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NIEUWSBRIEF 
Telecommunicatie Erfgoed Stichting 

Geen heden …. 
 
Zoals in de doelstellingen is te 
lezen, maakt de stichting zich 
sterk voor het verzamelen, het 
beheren en behouden van het 
industrieel erfgoed van Alcatel-
Lucent Nederland en haar 
rechtsvoorgangers. Op zich een 
simpele definitie, maar de in-
vulling ervan is dat zeker niet. 
 
Erfgoed wordt van belang ge-
acht omdat het huidige 
generaties een beeld geeft van 
het verleden en mogelijk kan 
bijdragen aan de culturele 
identiteit. Maar het kan ook  
een voorbeeld zijn voor de 
ontwikkeling van alles wat ná 
ons komt. Er zijn veel erfgoed- 
stichtingen in de wereld en je 
kunt ze op allerlei manieren 
indelen. Eén manier is om 
onderscheid te maken tussen 
erfgoed dat pas in een later 
stadium is behouden en waarbij 
er al veel is verloren gegaan in 
voorgaande periodes. Een voor-
beeld daarvan zijn bouwwerken 
of boekverzamelingen omdat 
men de noodzaak niet zag dit 
voor de toekomst te bewaren.  
 
De Telecommunicatie Erfgoed 
Stichting behoort gelukkig tot 
een andere categorie omdat er, 
vanaf het begin van de telecom 
ontwikkeling, heel veel be-
waard is en dat er nagenoeg 

zonder verleden! 
 
een compleet beeld kan 
worden gegeven; van de 
ontwikkeling tot op de dag 
van vandaag. We hebben het 
gelukkig nog niet (allemaal) 
weggegooid. Natuurlijk blijft 
er altijd de vraag “hoe weten 
we dat iets waardevol genoeg 
is om te bewaren voor de 
toekomst?” Het antwoord is 
simpel: “dat weten we niet!” 

Een ander belangrijk punt dat 
niet onderschat mag worden, 
is de vraag of wij alles wat we 
willen bewaren, ook kúnnen 
bewaren! Want er is gewoon 
niet voldoende ruimte om 
alles dat belangrijk genoeg 
wordt geacht om te bewaren 
ook op te slaan! En dat 
opslaan moet dan ook nog 
zodanig gebeuren dat het op 
een verantwoorde wijze wordt 
beheerd. Het gaat immers 
niet alleen om producten die 
door het erfgoed worden 
beheerd; het gaat ook foto-, 
filmmateriaal en document- 
archieven die op een 
verantwoorde wijze moeten 
worden beheerd.  
 
Ook de Telecommunicatie 
Erfgoed Stichting worstelt 
continu met deze twee zaken; 
namelijk wat moeten we 
bewaren en wat kunnen  
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“Erfgoed wordt van belang geacht 
omdat het huidige generaties een 
beeld geeft van het verleden en 
mogelijk kan bijdragen aan de 
culturele identiteit.” (pag. 1 en 2) 
    Leo v.d. Lucht          

”Hoe werden gesprekskosten 
eigenlijk gemeten?” We gaan 
terug in de tijd en lezen er alles 
over  op pagina 2 en 3. 
                    Rob Timmermans  

‘De Verloren Zoon’, een telex-
bureau met geluiddempende 
kap. Een leuk verhaal afkomstig 
uit de Nieuwsbrief van sTEN. 
         pagina 3. 
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Sinds 2006 maakt de ‘Stroobants’-
verzameling deel uit van de 
collectie van de Telecommunicatie 
Erfgoed Stichting. U leest er alles 
over op pagina 3 en 4.    
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   Foto: een kleine greep uit de BTMC- 
    archieven. 
 
en documentatie om voor de ‘buitenwereld’ 
een goede vraagbaak te zijn, maar ook om 
steeds nieuwe en hedendaagse producten/-
ontwikkelingen te kunnen toevoegen aan de 
verzameling. De medewerkers van onze 
stichting werken er hard aan om deze 
doelstellingen uit te voeren. Want vergeet  
niet dat veel telecommunicatie producten  
 
 
Gesprekskosten  
“Voor niets gaat de zon op“ is een overbekend 
gezegde. Dat geldt ook voor de kosten van een 
telefoongesprek. Hoe werden die kosten eigenlijk 
gemeten? 
 
Zonder de pretentie te hebben om compleet te zijn, 
wil ik graag wat dieper ingaan op dit thema, om te 
beginnen met de “Calculagraph” (zie foto 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Calculagraph is in essentie een klok, waarmee 
begin en eindtijd van een ‘gebeurtenis‘ wordt 
gemeten/geregistreerd. De Calculagraph is 
uitgevonden in 1897 door Henry Abbott, een 
Amerikaanse klokkenmaker. Hij heeft zijn uitvinding 
veelvuldig gepatenteerd, de eerste maal komt het 
woord Calculagraph voor in US Patent No. 583320, 
dat werd geregistreerd op 25 mei 1897.  
Abbott heeft later de Calculagraph Company 
opgericht, aanvankelijk in New York City die later 
verhuisde naar New Jersey (zie foto 2). Het bedrijf 
bestaat nog steeds, opereert onder de naam Control 
Products Inc. maar maakt geen Calculagraph meer. 

”De gespreksduur werd uitgedrukt in  
‘telefoon’ tikken”  
 De Calculagraph op de foto is een ‘inbouw model’ en 
was gemonteerd in de tafel van de telefoniste. Het 
uurwerk in de Calculagraph was veer-aangedreven, 
die met behulp van de bijbehorende sleutel  
regelmatig werd opgewonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de Calculagraph zijn twee handles aangebracht. 
Wanneer een (internationaal) telefoongesprek door 
een abonnee werd aangevraagd bij de telefoniste, 
bracht ze de gewenste verbinding tot stand. Op het 
“startmoment“ van het gesprek werd door de 
telefoniste een speciaal gesprekskosten-briefje 
onder de rechter handle gelegd. Die werd 
vervolgens omgehaald, waarmee een ingebouwd 
printwerk een “wijzerplaatje” en een de begintijd op 
het strookje afdrukte. Bij het einde van het 
betreffende gesprek werd datzelfde briefje door de 
telefoniste onder de andere, de linker handle gelegd 
en omgehaald. Op het briefje werd dan in het 
“wijzerplaatje” de eindtijd aangegeven. 

Lees verder op pag. 3 
 

Foto: de ‘vaste’ vrijwilligers van het erfgoed. 
 

Achter v.l.n.r.: Jan Smit, Hans Kooy, Rob Timmermans, 
Danny v.d. Steen en Leo v.d. Lucht. 

Voor v.l.n.r.:  Denny van Zanten en Jaap Hoefsloot. 
Op de foto ontbreken Gerard v.d. Driesche, Thomas Lof, 

Peter Kouwenberg en Roger Steinberg. 

Foto 2:  
Wervende 
brochure van de 
Calculagraph Foto 1:  

de Calculagraph, 
in bruikleen aan 
de Stichting 
afgestaan door 
Rob Timmermans 

van vandaag eenvoudig niet zouden bestaan zonder hun 
vroege voorgangers en dat de nieuwe producten die 
vandaag worden ontwikkeld het erfgoed van morgen ver-
tegenwoordigen. “Geen heden zonder verleden!”   
 
Ik wens u veel leesplezier! 

 
Leo van der Lucht - voorzitter  

1

 
 
 

we bewaren om toch een zo compleet 
mogelijk beeld te blijven geven van het 
erfgoed. Belangrijk hierbij is een goede 
inventarisatie van alle relevante producten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 van de voorzitter (vervolg) 
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De verloren zoon;  

een PTT telexbureau met 
 geluiddempende kap 

 
Het zal 2007 zijn geweest; ik werkte als 
Regio directeur bij KPN standplaats Den 
Bosch en werd gebeld door een mede-
werker van de afdeling Real Estate 
Services van KPN. De collega vertelde mij: 
“ik sta nu in de kelders van de telefoon-
centrale in Presikhaaf (Arnhem), die vol 
liggen met oud spul. Ik moet die troep 
afvoeren, maar durf dat niet. Ik weet niet  
wat het allemaal is. Nu heb ik begrepen,  
dat u er meer verstand van heeft. Kunt u 
komen kijken, wat het is en wat ik er mee 
moet?  Maar het moet wel snel gebeuren.“ 
Onmiddellijk ben ik in mijn auto 
gesprongen en naar Arnhem gereden.  
Wat ik daar aantrof valt nauwelijks te 
beschrijven; honderden verhuisdozen die 
meer dan eens waren verplaatst. Verder 
zag ik meetapparatuur, kiezer apparatuur, 
telefoontoestellen, gereedschappen,  
losse onderdelen, allerlei soorten/ 
modellen telexmachines…, te veel om  
op te noemen. Ik werd er stil van ! 
 
 
Wat moest ik doen om dit erfgoed niet in de 
perscontainer te laten verdwijnen….! Waar 
haal ik de “handjes” en de deskundigheid 
vandaan om al dit moois te inventariseren, 
te rubriceren en te documenteren? Ik kwam 
op de gedachte om ex-KPN-collega’s  te 
vragen; mensen met liefde voor en 
kennis van de objecten én hopelijk wat 
‘tijd over! Omdat de PTT/KPN 
gepensioneerden regionaal zijn 
georganiseerd, had Ik in no time 
spreektijd geregeld op een bijeenkomst 
van de ‘Gepensioneerden Vereniging, 
Regio Arnhem’. Onmiddellijk melden zich 
een aantal oud-collega’s. Eén daarvan 
was Piet van Kortenhof, de ‘conservator’ 
van alle types telex-machines van PTT; 
machines die in praktisch complete staat 
in de kelders van Presikhaaf lagen. 
Sindsdien is een (groeiend) aantal 
enthousiaste vrijwilligers met veel 
motivatie en passie in Presikhaaf bezig 
om alle objecten te fotograferen en te 
documenteren; een ‘hell of a job’! Ik vond 
die collectie telexmachines zo mooi, dat 
ik gevraagd heb één exemplaar in 
bruikleen af te staan voor de 
‘publiekshal’ van het KPN gebouw in Den 
Bosch. En aldus geschiedde….   
   
  Lees verder op pagina 4 
 
   

 

‘Stroobants’ historisch beeldmateriaal 
                                  Een beetje geschiedenis… 
  

Dat gesprekskostenbriefje werd vervolgens aangevuld met abonnee 
gegevens ter verdere administratieve afhandeling - lees doorbelasting 
van de kosten aan de betreffende abonnee - en verwerkt.  
Een hele tijd later, toen de telefonistes waren vervangen door 
automatische telefoon kiezers, werden uiteraard ook de gesprekskosten 
per abonnee bijgehouden. Of eigenlijk de gespreksduur, uitgedrukt in 
een aantal “telefoon tikken”. Die werden automatisch bijgehouden 
gedurende de tijd, dat een verbinding ‘stond’. De tijdsduur van de 
‘telefoon tik’ was afhankelijk van het soort verbinding; lokaal, 
interlokaal of internationaal. Een tel relais (zie foto 3) hield het aantal 
tikken per abonnee bij. Die tel relais waren in de telefooncentrale in de  
 

 
 
 Foto 3: Een tweetal tel relais, zoals die in            Foto 4: de ‘telefoon’- 
 de telefooncentrales werden toegepast.  ‘kostenteller voor 
          abonnees met   
       reset’ knop. 
 
buurt van de kiezers geïnstalleerd, in grote hoeveelheden en 
gemonteerd in grote ‘velden’. Die ‘velden’ werden eenmaal per maand 
gefotografeerd. Daartoe werd een trechtervormige kap over een groot 
aantal tellers geschoven (om lichtinval te vermijden) om vervolgens te 
worden gefotografeerd. Die foto van de tellerstanden ging dan naar de 
Botersloot in Rotterdam, om verder administratief te worden verwerkt 
(lees: maandnota’s naar de PTT abonnees).  
Particulieren of bedrijven konden desgewenst zo’n ‘telefoon tikken 
teller’ huren van de PTT. Zie foto 4. Om die teller te laten functioneren, 
werden de telefoon tikken als impuls over de abonnee lijn tijdens het 
gesprek meegestuurd. Zo kon ook de abonnee zijn kosten doorbelasten 
(bijvoorbeeld aan bezoekers van het café).  
 
Overbodig om te zeggen, dat met de huidige telefoon technologie 
(bijvoorbeeld Voice over IP/VoIP) de kostenstructuur en de kosten-
verrekening op een totaal andere wijze plaatsvindt. Wat was het 
vroeger toch overzichtelijk, begrijpelijk en mooi hè… 
 
                                                                         Rob Timmermans 
----------------------------------------------------------------------------
-- 

 Gesprekskosten (vervolg) 

 

  
 Sinds 2006 maakt de z.g. Stroobants-verzameling deel uit van de 
collectie van de Telecommunicatie Erfgoed Stichting. Het is een 
verzameling die bestaat uit historische documenten, apparatuur en 
beeldmateriaal (foto’s, dia’s films e.d.) van de vroegere Bell 
Telephone Manufacturing Company (BTMC) in Antwerpen, het 
huidige Alcatel-Lucent België.  
 
In het navolgende artikel vertellen we iets over de herkomst en 
totstandkoming van de verzameling en de wijze waarop de 
verzameling onderdeel is geworden van de TELES collectie.                             

 
 

Lees verder op pagina 4 
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De Stroobants-collectie  

 
Begin twintigste eeuw bestond het 
bedrijfsarchief van het in 1882 
opgerichte BTMC ongetwijfeld, 
naast afbeeldingen en 
beschrijvingen van de producten en 
productiemiddelen, uit relevante 
maatschappelijke, commerciële en 
technische documenten, akten, 
overeenkomsten, octrooien e.d. die 
nodig waren voor een doelmatige 
bedrijfsvoering. Waarschijnlijk was 
daarbij op dat moment nog weinig 
aandacht voor de bedrijfshistorie 
van de nog jonge onderneming. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: een hele kleine greep uit het 
filmmateriaal dat gelukkig bewaard 
is gebleven.. 
 
 

Een belangrijk deel van dit 
bedrijfsarchief en van ander 
materiaal dat we nu zouden 
beschouwen als historisch erfgoed, 
was echter in de Eerste Wereld-
oorlog verloren gegaan door de 
bezetting van het bedrijf en de 
plunderingen en vernielingen door 
de Duitse troepen. Naarmate de tijd 
verstreek begon bij BTMC het 
historisch besef toe te nemen en 
verschenen er, vooral in jubileum-
jaren en dan met name in het 
personeelsblad dat vanaf 1920 uit 
zou komen onder de titel "Arbeid en 
Vermaak", historische beschrij- 
vingen over het ontstaan en het wel 
en wee van de onderneming. Men 
begon daarbij echter in toenemende 
mate het gemis te voelen van het 
verloren gegane historische 
erfgoed.  
 Vooral door toedoen van de 
Pers- en Informatiedienst van de 
onderneming werd in de loop van 
de tijd weer een uitgebreide 
collectie opgebouwd van historische 
apparatuur en documenten, deels 
afkomstig uit het eigen bedrijf of 
het oorspronkelijke moederbedrijf 
Western Electric, deels van klanten 
of van (oud-) medewerkers en deels 
verworven via de antiek- en 
curiosahandel of op rommel- 

De Verloren Zoon (vervolg) 
 

                   

In 2009 ging ik weg bij KPN; maar 
de contacten met de ‘ploeg uit 
Presikhaaf’  zijn altijd gebleven.  
 
Onlangs bezocht ik de groep 
vrijwilligers in Presikhaaf. Piet van 
Kortenhof was ook aanwezig en 
informeerde naar zijn “kindje”, de 
telexmachine in bruikleen in Den 
Bosch. Oeps….!  Die was ik uit het 
oog verloren. Ik heb Piet beloofd er 
in Den Bosch achter aan te gaan. 
Maar inmiddels bleek dat het 
gebouw aan de Prins Bernardstraat 
was gesplitst en het ‘publieksdeel’ 
verhuurd aan derden. De 
receptioniste keek alsof ze water 
zag branden toen ik haar vroeg 
waar de telexmachine was 
gebleven. Om een lang verhaal kort 
te maken… ik ben gaan graven in 
de KPN organisatie en mijn 
zoektocht werd uiteindelijk 
beloond; het telexbureau bleek nog 
aan de Prins Bernardstraat te 
staan, echter wel aan de ‘KPN 
zijde’ van het gebouw. Gelukkig! 
Inmiddels is ‘de Verloren Zoon’ in 
blakende conditie naar Presikhaaf 
teruggebracht en maakt nu weer 
volwaardig deel uit van de unieke 
collectie telexmachines ‘van Piet’. 
Eind goed, al goed….! 
 
Rob Timmermans - voorzitter sTEN   
www.telecomerfgoed.nl 
 
 Bron: Nieuwsbrief sTEN 

 
een veilig transport van de 
goederen naar het TELES-
onderkomen in Rijswijk. Daar zijn 
ze sindsdien onderdeel van de 
TELES-collectie.  
 
          Hans Kooy    
 secretaris/conservator 

 

 (vervolg) 
 
 
markten. De collectie gaf een goed 
beeld van datgene wat BTMC in de 
loop van zijn bestaan had 
gepresteerd. 
 
 Eind 1988 trad John 
Goossens aan bij Alcatel Bell 
Telephone, eerst als directeur-
generaal, later als voorzitter van de 
raad van bestuur. Enkele van zijn 
aandachtspunten waren professio-
nalisme en efficiëntie. Hij had 
echter geen enkele belangstelling 
voor telecom-erfgoed. Sterker nog, 
Roger Stroobants, toenmalig hoofd 
Pers- en Informatiedienst en 
beheerder van de historische 
collectie kreeg opdracht om zich 
van deze collectie te ontdoen. 

Met tegenzin stootte hij een 
deel van de collectie af, vooral de 
wat grotere objecten. Tegen de 
nadrukkelijke instructies in, zag hij 
echter kans om een deel van de 
apparatuur en van de documentatie 
te behouden en onder te brengen in 
een niet-geconditioneerde 
kelderruimte in het torengebouw, 
waar ze tot zijn pensionering bleven 
opgeslagen. 
 
 In het kader van “fact-
finding” voor het TELES-
jubileumboek werden in 2004 de 
eerste contacten gelegd. 
Na een zoekactie in de catacomben 
van het bedrijf werd Stroobants 
gereduceerde verzameling 
uiteindelijk min of meer 
ongeschonden teruggevonden. 
Roger Stroobants was vervolgens 
behulpzaam bij het speurwerk in de 
historische BTMC-documentatie. 
TELES deed daarbij het aanbod om 
behulpzaam te zijn bij de eventuele 
inventarisatie van dit erfgoed 
Toen later duidelijk werd dat 
Alcatel-Bell zou verhuizen naar een 
nieuwe locatie en dat er geen plaats 
was voorzien voor deze verzame-
ling, bood TELES aan de spullen 
deugdelijk te verpakken en bij 
TELES in Rijswijk onder te brengen. 
 
 Pas na de verhuizing naar 
de nieuwe locatie, toen de oude 
gebouwen ontruimd moesten 
worden, besloot Alcatel-Bell om van 
het TELES aanbod gebruik te 
maken. Vanwege de haast was er 
geen tijd meer om de verzame-ling 
vooraf te inventariseren en alle 
inspanningen werd gericht op een 
deugdelijke verpakking en 
 
 


