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Van de voorzitter
Bijna iedereen kent wel dat
geweldige gevoel als, na lang
uitzoeken, uitproberen, vergissingen maken, eindelijk het
moment daar is dat iets werkt
zoals het zou moeten werken.
Of functioneert zoals de maker
het ooit bedoeld heeft. Zeker
als het om technische items
gaat waaraan gesleuteld wordt
en waarvan geen (of onvoldoende) handleidingen
aanwezig zijn. Dan is de
euforie groot wanneer het
‘ding’ weer tot leven komt.
Een leuk onderdeel van de
activiteiten van TELES is het
werken aan erfgoed producten
om uiteindelijk die euforie te
verkrijgen. Gezamenlijk of
individueel, werken de TELES
vrijwilligers aan het ‘erfgoed’
om het weer werkbaar te
maken. Tijdens zo’n proces
zijn de discussies heel
interessant en soms zelfs
hilarisch; zeker als niemand
van ons precies weet waar het
‘ding’ eigenlijk voor bedoeld is
geweest en hoe er een
opstelling gemaakt kan
worden om de werking ervan
te onderzoeken.
Hoewel schema’s heel vaak
niet aanwezig zijn worden,
dankzij de technische kennis,
achtergrond, opleiding en
ervaring binnen de
telecommunicatie-industrie
van de TELES medewerkers,
heel vaak goede resultaten
bereikt.

Langzaam komen ‘de dingen’
uit een ver verleden weer tot
leven. Zo is er de afgelopen
maanden met succes gewerkt
aan een kabeltestopstelling
(voor breuk en foutmeting),
aan meetapparatuur maar ook
aan de digitalisering van oude
video banden. Ook is er een
begin gemaakt aan een
opstelling om het Rotarytijdperk weer werkend te
krijgen.

Er zijn nog heel veel taken die
wachten op aanpak. Het
belangrijkste in dit proces is
het plezier en de uitdaging die
de vrijwilligers ondervinden
om met elkaar hun vrije tijd
hieraan te besteden. Elke
vrijwilliger vindt binnen TELES
wel een taak die voor hem of
haar het best geschikt is en
waar de meeste voldoening uit
te halen is. Het is binnen
TELES gelukkig nog zo dat de
mens centraal staat en dat elk
individu zijn eigen weg kan
vinden. Ik hoop dat er méér
mensen zich als vrijwilliger
zullen aanmelden om aan
deze processen invulling te
geven en het plezier erin mee
te beleven. Ik ben benieuwd
naar jullie reacties!
Leo van der Lucht

“Met elkaar, of individueel
zorgen wij ervoor dat het
‘erfgoed’ werkend wordt
gemaakt. Daarin staat bij
TELES de mens centraal en
het plezier daarin voorop.”
Leo van der Lucht
“Zo'n 5 miljard mensen
hebben een mobieltje en
we zijn nog maar aan het
begin van de connectivity”,
aldus gastschrijver en lid
van ons Comité van
Aanbeveling Ben Verwaayen
(pagina 2.)
“Dit jaar viel één van onze
sTEN-leden de eer te beurt
om een ‘lintje’ te mogen
ontvangen! Op pagina 2 leest
u om wie het gaat.”
Rob Timmermans
“Het is een kwestie van
kiezen of delen.” Lees er
meer over op pagina 3.
Jaap Hoefsloot

Een beetje geschiedenis….
“Den Haag en Scheveningen
in de Eerste Wereldoorlog –
deel 2. Een Belgisch
vluchtelingenkamp.” Zie
pagina 4.
Hans Kooy
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“Op 24 april jl. vond de jaarlijkse
traditionele uitreiking van de Koninklijke
Onderscheidingen plaats. Dit jaar viel
ook een van onze sTEN-leden de eer te
beurt om een ‘lintje’ te mogen
ontvangen! Frans Driesens, oprichter en
eigenaar van ‘Het Radio Amateur
Museum‘ in Reusel kreeg op die dag de
versierselen door de burgemeester van
de Brabantse gemeente opgespeld.
Daartoe was de burgemeester met zijn
gevolg naar de Kruisstraat getogen,
waar Frans en zijn vrouw Els wonen en
‘museum aan huis hebben’. Dankzij wat
‘stiekeme’ berichtgeving vooraf, was de
ruimte in het Museum welhaast te klein
om alle belangstellenden te herbergen.
In de lovende speech van de
burgemeester werd Frans geprezen om
zijn levenswerk, voor zijn initiatief om in
een ‘museum aan huis’ zijn unieke
collectie van historische radioontvangers voor het publiek ten toon te
stellen.
Alle aanwezigen hieven daarna het glas
op de Koning, maar zeker ook op de
gedecoreerde. Proficiat Frans! Niet
alleen voor de erkenning en de
waardering voor je werk, ook het ‘halen
van de voorpagina’ van De Telegraaf, is
een felicitatie waard. Voor een fraaie
impressie van het Radio Amateur
Museum, zie ook de website van het
Museum:
www.radiomuseum.driesens.nl
Na het vertrek van de hoogwaardigheidsbekleders, kregen de genodigden
Brabantse lekkernijen en een
uitstekende lunch aangeboden. Dankzij
het fraaie weer, kon het gezelschap in
de tuin zitten waar interessante
gesprekken werden gevoerd, nieuwe
contacten werden gelegd en afspraken
gemaakt. Ter afsluiting ging de hele
groep, inclusief de kersverse
gedecoreerde en zijn vrouw Els, op de
foto. Al met al een zeer geslaagde
happening!”

Rob Timmermans
voorzitter sTEN
	
  

Een van de leden van ons Comité van Aanbeveling is
Ben Verwaayen. De redactie heeft hem gevraagd een bijdrage te
willen leveren aan onze nieuwsbrief. Wij zijn verheugd dat hij op dit
verzoek spontaan en direct reageerde. Hieronder leest u zijn bijdrage
en wij van het Erfgoed, danken hem daarvoor van harte.
Toen ik in 1975 bij NSEM binnenstapte was het
de tijd van Rotary, de mysterieuze mechanische
reuzenkolommen metaal, met klikkende
onderdelen die letterlijk de verbinding maakten.
Telecommunicatie was een woord dat weinigen
kenden, het was een vakjargon. Telefoon,
tuurlijk, die kenden we allemaal, maar de wereld daarachter was voor de
PTT en een enkele andere techneut. De eerste stappen naar de digitale
wereld volgen kort erop, glasvezel en System 12 als symbool daarvan.
Maar het bleef lang een gesloten wereld; zelfs toen ik in 1988 overstapte
naar de PTT vanwege de privatisering, wisten weinigen in mijn omgeving
ook maar iets van wat er zich daar afspeelde.
Fast forward naar vandaag. Telecommunicatie is een ouderwets woord
geworden, het is nu ICT. Maar ook dat begrip vertelt het echte verhaal
niet. Het verhaal van technologische doorbraken in miniaturisering en
semi-conductors, van digitalisering van de netwerken en van breedband,
maar vooral van de evolutie van draad naar draadloos; van mobiele
telefoon naar mobiele computing. Maar het meest dramatische verhaal is
de totale omwenteling in de drijvende kracht. Niet eentje waarbij de
technologie mogelijkheden opent die dan in record tempo massaal en
wereldwijd worden overgenomen. Dat is inderdaad gebeurd en gebeurt
nog steeds. Zo'n 5 miljard mensen hebben een mobieltje en we zijn nog
maar aan het begin van de connectivity.
Na mensen komen de dingen; de internet of things waarbij van alles en
nog wat met elkaar verbonden wordt. Indrukwekkend, maar nog steeds
niet het belangrijkste. Het allerbelangrijkste is de ontdekking van de klant.
De individuele klant, het individu dat zelf kan kiezen welke app., welke
ontwikkeling bij haar of hem past. Die miljarden aan investeringen kan
bewegen met een simpele click. Waar we vroeger alleen konden denken in
groepen klanten - de consumenten, de zakelijke markt, het midden- en
kleinbedrijf, enz. - weten we dankzij big data en geavanceerde software
alles van iedereen individueel.
Tegenwoordig werk ik met en voor nieuwe bedrijven gericht op innovatie
en disruptie. Na 40 jaar bij grote, wereldwijde bedrijven; nu de passie en
de flexibiliteit van de vernieuwers. Als investeerder luister ik naar hun
verhalen. Niet meer over technologie maar over wat klanten willen, wat
hun drijfveren zijn. De technologie vormt zich naar hun wensen, niet meer
andersom. En dat, waarde vrienden, is de grootste verandering in
vergelijking met de wereld waar ik 40 jaar geleden binnen liep.

Ben V erwaayen

_____________________________________________
Tip van J. Verhelst [*] : Het Science museum in London heeft een
prachtig boek uitgegeven naar aanleiding van
hun tentoonstelling “The information age”. Mocht
u nog eens in London zijn, dan is dit museum
zeker een bezoek waard. Hoewel het 35 Britse
ponden kost, is het voor 35 euro, inclusief
verzendkosten te bestellen bij bol.com. Een
fascinerend boek!
[*] Jan Verhelst is oud-medewerker van ATEA; een telecombedrijf in Antwerpen dat sinds
1892 bestond en reeds lang is opgegaan in andere bedrijven. Met bedrijven zoals BTMC
en ATEA, was Antwerpen immers de Belgische telecomstad bij uitstek gedurende meer
dan 100 jaar. Beide firma’s hebben in grote lijnen eenzelfde evolutie doorgemaakt en
werden opgenomen in een groter geheel.
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Kiezen of delen
Dat toetsenborden niet allemaal gelijk zijn, is
vast een ieder wel opgevallen. Dat geldt ook
voor cijfer toetsenborden. We vinden deze op
diverse plaatsen en zowel hardwarematig
uitgevoerd als softwarematig. Wat te denken
van het cijferblok van rekenmachines,
computers, telefoons en afstandsbedieningen?
Het verschil ligt in de positionering van de
cijfers onderling. Bij een rekenkundige functie
begint de opbouw met de ‘1’ linksonder en
eindigt die met de ‘9’ rechtsboven, terwijl bij
een selecterende functie de opbouw begint met
de ‘1’ linksboven en eindigt met de ‘9’
rechtsonder. De ‘0’-en zitten in beide
uitvoeringen aan de onderzijde.

Hoe is dit verschil ontstaan?
Als we kijken naar de opstelling op een
rekenmachine, dan heeft het cijfer ‘0’ ook
daadwerkelijk de numerieke waarde nul. Bij een
telefoontoestel daarentegen, heeft het cijfer ‘0’
de numerieke waarde tien. Dit laatste is
ontstaan bij de klassieke draaischijftelefoon,
waarbij het cijfer ‘0’ op het cijfer ‘9’ volgt, als
zijnde het geven van tien kiesimpulsen. Deze
volgorde werd gehandhaafd bij de druktoetstelefoon waar het cijfer ‘0’ ook direct volgt op
het cijfer ‘9’.
Bij de indeling op een rekenmachine komt
bovendien nog een praktisch punt; namelijk dat
het gebruik van de combinatie van cijfers 0, 1,
2 en 3 vaker voorkomt dan hogere getalwaarden
met een nul erin. Voor het gemak is dan ook
gekozen om de cijfers met lage waarde onderin
te houden.
Wie op een smartphone het
virtuele toetsenbord gebruikt,
ziet nog steeds de
verschillende indelingen van
de toetsenopbouw indien
gebruik gemaakt wordt van
de telefoonfunctie of de
rekenfunctie. Opnieuw blijkt
dat een oude gewoonte
gehandhaafd blijft. De
mensheid is hier nu eenmaal gewend aan
geraakt. Het onderscheid blijft voor selecteren
en rekenen: een kwestie van kiezen of delen.
Jaap H oefsloot

Hoe het allemaal begon
Bijna 1 40 jaar g eleden werden er al proefnemingen g edaan met de eerste telefoons.
Hierbij een korte verslag leg ging van een
derg elijke proefneming die werd opg etekend in
het Belg ische tijdsc hrift “De Moniteur”. Het
g aat hierbij om een proefneming in Mec helen
g edaan op 29 november 18 77 . De tekst is
zoveel mog elijk in orig inele staat
overgenomen.

Bij een proefneming die werd uitgevoerd in het
Sint Romboutscollege te Mechelen waren de toestellen
geplaatst, het één in de kamer van de professor Fysica,
het ander in die van zijn collega en van de eerste 60 m
verwijderd en in een ander gebouw gelegen. Om de
toestellen te verbinden had men gebruik gemaakt van de
elektrische draad die de elektrische horloges van de
instelling in werking stelt. De elektrische stroom die de
menselijke stem overbrengt was aldus verplicht, buiten de
afstand die de twee kamers scheidt, de bobijnen van de
horloges te doorlopen, waarvan de afwikkeling overeen
zou komen met verschillende honderden meters
telegraafdraad. Wat de telefoon onderscheidt van de
andere telegraaftoestellen, is een grote eenvoud.
Degene die geëxperimenteerd werd in het Sint
Romboutscollege werd door de professor Fysica in enkele
uren gebouwd. Men stelle zich een ronde snuifdoos voor
van 7 cm diameter en 3 cm hoog, waarvan de bodem
vastzit op een buis waarvan de mof een lengte heeft van
12 cm en een diameter van 3 cm. In het midden van de
snuifdoos, in paviljoen opengewerkt, bevindt zich een
opening ter grootte van een cent. Dit alles is in hout
uitgevoerd. De buis of mof bevat een staafje in
gemagnetiseerd ijzer waarvan het einde, dat uitmondt in
de snuifdoos, voorzien is van een kleine bobijn omwikkeld
met heel fijne koperen draad die met zijde omwonden is.
Tussen de snuifdoos en zijn deksel is een plaatje in heel
dun ijzer gevat waarvan het centrum heel dicht nadert bij
de magneet. Daar dit plaatje weerhouden is op zijn
omtrek, kan het centrale gedeelte trillen voor het uiteinde
van de magneet dat de bobijn draagt. Ziehier nu, volgens
de proeven van het Sint Romboutscollege, wat er
gebeurde:
“De g olving en van de stem doen het plaatje van het
eerste toestel trillen. Door op een bijna onmerkbare
manier het plaatje te naderen of er zich van te
verwijderen doet de mag neet in de draad van de
bobijn uiterst zwakke elektrische stromen ontstaan,
die nochtans voldoende zijn om in het andere
toestel g elijkaardig e trilling en te verwekken. De
batterij is dus volledig afg eschaft.”
Men heeft verschillende muziekinstrumenten beproefd:
viool, fluit, harmonium enz.; men heeft in koor gezongen
met de verschillende akkoorden, verschillende stemmen
en gesproken woord en alles plant zich als bij betovering
voort door een onbeweeglijke ijzerdraad. De toekomst en
de talrijke proeven die men niet zal nalaten te doen zullen
aantonen wat men werkelijk mag verwachten van het
gebruik van dit instrument en of er een toekomst is.
van de Redactie
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Een beetje geschiedenis….

Den Haag en Scheveningen in de Eerste Wereldoorlog (2)
BTMC in de Eerste Wereldoorlog
De vorige aflevering ging over de
gevolgen van de oorlog voor het
Nederlandse filiaal van BTMC, dat
sinds 1911 in Den Haag gevestigd
was. Deze aflevering gaat over de
gevolgen van de oorlogshandelingen voor Den Haag en Scheveningen. De onderwerpen zijn:
Een Belgisch vluchtelingenkamp
in Scheveningen
Zoals eerder vermeld ging de
Duitse opmars door België met
veel geweld gepaard en zaaide
angst en paniek onder de
bevolking. Vele Belgen sloegen
daarom op de vlucht naar
Nederland.
In de troonrede van 15
september 1914 deed koningin
Wilhelmina een beroep op de
Nederlandse bevolking om de
Belgische vluchtelingen te helpen.
Den Haag reageerde op deze
oproep met de oprichting van
een speciaal Steuncomité.
Na het bombardement op
Antwerpen arriveerden op 9, 10 en
11 oktober 1914 overvolle treinen
met Belgische vluchtelingen op
station Hollandse Spoor. Haagse
padvinders verleenden hand- en
spandiensten op het station. Met
man en macht werd gewerkt om
huisvesting te regelen.
Eind oktober 1914 hadden
ongeveer 20.000 Belgen een
tijdelijk onderkomen in Den Haag
gevonden. In de laatste dagen van
die maand verminderden de
oorlogshandelingen en keerden
meer dan 4.000 vluchtelingen naar
België terug. Uiteindelijk besloten
bijna 11.000 Belgische
vluchtelingen in Den Haag het
einde van de Eerste Wereldoorlog
af te wachten.
Een deel van hen werd ondergebracht in houten barakken van
een tijdelijk vluchtelingen-kamp
aan de Westduinweg op
Scheveningen. Het kamp heette,
naar de dochter van de Belgische
koning ‘Village Marie José’, maar
werd beter bekend als ‘La Petite
Belgique’.

oppervlakte. De kapitein zag in de
verte de drie onbeschermde
schepen aan komen. Hij dook weer
onder en lanceerde de eerste
torpedo richting de Abukir die werd
getroffen en al snel slagzij maakte.

Foto: het Belgisch vluchtelingenkamp
'La Petite Belgique' aan de Westduinweg
op Scheveningen.

Behalve een kerkje stond er ook
een weeshuis en een hospitaal.
Drie massagraven voor de
Scheveningse kust
Bij het begin van de Eerste
Wereldoorlog beschikten de
Engelsen over een sterk
verouderde vloot. Om deze te
versterken werden in allerijl een
aantal oude oorlogsschepen
(waaronder de HMS Aboukir, HMS
Hogue en HMS Cressy) uit de
mottenballen gehaald. Het waren
verouderde pantserkruisers die
hoogstens vijftien knopen (28
km/u) haalden en slecht
bewapend waren. De bemanning
bestond uit een allegaartje van
veteranen, reservisten en jonge
rekruten.
De Aboukir, Hogue en
Cressy werden ingezet als
patrouilleschepen, die de aanvoerroute van de Engelse troepen
naar België via het kanaal en de
bevoorrading van Antwerpen via de
Schelde moesten bewaken.
Ze patrouilleerden op de ondiepe
zee voor de Hollandse kust, onder
bescherming van torpedoboten. In
de 3e week van september brak er
echter een zware storm uit op de
Noordzee, waardoor de
beschermende torpedoboten terug
moesten naar de havens in
Engeland, terwijl de kruisers
doorgingen met hun patrouille.
In de vroege ochtend van
22 september 1914 ging de storm
liggen en bevonden de schepen
zich zo’n 40 kilometer voor de
kust van Scheveningen. Maar in
dat gebied kwam ook de Duitse
onderzeeboot U9 aan de

Foto: De ondergang van de drie pantserkruisers op 22 september 1914

De Engelse kapitein dacht
op een mijn gelopen te zijn en riep
de zusterschepen te hulp. De
Hogue snelde toe om hulp te
verlenen, maar werd ook
slachtoffer van de U9. De Cressy
naderde eveneens maar was een
gemakkelijk doelwit voor de
onderzeeboot die op een kilometer
afstand lag.
Met slechts 6 torpedo’s
werden de 3 slagschepen in 1,5
uur tijd naar de zeebodem gejaagd.
Er waren te weinig reddingssloepen
voor-handen en ook zwemvesten
waren er niet aan boord. Daardoor
wisten te hulp geschoten
Nederlandse en Britse schepen
slechts 837 overlevenden te
redden. 1.459 opvarenden kwamen
om het leven. Een ramp die qua
omvang vergelijkbaar is met die
van de Titanic, twee jaar daar voor.
Nog wekenlang spoelden de
lichamen aan op de Nederlandse
kust die op diverse begraafplaatsen
begraven werden.

Foto: Begrafenis met militaire eer van 8 aangespoelde lichamen in Katwijk aan Zee,
5 oktober 1914.

Hans Kooy - c onservator
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