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In deze nieuwsbrief

Van de Voorzitter
Eén van onze doelstellingen, is
het samenstellen van een collectie
van die voorwerpen die een goed
beeld geven van een bepaalde
ontwikkeling in het telecommunicatie-tijdperk zodat er een
goede afspiegeling van het erfgoed kan worden gegeven. Daarbij is het vaak noodzakelijk om
restauraties uit te voeren op de
apparatuur of telecom producten.
We spreken van restauratie als er
wordt getracht om aan een
beschadigd, of gedeeltelijk
verloren gegaan voorwerp,
zodanige aanpassingen te doen
dat deze weer in een completere
staat wordt gebracht. In de
“oorspronkelijke staat herstellen”
zou een onjuiste term zijn;
immers een beschadigd voorwerp
dat gerestaureerd is blijft een
gerestaureerd beschadigd
voorwerp!
Voor de medewerkers van TELES
is het steeds weer een interessant
traject om uiteindelijk een
aanvaardbaar eindproduct te
hebben dat in de collectie kan
worden tentoongesteld. Om een
indruk te geven welke afwegingen
hierbij moeten worden gedaan
een paar voorbeelden. Wat te
denken van een compleet
apparaat dat wel origineel is maar
waar delen niet door dezelfde
fabrikant zijn vervaardigd? Of een
voorwerp dat 100 jaar oud is
maar waar 70 jaar geleden al een
verkeerde restauratie aan heeft
plaatsgevonden? Ook als een
voorwerp onvolledig is en de
ontbrekende delen moeten
worden verkregen betekent dat
een moeilijke afweging tussen
moderne onderdelen die
weliswaar 100% overeenkomen
of onderdelen die niet 100%
overeenkomen maar wel uit de
zelfde periode stammen.

Als er meerdere incomplete
apparaten aanwezig zijn, van
hetzelfde bouwjaar en fabricaat;
is het soms ook mogelijk om
één samenstelling te maken
waardoor er toch een “origineel”
apparaat tentoongesteld kan
worden. Ook worden er, met
gebruik van oude materialen uit
de betreffende periode,
onderdelen vervaardigd om een
apparaat weer compleet te
kunnen maken. Daar is veel
inzicht, kennis en handigheid
voor vereist, dat begrijpt u!
Restauratie hoeft niet in alle
gevallen plaats te vinden, soms
is het beter om een incompleet
apparaat te hebben waar wel
alle functionaliteiten zichtbaar
zijn en waar de ontbrekende
delen niet een te storende
inbreuk maken. Restauratie is
niet alleen van toepassing op
apparatuur maar soms ook op
foto’s en documenten. Bij foto’s
gaat het vaak om het aanpassen
van een onderschrift omdat er
onvolledigheden in staan.
Helaas kunnen we niet alles
terugdraaien.
Een goed
voorbeeld
daarvan is
een marketing reclame
campagne
van de
Bell
Telephone
Company
uit de
twintiger
jaren van de
vorige eeuw vergezeld van een
foto en posters, waarop een
charmante dame de “nieuwste”
telephone van Bell aanprijst.

“Wij stellen een collectie samen
die, in de tijd gezien, een
prachtig beeld geeft van het
tijdperk telecommunicatie!”
Leo van der Lucht

“Soms heb je van die
momenten, dan vallen er
puzzelstukjes op hun plaats.”
Zie pagina 2.
Rob Timmermans

In de mailbox van onze
stichting ontvangen we vaak
interessante berichten,
uiteraard gerelateerd aan ons
erfgoed. Zie pagina 3.

Een beetje geschiedenis….
“Over het wel en wee van de
Rotary-centrale honderd jaar
geleden.” Op pagina 4 leest
u er meer over.
Thomas Lof

Colofon: eindredactie
Denny van Zanten-van Teylingen
e-mail: info@telecom-erfgoedstichting.nl
www.telecom-erfgoedstichting.nl

Jammer alleen dat het getoonde toestel niet
van Bell maar van Ericsson is. U leest het
goed: zelfs TELES kan hier niets meer aan
veranderen!

Leo van der Lucht

Puzzelstukjes..…
U kent het wel; soms heb je van die momenten,
dan vallen er “puzzelstukjes op hun plaats.”
Dat overkwam mij onlang s ook weer. Graag wil
ik dat verhaal met de lezers van deze
nieuwsbrief delen.
Zoals een aantal van jullie wellicht weet, heb ik naast
mijn gedrevenheid om het Telecommunicatie Erfgoed
in Nederland aan een volgende generatie door te
geven, ook privé een aantal hobby’s. Een daarvan is
mijn passie voor het verzamelen van (elektrische)
moederklokken. De verleiding is groot om daar eerst
iets over uit te leggen, maar omwille van het grote
enthousiasme en de beperkte beschik-baarheid van
redactionele ruimte, zal ik dat hier maar niet doen. U
weet het wel; waar het hart van vol is, loopt de mond
(in dit geval de pen) van over……!
Binnen de kleine ‘moederklokken verzamelaars
community’ in Nederland lopen momenteel de
voorbereidende werkzaamheden om in de periode
1 mei tot 1 november 2015 een thematentoonstelling te organiseren in het Museum van het
Nederlandse Uurwerk (op de Zaanse Schans in
Zaandam) en wel rondom de geschiedenis van de
elektrische tijdmeting in Nederland, onder meer met
moederklokken van Nederlands fabricaat. Zie
desgewenst http://mnuurwerk.nl. Ter voorbereiding
daarop wordt momenteel onder andere literatuuronderzoek verricht ten behoeve van publicaties die,
flankerend aan de voornoemde tentoonstelling, zullen
verschijnen. Het onderzoek wil het verhaal vertellen
van de ontwikkeling van het elektrische tijdnetwerk in
Nederland en de bijdragen van landgenoten aan de
ontwikkeling van elektrische uurwerken. De
totstandkoming van een ‘algemeen geldende tijd’ in
Nederland is daarbij in het historisch perspectief van
belang. Deze algemeen geldende nationale tijd -de
Nederlandse Tijd- was lang de ‘middelbare tijd van
Amsterdam’, ook wel bekend als de Amsterdamse
Tijd. Wikipedia zegt daarover:
Amsterdamse Tijd (UTC+0:20), ook wel Nederlandse
Tijd, was de tijdzone van Nederland van 1 mei 1909 tot
16 mei 1940. Deze tijd liep 20 minuten vóór op UTC.
Vóór 1909 verschilde de tijd in Nederland van plaats tot
plaats en was het in het algemeen in het oosten later dan
in het westen van het land. In 1909 kreeg Nederland een
nationale tijd, die gelijk was aan de plaatselijke
middelbare tijd van Amsterdam, om precies te zijn die
van de Westertoren (4°53'01,95" O). Deze tijd was
GMT + 0 uur, 19 minuten en 32,13 seconde, en gold tot
17 maart 1937. Hierna werd het vereenvoudigd tot GMT
+ 0 uur en 20 minuten; deze tijd werd ook wel Loenense
tijd of Gorinchemse tijd genoemd, omdat dit de middelbare tijd van Loenen aan de Vecht en Gorinchem is. Dus
om twaalf uur 's middags in Amsterdam was het 11:40
in Londen en 12:40 in Berlijn. Tijdens de bezetting
gedurende de Tweede Wereldoorlog voerden de Duitsers
op 16 mei 1940 de Duitse Tijd (UTC+1 uur) in
Nederland in. Bovendien werd op die dag ook nog eens
de zomertijd van kracht, waardoor alle klokken dus één
uur en veertig minuten vooruit dienden te worden gezet.
Na de capitulatie van de Duitsers in 1945 is de klok niet
teruggezet naar de Amsterdamse tijd en bleef UTC+1
uur gehandhaafd.

Foto: Het hoofdkwartier van Hoefer aan het
Westnieuwland 2 te Rotterdam. De klok van ‘ De
Maatschappij voor Tijdaanduiding’ is aan de gevel
zic htbaar, evenals het NBTM bord waarop trots de
verbinding en staan naar allerhande plaatsen.

Bij dat voornoemde literatuuronderzoek komt een
interessante publicatie van ene heer F. A. Hoefer aan
de orde. Hij schreef een in dit verband belangwekkende publicatie onder de titel; “Geschiedenis der
openbare tijdaanwijzing,” uitgegeven in Leiden in 1887.
Van de hand van deze heer F. A. Hoefer verscheen in het
blad “Eigen Haard” in diezelfde tijd ook een artikel over
de openbare tijdsaanduiding (klokken) in Rotterdam.
Die werd verzorgd door De Maatschappij voor
Tijdaanwijzing aldaar. Uit dat artikel blijkt, dat de
tijddistributie elektrisch plaatsvond via luchtlijnen
vanuit hetzelfde gebouw aan de Westnieuwland 2, waar
de NBTM in Rotterdam zetelde en de concessie i.c. het
Rotterdamse telefoonnet exploiteerde. En waarvan
diezelfde Hoefer ook directeur was! Dat laatste is terug
te vinden in de “Officiële Gids der Nederlandsche BellTelephoon Maatschappij voor [onder meer] Rotterdam”,
uitgegeven in juli 1891 en onderdeel van de Alcatel
Erfgoed Collectie. Daarin staat F. A. Hoefer
geregistreerd als Administrateur van de ‘Administratie
Rotterdam’. Hoefer was een bijzonder mens, die het
overigens in Rotterdam niet lang uithield. In een
biografie van hem lezen we:
“In 1879 sloeg echter het noodlot toe. Tijdens een oefening
op de Kemperheide maakte Hoefer een val, nadat de
achterbenen van zijn paard in een konijnen-pijp terecht
waren gekomen. Een ‘slepende ontsteking met onvolkomen
verstijving van het regter voetgewricht' en een vroegtijdig
ontslag uit het leger waren het gevolg. Er stond gelukkig
een goed pensioen tegenover. Even nog zocht Hoefer zijn
heil in burgerlijke betrekkingen, onder andere als directeur
van de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij en de
Maatschappij voor Tijdaanwijzing te Rotterdam. Maar na
zijn tweede huwelijk in 1890 met de hofdame Cornelia
Martina, barones van Heemstra (1848-1931) en verhuizing
in 1892 naar Hattem, koos Hoefer definitief voor de studie.”
En zo zag ik ineens ‘puzzelstukjes’ op hun plek vallen….
En een ‘persoonlijke verbinding’ tussen mijn twee
interesse gebieden; het Telecommunicatie Erfgoed en
Moederklokken. Leuk hè !

Rob Timmermans
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Leuke, maar ook interessante reacties
In de mailbox van onze stic hting ontvang en we verrassende,
leuke en interessante berichten die g erelateerd zijn aan het
‘ telecommunicatie erfg oed’ .
Als eerste kregen wij een artikel toegezonden van de hand van de
heer Jan Verhelst. Hij is een van de oprichters van het Atea
Museum in Antwerpen en onlosmakelijk verbonden aan het BTMC
van weleer en Atea-deskundig bij uitstek. Hij schrijft uitvoerig over
“telefoneren over prikkeldraad in het ‘wilde westen’. Antwerpen,
met bedrijven als Bell en Atea, was immers een telecomstad bij
uitstek gedurende meer dan 100 jaar! Een interessant gegeven dat
wij op zijn verzoek gepubliceerd hebben op onze website. Om zijn
verhaal te lezen gaat u naar “wetenswaardigheden” onder de tab
nieuws op onze website: www.telecom-erfgoedstichting.nl
Zo ontvingen wij ook een e-mail met een foto van Stefan de Leeuw,
die in de begin jaren 70 als begin jonge twintiger zo’n anderhalf
jaar op de mechanische administratie van ITT NSEM heeft
gewerkt.
Op bijgevoegde, nogal experimentele foto uit die tijd – en uit het
enige ITT krantje dat hij nog in bezit heeft – zie je hem als operator
achter een machine staan. Later is hij nog bij ITT opgeleid tot
computerprogrammeur. In die tijd werd er voornamelijk gewerkt
met ponskaarten op de 421 IBM administratiemachine. De
afdeling werd geleid door de Constant Lindeman, die werd
geassisteerd door de Leo van Driel op het operationele vlak en
Coby Boot op het programmerings- en analysevlak.
Van de zogenaamde
ponskamer herinnert hij
zich Dicky Knoester.
In die tijd was de heer
Moes onze portier
(receptionist) van het
gebouw aan de
Van der Kunstraat.
De foto de wij hier
plaatsen, ontdekte hij op
de website van de Haagse
Beeldbank, als een
afdeling van ITT.

	
  

______________________________________________________
Wilt u ook uw eigen ‘NSEM-ITT-Alcatel-Lucent’ verhaal met ons delen?
En vindt u het de moeite van publicatie waard? Mail dan uw verhaal
aan: info@telecomerfgoedstichting. Als het kan met een leuke
illustratie of foto erbij. De redactie zal in overleg met de leden van de
Stichting natuurlijk bekijken of uw verhaal in de nieuwsbrief geplaatst
kan worden.
Wij zijn benieuwd naar de reacties!

Opruimwoede….

	
  
Het	
  is	
  vakantie-‐tijd;	
  tijd	
  om	
  uit	
  te	
  rusten,	
  
afstand	
  te	
  nemen,	
  te	
  reflecteren…..	
  
Bij	
  een	
  paar	
  aangesloten	
  deelnemers	
  aan	
  de	
  
sTEN	
  ook	
  tijd,	
  om	
  eens	
  na	
  te	
  denken	
  over	
  
(de	
  omvang	
  van)	
  hun	
  respectievelijke	
  
collecties.	
  Redenen	
  daarvoor	
  k unnen	
  
verschillend	
  zijn;	
  zo	
  gaat	
  TELES	
  in	
  Rijswijk	
  op	
  
afzienbare	
  termijn	
  zijn	
  collectie	
  inkrimpen,	
  
wil	
  het	
  Rotterdamse	
  Houweling	
  alle	
  
beschikbare	
  (tentoonstellings-‐)	
  ruimten	
  
opnieuw	
  indelen	
  en	
  zijn	
  de	
  collega’s	
  uit	
  
Presikhaaf	
  Arnhem	
  de	
  laatste	
  tijd	
  
overspoeld	
  met	
  apparatuurdonaties.	
  
Kortom,	
  wat	
  de	
  reden	
  ook	
  is,	
  het	
  doel	
  is	
  
vergelijkbaar;	
  nadenken	
  over	
  aard	
  en	
  
omvang	
  van	
  de	
  eigen	
  collectie.	
  En	
  zoals	
  
vaker	
  gehoord;	
  “de	
  kunst	
  van	
  het	
  ver-‐
zamelen	
  is	
  die	
  van	
  het	
  weggooien.”	
  
Overigens	
  opmerkelijk	
  dat	
  die	
  (deels	
  	
  
gedwongen)	
  initiatieven	
  nu	
  min	
  of	
  meer	
  
gelijktijdig	
  lijken	
  te	
  komen!	
  De	
  over-‐
wegingen	
  bij	
  herinrichting	
  zijn	
  voor	
  alle	
  
partijen	
  verschillend;	
  je	
  kunt	
  niet	
  één	
  
universele	
  richtlijn	
  voor	
  alle	
  collecties	
  
formuleren,	
  laat	
  staan	
  uitvaardigen.	
  Wat	
  je	
  
wel	
  kunt	
  is	
  van	
  elkaar	
  leren.	
  Naar	
  elkaar	
  
luisteren,	
  argumenten	
  uitwisselen.	
  Maar	
  
ook	
  elkaar	
  helpen	
  in	
  uitruil	
  en	
  
optimalisering	
  van	
  de	
  individuele	
  collecties.	
  
En	
  daar	
  probeert	
  sTEN	
  nu	
  juist	
  zijn	
  
bestaansrecht	
  te	
  bewijzen.	
  Reeds	
  vanaf	
  de	
  
oprichting	
  van	
  deze	
  belangenbehartigings-‐
organisatie	
  is	
  er	
  naar	
  gestreefd	
  om	
  inzicht	
  
en	
  overzicht	
  te	
  krijgen	
  in	
  de	
  (Nederlandse)	
  
telecommunicatie	
  erfgoed	
  collecties.	
  
Hulpmiddel	
  daarbij	
  is	
  de	
  door	
  de	
  sTEN	
  reeds	
  
ontwikkelde	
  classificatie	
  systematiek,	
  de	
  
‘Classificatie	
  Telecommunicatie	
  Erfgoed’	
  -‐	
  
codering	
  (kortweg	
  CTE	
  codering).	
  Die	
  stelt	
  
de	
  aangesloten	
  deelnemers	
  in	
  staat	
  om	
  te	
  
zien	
  “wat	
  waar	
  zit”.	
  Bij	
  de	
  al	
  dan	
  niet	
  
gedwongen	
  ‘optimalisatie’	
  van	
  de	
  eigen	
  
collectie	
  is	
  dat	
  een	
  onmisbare	
  hulpmiddel.	
  
De	
  wetenschap,	
  de	
  zekerheid	
  dat	
  er	
  in	
  
Nederland	
  in	
  andere	
  collecties,	
  bij	
  andere	
  
beheerders	
  bepaalde	
  stukken	
  aanwezig	
  zijn,	
  
kan	
  enorm	
  helpen	
  bij	
  de	
  herinrichting	
  
(uitdunning)	
  	
  van	
  de	
  eigen	
  verzameling.	
  	
  
Ik	
  wens	
  alle	
  betrokkenen	
  daarbij	
  veel	
  moed	
  
en	
  wijsheid	
  toe,	
  maar	
  biedt	
  vooral	
  vanuit	
  
het	
  sTEN	
  perspectief	
  de	
  onmisbare	
  
collegiale	
  hulp	
  en	
  ondersteuning	
  aan.	
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Een beetje geschiedenis….

Over het wel en wee van Rotary-centrale honderd jaar geleden
In de bijdragen die Hans Kooij
voor deze nieuwsbrieven heeft
geschreven over BTMC in het
najaar 2014 werd al duidelijk dat
op 8 oktober de stad, burgers en
militairen, zou gaan evacueren.
Bij BTMC werden de nodige
gereedschappen, halffabricaten
en blauwdrukken voor bestelde
McBerty Rotary-centrales naar de
zusterfabriek te North Woolwich
in Engeland verscheept. Die
fabriek heeft immers omvangrijke
orders voor levering van zulke
centrales in Engeland en
dominions, zoals Zuid-Afrika en
Nieuw-Zeeland. Een dag na de val
van Antwerpen gaat in de Engelse
stad Darlington de eerste
volautomatisch werkende Rotarycentrale in de McBerty-versie in
dienst…
Anders gaat het met de bestelling
van de Duitse Reichspost voor een
centrale, die in Berlijn-Zehlendorf
zou moeten worden opgebouwd.
BTMC besluit die bestelling te
annuleren, ongeacht het verdere
verloop van de oorlog. Het voor
Duitsland bestemde materiaal
gaat via Engeland naar Frankrijk,
waar het wordt toegevoegd aan al
geleverd materiaal voor een
Rotary-centrale in Angers. Het
Franse zusterhuis LMT zorgt voor
de installatie van de centrale, die
een jaar later in november 1915
in bedrijf komt.
Sinds het voornemen van de
toenmalige Gemeente
‘s-Gravenhage in 1912 om een
netwerk van Rotary-centrales
voor de toenmalige Gemeente
Telephoon te bestellen is bij
BTMC en door het Haagse
ingenieurskantoor van dat bedrijf
veel werk verzet om het beoogde
netwerk van centrales te
dimensioneren en configureren.

Bepaald werd dat dit eerste
netwerk van zes centrales tot wel
20.000 aansluitingen zou moeten
kunnen uitgroeien…
In 1913 kon de bestelling worden
geplaatst en in 1914 werd het
feitelijke leveringscontract
getekend.

Foto boven: detail van een drukknoptoestel, waarmee een telefoniste
van een semi-automatische 7Acentrale door het indrukken van vijf
toetsen een nummer kan kiezen.
Met vier toetsen kiest ze duizendtal,
honderdtal, tiental en eenheid van
het gevraagde telefoonnummer.
Rechts van de vier rijen van tien
toetsen is de ‘start’-toets geplaatst.
Door deze toets in te drukken zal het
telefonisten-register het ingetikte
nummer uitlezen en de kiezers
instellen.

Foto onder: tafel voor een telefoniste
op een Rotary 7-centrale, waarin
kenmerken van het semiautomatische Automanual systeem
zijn opgenomen.

Als alles volgens plan zou
verlopen zou de centrale
Scheveningen in 1915 in dienst
moeten komen en die in de
Marnixstraat spoedig daarna.
Duidelijk zal zijn dat BTMC daar
in de oorlogsjaren niet in kon
voorzien… maar de
ontwikkelingen aan de vraagzijde
bij de Gemeente Telephoon
gingen door. Al in 1916 werd het
contract aangepast om te
voorzien in zes centrales van elk
10.000 lijnen… een
verdrievoudiging dus.
En eind 1918, na de wapenstilstand, bestelt Gemeente
Telephoon 25.000 lijnen voor de
centrales Centrum, Bezuidenhout,
Scheveningen en Marnixstraat.
Alleen… de verdere ontwikkeling
van de Rotary-centrale na 1916 in
Amerika leidde tot een
vernieuwde versie, namelijk een
combinatie van technieken van de
McBerty-centrale met die van het
Automanual-concept tot het type
Rotary 7A. En die centrale,
opgebouwd uit overwegend in
Amerika gefabriceerde
onderdelen komt in januari 1920
in dienst.
Thomas Lof
Auteur “12 5 Jaar bellen met Bell”

_________________________

Oproep
Graag komen wij in contact met
personen die zich willen inzetten
voor onze Telecommunicatie
Erfgoed Stichting. Wij kunnen nog
altijd helpend handjes gebruiken.
Meld je aan en stuur een e-mail aan:
info@telecom-erfgoedstichting.nl
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