
 

 
    

      

 NIEUWSBRIEF 
Telecommunicatie Erfgoed Stichting 

Van	de	voorzitter	
	
Na	ruim	20	nieuwsbrieven	te	
hebben	gepubliceerd	en	ze	aan	een	
groot	aantal	geïnteresseerden	te	
hebben	gestuurd,	weet	iedereen	
inmiddels	wel	waar	TELES	voor	
staat.	De	afgelopen	jaren	heeft	
TELES	zijn	doelstelling	aangepast	
omdat	inzichten,	over	wat	en	hoe	te	
bewaren	en	te	ontsluiten	voor	de	
toekomstige	generaties,	dat	nodig	
maakte.	Jammer	genoeg	zijn	er	ook	
andere	oorzaken	om	onze	enorme	
collectie	in	omvang	te	reduceren.	
Heel	bewust	kies	ik	het	woord		
‘jammer’	omdat	de	oorzaak	simpel	
een	kwestie	van	geld	is!	
	
Eerder	hebben	wij	afscheid	moeten	
nemen	van	historische	bedrijfs-
informatie,	maar	recent	ook	van	
andere	secundaire	telecom-
informatie.	Gezamenlijk	gaf	die	
informatie	ons	een	goed	beeld	van	
de	context	waarin	de	
telecommunicatie	zich	de	afgelopen	
130	jaar	ontwikkelde.	Echter,	door	
onze	beperkte	huisvesting	kunnen	
wij	dat	niet	langer	meer	beheren.	
TELES	richt	zich	nu	volledig	op	100%	
telecommunicatiezaken.		
	
TELES	is	in	hoog	tempo	doorgegaan	
met	het	digitaliseren	van	o.a.	
documenten,	foto’s,	films,	video’s	
voor	de	verdere	ontsluiting	via	onze	
website.	Als	het	nodig	mocht	blijken	
kunnen	de	originele	‘spullen’	
compact	en	goedkoop	op	een	
externe	locatie	worden	opgeslagen.	
Het	aanpassen	van	onze	doel-
stellingen	vind	je	ook	terug	in	de	
nieuwe	richting	waar	TELES		naar	toe	
werkt.	Kern	van	die	nieuwe	richting	
is	dat	wij	fysiek	alleen	nog	unieke	
zaken	beheren.	
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Als	erfgoed	stichting	zien	wij	het	als	
onze	taak	om	op	een	educatieve	
wijze	de	historische	ontwikkeling	uit	
te	dragen	en	dan	met	name		aan	de	
jeugd.	Maar	ook	aan	die	bedrijven	
die	vandaag	de	dag	hun	producten	
en	diensten	in	de	markt	aanbieden	
en	die	voortborduren	op	historische	
ontwikkelingen	en	natuurlijk	ook	aan	
alle	andere	geïnteresseerden.	
	
Onze	vrijwilligers	doen	het	werk	
belangeloos	en	investeren	zo	nu	en	
dan	ook	zelf	om	de	doelstellingen	te	
realiseren.	Huisvesting	en	IT	zaken	
zoals	een	website,	hardware,	
collectiebeheer	en	restauratie,	
kosten	nu	eenmaal	geld.	Op	dit	
moment	is	TELES	geheel	afhankelijk	
van	kleine	privégiften,	verkoop	van	
delen	van	de	collectie	en	vooral	van	
eigen	vermogen.	Ondanks	alle	
genoemde	besparingen	komt	de	
bodem	van	onze	TELES-schatkist	in	
zicht.		
Onze	erfgoed	stichting	heeft	
dringend	aanvullende	financiële	
steun	nodig	om	de	nabije	toekomst	
te	kunnen	overleven.	Voor	alle	
duidelijkheid,	deze	steun	hebben	we	
niet	nodig	om	onze	rol	als	
verzamelaar	of	museum	te	kunnen	
voortzetten.	Deze	financiële	steun	
hebben	we	nodig	om	de	
kernverzameling	opgebouwd	
rondom	het	erfgoed	van	
BTMC/NSEM/ITT/Alcatel	voor	
toekomstige	generaties	vast	te	
leggen	en	te	behouden,	maar	ook	
om	zichtbaar	te	maken	hoe	telefonie	
zich	ontwikkeld	heeft.	Dit	niet	alleen	
op	papier	of	via	de	website	maar	
vooral	ook	aanschouwelijk	d.m.v.	
een	werkende	opstelling.		
																												lees	verder	op	pagina	2	
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In	deze	nieuwsbrief	

Colofon: eindredactie 
Denny van Zanten-van Teylingen 

e-mail: communicatie@telecom-erfgoed.nl  
www.telecom-erfgoed.nl  

 
IBAN: NL03 ABNA 0589 5800 86 

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

″Wij	zien	het	als	onze	taak	om	op	
een	educatieve	wijze	de	
historische	ontwikkeling	uit	te	
dragen	en	dan	met	name		aan	de	
jeugd,	maar	ook	aan	bedrijven	die	
voortborduren	op	historische	
ontwikkelingen″.	
	 									Leo	van	der	Lucht		

″Zoveel	hoofden,	zoveel	zinnen.		
Zoveel	PTT-administraties,	
zoveel	telefooncentrales.		Zoveel		
ITT-bedrijven,	zoveel	concepten	
voor	digitale	telecommunicatie-
centrales."	U	leest	het	op		
pagina	9.																		
	 														Thomas	Lof	

	“In	2016	stonden	in		
De	Oud-Hagenaar	bijdragen	
over	Bell	in	de	Residentie	en	de	
Bell-fabriek	in	Den	Haag.		Maar	
hoe	ontstond	het,	waar	zaten	ze	
en	wat	deden	ze?”	U	leest	er	
meer	over	op	pagina	3.	

″Wie	thuis	geen	telefoon	had	
kon	misschien	bellen	bij	zijn	
buren.	Anders	was	het	bellen	
in	een	telefooncel	of	daar	
waar	een	munttelefoon	
aanwezig	was.″	Zie	pagina		6.	
																	Danny	van	der	Steen		



 

 

 

 
  

vervolg	pagina	1	-	van	de	voorzitter	
	
Ik	wil	hier	geen	bedelbrief	van	maken.	
En	nee,	wij	bieden	geen	lidmaatschap	
aan	van	onze	stichting.	En	we	starten	al	
helemaal	geen	“red	TELES”-actie!	Wat	
dan	wel?		
	
Wij	van	TELES	vragen	iedereen	die	het	
telecommunicatie	erfgoed	actief	wil	
laten	voortbestaan	en	uit	te	dragen,	
om	een	financiële	bijdrage.	Het	is	
eenmalig,	maar	elk	jaar	zullen	we	
wederom	een	beroep	op	jullie	doen,	
mocht	dat	nodig	blijken.	Wat	krijgen	je	
er	voor	terug?	Niets	dat	geld	kost	
natuurlijk,	maar	wel	een	nieuwsbrief	en	
een	website.	Met	jullie	geld	kunnen	wij	
die	dan	laten	voortbestaan.	Maar	het	
belangrijkste	wat	je	ervoor	terugkrijgt,	
is	het	gevoel	dat	je	samen	met	ons	
deelt	dat	de	historie	van	de	
telecommunicatie	waarin	velen	van	ons	
hun	brood	verdienden	en	nog	steeds	
verdienen,	niet	verloren	gaat	en	dat	wij	
dat	kunnen	blijven	doorgeven.		
Als	wij	in	de	komende	tijd	niet	
voldoende	financiële	steun	kunnen	
krijgen,	dan	betekent	dat	een	heel	
groot	deel	van	de	unieke	collectie	zal	
moeten	verdwijnen.	Ik	kan	mij	
voorstellen	dat	er	nog	vragen	zijn,	of	
ideeën	om	TELES	direct	of	indirect	te	
ondersteunen.	Schroom	niet	en	laat	
een	bericht	achter	op		
secretariaat@telecom-erfgoed.nl	
	
Wil	je	ons	gelijk	al	financieel	steunen,	
dan	is	elke	gift	welkom	op	het	
rekeningnummer	van	onze	
Telecommunicatie	Erfgoed	Stichting:  
IBAN NL03 ABNA 0589 5800 86.		
o.v.v.	‘financiële	bijdrage’.			
	
Wij	houden	jullie		op	de	hoogte	van	het	
verloop.	
	
Onze	oprechte	dank!	
Leo	van	der	Lucht	-	Voorzitter	
Telecommunicatie	Erfgoed	Stichting	

Kostentellers 
Onlangs is onze stichting, via Philip van Diemen de Jel, in het bezit 
gekomen van 2 kostentellers. Kostentellers werden in de centrales 
destijds gebruikt om gesprekstijd van de abonnee te registreren en 
door te berekenen. 
 
In het boek “Honderd 
jaar telefoon” uitge-
geven door PTT 
Telecommunicatie, 
wordt uitgebreid 
stilgestaan bij de 
manier waarop 
vroeger telefoon-
gesprekken werden 
afgerekend. In het 
begin, toen de ver-
bindingen nog hand-
matig tot stand 
kwamen, betaalden 
de abonnees een vast 
tarief voor alle lokale 
gesprekken. En bij 
interlokale gesprek-
ken zette de telefo-
niste een extra 
bedrag op de reke-
ning van de abonnee. 
Toen de automatische 
centrales werden 
ingevoerd, moest er 
een andere manier 
gevonden worden om 
de kosten af te 
rekenen. En in 1927 
deed de TZO, (tijd-
zoneoverdrager) als 
proef zijn intrede in 
de centrales Arnhem, 
Velp, Oosterbeek en 
Dieren. In 1929 werd 
in Arnhem de net-
groep in dienst 
gesteld met ver-
borgen kengetal en 
slechts één inter-
lokale tariefzone 
waarin de gesprekken viervoudig werden geteld. Voor een lokaal 
gesprek betaalde je 2,5 cent en interlokaal 10 cent, per gesprek! Die 
kosten werden bijgehouden op de kostentellers aangestuurd door de 
pulsen uit de TZO. Elke puls bekrachtigde de magneet in de teller en 
verschoof de eenheden teller 1 cijfer verder. Als er 10 pulsen waren 
afgegeven verschoof het tientallen cijfer 1 verder, enzovoort. Een 
mooi en simpel stukje techniek. Dat betekende wel dat, wanneer de 
tarieven veranderden, de TZO moest worden gewijzigd om meer 
tellerpulsen te kunnen afgeven. Later, toen de tarieven ook lokaal per 
minuut werden afgerekend in plaats van een vast bedrag, moest de 
Installatie afdeling van NSEM alle TZO kolommen in de centrales 
aanpassen. Een enorme opdracht waar zij maanden mee bezig waren. 
In teller-rekken in abonneecentrales was voor elke abonnee één teller  
aanwezig. De tellers in blokken van 10 x 10 werden eerst op het oog 
afgelezen en op lijsten geschreven. Later werden de tellers met een 
speciale camera per blok gefotografeerd. Deze camera verplaatste zich 
automatisch tussen de blokken. De films werden door de administratie 
verwerkt en bijgeschreven op de rekening van de abonnee. Alle 
kosten werden zonder specificatie op de rekening vermeld. Pas in het 
digitale tijdperk werd het mogelijk om de rekening te specificeren met 
telefoonnummers en gesprekstijden.     Henk Snijder
                  2 

  
Foto: teller in behuizing 
 

 
 

 
Foto: teller zonder behuizing 

De foto’s zijn 
van onze 
Stichting en  
de tekst komt 
gedeeltelijk uit 
het boek 
“Honderd Jaar 
Telefonie”.  



 

 
    

In 2016 stonden in De Oud-Hagenaar 
bijdragen over Bell in de Residentie en de 
Bell-fabriek in Den Haag. Maar hoe ont-
stond het, waar zaten ze en wat deden ze? 
 
Wat vooraf ging 
Met de telegraaf was het mogelijk middels 
morsetekens het alfabet te versturen via 
elektrische pulsen over een telegraaflijn en dit 
leverde zo een telegram op. Spraak was niet 
mogelijk. Totdat Alexander Graham Bell in 
Amerika de ‘telephone’ uitvond, die eerst de 
akoestische telegraaf werd genoemd. Reden 
voor Bell om in 1877 de Bell Telephone 
Company (BTC) op te richten. Na diverse fusies, 
reorganisaties en overnames waren eind 
negentiende eeuw de grote spelers in Amerika 
de American Telephone & Telegraph Company  
(AT&T), dat bekend stond als ‘The Bell System’ 
en Western Electric (WEC), de fabrikant met 
alle licentierechten voor ontwikkeling en 
productie van apparatuur. In 1880 wordt voor 
het verkrijgen van telefoonconcessies in Europa 
een dochterbedrijf opgericht, de International 
Bell Telephone Company (IBTC) te Antwerpen, 
dat in Nederland de Nederlandsche Bell 
Telefoon Maatschappij (NBTM) start, na 
verkrijging van de Amsterdamse concessie. In 
1882 volgt in Antwerpen de Bell Telephone 
Manufacturing Company (BTMC), een fabriek 
waarvan in 1890 WEC nog de enige 
aandeelhouder is. Mede onder druk van de 
Amerikaanse overheid wordt het internationale 
WEC verkocht aan de in 1920 opgerichte 
International Telephone & Telegraph 
Corporation (IT&T, in 1958 ITT) en gaat dan 
verder als International Standard Electric 
Corporation (ISEC) als onderdeel van IT&T. 
AT&T is nu speler binnen Amerika en IT&T 
daarbuiten en dat blijft zo tot in de jaren 
tachtig. 
 
Bell in Den Haag 
In 1881 werd de Haagsche dierentuin 
aangesloten op het door NBTM geïnstalleerde 
Amsterdamse telefoonnet. Het telefoonnet van 
Den Haag volgt in 1883 en komt in 1903 in 
bezit van de Gemeente-Telephoon Den Haag. 
Nadat in 1887 de Rijkstelefoon (later PTT/KPN) 
alle interlokale telefoonverbindingen van NBTM 
heeft overgenomen, mag NBTM nog tot 1916 
netten exploiteren door en voor rekening van 
het ministerie van Waterstaat. Exploitatie door 
NBTM verschuift naar productie door BTMC. 
BTMC installeert in 1903 in Den Haag als eerste 
in Nederland een telefooncentrale op basis van 

een centraalbatterij, een batterij in het 
telefoontoestel is dan niet meer nodig. BTMC 
opent in 1911 een verkoopkantoor  in 
Nederland, het ‘Ingenieursbureau, Hoofd-
vertegenwoordiging voor Nederland en de 
Koloniën’, onder leiding van de Delftse ingenieur 
Laurent Velú. Na een kort verblijf in de centrale 
aan de Hofstraat, is het eerste onderkomen met 
woonhuis in de toenmalige Albertinestraat in het 
Bezuidenhout, met op het pand zowel het 
Haagsche ooievaars-
logo als het logo van 
Bell. (foto rechts).  

Later zou de heer 
Velú ook wonen aan 
de van Alkemadelaan 
342, nu de 
ambassade van 
Oostenrijk. In 
september verhuist 
het kantoor naar de 
Wagenstraat, naast 
het huidige Peek & 
Cloppenburg. In 
1912, dan gevestigd 
aan het Noordeinde, 
besluit de Gemeente-Telephoon tot aanschaf 
van een semi-automatische centrale (Rotary) 
aan de Kerklaan te Scheveningen. Het contract 
wordt in 1914 getekend, ook voor een centrale 
in de Marnixstraat. Beide komen er niet, omdat 
in oktober 1914 BTMC zijn fabrieken sluit i.v.m. 
de eerste wereldoorlog. Na afloop daarvan 
bestelt Den Haag nu meer telefoonlijnen voor 
Rotary-centrales in het Centrum, Bezuidenhout, 
Scheveningen en de Marnixstraat.  

Scheveningen wordt in 1919 opgeleverd. In 
1921 wordt het 
kantoor bij de 
Kamer van 
Koophandel 
ingeschreven als 
‘Bell Telephone 
Manufacturing 
Company, 
Afdeeling 
Nederland en 
Indië’. 
Ondertussen 
was WEC, en 
dus ook BTMC, in 1924 verkocht aan IT&T en 
ging verder als onderdeel van de International 
Standard Electric Company.	
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In dat jaar is de centrale ‘Centrum’ aan de 
Hofstraat de eerste centrale die geheel 
zelfstandig door Nederlandse installateurs is 
gebouwd, getest en opgeleverd. Uitbreiding van 
het bedrijf was nodig. In 1924 wordt het pand 

aan de Scheldestraat betrokken voor het 
vervaardigen van telefoononderdelen, met  
smederij, moffelinrichting en galvaniseer-
inrichting. Tot aan de beurskrach in 1929 en de 
daarop volgende crisis. De ‘Afdeling’ 
vertegenwoordigde ook luidsprekersystemen 
van WEC voor in de openbare ruimte en had in 
1925 in het Kurhaus te Scheveningen een 
tentoonstelling.  
 

'De voormalige H.H. Engelbewaarders-kerk aan 
de Brandtstraat had zo’n systeem. In 1928 
verzorgde WEC het luidsprekersysteem aan het 
Korte en Lange Voorhout i.v.m. de herdenking 
van het 30-jarige jubileum van Koningin-Moeder 
Emma. De ‘Afdeeling Nederland en Indië’ werd 
hiervoor bedankt door het ‘Haagsch Comité 
1929’. In opdracht van ‘de Afdeling’ was voor 
het maken van foto’s  E.H. Visser van Weeren, 
toen gevestigd aan de Heerengracht, ingehuurd. 
Pas in 1936 wordt, na de crisis en op aandringen 
van de PTT, de werkplaats aan de Schelde- 
 

straat weer heropend. Ondertussen zijn ook 
Ericsson en Siemens actief in Nederland. 
Siemens heeft in 1931 een fabriekspand aan de 
1e van der Kunstraat betrokken. 
 
In 1936 viert ‘Afdeling Nederland en Indië’ haar 
25-jarig jubileum. Het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog in 1939 is in Nederland 
aanleiding plannen te maken voor verdere 
fabrieksuitbreiding. Nederland denkt nog 
neutraal te kunnen blijven en verlangt door de 
oorlogsdreiging meer nationale fabricage van 
de industrie. De ‘Afdeling Nederland en Indië’ 
stelt aan Antwerpen een Naamloze 
Vennootschap te worden. In februari 1940 
worden de ontwerpstatuten voor de 
Nederlandsche Standard Electric Mij N.V. 
(NSEM) ingediend bij het departement voor 
Defensie en in december 1940 wordt NSEM 
ingeschreven in de Kamer van Koophandel als 
Nederlands bedrijf. Tijdens de oorlogsjaren 
geldt NSEM als ‘Rüstungsbetrieb’. Personeel 
wordt steeds vaker gedwongen te werken in 
Duitsland. NSEM produceert o.a. veldtelefoons 
voor het Duitse leger en draaggolfapparatuur 
voor de PTT. BTMC levert, na een korte 
sluiting, via NSEM weer centrales aan 
Nederland. Zo komt NSEM de oorlog door. PTT 
gunt de wederopbouw van het Nederlandse 
telefoonnet vooral aan BTMC/NSEM. De 
Nederlandse staat sluit in 1945 Siemens als 
bedrijf en in juni 1946 verhuist NSEM van de 
Scheldestraat naar het voormalige Siemens-
gebouw aan de van der Kunstraat. Eind jaren 
veertig is het telefoonnet gerepareerd, is een 
licentiefabriek ingericht en zijn/worden grote 
opdrachten voor de eerste mechanisch-
elektronische Rotarycentrales ontvangen. 
Centrales ontwikkelen steeds meer van 
mechanisch naar elektronisch. In 1951 begint 
de bouw van de eerste mechano-elektronische 
centrale in Scheveningen, een nieuw tijdperk 
breekt aan voor NSEM.  
 
De fabriek breidt 
productie uit en 
beschikt over een 
complete fabriek  
voor metaalbewer-
king, assemblage-
lijnen voor telefoons 
en verkoopt o.a. ook 
radio’s. Wie kent 
niet de bekende 
grijze stalen  kasten 
langs het 
spoorwegennet voor 
de Automatische 
Trein Beïnvloeding 
(ATB), dat na de 
treinramp in 1962 bij Harmelen door de NS 
wordt geïntroduceerd?	 	 	 									4 



 

 
    

(Foto rechts: System 12, 
is in opdracht van NSEM 
gemaakt door Bram van 
Welsen, gevestigd aan de 
Laan van Meerdervoort).  

Op het van der 
Kuncomplex verrijst in 
1967 (naast Gazan 
confectie) een nieuwe 
kantoorflat, dat 
tegenwoordig als 
appartementengebouw 
tussen andere 
hoogbouw niet meer zo 
opvalt. Helaas laat PTT  
 

weten dat centrales van Philips en Ericsson in de 
Bell-districten zullen worden ingezet, dat is het 
einde van de zware industrie op grote schaal bij 
NSEM. De reorganisatie eind jaren zeventig werpt 
toch vruchten af. Een veelheid aan producten 
wordt in de loop der jaren ontwikkeld, en/of in 
productie genomen en/of verkocht, waaronder de 
Unifoon en complete rotary-centrales zowel 
elektromechanisch als elektronisch met 
transistors. 
 
De behoefte aan een moderne inrichting voor 
toekomstige ontwikkelingen betekent in 1985 
een verhuizing naar Kerketuinen, achter het 
Leyenburg ziekenhuis. B&W van Den Haag 
belonen ITT/NSEM met de Zilveren Ooievaar. In 
1987 brengen ITT en het Franse CGE hun 
wereldwijde telecom-activiteiten onder in het 
nieuwe Alcatel en krijgt ITT/NSEM als naam 
Alcatel Nederland B.V. Aan de PTT wordt de 
volledig digitale telefooncentrale (System 12) 
geleverd. In 1993 besluit PTT af te willen van ITT 
als derde leverancier en gaat over tot volledige 
ontmanteling. Ondertussen centraliseert Alcatel 
productie elders in Europa, de fabriek in 
Kerketuinen wordt gesloten. In 1994 wordt 
verhuist naar een kantoor aan de Burg. Elsenlaan 
in Rijswijk met een servicecentrum en magazijn 
aan de Polakweg. Aan het magazijn zit nog een 
wit bolletje, een antenne als overblijfsel van een 
volgsysteem voor vrachtwagens. 
 
De activiteiten gingen onveranderd door met 
elders gefabriceerde GSM-apparatuur voor 
installatie van Dutchtone, de eerste GSM-
telefoons voor KPN onder de naam One Touch, 
bedrijfstelefooncentrales, IBM-compatible 
beeldscherm-apparatuur en het onderhoud bij de 
krijgsmachten van meer dan tienduizend pc’s 
met randapparatuur. KPN neemt Alcatel als 
hoofdleverancier voor SDH glasvezel-transmissie-
apparatuur t.b.v. het verkeer tussen centrales 
onderling. Ook ADSL-apparatuur, voor 
internettoegang via de telefoondraadjes van de 
telefoonaansluiting thuis, behoort tot het bijna 

exclusieve domein 
van Alcatel. Begin 
van het jaar 2000  
zijn wereldwijd de 
verwachtingen over 
het gebruik van het 
internetverkeer te 
hoog ingeschat en 
spat de 
‘internetzeepbel’  
uit elkaar en neemt 
Alcatel in ruim een 
jaar gedwongen 
afscheid van ca. 70% 
van haar personeel. 

Het pand aan de 
Polakweg wordt 
grotendeels verlaten. Verschillende activiteiten 
worden door andere bedrijven overgenomen of 

verzelfstandigd. Transmissie en ADSL blijven 
en met de laatste verwerft Nederland een 
leidende positie in de wereld.  

In Nederland en Europa is Alcatel niet alleen. 
Was Lucent Technologies, in 1996 voort-
gekomen uit Bell-moeder AT&T, een 
concurrent, nu gaan beide bedrijven in 2006 in 
Rijswijk samen als Alcatel-Lucent en verhuist in 
2012 naar Hoofddorp. Dan is ‘Bell’ verdwenen 
uit het Haagsche beeld. In 2017 verandert, na 
een overname, de naam in Nokia.  

Wilt u meer lezen en zien? Op onze website 
staat dit artikel met meer tekst en foto’s.  
Of in het boek ‘125 jaar bellen met Bell’, 
geschreven door onze auteur Thomas Lof. Wilt 
u dit aanschaffen, onze nieuwsbrief ontvangen 
of heeft u een vraag? Neem dan contact met 
ons op. 

Danny van der Steen 
  Telecom Erfgoed Stichting 

communicatie@telecom-erfgoed.nl 
  http://www.telecom-erfgoed.nl 
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Fysieke	objecten:	munttelefoons	
Voor het gebruik van de telefoon werd gewoonlijk 
betaald op basis van huur van het toestel en het 
achteraf betalen van de gebruikskosten.  
Wie thuis geen telefoon had kon misschien bellen  
bij zijn buren. Anders was het bellen in een 
telefooncel of op een plek waar een munttelefoon 
aanwezig was. Dan moest vooruit betaald worden 
(prepaid) en diende bijbetaald te worden als het 
ingeworpen tegoed dreigde op te raken, anders  
werd de verbinding verbroken. De telefooncel en  
de munttelefoon zijn in Nederland verdwenen, de 
laatste echter niet in de verzameling van onze 
stichting. BTMC heeft diverse modellen in productie 
gehad voor de europese markt, zoals bijgaande 
afbeeldingen van de 2200, 2300 en 2400 laten zien.  
 
Met name model 2400 krijgt hier de meeste 
aandacht. Deze werd aangeduid als  “money maker” 
en ook het waarom van dit model werd uitgebreid 
geprezen.  Er is o.a. aandacht voor het 
gebruiksgemak (leunen). Folders van dit model 
werden in verschillende talen uitgebracht. Later 
ontstond het bellen met een prepaid telefoonkaart. 
Ook hier ging BTMC in mee met haar Telecard. 
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Fysieke objecten: munttelefoons 
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Fysieke objecten: munttelefoons 
 

 

Afb. boven: Telecard en     Afb. Schema van de 2400 munttelefoon 
Telecard prepaid card 
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Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Zoveel  
PTT-administraties, zoveel telefoon-
centrales. Zoveel ITT-bedrijven, zoveel 
concepten voor digitale telecommunicatie-
centrales. En dat kostte geld, veel geld, veel 
managementaandacht, veel doublures en 
veel  teleurstellingen. 
 
Nederland, dat wil zeggen NSEM en de Neder-
landse PTT, maakten al  in een vroeg stadium 
kennis met een nieuwe generatie telefoon-
centrales, gebaseerd op PCM- en TDM-tech- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: de 100e System 1210 - ITT 
 
nieken. Nog maar enkele jaren draaien ITT’s 
eerste volledig digitale centrales, later aangeduid 
als System 1210 en System 1220, in proefbedrijf 
en verschijnt van de – ook in Nederland bij PTT’s 
Telegraafdienst - beproefde semi-elektronische 
telefooncentrale Metaconta 10C een nieuwe 
gemoderniseerde versie, de 10CN.  
 
NSEM en BTMC boden in 1976 deze versie aan 
voor PTT’s tienjaarlijkse systeemkeuze, en wel 
als abonneecentrales en als verkeerscentrales. 
PTT geeft in 1977 echter de voorkeur  aan het – 
samen met de ‘nationale’ industrie (lees: Philips) 
ontwikkelde PRX-systeem en met het nieuwste 
type modulaire telefooncentrale van Ericsson, dat 
overigens pas vanaf 1980 kon worden ingezet. 
PTT’s keuze was destijds zowel gestoeld op 
politieke en industriepolitieke overwegingen, èn 
men vond het – wellicht terecht - nog te vroeg 
voor volledige digitaal werkende PCM/TDM-
centrales. 
 
PTT-administraties nemen het voortouw 
In  jaren 1976-1977 waarin de Nederlandse PTT 
tot een systeemkeuze komt, gaan de ontwikke-
lingen bij BTMC en ITT snel verder. ITT krijgt in 
1989 octrooi op een “Large Scale Integrated”-
halfgeleidercomponent, dat als volledig gedistri-
bueerde intelligente schakelpoort kan werken.  

Die poort zoekt binnen een meerdimensionaal 
spreekwegennet van een telefooncentrale 
zelfstandig naar verbindingspaden (die dus  
over een aantal schakelpoorten kunnen lopen) 
tussen oproeper en opgeroepene.  
 
Afbeelding: architectuur 
van System 1240 voor 
grote (boven) en 
middelgrote (onder) 
lokale centrales. 
 
In de optiek van 
ITT’s ingenieurs en 
wetenschappers 
zouden de nieuwe 
digitaal werkende 
centrales een vol-
elektronisch 
spreekwegennet  
krijgen, dat tevens 
alle gegevens uitwisselt met de omringende 
dienstspecifieke applicatie- en beheersmodules. 
Dat betekent dat er geen centrale computer 
meer nodig is, maar dat de telefooncentrale 
bestaat uit een groot aantal ‘terminals’ als de 
poten van een spin rondom het intelligente hart 
en brein: het schakelnetwerk. (zie afbeelding 
hierboven). 
 
De telefoonmaatschappij van Jutland in 
Denemarken is overtuigd, bijt het spits af en 
bestelde  in 1978 een eerste centrale volgens 
dit principe. Het zou een gecombineerde abon-
nee- en verkeersknooppuntcentrale worden. In 
1981 kwam de eerste proefcentrale van het 
type System 1240 in dienst in de stad Brecht, 
halverwege Breda en Antwerpen. Een jaar later 
heeft BTMC al orders ontvangen van veertien 
PTT-administraties voor 2,5 miljoen lijnen en 
tot 1984 komen er System 1240 centrales in 
dienst in landen als Mexico, Nepal, de Filip-
pijnen, Finland, Italië, Spanje, Venezuela en…. 
Duitsland. 
 
Dat laatste is opmerkelijk omdat het Duitse 
ITT-zusterbedrijf SEL een eigen System 12-
versie, de 1230 ontwikkelde, voor kleine 
centrales (tot 1000 abonneelijnen) en 
middelgrote centrales (tot 6000 abonnee-
lijnen). BTMC’s System 1240 werd namelijk  
nog – vooral ook door de Deutsche Bundespost 
- als “niet-economisch” gezien voor deze 
kleinere centrales… Siemens had namelijk op 
de thuismarkt geen passend alternatief. 
 
De technologische ontwikkelingen gingen 
echter zo snel dat na 1985 System 1240 ook  

De opmars van System 12 
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commercieel geschikt bleek voor kleinere 
centrales. Geheugenchips werden steeds  
groter (nu niet lachen: wel 64 KB!), LSI’s  
(voor ontvang- en zendpoorten, lijnschake-
lingen, terminal interfaces en dergelijke)  
werden steeds complexer en krachtiger, de 
Intel-processors iAPX86 groeiden al snel uit  
tot de 80186, 80286, 80386, om maar niet  
te spreken van ITT’s unieke schakelpoort  
die tussen 1978 en 1983 qua capaciteit 
verdubbelde.  
 
Die snelle ontwikkelingen leidden ertoe dat ITT 
besloot System 1240 als opvolger voor System 
1210 in Amerika te introduceren. Maar… het 
geschikt maken van dat nieuwe systeem, nog 
amper de kinderschoenen ontgroeid, voor de 
Noord-Amerikaanse markt en meer in het 
bijzonder voor de nieuwe “Baby Bell”-
telefoonexploitatiemaaatschappijen, bleek te 
ingrijpend en te kostbaar. Een van de redenen 
ligt in de rivaliteit en cultuurverschillen tussen 
Belgische, Duitse, Engelse en Franse ontwikkel-
centra. Dat blijkt niet ‘managable’…  De top van 
ITT hakte knopen door. In 1985 werd System 
1240 van de Amerikaanse markt terugge-
trokken en tegelijk aangewezen als hèt enige 
“System 12” voor de toekomst.  Een jaar later, 
in 1986, staakt ITT de ontwikkeling van de 
Belgisch/Italiaanse System 1220-verkeers-
centrales en van de Duitse kleine System 1230-
abonneecentrales. Dat maakte in Duitsland 
mensen, middelen en focus vrij voor de 
ontwikkeling van het geoptimaliseerde digitale 
en multimediale bedrijfstelecommunicatie-
systeem. Deze ITT 5630 BCS kwam op de 
markt  voor bedrijfstelefooncentrales met 60 
interne toestellen tot een gecombineerde 
bedrijfs- en stadscentrale (‘Centrex’ genoemd) 
met wel 10.000 gebruikers. 
 
En Nederland dan? 
NSEM bleef na de systeemkeuze van 1977 
vastbesloten weer op de vaderlandse markt  
terug te komen als leverancier van telefoon-
centrales voor PTT. Tussentijds ontwikkelde 
NSEM een fraaie marktpositie als ontwikkelaar 
en fabrikant van telefoontoestellen, huisauto-
maten en kleine bedrijfscentrales. Voor tele-
fooncentrales werden hulpsystemen ontwikkeld 
en geleverd, zoals nummeronderzoekers en 
oproepdoorschakelsystemen. De licentie-
fabricage van Rotary-centrales werd afgebouwd 
en de Installatie- & Servicedivisie ontwikkelde 
zich tot een bedrijfsonderdeel dat nog veel 
omzet realiseerde in selectief ontmantelen van 
elektromechanische Rotary-centrales, reha-
biliteren van kolommen met apparatuur en het 
bijplaatsen daarvan in centrales die nog 
moesten groeien. Want PTT besteedde ook in 	

toenemende mate het onderhoud uit en  
maakte mensen en middelen vrij voor het in 
bedrijf nemen en houden van Philips’ PRX- en 
Ericsson’s AXE-telefooncentrales.	Die Installatie- 
en Servicedivisie haalde overigens in 1985 al 
wel een huzarenstukje uit door een System 12-
democentrale, die nog kort daarvoor op de 
internationale beurs Telecom Geneve furore 
maakte, naar Den Haag te halen en werkend op 
te stellen in de feesttent ter	gelegenheid van de 
opening van het nieuwe kantoor- en fabrieks-
pand in de wijk Kerktuinen. 

Foto: na gedane arbeid is het in de feesttent goed omzien 
naar de eerst System 12-centrale op Nederlandse bodem. 
Een installateur per rek? Feit is dat de Installatie en Service 
Divisie in 1985 al in staat is een overtuigend werkend 
systeem op te leveren. 
 
In datzelfde jaar 1985 besloot PTT drie bedrijven 
te selecteren die digitale centrales zouden 
mogen leveren. ITT Nederland, zoals NSEM zich 
inmiddels noemde, samen met het Duitse 
zusterbedrijf SEL was er een van. Het in 1986 
gesloten leveringscontract betrof een initiële 
levering vanaf 1989 en wel drie jaar lang 
100.000 lijnen met een minimum van 50.000 
lijnen per jaar. Die centrales waren zowel 
bedoeld voor zeer kleine centrales in landelijke 
gebieden met 300 abonneelijnen als zeer grote, 
wel 20.000 lijnen tellende centrales. De 
Nederlandse PTT is dan ITT’s 21e klant voor 
System 12….Binnen de gestelde termijn levert 
ITT Nederland (dat inmiddels Alcatel Nederland 
heet want de telecomtak van ITT kwam in 1988 
in Franse handen) in de tweede helft van 1988 
de eerste Nederlandse Alcatel 1000 S12-centrale 
op; een Test- en Opleidingscentrale. 
 
Op 18 april 1989, dus bijna 30 jaar geleden, 
kwam de eerste operationele centrale in 
Nootdorp in dienst. Een veelbelovend begin, dat 
wel, maar de praktijk zou weerbarstiger blijken. 
Maar daarover meer in de volgende editie van 
deze Nieuwsbrief…..  Thomas Lof - auteur 
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