleinbehuisden. Bij de bredere
of langere modellen lagen de linker en rechter luidspreker
wat verder uit elkaar voor een beter stereo-effect.

Links Philips 22RF894 (stereo), rechts Grundig radio met Philips draaitafel.

“De Baronie” uit Breda leverde voordelige radiomeubels (o.a.
Grundig radio met Philips draaitafel) direct vanuit de bestelauto aan de handel en deed zo goede zaken. Daarnaast verkocht hij ook goedkope portable radio’s, waaronder de grote
wereldontvanger van “Tokyo” (Skylark), deze werd in Vlissingen veel verkocht.
Draagbare radio’s / Radiocassette
portables

PZC 25 maart 1971.

Zwart-wit TV
Kleurentoestellen waren nog behoorlijk duur, meer dan
f 2000 en zwart-wit daarentegen rond de f 500. Reden voor
veel mensen om eerst nog een zwart-wit TV te nemen of de
volgende aanschaf uit te stellen tot de kleuren-TV verder in
prijs gezakt zou zijn.
.

Links Philips X12T700, rechts X20T731 (1968).

Van links naar rechts: Philips 90RL073, 22RL189 en 22RL382 (1968).

De portable radio was algemeen goed, elke tiener bezat er
wel een.
Sommige goedlopende modellen werden door de fabrikant
het andere jaar in een nieuw jasje gestoken en aangepast aan
de nieuwe design-lijn (zie 22RL382 naar 22RL392 etc.).

Rechts Philips 22RL392 (1969), links Tokyo Skylark, f 399
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PZC-detail uit Boonman-advertentie 29 januari 1971.
Rechts cassetterecorder EL3301, links de N2205 met druktoetsbediening.

Cassette- en spoelenrecorders en -decks

Links de N2400 (1969); hiervan kwam ook de deck-uitvoering N2506
(1972, rechts) en zelfs een cassettewisselaar N2401.

Links radiorecorder, monoknop 22RR932, rechts 22RR700 met druktoetsbediening.

Tunerversterkers
.

Links de 22RH781. Deze tunerversterker werd ook veel in radiomeubels toegepast (1969), rechts met tiptoets voorkeurzenders de 22RH790
(1970).

Links de N4302 2-sporen bandrecorder en rechts Philips LP- en DPrecorderbanden.

Van links naar rechts: 22RH411, 22RH690, 22RH580 en 22RH411.
"Low budget" Philips stereo-installatie compleet voor f 649.

De HiFi-afdeling trok veel belangstellenden, de ruimte lag
vlak naast de platenafdeling en “Discobar” (een doelgroep)
en kon van daaruit rechtstreeks betreden worden. Er werden
via advertenties HiFi-acties aangeboden.

PZC 04 april 1970 (detail advertentie “elektrische schokken van de
maand april” Fa. Boonman).

High Fidelity Stereo 22RH691.
Links de N4307 (1968) en rechts de N4308.

De Philips N4307 en N4308 waren populaire en veel verkochte 4-sporen bandrecorders. De laatste (met stereomogelijkheid) liep zelfs door tot in 1974.
Links de 22RH590, rechts de 22RH591.
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Links de Philips N4404 (1969, stereo) en rechts de N4407 (1970).

Links de Philips PRO12 en rechts de Akai 1722W (1969).

De PRO12 was de top onder de spoelenrecorders van Philips.
Deze werd o.a. verkocht aan een opvangtehuis voor jongeren
in Vlissingen.
Naast Philips en Erres bandrecorders werden ook Sony en
Akai recorders in het verkooppakket opgenomen.
Nieuwe gebruikstechnieken “sound-on-sound”, hogere
snelheden (19 cm/sec.) en grotere 26 cm (metalen) spoelen
kwamen meer aan bod.
Luidsprekerboxen

Philips had een ruim aanbod van luidsprekerboxen (1-, 2- en 3-weg
systemen) in vermogens tot 40W.

Met behulp van een schakelpaneel konden in de HiFi-ruimte
de tunerversterkers op verschillende luidsprekerboxen
worden geschakeld. Naast het volledige Philips pakket
waren ook boxen van de merken Warfdale en Bose opgenomen (met goede recensies in de testbladen).
Amroh was importeur van Warfdale en leverde ook elektronica-onderdelen, de Amroh-catalogus lag steevast bij de
hand onder de toonbank. Van oudsher kochten ook radioamateurs hier bepaalde onderdelen.
We sloegen voordelige recorderbanden in, zonder merk en in
een witte kartonnen doos verpakt met er op een rode sticker
“HiFi stereo”. Deze goedkope ferro-banden (LP18, LP15 en
LP13) hadden geen voorloopband. Ze werden op het bruto
prijsniveau van Philips gezet en aangeboden in de actie
“2 halen – 1 betalen” of als cadeauset bij aankoop van een
bandrecorder gedaan:

PZC 31 oktober 1970.

Links de Philips N4416 (1972, f 1115), rechts de Akai 4000D (1970).
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Philips Kleuren TV met 110° beeldbuis

Links de X26K171 (K8 buizenchassis, 1971), rechts 110° beeldbuis (ca.
10 cm minder diep dan de 90° beeldbuis).

Gecombineerde technieken in één toestel:
buizen, transistoren en IC

Philips zwart-wit TV X20T731 (1971) Designer Jan des Bouvrie maakte in die tijd de interieurs wit, dus kwamen er ook witte TV’s…

De LF-versterker, lijn- en rastereindtrappen en de hoogspanning van bovenstaande TV waren met buizen uitgevoerd
(PCL86, PCL805, PL504, PY88 en DY802). De synchronisatiescheider en de fasediscriminator werden gevormd door
het IC TBA240A en de rest was getransistoriseerd.

PZC 15 augustus 1970 H.J. van der Meer- Middelburg wijziging adres
en straatnaam.

.

Bouwdozen
De EE-bouwdozen waren vooral in de decembermaand als
cadeau-artikel erg gewild. De hele EE-reeks werd dan op
voorraad gelegd.

Video-recorder VCR

In Middelburg werd in 1970 de Korte Delft gerenoveerd en
nummers 30-32 van H.J. van der Meer bij het Damplein
getrokken. De HiFi-stereo-afdeling daar exposeerde ook het
Duitse merk Braun:
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VCR-cassettes VC30 f 80, VC45 f 100 en VC60 f 120.
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.

Loopwerk en schuingeplaatste koppentrommel van een Philips VCR.
(De kop is het horizontale streepje net boven het midden van de foto).

Het moet eind 1972 geweest zijn dat een klant uit Souburg de
N1500 bij ons kocht. Het was iemand die vanwege zijn werk
vaak in het buitenland was en zodoende bepaalde TV-programma’s (vooral voetbal) miste. De VCR moest ’s avonds
aan huis worden geïnstalleerd en gedemonstreerd. Dat deed
men toen nog, het kostte een hele avond om de VCR goed
in te stellen, vrij van interferentie met een optimale beeldkwaliteit gevolgd door een heldere uitleg van de bediening.
De mechanische schakelklok werd ingesteld op de tijden
waarop men niet aanwezig was voor programma-opnamen.
Verontreiniging van de videokoppen was de meest voorkomende oorzaak van slecht beeld en deze moesten dan ook
regelmatig gereinigd worden.

De technische diensten richtten zich op de serviceverlening van getransistoriseerde (en IC-)schakelingen in het
K9-chassis. In het begin van de levenscyclus van een nieuw
chassis konden de TV-monteurs met behulp van een "foutzoekboom" praktische ervaring opdoen in het systematisch
zoeken naar de fouten.

Detail foutzoekboom van het Philips K9-chassis (uit de service-doc.).

X26K20, K9, “All transistor” (nog met convergentiepaneel) 1973.

De introductie van de “all transistor” KTV, werd aanvankelijk met argusogen gevolgd, hoe zou dit toestel met het
K9-chassis zich gedragen en hoe was en bleef de kwaliteit?
De buizen-KTV met het K8-chassis was kwalitatief “uitgekristalliseerd” en optimaal gebleken, zodat in de overgangsperiode naar het K9-chassis de verkoop zich nog enige tijd
vasthield aan de vertrouwde buizentechniek van K8.
In deze overgangsfase werden kinderziektes door Philips
onderzocht en eventuele corrigerende maatregelen doorgevoerd. Zo kon men het risico van uitvalschade beperken.
Het modulensysteem werd door Philips reeds vanaf het
K6-chassis toegepast. Het waren complete (deel)schakelingen op een print en vergemakkelijkten en versnelden de
reparatieprocedures waardoor de reparatietijd korter en het
arbeidsloon lager werden.

De modules zijn genummerd, in bovenstaand voorbeeld wordt een
mogelijk defect geconstateerd aan de chrominantie/luminantiemodule
U260 (rechter paneel rechtsboven verticaal).
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Op HiFi-gebied kwam Philips in 1972-1973 met een aantal
bestsellers welke heden door verzamelaars (o.a. MFB-freaks)
nog steeds om hun zeer goede prestaties geprezen worden:

De “vissenogen”-serie dankt zijn huidige naam aan de bolle
ronde VU-meters.

Links tuner 22RH621 en versterker 22RH520 2x 22W. Rechts combinatie 22RH802.

Philips “Electronic” draaitafel 22GA212 (1973, f 509 met GP400 element (afgebeeld) en f 559 geleverd met het GP401 MD-element.

Met de “Electronic” draaitafel 22GA212 beantwoordde
Philips in 1973 aan de stijgende vraag naar betere afspeelapparatuur voor grammofoonplaten. Opvallende punten
van de 212 waren de elektronische tiptoetsen voor de snelheidskeuze 33 en 45 toeren, de stroboscoopaflezing voor de
fijnregeling hiervan, de trillingdempende ophanging, de
instelbare naalddruk door middel van het contragewicht
en dwarsdrukcompensatie van het magnetodynamisch
element.
Bijzonder was de geruisloze elektronische afslag aan het
einde van de plaat door de onderbreking van een interne
lichtstraal, gericht op een lichtgevoelige cel. De aandrijving van het draaiplateau was met een ca. 5 mm brede platte
snaar vanaf een door een tachogenerator geregelde motor.
De rumble-factor (dreun) was hierdoor zeer gunstig.
De bandrecorders van Philips uit de serie van 1973 (N4414,
N4416, N4418 en N4510) werden met gedeeltelijk of geheel
zwart front geleverd. De N4510 was de deck-uitvoering van
de N4418 en bezat 3 motoren en 3 koppen. Verder de mogelijkheden van multiplay en echo met bandsnelheden van 19,
9,5 en 4,75 cm/sec.
De top onder de Philips bandrecorders werd de N4450 met
3 motoren (waarvan één een collectorloze Hallmotor) en 6
koppen met voor- en nabandcontrole. Deze “semiprofessionele” uitvoering met haar 26 cm spoelen, relaisbediening en
schuifregelaars was een lust voor het oog.
Vele café-eigenaren plaatsten dit imposante apparaat
opzichtig achter de bar en stelden zelf de inhoud van hun
af te spelen banden samen. Het steeds opnieuw aanschaffen van de singles voor de jukebox werd hiermee vervangen
door (gratis) bandopnames vanaf de radio…

Links tunerversterker 22RH720, 2x 40W “Stereo 4 “ ; rechts 22RH702,
2x18W.

“Stereo 4” bood de mogelijkheid om 4 luidsprekerboxen
aan te sluiten op 2 kanalen stereo, het was een pseudo“quadrofonie” (bij quadrofonie worden 4 aparte kanalen
gebruikt).

Van links naar rechts: 1973 onderdelenboekje, folder televisie/video en
audio.

Philips bood technische en commerciële ondersteuning. Om
de anderhalve maand kwam een Philips etaleur (Dhr. Philippens, kortweg Flip genoemd) de etalages met Philips materiaal vernieuwen. Afhankelijk van de afnames werden folders
ter beschikking gesteld en de technische diensten door
abonnementen van servicemanuals en cursussen voorzien.

Links Philips cassettes voor de vakhandel en rechts VCR-schoonmaakcassette voor de consument.
Philips 26 cm spoelenrecorder N4450 (1971, f 2499 en rechts de befaamde “vissenogen”-serie.
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De 21 Philips servicecentra lagen door heel het land verspreid, voor Zeeland was dat in Middelburg (voorheen
in Terneuzen). Vooral bedrijven zonder eigen technische
dienst waren hier volledig op aangewezen (fabrieksgarantie).
Het loste dus ook het probleem op voor de geïnteresseerde
"branche"vreemde grootwinkelbedrijven, Philips speelde
daar op in. De vakhandel via de groothandel had vele kleine
omzetten en afnames en bij de grootwinkelbedrijven kon
Philips grote “klappers” maken (grote afnames in één keer).
Philips was afgestapt van levering uitsluitend aan de vakhandel, elke ondernemer kon nu Philips producten gaan verkopen. Hierdoor ontstonden ook nieuwe “cash-and-carry” en
“discount”achtige bedrijven zonder technische dienst en dit
ontketende voor de (vooral kleine) vakhandel met een wat
hoger benodigde prijsstelling een moordende concurrentie.
Deze Philips technische servicecentra kostten Philips veel
geld. Hierin werd in latere jaren flink gesneden en de producten werden minder servicegevoelig gemaakt.

Achterzijde werkplaats Vlamingstraat en de service besteleend…

Na de brand draaide de zaak in Ovezande wel door, service
werd ook van daaruit verleend. Er was nog wat restvoorraad
met lichte rookschade uit de afgebrande winkel en dit werd
na een opknapbeurt tegen opruim- en brandschade-prijzen
verkocht.

Van de 21 Philips servicecentra in 1975 zijn er in 1992 nog maar
8 over…

…en via een consumentenlijn in 1998 naar slechts nog één Philips Servicecentrum: Tarasconweg 2 in Eindhoven.

De fatale brand maart 1973
De zaak liep prima tot er op 1 maart 1973 een verwoestende
brand in het pand Walstraat 62/Vlamingstraat te Vlissingen uitbrak. Het bedrijf bleek zwaar onderverzekerd door
pas uitgeleverde grote inkooporders en de financiële gevolgen hiervan hebben uiteindelijk geleid tot een noodzakelijke
sluiting in 1976.

PZC zaterdag 22 december 1973 (opening vrijdag 21 december 1973).
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Het had (te) lang geduurd eer de klanten weer in Vlissingen terecht konden. De grote winkel aan de Spuistraat was
zeer luxe ingericht. Bij het prachtig nieuwe interieur waren
kosten noch moeite gespaard. Hierdoor kreeg de winkel
meteen al een “dure” uitstraling en dat bleek in de praktijk voor de omzet averechts te werken. De overheadkosten
waren zo hoog dat ook zeer hoge marges behaald dienden te
worden, waardoor het bedrijf zich uiteindelijk uit de markt
prijsde. Passanten zeiden tegen elkaar: “hier gaan we niet
naar binnen, dit is een dure winkel”… Hoewel het assortiment zeer goed samengesteld was met technische noviteiten
en er toch veel potentiële klanten informatief binnenkwamen, was voor een afsluitende verkoopdeal de (te) hoge prijs
meestal het struikelblok…

Noviteit eind 1973, de MFB-box 66RH532, het “Motional Feedback”systeem van Philips werd leverbaar.

Eind 1974, begin 1975 werd, om de vaste kosten te drukken,
verhuisd van de Spuistraat naar een kleiner pand in de winkelstraat Lange Zelke te Vlissingen.
Hier heeft het gereorganiseerde bedrijf onder financieel zeer
moeilijke omstandigheden nog anderhalf jaar gedraaid met
een minimale voorraad en personeelsbezetting, maar helaas
nog steeds met verlies (de kosten waren te hoog opgelopen).
In 1975 komt Philips met de revolutionaire “ In-line” beeldbuis
(convergeren niet meer nodig) samen met het K11-chassis.

de zaak over te nemen. Mijn ouders hebben gesprekken met
het toenmalige personeel gehad, maar ook dat bracht geen
oplossing. De zaak is daarom opgeheven en de beide monumentenpanden werden op 15 juni 1975 verkocht aan de 'Walcherse Bouw Unie b.v.'”
Vanaf 6 augustus 1976 werd de winkel Boonman in Vlissingen gesloten en binnen 2 maanden had het faillissement zich
voltrokken.
In de tussentijd oriënteerde ik mij op een nieuw op te richten
elektrowinkel (bruin- en witgoed) te Goes. Uit eerder marktonderzoek was reeds gebleken dat Vlissingen en Middelburg
verzadigd waren van dit soort elektrowinkels; daarbij was
daar ook nog sprake van de opkomst van “weidewinkels”
op “cash-and-carry”-basis (meeneemprijzen en geen eigen
technische dienst).
Een marktonderzoek van het CIMK stelde: “Het gemiddelde
inkomen van de Vlissingse bevolking ligt ca. 10% lager dan
het gemiddelde inkomen in de rest van Nederland en het is in
kleinhandelskringen algemeen bekend dat een groot deel van
de Vlissingse bevolking altijd op goedkoop uit is.”
In Goes sloot eind januari 1976 de grote elektrowinkel
“Stroom BV” haar deuren. Goes bood hierdoor nog wel
ruimte voor een extra elektrozaak, want ondanks de hevige
concurrentie tussen de vakzaken onderling, moest iedereen
uiteindelijk toch winst zien te maken en was het gestelde
hogere prijsniveau daar wel haalbaar. Het berekende “breakeven”-punt in het bedrijfsplan lag op 6,5 ton omzet.
Per 1 oktober 1976 begon ik voor mezelf de elektrowinkel
Radio-TV service “Rentmeester” in een drukke winkelstraat,
Lange Vorststraat 36 te Goes. De positieve punten (inclusief
dealerschappen) uit de voorafgaande bedrijven H.J. van der
Meer en Fa. Boonman werden hier zoveel mogelijk aangewend en de negatieve (fouten) vermeden. De van oudsher
zelfde leveranciers van H.J. van der Meer en Fa. Boonman
zagen hun verloren marktaandeel weer teruggewonnen door
het nieuwe bedrijf:

Het logo en naambord in kleur en Philips lichtreclame aan de voorgevel.

Phiips X26K206, K11 “tiptoets”-kanalenkiezer en “In-Line” beeldbuis
met sleuvenmasker.

Beëindiging H.J. van der Meer & Zn,
Middelburg.
Jan Lodewijk de Keijzer (1909-1977) bereikte in 1974 de pensioengerechtigde leeftijd. Zijn zoon Adri de Keijzer zegt hierover: “Wij, mijn twee broers en ik, hadden de kans gekregen
om te studeren (TH en HTS) en hadden alle drie een goeie
baan. In die tijd kwamen ook de eerste elektronicaketens op,
zoals bijvoorbeeld Expert. Dat betekende groeiende concurrentie. Al met al was er bij ons drieën geen belangstelling om
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Tiny Rentmeester achter de toonbank.
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Televisie en video: Philips, Erres, Grundig, Blaupunkt,
Wega, Sony, Salora, Teleton en Mitsubishi. Het merk Indesit
werd bijvoorbeeld als prijstrekker aangewend. Salora was
het hoofdmerk en bood 3 jaar garantie op onderdelen.
Videorecorders VCR en later VR2000 van Philips/Erres en
Grundig. Sony met Betamax en voor VHS-videorecorders
werd Mitsubishi het hoofdmerk.

Prensentatiefoto/visitekaartje.

De winkel bood een geselecteerd breed assortiment elektrische consumentenproducten zoals radio, audio- en
HiFi-apparatuur, televisie, video, wasmachines, koel- en
vriesapparatuur, huishoudelijke artikelen en onderdelen.
Dus geen verlichting, geen voorbespeelde geluidsdragers en
grammofoonplaten en geen NEN1010-installatiewerk, wel
werden er nog veel TV-antennes geplaatst.
De Nederlandse Vereniging van Radio Handelaren was
overgegaan in de Uneto (Unie Elektrotechnische Ondernemers), wij waren lid.

De service werd verleend door de eigen technische dienst
met een werkplaats op de eerste etage van het pand met achteruitgang. De winkel werd gerund door de eigenaar Tom
Rentmeester (auteur) en zijn vrouw Tiny. De technische
dienst bestond uit 2-3 elektromonteurs en een TV-monteur. De slogan “beter in service, lager in prijs” stond groot
vermeld op de etalageruit. De winkel was een lange “pijpenla” waarvan de wanden de producten exposeerden. De
toonbank met kassa stond voorin de winkel en de trap naar
kantoor, kantine, werkplaats en magazijnen was vlak achter
de toonbank.
Om een goede kwaliteit en service te kunnen waarborgen,
waren dealerschappen aangegaan met de volgende merken:
• Witgoed / wassen en koelen: Philips, Erres, AEG, Indesit,
Ignis, Marijnen, Zanussi en het hoofdmerk Miele (speciale
“bruine lijn” voor de vakhandel). Via Merison waren we
“Select”-dealer met regelmatig speciale aanbiedingen in de
te verspreiden flyers.
• Stofzuigers: Philips, Erres, Holland Electro, Excelsior,
Hoover, Nilfisk.
• huishoudelijke apparaten: Philips, Erres, Braun, Remington, Moulinex, AEG en Nova.
De toeleveranciers uit de buurt waren Fa. Bliek en Technische Unie te Middelburg, Fa. Polderman, Merison en Wolff
te Goes. Daarnaast werden rechtstreekse dealerschappen
afgesloten met de importeurs van Sony/Wega, Mitsubishi,
Salora/Teleton, Pionnier etc.

Tom Rentmeester bij de televisie-afdeling in 1977. Het zijn allemaal
nog televisies met beeldbuizen (CRT), de flatscreen (LCD, LED, plasma) bestond nog niet voor deze toepassing.

“Salora” werd in de Finse stad Salo gefabriceerd, hier is
ook de naam aan ontleend (Salo-radio). Tijdens een bezoek
aan de fabriek in 1980 werd de geavanceerde productielijn
getoond. Het automatisch plaatsen van de onderdelen op de
printen ging in een razend tempo waarna ze automatisch
door het soldeerbad werden gevoerd. De kwaliteit-prijsverhouding lag op een hoog niveau, er werd 3 jaar garantie op
onderdelen gegeven. In de kasten werd echt hout verwerkt
(dat hebben ze genoeg daar in Finland), terwijl Philips
geplakte plastic folie op spaanplaat toepaste…

Salora 1C kleuren-televisie en Wega “Desk” KTV 3040.

In de regio Zuid-Beveland zat nog een Salora-dealer:
Fa. C. Maat & Co. te Ovezande. Ook deze wilde geld verdienen aan Salora en hanteerde een goede prijsstelling, we lagen
als het ware op een gelijk prijsniveau zonder dat er sprake
was van kartelvorming.
Wega in Duitsland was door Sony overgenomen en opereerde
in een wat hoger marktsegment. De slogan luidde: “Wega is
als de beste, alleen mooier!”, en dat straalde het assortiment
ook uit. De desk-televisie Wegacolor 3040 had een exclusieve
vorm en dit design was erg in trek bij de modern ingestelde
consument.
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“Military look” was een nieuwe trend in de vormgeving voor
portables gedurende de periode van 1976-1978. Ze was gebaseerd op de zendapparatuur uit het leger: het front in vakken
ingedeeld en met zichtbare schroeven aan het hoofdpaneel
bevestigd, forse symmetrisch bewerkte luidsprekerroosters,
pijlschalen en -knoppen. De kleur was uiteraard legergroen
en ook de naam was soms aan het leger gerelateerd (zoals in
bijgaande foto “captain”).
Links Philips' eerste portable KTV 18C435 (KT1-chassis 1976), rechts
Philips 56 cm KTV K11 met 8 tiptoets voorkeuzezenders X22K202
(1976).

Philips VCR-recorder N1501 (1976) en zwart-wit camera CDH800.

Philips beargumenteerde zijn VCR-systeem als “enige in
Europa geaccepteerd”, want in 1975 had Sony het Betamaxsysteem geïntroduceerd en 1976 kwam JVC met de VHSvideorecorder.

“Military look” 197. Rechts de Philips 90RL050.

De stereocombinaties (alles-in-één) werden de opvolgers
van de grote stereo radiomeubels en waren erg in trek. Ook
Philips en Erres boden verschillende modellen. Het voordeel
was de compactheid, een combinatie kon gemakkelijk onder
de TV-tafel of in een bergmeubelvak geplaatst worden.

Indesit populaire zwart-wit tiener-portable TV in de kleur oranje of
wit. Rechts de Philips zwart-wit portable TV 12B915 met ingebouwd
ping-pong spel (1977).

Voor de merken Philips en Erres waren Blaupunkt en
Grundig goede alternatieven, vooral als het om naamsbekendheid in de regio ging. Er werd in die tijd volop met de
“selling-up” verkoopmethode gewerkt. Dat betekent in feite
dat de klant op een goedkope aanbieding binnenkomt maar
er een duurder apparaat wordt aanbevolen en verkocht.
Sommige bedrijven gaven zelfs strafpunten aan hun medewerkers als er een te goedkoop toestel werd verkocht… (er
ging dan iets van hun provisie af).
De goedkoopste grootbeeld KTV was bijvoorbeeld Indesit en
kostte f 1599. Salora volgde dan met f 1799 en Philips of Erres
met f 1899. Hiertussen zat Salora met zijn 3 jaar garantie in
een gunstige concurrentiepositie en leverde voor de handel
ook de meeste winst.
Radio/Audio: Philips, Erres, Pioneer, Akai, Sony, Teleton en
het hoofdmerk Wega. Uit het exclusieve hoofdmerk moest de
marge gehaald worden.
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Philips RH953, een veel verkochte 3-in-1 stereocombinatie.

Philips tunerversterker RH742 (1976).

Schuifregelaars, VU-meters, voorkeuzetoetsen en analoge
afstemschalen werden veelvuldig toegepast in de geheel uit
plastic vervaardigde kasten, gedeeltelijk gespoten in zilvermetallic kleur. In deze stijl had ook Philips haar audioreeks
uitgevoerd.

Radio Historisch Tijdschrift - nummer 143 - 4 - 2012

Deze kenmerkten zich in vormgeving door de rechte strakke
lijn, metalen fronten en knoppen. De HiFi-freaks die dit
soort bladen lazen, brachten als consument deze informatie
over via de vakhandel naar de marketingafdelingen van de
fabrikant.

Teleton CS400 (1976), stereocombinatie radio-grammofoon, prachtig
vormgegeven naar modern Europees design.
Tunerversterker Pioneer SX450 en Sony cassettedeck TC-186SD.

Links de Erres 3-in-1 combi DX5935 (1976) 2x 20W f 209. Rechts de
2-in-1 combi SX685, 2x 17W f 1295.

Maar er was nog een nieuwe trend in aantocht: de “Rack systemen”.
Hiervoor leende de strak gevormde apparatuur zich optimaal, goed te stapelen in dezelfde lijn en afmetingen, zelfs
tussen verschillende merken. Men vond dit soort rack-apparatuur “professioneler” aandoen.
Zo namen Philips en Erres naast hun bestaande Europese
“softline” uit concurrentie-overwegingen ook deze strakke
metalen “hardline” als vormgeving op in hun programma
van audioapparatuur.

Voor Erres ontwikkelde Philips een speciale HiFi-lijn:

PZC 9 oktober 1976 en 8 januari 1977.
1) SX6845, 2) SX6841, 3) TA6839 en 4) SX6953.

PZC 23 februari 1978.

In de Erres-lijn kon men kiezen uit verschillende types met
andere uitgangvermogens en dergelijke. Zij konden eventueel ook in een rack geplaatst worden, maar ze hadden nogal
forse afmetingen… en dat belemmerde de verkoop.

Links de Erres SX6845, rechts de Erres TA6839.

De opkomende invloed van producten
vanuit het Verre Oosten op de Europese
markt.
Tot nu toe was duidelijk de “Europese stijl” in de apparatuur
te herkennen: gestroomlijnd, veel kunststof met zachte overgangen en afgeronde hoeken (“softline”) en veel aandacht
voor het design. Grundig- en Blaupunkt-ontwerpen hadden
nog meer ronde vormen vooral op de hoeken en cirkels in
onder andere het luidsprekerfront.
De testen in HiFi-bladen (Muziekkrant Oor en dergelijke)
gaven vaak positieve uitslagen over bepaalde producten uit
het Verre Oosten (onder andere Sony, Pioneer, Akai, JVC).

Links Philips audiorack 22ER9073 (1977). Rechts Philips set met
AH637 (analoge afstemschaal), AH572 en AH578.
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Links Philips cassette diastuurapparaat N2229, rechts Philips cassettedeck N2521.

Achter in de winkel was de HiFi-stereo afdeling, hierachter was nog een
uitbreiding gemaakt naar een speciale geluidskamer waar de betere en
zwaardere audioapparatuur gedemonstreerd werd.

De Philips VIDEORECORDER N1700 was de opvolger
van de uiterlijk gelijkuitziende N1502 maar had een dubbele
speelduur bij gebruik van dezelfde VCR-cassettes.
Philips stereo bandrecorder N4512 (1978). Rechts de tekening in de servicedocumentatie.

Acoustic dimension compiler
Dit was een sound processor waarmee men onder andere de
nagalm van een kathedraal kon nabootsen. Men gaf hiermee
een extra dimensie aan de muziekweergave in de huiskamer.

Philips N1700 (1977) met maximaal 3 uur speeltijd (VCR180).

Er werden ook ontvang- en zendapparatuur (27MC) en kristalscanners met allerlei accessoires (voedingen, microfoons,
versterkers, antennes, SWR-meters, kristallen, enzovoorts)
verkocht.

Wega Acoustic dimension compiler ADC-2 (1978).

De moderne radio (tuner-versterker), "digitaal en vol technisch vernuft"

National HF/VHF-wereldontvanger type DR28 (1978). Heeft AM, SSB,
CW, WFM, 0,525-1,61, 3,2-30 en 88-108 MHz.

De Philips “design-line 1976-78” (kunststof kast met ribbels,
gleuven en ronde hoeken) lijkt te zijn afgeleid van de “Military look”:
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De radio-ontvangeenheden en tuners (en natuurlijk ook versterkers en afspeelapparatuur) werden met de allernieuwste
technische hoogstandjes uitgevoerd. Vanuit het HiFi-lab van
Philips in de USA werden de Amerikaanse ontwerpen op de
Europese markt gebracht. Ze werden in jargon met technische termen beschreven en eventueel met grafieken onderbouwd.
Hieronder de Philips “kwartsgestuurde digitale Hi-Fi / stereo
tunerversterker met frequentiesynthesizer micro-processor,
afstemgeheugen en elektronische klok” AH799 (1979).
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- Contourregeling en 20 dB audiomute (bij zacht volume
benadrukking van hoge en lage tonen)
- Tape 1 en Tape 2 aansluitingen
- 2x 40 Watt DIN continue uitgangsvermogen en stereo-4
- afzonderlijke MFB-uitgang (Motional Feedback)
- Hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde
- Precisie-tijdaanwijzing door kwartsklok
-
microprocessorgeheugen ongevoelig voor onderbreking
van de netspanning.

Voor het afstemsysteem werden LSI (Large Scale Integrated
Circuit)-componenten toegepast, welke speciaal voor HiFiontvangst waren ontwikkeld. De van oudsher gebruikelijke
mechanische variabele afstemcondensatorschakelingen zijn
hierdoor vervangen.

Foto’s (deze en die hiervoor): Philips commerciële documentatie“.

Technisch profiel
Belangrijke technische informatie en meetgegevens zoals
signaal-ruisverhouding, harmonische vervorming, kanaalscheiding enzovoorts werden in uitgebreide technische profielen en servicemanuals opgenomen (waarop we als dealer
een abonnement hadden).

Bij verdraaiing van de afstemknop wordt door een infrarood
detector een aantal pulsen doorgegeven aan de micro-processor welke gekoppeld is aan een kwarts-PLL (Phase Locked
Loop) referentiecircuit. Elke puls brengt een frequentieverandering teweeg van 0,5 kHz op AM en 10 kHz op FM en de
afgestemde frequentie wordt direct in het geheugen opgeslagen. De frequentiestabiliteit komt hiermee op een nauwkeurigheid van 0,001%.
Verdere technische argumenten van het radio-gedeelte:
- Afstemgeheugen voor 9 voorkeurstations, onafhankelijk
van het golfgebied (FM-MG-LG). Frequentie afleesbaar op
digitale display
- Elektronische omschakeling tussengolfgebieden. Geen
schakel-ruis
- Automatische stereosignaalmeting en stereo/mono overschakeling.
En voor beargumentatie van het versterkergedeelte:
- Microprocessor stuurt ingangkeuze via audio-source-multiplexer (IC: TDA1029)
- Ruim regelbereik voor balans, hoge- en lagetonengebieden
- ruis- en rumblefilters met een roll-off op 6 dB/octaaf bij
resp. 125 Hz en 7 kHz.

Er was er ook een uitvoering met infrarode afstandbediening (60 kHz): AH798
177
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“Direct drive”-systeem waarbij het draaiplateau direct op de
as van de motor gemonteerd is.

Snelheidsmeting door middel vaneen tachogenerator direct aan het
draaiplateau. Foto’s: Philips commerciële documentatie vakhandel.

Audiorack modulesystemen
De “stapelbare” audiorackmodules hadden verschillende
afmetingen waarbij vooral de breedte en kleur van het front
in een samenstelling moesten overeenkomen.
Zo waren er bijvoorbeeld kleine “mini” (vanaf 160 mm),
“midi” (320, 360 mm),“normaal” (450, 460 mm) en “maxi”
(vanaf 482 mm)-breedtes met per merk veelal nog onderlinge verschillen.

Philips “Flat line” digitale tuner AH180 (h=68, b=482 en d=340 mm).

De “Philips commerciële documentatie voor de vakhandel”
kwam uit voor elk nieuw Philips apparaat en bestond uit een
commerciële en technische beschrijving hiervan.

“Direct drive” Wega (Sony) draaitafel JPS350.

Compleet gemonteerd Philips“Flat-line” audiorack systeem “Sound series 80" en de verticale draaitafel LT-5V van Mitsubishi uit 1980.

Snaaraandrijving “Direct control” Philips AF829 (1980).

“Direct control”-systeem van Philips (snelheidsmeting
direct aan het met snaar aangedreven draaiplateau).

Philips gaf haar racksystemen een nummer, voor het bovenstaande audiosyteem “80” moest men diep in de buidel
tasten:
- draaitafel	AF829
f 555,- tuner	AH180
f 1500,- stuurversterker	AH280
f 1150,- cassette-deck	N2537
f 695,- timer-unit	AH080
f 600,- eindversterker	AH380
f 1150,				totaal f 5650,En daar kwamen natuurlijk nog het rack en de luidsprekerboxen bij, als men voor MFB (Motional Feedback) koos dan
was de eindversterker AH380 niet nodig.
De verticale draaitafel van Mitsubishi LT-5V werd vooral
verkocht aan bars en discotheken die hiermee een echte
“eye-catcher” binnenhaalden.

178

Radio Historisch Tijdschrift - nummer 143 - 4 - 2012

De technische dienst

Belangrijkste nieuwe meetapparatuur: PhilipsTV-beeldgenerator, dubbelstraals oscilloscoop Telequipment D61a, Sinclair digitale multimeter
DM2, Philips toongenerator en gestabiliseerde voeding, Philips signaal
injector en -tracer enzovoorts.

Passieve en actieve componenten keurig gerangschikt in kastjes met laden. E-12 reeks weerstanden, condensatoren, halfgeleiders, IC’s etc.

3 Metalen wandrekken (200x100x30 cm) met vakjes waarin
pluggen, modules, printen, snaren, buizen, batterijhouders,
afstemlades, kanalenkiezers, cascades, recorderkoppen etc. etc.
De 3 werktafels waarvan een met opbouwconsole voor de
scoop en meetapparatuur en 4 verrijdbare TV-servicetafeltjes
hadden we zelf gemaakt van “combi tube” (Overtoom) evenals
een standaard voor een spiegel om het beeldscherm vanachter
een televisie te kunnen zien tijdens reparatie of afstelling.
Nieuwe technische producten (1980-1985)
Radio- en cassette- “walkman”

Deel van de Philips TV-servicedocumentatie.

“Voor elke klus een spuitbus”, daar lijkt het wel op want
er waren er nog al wat in het Philips service-assortiment:
beschermlak, ontvetter en reiniger, vriesmiddel, antistatische vloeistof, instant polish, reinigingsmiddel, contactreinigers, anti-corona (tegen hoogspanningsdoorslag),
kruipolie etc.

Sony Walkman 1979, Philips (1983) en Sony WMF-45 radio-cassettespeler.

De eerste “Walkman” werd in 1979 door Sony geïntroduceerd. Deze lichtgewicht stereoportable werd uitgevoerd in
cassette, radio en radio-cassette combinatie. Ze was overal
mee naar toe te nemen: buiten tijdens wandelen, fietsen,
sporten of binnenshuis.
Video Beeldplaat “Video-Laser-Vision” (30cm diameter)

Het “Elonco”-boekje, databoekjes halfgeleiders en contactspray.
Introductie 1972, op de markt in 1978-1985. Dit systeem brak niet door
(het was de voorloper van de huidige DVD).

179

Radio Historisch Tijdschrift - nummer 143 - 4 - 2012

VR2020 (1980).

Philips Video 2000-systeem
In Europa kwam Philips in 1980 met het kwalitatief superieure V2000-systeem, 2 jaar nadat de systemen VHS (JVC) en
Betamax (Sony) wereldwijd geïntroduceerd waren en deze
de markt reeds voor een groot deel veroverd hadden. VHS
werd uiteindelijk het standaardsysteem en ook Philips schakelde in 1986 hiernaar over.

Deel van de wekelijkse advertentie in 1983 (Nieuwsblad van de Bevelanden).

VR2334 (1983).

Van het V2000-systeem werd door Philips ook een portable uitvoering gebracht welke op een camera en accuset kon
worden aangesloten (VR2120-VR2220). Het was een poging
tot penetratie in de hobby-filmmarkt. Ze werd voor dit doel
verkocht maar het totale gewicht dat meegedragen moest
worden was aanzienlijk en lastig.

“Match-line” televisie, video en audio

Video-tuner VR2120 en portable videorecorder VR2220 (1983).

De set had een bruto-adviesprijs van f 4995 inclusief een
accuset en een camera, dus (te) duur voor deze toepassing
maar de mogelijkheid van videofilmen door de consument
was in de praktijk aangetoond (hierna kwam de “camcorder” in 1986).
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Philips Match Line serie (1983).

Het design van strakke dunne toestellen heeft jaren
geduurd en was de voorloper naar de huidige vormgeving
van platte TV’s.
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“Teletext”,“Viditel” en “Viewdata”

Portable radio-TV-combinatie

Philips 26CP2321 en 26C992 (1981).

Philips radio-TV-cassetterecorder of rechts met KTV (1983).

Dit waren de nieuwste mogelijkheden op TV-gebied. De
laatste, waarvoor een modem van de PTT nodig was, heeft
zich niet doorgezet en is later als het ware door ons huidig
“internet” vervangen.

Portable stereo radiocassetterecorders met ingebouwde televisie maakten de radio compleet in haar toepassing. Ideaal
voor tienerkamers, caravans en recreatiedoeleinden.

Satelliettelevisie

Portable radiorecorder “Soundmachine”

Astra satelliet (1985).
Links de Philips D8224 (1983), rechts de 8644 (1984).

Spel-computers en PC’s

Grote radiocassetteportables met even grote zware luidsprekerboxen, eventueel vast of afneembaar bevestigd, kwamen
in het straatbeeld en op de tienerkamer.
De CD-speler

Links de Philips G7000, rechts de Commodore 16 (1980).

We verkochten de Sinclair ZX80 en ZX81, de Commodore
16 en Commodore 64 met diverse soft- en hardware, maar
vooral de spelcomputers waarvan de Philips G7000 met zijn
vele “spelmodules” een bestseller was.
Digitalisering met microprocessors werd breed ingezet ook
in radio-, audio- en videoapparatuur.
Zendontvangers 27 Mc met
frequentiemodulatie

Philips compact discspeler CD100 (1983).

Een van de grootste omwentelingen op gebied van geluidsregistratie en -weergave was de compact disc begin tachtiger jaren. Philips had door het falende V2000-systeem veel
geleerd en voor het door haar ontwikkelde CD-systeem Sony
als partner aangetrokken. Hierdoor kwam een sterke samenwerking tussen Philips en Sony om dit systeem wereldwijd te
introduceren en te promoten.

Links 40 kanalen AM, rechts Philips 22 kanalen FM / PTT (1980).

Toen in maart 1980 de 27 MC-band op FM met maximaal
0,5 watt zendvermogen in Nederland via de PTT legaal werd,
barstte er weer een nieuwe rage los. De omzet hiervan zorgde in
1980 en 1981 voor een compensatie van de teruglopende omzet
in het “bruingoed”. Pas in 1982 liep deze toegevoegde omzet
weer terug en liet een behoorlijk gat achter in de totale omzet.
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In 1982 werd door het CIMK (Centraal Instituut Middenen Kleinbedrijf) op verzoek het bedrijf nog doorgelicht. Het
bedrijf stak gunstig af bij de rest in het land en het advies was
om te proberen de recessie te overleven, daarna zou het weer
beter gaan in de vakhandel…
Laser aftastsysteem (Philips commerciële documentatie).

Geen last meer van krassen of vuile vingers op de plaat.
Het afspelen van de CD kon voorgeprogrammeerd worden
en digitale opnames waren technisch beter dan de analoge
welke om deze reden door de platenmaatschappijen “geremasterd” werden.
Na de introductie van de CD werden in de komende jaren
alle grammofoonplaat- en musicassettesytemen door het
compact discsysteem verdrongen. De grammofoonplatenzaken kregen hierdoor ook meer ruimte voor nieuwe producten.

Maar zoals het vooral gaat tijdens een recessie, zoekt de consument de goedkoopste leverancier en hierdoor daalde de
omzet vanaf 1982 tot 1985 tot onder het verhoogde “breakeven”-punt en dan is de keuze: nu stoppen en saneren of
doorgaan tot een onvermijdelijk faillissement binnen een
paar jaar. Er werd gekozen voor de eerste optie en in de loop
van 1985 werd het bedrijf om economische redenen gesaneerd en opgeheven.

De economische recessie 1980

PZC 9 oktober 1981.

In 1980 werd de vakhandel elektromarkt in Goes en omstreken ernstig verstoord door de opkomst van discounters. Er
was tevens sprake van een ernstige economische recessie, de
omzetten in de elektrovakhandel kelderden. In 1980 werd
dan nog een nieuw marktaandeel in de 27 MC-apparatuur
gevonden, waardoor in 1980 en 1981 de omzet bij ons enigszins stabiliseerde. Andere bedrijven kwamen in de problemen en faillissementen volgden.
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Het was een pijnlijk maar juist besluit geweest, het marktaandeel van de vakhandel en elektromarkt werd in de loop van
de jaren erna steeds verder door de grootwinkelbedrijven
opgeslokt, op een enkele uitzondering na. Na 2000 kwamen
er nog grotere “megastores” (MediaMarkt e.d.) met investeringen van vele miljoenen in een ontzettend breed assortiment, in een kolossaal pand met veel reclame en superlage
prijzen. Er gingen hierdoor dan ook grote elektroketens met
bekende namen voor de bijl…
Ook rijzen op internet on-line winkels de laatste jaren als
paddestoelen uit de grond, zij kunnen met hele lage prijzen
werken vanwege het ontbreken van fysieke winkels met
voorraden en personeel.
Reparaties van elektronische apparatuur zijn tegenwoordig
haast niet meer lonend, de kosten staan vaak niet in verhouding tot de nieuwprijs. De huidige apparatuur is ontwikkeld
voor een korte levensduur. De vernieuwing van de techniek
gaat in zo’n razend tempo dat de toestellen snel “verouderd”
raken (vooral computers, telefoons en foto-en filmtoestellen). Analoog is digitaal geworden op basis van chiptechnologie. Beeldbuizen (CRT’s) voor televisies zijn al lang
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verdwenen en vervangen door Plasma-, LCD- en LED-schermen en de Oled komt eraan. Grammofoonplaten, video- en
musicassettes zijn reeds door CD en DVD vervangen en zij
zullen in de nabije toekomst op hun beurt door vaste geheugensystemen worden opgevolgd of zoals nu reeds gebeurt,
van internet worden gedownload.
Toen Andries van Westen zo’n honderd jaar geleden als
oprichter van "Radio" H.J. van der Meer & Zonen te Vlissingen zijn eerste radio’s in elkaar zette, had hij niet kunnen
vermoeden dat de radio in de komende eeuw zo’n grote ontwikkeling zou doormaken welke zou leiden tot de vele afgeleide producten die er nu bestaan.
De radiotechniek is niet gestopt met de elektronenbuis maar
deze is opgevolgd door halfgeleiders en microprocessoren
waarvan de perfectionering nog steeds verder doorgaat.
Hierdoor zal er ook in de toekomst voldoende stof zijn om
artikelen in het RHT te schrijven of dat nu over buizen- of

transistorradio’s, bandrecorders, televisies of gerelateerde
apparatuur gaat.
Toch ligt aan heel deze ontwikkeling de radio (onder andere
de superheterodyne) ten grondslag wiens specifieke technieken in de afgelopen eeuw zijn geperfectioneerd en verder uitgebreid met velerlei applicaties. De televisie is immers niet
anders dan een radio met een beeldscherm en alle audioapparaten vinden hun toepassing gecombineerd met de radio
of diens afgeleide versterker met luidspreker(s).
Elke generatie kent haar eigen nostalgische periodes en hierdoor worden “oude” technieken in hobby’s en studies levendig gehouden. De NVHR met al haar zusterclubs en de vele
radio- en televisiemusea zijn hier goede voorbeelden van.
Met dank aan ieder die aan deze artikelenserie (I t/m IV in
RHT) “H.J. van der Meer” heeft bijgedragen.
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