
     

 NIEUWSBRIEF 
Telecommunicatie Erfgoed Stichting 

Van de voorzitter 
 

Hoewel een 20ste nieuwsbrief geen 
jubileum uitgave kan worden 
genoemd, is het wel leuk er even  
bij stil te staan. In mei 2010 
verscheen de eerste “digitale 
nieuwsbrief“ van onze stichting, 
precies 1 pagina groot. Nu, 7 jaar 
later en 20 nummers verder, doet 
TELES nog steeds haar best om u 
op de hoogte te houden van het wel 
en wee van onze stichting. Ook in 
mijn column probeer ik steeds weer 
die invalshoek te belichten die in  
relatie staat tot de activiteiten van 
onze stichting. Ook bij deze 20ste 
uitgave wil ik dat in een breder 
verband doen. 
 
Er gaat geen dag voorbij of mij 
wordt duidelijk gemaakt hoe 
belangrijk techniek is in ons 
hedendaagse leven. Je hoeft alleen 
maar om je heen te kijken naar de 
smartphone, de auto, de TV, de  
PC en ga zo maar door, om te 
beseffen hoeveel techniek ons ten 
dienste staat. En dan nog maar te 
zwijgen van de medische tech-
nologie die vaak levensreddend is. 
We hebben onze toekomst er heel 
nadrukkelijk mee verbonden door 
aan te geven dat veranderingen in 
de energievoorziening, de ruimte-
vaart, het milieu en ontwikkelingen 
in de gezondheidszorg wachten op 
nieuwe technologische doorbraken. 
Je zou toch zeggen dat iedereen 
zich wel heel bewust moet zijn van 
de technologie om ons heen; en dat 
toekomstige generaties volop hun 
aandacht willen richten op de 
techniek. Nee dus! Uit recent  
onderzoek is gebleken dat veel 
kinderen, en dan met name meisjes 
tussen 11 en 13 jaar, hun interesse 
in techniek verliezen o.a. omdat 
ouders hun kinderen niet echt 
wijzen op het belang van techniek 
(of het niet kunnen uitleggen), maar 
ook omdat techniek niet als !sexy” 
wordt ervaren. Nog belangrijker 
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is het feit dat men in het algemeen, 
en de jeugd in het bijzonder, geen 
relatie legt tussen die mooie inno-
vatieve producten en de onder-
liggende techniek die dit mogelijk 
maakt. Met name in de ICT wereld 
is dit een veel voorkomend 
verschijnsel. !Is dat erg?! hoor ik u 
denken. Nee in principe niet! Je 
hoeft natuurlijk niet te weten hoe 
een auto precies werkt om erin te 
kunnen rijden. En natuurlijk moet 
een gebruiker van een smartphone 
niet lastig worden gevallen met de 
technologie die het allemaal 
mogelijk maakt. Maar er zijn twee 
zaken waar ik mij wel sterk voor wil 
maken: enerzijds het besef van de 
afhankelijkheid van  
de hedendaagse technologie en dat  
wij er alles aan moeten doen om 
onze jeugd te helpen  -indien 
mogelijk- een keuze te maken voor 
hun opleiding richting techniek. 
Anderzijds is dat vanuit het 
perspectief van een erfgoed 
stichting om de relatie tussen 
historische technologieën  
en hedendaagse producten beter 
aan de mensen uit te leggen. Het  
is verontrustend dat ik tijdens een 
gesprek met jongeren rond de 16 
jaar hen niet het besef kon over-
brengen dat de oude telefoons uit 
de jaren 80, toch écht de voor-
lopers waren van de huidige smart-
phones en dat een tablet toch heus 
een zelfde achtergrond heeft als  
de oude PC die op je bureau stond. 
Toen ik over een telefooncentrale 
sprak was de opmerking: !die 
hebben we niet meer nodig want  
we Skypen toch en hebben Whats 
App; ook telefoneren doen we niet 
meer!! U begrijpt het al: het wordt 
voor erfgoedstichtingen maar voor 
TELES in het bijzonder, nóg harder 
werken om de noodzaak van het 
vastleggen van de telecom-
geschiedenis te blijven promoten. 
En gelooft u mij, wij van TELES 
blijven ons daarvoor inzetten…  
                   Leo van der Lucht 
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In deze nieuwsbrief 

Colofon: eindredactie 
Denny van Zanten-van Teylingen 
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www.telecom-erfgoed.nl 

 

Wil jij ook iets betekenen voor onze 
Stichting? Stuur dan een e-mail aan: 
secretariaat@telecom-erfgoed.nl 

!We schrijven alweer de 20ste 
digitale nieuwsbrief; in  mei 
2010 verscheen nr. 1.  
En 7 jaar later doen wij er  
nog steeds alles aan u te 
informeren over het wel en  
wee van het onze stichting.! 
    Leo van der Lucht  

!Een nieuwe serie afleveringen 
concentreert zich op de semi-
elektronische telefoon-
centrales van ITT en in het 
bijzonder de meer succesvolle 
Metaconta 10C.! Zie pagina 4.                      
                          Thomas Lof 

Ed Magnee is dit keer onze 
gastschrijver. Hij vertelt ons 
hoe het eigenlijk allemaal  
begon met het 3G Reality 
Center van Alcatel.   
  Zie pag. 2. 

!Op pagina 3 lees je hoe 
PTT aan de jongeren van 
weleer uitlegt op welke 
manier je in 1938 met een 
telefoon én de gesprekken 
dient om te gaan.! 
       Henk Snijder 
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Voor onze pagina Gastschrijvers, hebben we Ed Magnee bereid gevonden een bijdrage te leveren 
aan deze nieuwsbrief.  Ed werkte van 1986 tot 2004 voor Alcatel in verschillende functies, 
variërend van inkoop tot marketing en sales. Hij startte daarna een adviesbureau voor 
innovatievraagstukken en is nu zelfstandig adviseur. Ed werkte voor tientallen publieke en 
private organisaties. Momenteel is hij onder meer interim directeur van de Inkooporganisatie 
Jeugdhulp Zeeland voor de dertien Zeeuwse gemeenten. 
 
 

Alcatel 3G Reality Centers waren hun tijd ver vooruit 
 

Jongeren kijken nauwelijks televisie. Zij kijken op laptop, tablet en smartphone naar series op Netflix en 
naar vloggers op YouTube. En als ze al televisieprogramma’s willen zien, dan doen ze dat wanneer dat hen 
uitkomt via de programmagids of Uitzending Gemist. De wereld van mobiel Internet is zo vanzelfsprekend 

geworden dat deze generatie niet beter weet. En deze wereld 
begon in Nederland, bij aanvang van dit millennium, in het 3G 
Reality Center van Alcatel in Rijswijk. 

In het 3G Reality Center lieten we aan onze klanten, aan de pers, 
en aan tientallen organisaties voor het eerst zien wat je met 
mobiel (breedband)internet kunt doen. We demonstreerden hoe 
je filmpjes en televisie kon kijken via je smartphone. Maar dat 

zou nooit echt kunnen dachten de meeste bezoekers; te vergezocht en technisch niet op grote schaal 
haalbaar. De technici van Alcatel moesten inderdaad ook behoorlijke toeren uithalen want YouTube 
bestond nog niet en er was nog geen zender in de wereld die live televisie via Internet uitzond. Dus hadden 
we een eigen videoserver waarop we zelf videomateriaal streamden om te gebruiken in de demo’s; live 
televisiebeelden van CNN en NOS, trailers van nieuwe bioscoopfilms en muziekclips van MTV. Nu, nog 
geen vijftien jaar later, is de hele wereld mobiel geworden. En niet alleen in de sfeer van entertainment. 
Ook in het onderwijs en de zorg, in de financiële dienstverlening en zelfs bij de overheid worden diensten 
en producten aangeboden in de vorm van apps, mobiele websites en Social Media-kanalen. 
 
Vanuit mijn adviespraktijk heb ik mij de afgelopen dertien jaar 
beziggehouden met de ontwikkeling en verspreiding van technologische 
innovatie via onder meer het Mobility Platform en Nederland 
BreedbandLand, beide initiatieven van het Ministerie van Economische 
Zaken. Daarnaast ben ik de afgelopen jaren betrokken geraakt bij de 
ontwikkelingen in de zorgsector en het sociaal domein. Daar worden steeds 
meer toepassingen ontwikkeld voor jongeren en ouderen om zelfstandig te 
kunnen blijven functioneren.  
 

 
Om overzicht te bieden in de 
beschikbare apps voor jongeren en 
om de kwaliteit van die apps te 
testen, heb ik enkele jaren geleden 
samen met een aantal grote 
jeugdzorg-instellingen het initiatief 
genomen voor de 
Jeugdcloudappstore (1). 
 
Daar waar we in het 3G Reality 
Center ons eigen content op 
Internet moesten plaatsen, was er 
nu behoefte aan een 
(gespecialiseerde) plek om 
ordening te krijgen in het enorme 
aanbod aan mobiele toepassingen. 
Het kan verkeren……..! 

Ed Magnée 

1 http://www.jeugdcloudappstore.nl/ 
 

 

http://www.jeugdcloudappstore.nl/
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Een beetje geschiedenis….  

!Het boek van PTT! (1938): 
Spreek langzaam en duidelijk. Schreeuw niet! 
 
In mijn bezit is een boekje dat is uitgegeven in 1938 in opdracht 
van, en in samenwerking met, het hoofdbestuur der  
Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT).  
 
Het is samen-
gesteld door Piet 
Zwart. Rechts ziet u 
de cover van het 
boek en daaronder 
zo maar een pagina 
uit dit grappige 
boekje, waar, in 
populaire taal, aan 
jongeren wordt 
uitgelegd wat de 
PTT doet.  
 
Het  !verhaal! in dit 
boekje wordt 
opgedragen aan !de 
Post! en aan 
!J. Zelf!. Wat in  
de teksten vooral  
opvalt is wat je  
NIET mag doen: 
NIET schreeuwen, 
NIET te lang  
spreken;  
langzaam en  
duidelijk  
spreken en de  
wonderlijke  
uitspraak van  
getallen.  
 
Kijk naar de foto  
hiernaast in de  
wetenschap wat  
we heden ten dagen 
allemaal kunnen 
met “telefonie”.  
 
In een volgende  
nieuwsbrief laat ik  
een overzicht zien  
van de diverse  
toestellen waarmee 
een gebruiker 
in 1938 
telefoneerde.    
 
 
 
 
 
Henk Snijder 

Hoe het allemaal begon (8) 
 
Van de redactie: in deze rubriek kijken 
wij terug naar de eerste tijden van de 
telefonie. Opnieuw een leuke wetens-
waardigheid. 
 
Wat te denken van een artikel dat in 
maart 1926 in het Belgische tijdschrift 
“Arbeid en Vermaak” is opgenomen? 
 
!De Posterijen in Londen hebben 
zich onlangs bezig gehouden met de 
enorme verliezen die zijn ontstaan 
doordat er langer dan de 
aangenomen drie minuten werd 
gesproken aan de openbare 
telefooncellen. Als elke dag aan alle 
Engelse toestellen slechts door drie 
personen langer dan drie minuten 
werd gesproken dan betekende dit 
een verlies van ongeveer 25 miljoen 
Frank. 
 
Men heeft e.e.a. nagegaan en het 
blijkt dat het vooral de vrouwen zijn 
die misbruik maken van de 
toegestane tijd. Terwijl mannen in 
enkele zinnen zeggen wat er op hun 
hart ligt, praten vrouwen soms meer 
dan een kwartier lang, en zonder 
acht te slaan op de andere mensen 
die ongeduldig hun beurt aan het 
afwachten zijn.  
 
Onderzoek heeft de volgende zeer 
veel voorkomende procedure aan het 
licht gebracht over hoe vrouwen te 
werk gaan.  
 Alvorens een geldstuk in het 
apparaat te hebben geworpen heeft 
de vrouw al lang nodig gehad om het 
juiste nummer op te zoeken. Als de 
verbinding tot stand is gekomen 
begint zij nauwkeurig te onderzoeken 
of de deur van de cel wel goed is 
gesloten. Dan trekt ze haar 
handschoenen uit, haalt ze een 
zakspiegeltje te voorschijn om na te 
gaan of zij er wel goed uit ziet tijdens 
het voortdurende telefoongesprek. 
Dit alles wordt ook medegedeeld aan 
de persoon waarmee zij aan de 
andere zijde is doorverbonden, en 
vaak is dit ook een vrouw zodat er 
minutenlang een weinig informatieve 
uitwisseling plaatsvindt. Er wordt 
dan zeer lang doorgesproken tot de 
wachtende in vertwijfeling worden 
gebracht en een enkele keer is 
hierdoor al een fikse ruzie ontstaan, 
dit alles terwijl de verbinding nog 
steeds niet verbroken is.  
 
De Engelse  Posterijen overwegen 
zware middelen om hier een eind 
aan te maken.” 
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De voorgaande afleveringen over de door de 
Nederlandsche Standard Electric Maatschappij 
geleverde telefooncentrales beschreven de fameuze 
Rotary-centrales 7, 7A, 7B, 7D, 7E en 7EN. Waren de 
eerstgenoemde versies volledig elektromechanisch, in 
de naoorlogse versies 7E en 7EN deed de elektronica 
haar intrede, eerst met koudkathodebuizen en 
keerlaagcellen, daarna in toenemende mate met 
transistoren en reedrelais'.  
Een nieuwe reeks afleveringen in deze nieuwsbrief 
concentreert zich op semi-elektronische 
telefooncentrales van ITT, en meer in het bijzonder op 
de succesvolle Metaconta 10C(N) van BTMC. (zie foto 
hieronder). 
 

 
 
Nu, na meer dan een halve eeuw en terugkijkend 
naar die jaren '50 en '60 van de vorige eeuw kunnen 
we twee sporen in de ontwikkeling van de techniek 
zien. Het ene spoor betreft de zoektocht naar een 
'moderne' elektronische besturing van de centrale, 
het andere spoor betreft de zoektocht naar nieuwe 
middelen voor het realiseren van de zoek- en 
kiesfuncties om de spreekwegen door de centrale te 
kunnen schakelen.  
 
Ontwikkelingen hebben altijd te maken met 'duwen' 
en 'trekken'. Zo is er de duwende rol van de 
industrie, bijvoorbeeld BTMC die al vroeg snel-
werkende elektronische schakelingen introduceert 
om telefooncentrales aan te sturen. Anderzijds 
acteren behoudender PTT-administraties niet 
bepaald als trekker. Ze hebben amper de na-
oorlogse herstelperiode achter de rug en zijn 
huiverig voor de betrouwbaarheid van de 
elektronica en de onderhoudbaarheid ervan… lees 
het vaardighedenniveau van testers en de in 
elektrotechniek en/of in fijnmechanica  
geschoolde onderhoudsmonteurs.  
 
Een mooi voorbeeld daarvan is de manier hoe de 
Franse PTT het door BTMC in België en het door 

Standard-Elektrik Lorenz in Duitsland tussen 1951 
en 1954 ontwikkelde mechanische/ 
elektronisch werkende telefooncentrale 'ME' 
afwijst. Die ME zou feitelijk de Europese opvolger 
van het "Système Universel" moeten worden, dat 
door de oorlog nimmer werkelijkheid werd, op een 
levering voor Havana na. (Zou die centrale nog 
bestaan?)  
Zo'n ME-centrale werd aangestuurd met 7EN-
achtige getransistoriseerde registers en een nieuw 
door SEL ontwikkelde 100 punts-schakelaar voor 
de kruispunten in het spreekwegenstelsel.  
 
De technische directie van wat nu heet "France 
Telecom" vond het maar niks en bestudeerde 
daarom het Western Electric No.5 Crossbar-
systeem. Dat systeem had na 1948 in Amerika de 
rol van de Panel-centrale (het Amerikaanse zusje 
van Western Electric nr 7 Rotary-centrale) 
overgenomen.  Alleen: die "grote agglomeratie"-
centrale blijkt voor Frankrijk (lees: voor groot-
Parijs) economisch niet aantrekkelijk. Niet zo 
verwonderlijk, want ook de 7A-centrales waren "te 
duur" voor Parijs en uiteindelijk bleek technisch en 
economisch de oplossing te liggen in toepassing 
van de speciaal voor Parijs ontwikkelde 
banlieucentrale Rotary 7B te zijn. 
 
Dus… ontwikkelde het Franse zusterhuis CGCT 
samen met BTMC op basis van het concept van de 
WE no.5 Crossbar-centrale een eigen variant, met 
als bijzonder kenmerk de toepassing van een 50 
punts-kruispuntschakelaar, afgeleid van de 100 
punts-versie van SEL. Het systeem krijgt de 
toepasselijke naam 'Pentaconta' en wordt - 
uiteindelijk - binnen ITT een groot succes op de 
wereldmarkt. De ME-lijkt dus een brug te ver. Wel 
zal BTMC centrales volgens dat ME-principe tot in  
 
Foto onder: Insteekeenheid met lijncircuits  
samengesteld met "Herkon"- reedrelais. 
 

 

Opmaat tot semi-elektronische telefooncentrales van ITT 
over ME, Systeem 8A/8B, KS53, Pentaconta en Metaconta 
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vervolg van pagina 4. 
 
de jaren '60 naar Noorwegen leveren, zij het 
aangeduid als "Systeem 8(A en B)". Ook SEL slaagt er 
niet in de PTT in eigen land te overtuigen van de 
Duitse ME-variant 'KS53’. De Bundespost kiest voor 
centrales met motordraaikiezers van Siemens, een 
concept dat vergelijkbaar is met de UR-centrales van 
Philips in Nederland.  
De Oostenrijkse PTT kiest echter wel voor de KS53, 
maar niet nadat 100 punts-kruispuntschakelaar is 
vervangen door een matrixopstelling van reedrelais', 
zoals die ook in de 7EN-registers te vinden zijn.  
Dit nieuwe type centrale heet dan ook HKS, waarbij de 
letter 'H' wijst op de toepassing van Herkon-relais (de 
Duitse naam voor het hermetisch gesloten reedrelais) 
en de letters 'KS' op KreuzwegenSchalter. 
 
Opmaat naar de Metaconta 
Hoe is de stand van zaken bij IT&T nu rond 1960?  
Niet best: als opvolger voor de Western Electric no.5 
Crossbar-centrale is er zwaar geïnvesteerd in vele 
varianten met kruispuntschakelaars: in Amerika bij 
Kellogg, in Duitsland/Oostenrijk in de ME-versies 
KS53 en HKS, in België/Noorwegen met de ME-versies 
8A en 8B en voor Frankrijk met de Pentaconta… maar 
die is er op dat moment nog niet geaccepteerd. Als in 
1961 Frankrijk constateert dat de Pentaconta geschikt 
is voor grote Franse stedelijke agglomeraties zijn er al 
200.000 lijnen in 17 landen in bedrijf… 
Twintig jaar later - rond 1980 - zullen de traditionele 
relaisregisters in de succesvolle Pentaconta alsnog 
worden vervangen door centrale processorbesturing 
van de registerfuncties, een bewijs voor de 
robuustheid van de toegepaste kruisstangschakelaar. 
 
We vervolgen onze verhaallijn van ME-concept via de 
Oostenrijkse HKS terug naar Duitsland. Standard 
Elektrik Lorenz introduceert de halfelektronische 
centrale 'HE-60', een combinatie van getransis-
toriseerde registertechnieken en het Herkon-relais  
voor het spreekwegenstelsel. In 1963 komt in 
Stuttgart een proefcentrale met 2000 lijnen in dienst, 
begin 1966 gevolgd door een centrale in Wenen. 
Transistors, diodes, magnetische ringkerngeheugens 
en speciale geïntegreerde schakelingen voor 
routeringen zorgen voor de besturing van de centrale. 
De nieuwe centrales worden - zoals gebruikelijk - 
enkele jaren in de dagelijkse praktijk beproefd. Ook 
BTMC omarmt het Herkon-relais en ontwikkelt vanaf 
1965 een eigen versie van de HE-60. De 
besturingsmodules worden gemoderniseerd: de 
vastbedrade logica van de 7EN-achtige registers wordt 
vervangen door dubbel uitgevoerde centrale 
minicomputer van het type ITT1600.  
De besturing vindt plaats aan de hand van een 
computerprogramma, zodat dit type centrale ook wel 
als "Stored Program Controlled"-centrale wordt 
genoemd (SPC).  
 
…De nieuweling wordt 'Metaconta' genoemd en het 
systeemnummer heet '10C'...  

 

 
 
               Foto: !Metaconta 10C!-brochure. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
In de volgende aflevering van de nieuwsbrief 
gaan we in op de ontwikkeling van semi-
elektronische telefooncentrales binnen 
Nederland en de toepassing van Metaconta 10C 
in ons land!    
 
 
       Thomas Lof - Auteur 

 

Foto: uit de !Metaconta 10C!-brochure.  
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ATEA 125 jaar: 
de geschiedenis van het Antwerpse telefoniebedrijf aangevuld 

 
Precies op 1 april 2017, 125 jaar geleden, werd 'The Antwerp Telephone and Electrical Works' opgericht. 
Bijna een eeuw lang zou ATEA wereldwijd spitstechnologie aan de man brengen. Naar aanleiding van de 
verjaardag verschijnt een nieuw boek dat een aantal puzzelstukken toevoegt aan de geschiedenis van het 
bedrijf. 

Na de uitvinding van de telefonie lonkte de Amerikaanse 
telecommunicatie-industrie al snel naar Europa. In 
Antwerpen werd in 1882 de 'Bell Telephone 
Manufacturing Company' opgericht, gemeenzaam 'den 
Bell' genoemd. Tien jaar later, in 1892, volgde ATEA. 'Den 
Bell' en ATEA ontwikkelden en produceerden 
telefoontoestellen en centrales voor binnen- en 
buitenland. Op het hoogtepunt telde de sector zo’n 
20.000 werknemers. In de jaren 1980 kwamen beide 
bedrijven in buitenlandse handen, en sinds vorig jaar zijn 
de erfgenamen weer verenigd binnen Nokia. De cirkel is 
dus rond. (zie plaatje Samenvatting) 

 
De 'Vrienden van het ATEA museum', een aantal gewezen medewerkers, houden de herinnering aan het 
telefoniebedrijf ook nu nog levend, onder meer door te publiceren over de bedrijfsgeschiedenis. "Sinds een 
eerste boek verscheen in 2009 hebben we nog heel wat stukjes gevonden die passen in de grote puzzel 
van wat ATEA ooit geweest is," vertelt Jan Verhelst. "We worden bovendien geregeld verrast door de 
hoeveelheid informatie die de laatste tijd online ter beschikking komt."  
 
De 125ste verjaardag van ATEA was dus een ideaal moment om een nieuw boek te  
publiceren. Naast aanvullende historische informatie over de evolutie van ATEA  
tijdens verschillende periodes in de geschiedenis, bevat de publicatie ook een  
uitgebreid hoofdstuk over de ontwerpen van de telefoons, en verschillende  
interviews met interessante 'Ateanen'.  
 
Alle informatie over het boek 'ATEA 125 jaar' is te vinden op de website van de 
Vrienden van het ATEA museum. 
 
Ter toelichting: 
Bovenstaande tekst is recentelijk gepubliceerd in de nieuwsbrief van het Antwerpse stadsarchief. De heer J. Verhelst was 
werknemer van het bedrijf ATEA vanaf 1977. Na een korte periode op de afdeling methodestudie in de fabricatie, was hij sinds 
najaar 1977 werkzaam bij de afdeling ontwikkeling van producten vooral in de sfeer van private netten.  Jan is één van de 
medewerkers van de "vrienden van het Atea museum", die zich zorgen maakten over de bestemming van het Atea erfgoed, dat 
in Herentals bedreigd was. Thans is, met toestemming van Siemens en Nokia Siemens Networks, dit erfgoed overgedragen 
aan met Museum Aan de Stroom (MAS) te Antwerpen.  
 

 Jan Verhelst 

http://www.kulentuur.be/ateamuseum/uitgaven/ATEA_125/

