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NIEUWSBRIEF
Telecommunicatie Erfgoed Stichting

Nummer 6 - juni 2013
In deze nieuwsbrief
”Er is veel gebeurd de afgelopen
periode: een nieuw onderkomen,
een nieuwe nieuwsbrief en nog
véél meer! Ik praat u bij op
pagina 1 en 2.”
Leo v.d. Lucht

”Ik was blij enkele speciale
‘telefonie’ moeder- en dochterklokken in bruikleen aan het
Erfgoed te kunnen afstaan.”
Rob Timmermans Pagina 2 en 3

Van de Voorzitter
Het is alweer een tijdje geleden
dat jullie van ons een digitale
nieuwsbrief mochten ontvangen. De reden daarvoor is
eenvoudig: we zijn verhuisd
naar een ander onderkomen in
Rijswijk. Een verhuizing die in
alle opzichten een positieve
verbetering is voor onze
Stichting. En zoals u ziet, is
ook de opzet van deze nieuwsbrief in een nieuw jasje
gestoken.
Over dat nieuwe onderkomen
kan ik kort zijn; we zijn
hartstikke blij met onze

nieuwe locatie aan de
Veraartlaan 8 in Rijswijk. Het
is een prachtige ruimte die
zowel mogelijkheden biedt
voor de enorme archieven die
wij reeds bezitten, alsook
voor het presenteren van een
deel van de collectie die in het
bezit is van het erfgoed.
Zoals in een eerdere nieuwsbrief is verteld, is een deel
van de collectie tentoongesteld
in het kantoor van AlcatelLucent in Hoofddorp alsook in
het kantoor in Antwerpen. De
reacties die wij ontvangen over
deze tentoonstellingen zijn erg
enthousiast.
Verder op pag. 2

Een beetje geschiedenis
“Het ‘Tempeltje van Techniek’;
een uniek meetinstrument
waarover TELES beschikt. Op
pagina 3 en 4 leest u er meer
over.
Hans Kooy

sTEN
Op 30 december 2011 is de
stichting Telecommunicatie
Erfgoed Nederland (sTEN)
opgericht
Pagina 3

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

Verhuizing: van Rijswijk naar Rijswijk ….
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van de voorzitter (vervolg)

mogen verwelkomen. Met name
de technische ondersteuning van
de heren is een welkome
aanvulling.
Bij deze nodig ik eenieder, die
interesse heeft in de werkzaamheden van TELES uit om contact
met ons op te nemen en bij ons
langs te komen. En wie weet,
om ook als vrijwilliger ons team
te komen versterken.

Ons nieuwe onderkomen

De verhuizing naar de Veraartlaan
was hemelsbreed niet ver, maar de
hoeveelheid materiaal die moest
worden overgebracht was enorm!
Het heeft alle vrijwilligers maanden
gekost om alles uit te pakken; te
identificeren en tenslotte een juiste
plek te geven.
Vervolgens is het inventariseren
en vastleggen in een database
gestart, maar dat zal zeker nog
een tijdje duren alvorens het
overzicht compleet is.
Wat betreft de vrijwilligers, zijn wij
blij dat we vorig jaar ook Roger
Steinberg, Jaap Hoefsloot en
Gerard van den Driesche hebben

om deze weer presentabel te
maken en natuurlijk ook een
totaal vernieuwde website.
Hoewel nog volop aan
veranderingen onderhevig, kan
ik met gepaste trots onze
website aanbevelen. Klik en kijk:
www.telecom-erfgoedstichting.nl

Met de verhuizing naar ons
nieuwe onderkomen is er geen
einde gekomen aan de
activiteiten die al langere tijd
waren voorbereid. In tegendeel!

Ook voor de komende maanden
zijn er nieuwe projecten onderhanden zoals inventarisatie van
mediadragers van AlcatelLucent, bijeenkomsten en
presentaties van de afgelopen 30
jaar, alsmede verder onderzoek
naar de eerste jaren van de
telefonie.

Er is de laatste maanden ook
hard gewerkt aan uitbreiding
van de collectie; het restaureren
van oude telefonie apparatuur

Al met al is onze Stichting enorm
gegroeid en zijn er interessante
ontwikkelingen gaande. Wij
houden u op de hoogte!
Leo van der Lucht
voorzitter
Telecommunicatie
Erfgoed Stichting

De verhuizing is volbracht

Moederklokken
Zo’n 125 jaar geleden, begonnen er (stoom)treinen
te rijden, ook in Nederland. Enige tijd later werd de
dienstregeling geïntroduceerd; men ging “op tijd”
rijden aan de hand van het spoorboekje. Nu had in
die tijd niet iedereen een (zak) horloge, men was
vaak aangewezen op de openbare tijdsaanduiding
bijv. de torenklok. Maar die klok(ken) liep(en) niet
altijd precies op tijd, zodat het zo maar kon
gebeuren, dat de reiziger te laat kwam op het
station. Bij de ‘ingenieurs’ van de spoorwegen
ontstond de wens/gedachte om op alle stations
klokken te hebben, die allemaal correct op tijd
liepen; op verschillende plaatsen de zelfde tijd(saanduiding). Dat kon worden gerealiseerd, wanneer
men in staat zou zijn om vanuit één centrale klok
alle ‘aangesloten’ klokken aan te sturen. Het idee
van een Moederklok met zo veel Dochterklokken als
gewenst, was geboren.
Nu was in die tijd de referentie, het uitgangspunt
voor verdere ontwikkeling een uurwerk met slinger,
aangedreven door gewichten, later met een opwindveer. Een klok met een slingerlengte van ong.
1 meter, heeft een slingertijd van 1 sec. Door nu
een contact aan de slinger te maken, kon een
seconde puls worden gegenereerd. En met die
elektrische puls (op afstand) dochteruurwerken
worden aangestuurd. Die afstand tussen
moederklok en de aangesloten dochterklokken op
de stations werd overbrugd met luchtlijnen, er
stonden immers al telegraaflijnen langs het spoor.

”Zoveel klokken en toch zo weinig tijd”
tijd”
Overigens is het leuk te weten, dat diegenen die
vandaag de dag met de trein reizen en een stationsklok met rode seconde wijzer zien, naar een
Dochterklok zitten te kijken. De rode secondewijzer
stopt telkenmale op ‘12’ en wacht even op Moeder,
om weer een ronde te mogen maken. Die dochterklokken worden dus elke minuut ‘gelijk gezet’.
De oplossing met Moeder- en Dochterklokken heeft
begin van de vorige eeuw een grote vlucht genomen. Er zijn talloze modellen door gerenommeerde fabrikanten als Siemens en T&N ontwikkeld.
Maar ook Engelse fabrikanten lieten zich niet
onbetuigd. Die
ontwikkelingen
werden vaak
ingegeven door de
wens om de centrale
Moederklok nóg
nauwkeuriger te
laten lopen. Immers,
wanneer Moeder
exact op tijd loopt,
geldt dat automatisch ook voor
alle aangesloten
Dochters.
Lees verder op pagina 3

Rob en ’zijn’ Moederklok
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Moederklokken (vervolg)
Een eerste modificatie was om de slinger (beweging) zo min mogelijk
te belasten, om daarmee onregelmatigheden in de loop te voorkomen. Dat werd bijvoorbeeld gerealiseerd door de Moederklok
terug te brengen tot haar essentie; een (ideale) onbelaste slinger.
Alle tandwielen en wijzers werden ontkoppeld. Er werden oplossingen
bedacht om de invloed van de temperatuur(verschillen) op de
slingerlengte (en daarmee op de slingertijd) van de Moederklok te
elimineren. De meest vergaande ontwikkeling in deze was de
ophanging van de slinger en een “vacuüm vat” , dit om de
luchtweerstand te elimineren. Zo’n ‘Tankuhr’ is heden ten dage een
zeer gewild object bij de liefhebbers van Moeder- en Dochterklokken!
Ondergetekende is een verwoed verzamelaar van deze Moeder- en
Dochterklokken en gefascineerd door de verschillende technische
varianten en soms ingenieuze uitvoeringen, die in het verleden
werden bedacht en gebouwd. Moeder- en Dochterklokken, die voor
diverse specifieke toepassingsgebieden werden ingezet, bijvoorbeeld
in telefooncentrales. Kloksystemen die inmiddels vrijwel zijn
verdwenen uit kantoorgebouwen en fabrieken. Immers, een ‘Radio
Controlled DCF klok’ -aangestuurd door een ethersignaal uit
Mainflingen (Dld)- kost vandaag de dag heel weinig en geeft altijd de
exacte tijd weer. Ja, zelfs de omschakeling van zomer naar wintertijd
verloopt vol automatisch.
Die verzamelaars lopen vroeger of later allemaal tegen hetzelfde
probleem aan; ze hebben te weinig ‘muur’ om de klokken op te
hangen. Ik was dan ook blij om enkele speciale “telefonie”- Moeder
en Dochterklokken in bruikleen aan TELES te kunnen afstaan. Zij
prijken nu in werkende staat in het nieuwe TELES bedrijfscollectie
onderkomen aan de Rijswijkse Veraartlaan.
Geïnteresseerden vertel ik er graag meer over!
Rob Timmermans

Een beetje geschiedenis..

.
‘Awaiting the Reply’ by Robert Charles Dudley, ca. 1866…’

..en het Tempeltje van Techniek
Het hierboven afgebeelde gezelschap bevindt zich in de elektriciensruimte aan boord van het kabelschip ‘Great Eastern’ in het midden
van de Atlantische Oceaan. Het is 1866 en het schip is in vol bedrijf
voor het leggen van de eerste succesvolle Trans-Atlantische
Telegraafkabel tussen Europa en Amerika. Aller ogen zijn gericht op de
spiegelgalvanometer van William Thomson, de latere Lord Kelvin, die
het instrument in 1858 speciaal heeft ontwikkeld als extreem gevoelig
lees verder op pagina 4

Een landelijke
ontwikkeling
Op 30 december 2011 werd de
stichting Telecommunicatie Erfgoed
Nederland opgericht. De sTEN is een
initiatief van ondergetekende en wil
de belangen behartigen van alle
relevante partijen in Nederland, die
op enigerlei wijze actief zijn met het
behoud en beheer van ons nationale
telecommunicatie erfgoed. De STEN
is ontstaan uit het Telecommunicatie
Erfgoed Initiatief, waarover ik u al in
eerdere Nieuwsbrieven mocht
berichten. Na een relatief lange
periode van gedegen voorbereiding
werd uiteindelijk de sTEN notarieel
opgericht; waarlijk een mijlpaal!

Zoals gezegd bundelt de sTEN de
belangen van de aangesloten leden,
stuk voor stuk gerenommeerde
partijen in ‘telecom- en broadcast
erfgoed land’. Voorwaarde voor
deelname aan de sTEN is onder
meer de status van de betreffende
geïnteresseerde partij; die moet een
rechtsvorm (Museum, Stichting of
Vereniging ) hebben. De stichting
TELES is een van die deelnemers in
de sTEN. Daarnaast zijn vertegenwoordigd het:
* Houweling Museum in Rotterdam
* Omroep Zender Museum uit
Lopikerkapel
* Radio Amateur Museum te Reusel
* Stichting Centrum voor Duitse
Verbindings- en Aanverwante
Technologieën 1920-1945,
kortweg CDV&T
* Gepensioneerden Vereniging KPN,
Regio Arnhem
en last but not least:
* Telecommunicatie Erfgoed
Stichting (TELES)
Een van de prioriteiten van de sTEN
voor dit jaar is om het aantal deelnemers in de sTEN te vergroten.
Immers, samen sta je sterk (er) …!
Voor diegenen, die aanvullende
informatie willen hebben, geef ik
die graag!
Rob Timmermans - voorzitter sTEN
E: info@telecomerfgoed.nl
www.telecomerfgoed.nl
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Tempeltje van Techniek (vervolg)
meetinstrument en als ontvanger voor deze
onversterkte kabelverbinding van zo’n 4.000
kilometer lengte. Een minieme uitslag van de
lichtbundel betekent de ontvangst van een uiterst
zwak signaal van het ver verwijderde kabeleinde
in Ierland.

TELES collectie meet- en testinstrumenten

micro-elektronica en (digitale) displays, handzame en meer geavanceerde apparatuur worden
gerealiseerd. TELES beschikt over een uitgebreide
collectie van telecommunicatie meet- en testinstrumenten.
Een ’Tempeltje van Techniek’
Het tempeltje in volle glorie

Sinds de uitvinding van telegraaf en telefoon zijn
meet- en testinstrumenten onmisbaar geweest bij
ontwikkeling, productie, onderhoud en gebruik van
de telecommunicatie-infrastructuur. De opkomst
van standaardisatie en kwaliteitscontrole zijn
daarbij van grote invloed geweest.
Na de ontdekking van het elektromagnetisme was
de galvanometer een van de eerste praktische
toepassingen hiervan. Sinds de 19e eeuw werden
galvanometers op veel terreinen van onderzoek
gebruikt. Ook werden ze veel toegepast in de
telegrafie en later de telefonie, bijvoorbeeld om
fouten op te sporen in ondergrondse en
onderzeese telecommunicatie-kabels.
Waar de galvanometer vooral gebruikt werd bij
zwakkere elektrische verschijnselen, konden met
de later ontwikkelde draaispoelmeters sterkere
elektrische stromen en spanningen worden
gemeten. Toepassing van elektronica maakte
meer gecompliceerde meetapparatuur mogelijk
zoals meetzenders, -ontvangers en -bruggen,
oscilloscopen en analyzers. Aanvankelijk waren
deze apparaten door toepassing van radiobuizen
en draaispoelmeters vaak omvangrijk, zwaar en
kwetsbaar. Later kon door toepassing van

Foto boven: instelbare precisie-weerstanden
Foto onder: schakelwals voor instelling
brugschakelingen

Bovenstaand ‘Tempeltje van Techniek’ siert sinds
enige tijd de TELES-ruimte in Rijswijk. Het is een
fraai voorbeeld van de toepassing van de spiegelgalvanometer bij een meetpost voor het opsporen
van kabelfouten. Deze PTT meetpost uit 1942 is
bedoeld om fouten, zoals beschadigingen door
grondwerkzaamheden, in telefoonkabels te
lokaliseren, met name in de langere kabelverbindingen tussen telefoon-centrales. Met de
meetpost wordt een brugschakeling gemaakt
waarmee op heel nauwkeurige wijze de afstand
van de meetpost tot de plaats van de kabelfout
kan worden bepaald. Zo kan op de juiste plaats op
het traject de kabel worden gerepareerd.

Foto rechts: de Sullivan spiegelgalvanometer

Essentieel in deze brugschakeling is opnieuw de
spiegelgalvanometer! Het uiterst gevoelige
meetinstrument is in dit geval gemonteerd in het
‘rechter onderkastje’ van het bureau. Via een
spiegelsysteem kan de aflezing geschieden op een
transparante meetschaal, rechtsboven in de
bureau opbouw. Zo’n 75 jaar na de meting op de
‘Great Eastern’ zien we datzelfde uiterst gevoelige
meetinstrument, zij het in een andere
meetopstelling weer terug!
Hans Kooy - conservator
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