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In deze nieuwsbrief
Van de Voorzitter
Geregeld kom ik in contact met
bestuursleden van erfgoedstichtingen die weliswaar niets te
maken hebben met telecommunicatie, maar alles met het
gedachtegoed om ”zaken” te
bewaren voor de toekomst. Er
zijn veel erfgoed stichtingen,
zowel binnen als buiten
Nederland en ooit vroeg men zich
af “hoeveel erfgoed-stichtingen
en/of organisaties er eigenlijk
bestaan.” Een antwoord daarop is
niet gemakkelijk te vinden. Zeker
niet als er een brede definitie
wordt gehanteerd waarin o.a. ook
culturele, maatschappelijke en/of
oudheidkundige stichtingen
worden meegerekend. Een huidige
schatting komt uit tussen 3000 en
4000 stuks. Deze stichtingen/
organisaties fungeren als
spreekbuis en aanspreekpunt voor
(delen van) de erfgoedsector; zij
bevorderen het publieksbereik
-soms ook het toerisme- en
stimuleren de kwaliteit van
instandhouding en bescherming
van objecten en archieven.
Erfgoed is onderhevig aan veranderingen; hetzij door natuurlijke
processen, hetzij door menselijk
ingrijpen. Dus kijken we niet
alleen naar het aantal stichtingen,
maar ook naar de fysieke staat
van het erfgoed. Erfgoed is zeer
divers en bevindt zich in uiteenlopende omgevingen en situaties
waarbij ook het archeologische,
cultuur landschappelijke en
gebouwde erfgoed wordt
meegerekend.

o.a. private collecties en
archieven. Hoewel deze bundeling van activiteiten een goede
stap was, is de stichting in 2012
bij gebrek aan financiële ondersteuning opgeheven. Sinds de
jaren ‘90 van de vorige eeuw is
ook steeds meer het belang
ingezien van het ”technisch
erfgoed” en zijn er vele erfgoedstichtingen ontstaan die
trachten dit industrieel erfgoed
te beheren. Wat te denken van
industriële erfgoedverzamelingen van radio en tv, foto en
film of schrijfmachines,
consumentenelektronica of
beveiligingsapparatuur?
Het is er allemaal!

In hetzelfde kader van bundeling van activiteiten heeft onze
Stichting zich een aantal jaren
geleden aangesloten bij de sTEN
(stichting Telecommunicatie
Erfgoed Nederland) die zich ten
doel stelt de deelnemers te
ondersteunen bij het behouden/
beheren, documenteren en
toegankelijk maken van het
telecommunicatie erfgoed in
Nederland, door het bevorderen,
ondersteunen en borgen van de
door de deelnemers beheerde
collecties, zodat ook die kennis
bewaard blijft voor volgende
generaties. In onze nieuwsbrieven bericht voorzitter
Rob Timmermans regelmatig
over de ontwikkelingen binnen
de sTEN (www.telecomerfgoed.nl)
Het is belangrijk om in
Nederland niet alleen door onze
Stichting, maar ook door andere
In 2007 werd de stichting Erfgoed stichtingen, een beeld te kunnen
Nederland opgericht voor het be- blijven geven wat de
houd van het Nederlands culturele telecommunicatie-industrie
erfgoed. De stichting zette zich in heeft voortgebracht. En mocht
voor een betere maatschappelijke een stichting onverhoopt toch
niet meer in staat zijn om het
positie van het cultureel erfgoed;
werk voort te zetten dan is er
een groter belang van en meer
nog een laatste uitweg; want ook
betekenis voor cultureel erfgoed
daar is in Nederland een
als geheel ter ondersteuning van
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stichting voor en wel “Onterft Goed”. Deze
stichting zorgt ervoor dat doorgaans
waardevolle collecties niet verloren gaan en
elders weer een bestemming vinden. Wij van
TELES zetten ons er nog steeds blijvend voor in
opdat het telecom erfgoed niet op de “Onterft
Goed” lijst komt te staan. Ik wens u veel
leesplezier met deze nieuwe nieuwsbrief.

Leo van der Lucht

Referentiekaders …..
Vindingen zijn eerder evolutionair dan revolutionair.
Wanneer je in retrospectief kijkt naar (uit-)vindingen,
herken je vaak het tijdsbeeld waarin ze zijn ontstaan;
voortbordurend op bestaande concepten. Laat ik
mijn theorietje aan twee voorbeelden adstrueren.
Toen zo'n 150 jaar geleden de Spoorwegen (in
Nederland) gingen rijden volgens het 'spoorboekje'
was het wel handig, dat op alle stations de
(openbare) tijdsaanduiding identiek en correct
was. En dat was toentertijd geen vanzelfsprekendheid. De openbare tijdsaanduiding (kerktoren o.i.d. )
kon zo maar een paar minuten schelen met de exacte
tijd. Met alle gevolgen van dien voor de reizigers; te
vroeg of erger nog, te laat voor de trein. De Spoorwegen hadden daar last van! De ingenieurs van het
spoorbedrijf (ja, die had je toen nog ) dachten er
over na, hoe op verschillende plaatsen (stations) in
den lande dezelfde tijd weer te geven was. Wanneer
je in staat zou zijn om vanuit één centraal punt de
juiste tijd te distribueren naar andere plaatsen, was
het probleem opgelost. Die tijdsdistributie zou het
gemakkelijkst kunnen geschieden met elektrische
signalen. Er waren immers al (telegraaf lucht-) lijnen
langs de spoordijk naar alle stations. Je had dan een
'exact op tijd' lopende (moeder) klok nodig, die in
staat zou zijn om (d.m.v. elektrische impulsen) de
aangesloten (dochter) klokken op tijd te sturen. Het
idee van de (elektrische) moederklok met dochterklokken was geboren. Om die (precisie elektrische)
moederklok te construeren, werd gebruik gemaakt
van een bestaande, bekende klok uit die tijd; het
uurwerk met slinger en gewichten. Met het aanbrengen van een schakelinrichting op zo'n klok, die
exact elke seconde of elke minuut een elektrische
impuls leverde, was de elektrische moederklok
geboren. En zo waren de allereerste moederklokken
ook geconcipieerd; een conventioneel slinger
uurwerk, met gewichten aangedreven en uitgebreid
met een elektrische impuls inrichting. Later is het
moederklok concept verder doorontwikkeld en
verfijnd. Maar dat is een verhaal apart !

'motor' (lees stoommachine ) te 'elektrificeren’.
En aldus geschiedde!
In 1865 bedacht Jean Bourbouze de 'geëlektrificeerde'
stoommachine. Een model van die uitvinding staat op
foto 1. Het principe werkte als volgt; de stoomcilinders
waren vervangen door spoelen; de zuigers door een staaf
(week-) ijzer en de stoomschuif door een 'stroomomkeer-schakelaar'. Beurtelings werden de 'zuigers'
(ijzeren kernen) in en uit de spoelen ('cilinders')
getrokken. En daarmee was de elektromotor geboren;
een variant op de toenmalige stoommachine, het
referentie kader.
Overigens weten wij inmiddels, dat het ontwerp van
Jean Bourbouze een 'doodlopende weg' was. In 1843
ontwikkelden Watkins & Hill een geheel ander concept
met een rotor, een stator en een commutator; de
oervorm van de elektromotor, zoals we die vandaag de
dag kennen! (Zie het model van deze vinding op foto 2).

Foto 2: Electric motor Watkins & Hill,
London 1 8 43.

Foto 3 : stroomrichting -omkeersc hakelaar (en daarmee de draairichting).
Foto 1: Moteur électro-magnétique de Jean Bourbouze
1 86 5, “machine à vapeur”

Een tweede voorbeeld is de uitvinding van de
elektromotor. Met de ontdekking van het elektromagnetisme omstreeks 1800 lag een geheel nieuwe
wereld open. Legio toepassingen lagen in het
verschiet. Zo zou je bijvoorbeeld ook op basis van
elektromagnetisme een 'motor' kunnen construeren.
Maar hoe moest die motor er dan uitzien? Welnu,
voor de hand lag om de toentertijd bestaande

Op detailfoto 3 staat de (gelijkstroom) omschakelaar,
waarmee de draairichting van die motor kon worden
omgekeerd. Zowel	
  uit	
  het	
  voorbeeld	
  van	
  de	
  Moederklok	
  	
  

(=	
  het	
  geëlektrificeerde	
  slingeruurwerk)	
  als	
  het	
  voorbeeld	
  
van	
  de	
  elektromotor	
  	
  (=	
  de	
  geëlektrificeerde	
  stoom-‐
machine)	
  moge	
  blijken,	
  dat bij innovaties maar al te vaak
werd voortgeborduurd op bestaande principes. Dat was
simpelweg op dat moment de referentie. Grappig om te
zien!
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Historische documenten van ons erfgoed
Binnen de Telecommunicatie Erfgoed Stichting is Danny van der Steen
verantwoordelijk voor de digitalisering van de historische documenten.
Desgevraagd vertelt hij daarover het volgende:
“TELES beheert een aanzienlijk archief van en over de Belgische Bell
Telephone Manufacturing Company, beter bekend als BTMC. Daarin
onderscheiden we o.a. bedrijfsgeschiedenis, techniek, producten en
personeel. Het aanwezige materiaal beslaat geen doorlopende tijdsperiode
maar bestaat uit verzamelingen van verschillende tijdvakken. Kopieën van
toenmalige staatsbladen geven een indruk van de ontwikkelingen op het
gebied van de telefonie van de zijde van de wetgever tegen het einde van
de negentiende eeuw. Er zijn afbeeldingen van telefoontoestellen vanaf
circa 1900.”
Er is veel over de bezettingsperiode 1940-1945. Krantenknipsels beslaan
de periodes 1983-1985. Personeelsbladen (Arbeid en Vermaak) zijn er
vanaf 1944. Specifieke documenten bevatten informatie over het
management van BTMC. Naast het papieren archief is er een grote
hoeveelheid film- en vooral fotomateriaal over personeel, producten en
productie, bedrijfsbezoeken door buitenlandse regeringsleiders en
bezoeken/presentaties door Bell in het buitenland. Dit Belgische archief
bevat eveneens originele Laboratory Reports van door ITT in diverse
landen ontwikkelde producten op een breed technisch vlak, vaak specials.
De door ITT in 1922 gestarte uitgifte van het technische kwartaalblad
Electrical Communication (Alcatel Telecommunications Review) is
incompleet aanwezig op papier tot 2004. Een DVD-box bevat de uitgifte
van 1922 tot 1988. Van Nederlandse zijde is er vooral technische
informatie aanwezig over recente transmissieapparatuur, die ook fysiek
staat opgesteld. Ook hier een verzameling personeelsbladen van 1944 tot
2002. Op het gebied van personeelsvertegenwoordiging (Ondernemingsraad) beslaat het archief verslagen van bijeenkomsten met de directie uit
bijna de gehele periode van 1956 t/m 2002. Helaas ontbreekt het verslag
van het eerste overleg van 12 maart 1956.

Foto: films/tapes, documentatie en krantenknipsels, alles voor het erfg oed .

Verder is documentatie aanwezig van bepaalde projecten intern (TQM)
en/of extern (Zuid-Limburg). De bibliotheek spitst zich vooral toe op
uitgaves betreffende telefonie vanaf rond 1900 en de daaropvolgende
technische ontwikkelingen middels studieboeken zoals die gebruikt
werden op de voormalige technische scholen. Door ITT en later door
Alcatel, zijn videotapes uitgegeven over producten t.b.v.
presentaties, maar ook de directiepresentaties/personeelsbijeenkomsten zoals “Start 19…..” Ook hiervan wordt de inhoud nu
gedigitaliseerd en zal vervolgens worden ontsloten via de website.
Resteert nog te vermelden dat we ook een verzameling hebben aan
PR-give-aways zoals pennen, horloges, stropdassen, shawls, petten,
vlaggetjes, paraplu’s, kleine radio’s etc.”

Danny van der Steen - Doc umentenbeheer
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CANON	
  der	
  
Telecommunicatie	
  geschiedenis	
  

Je hoort steeds vaker over CANONS;
canons in allerlei uitvoeringen en met
een keur aan onderwerpen. Ben je niet
vertrouwd met het begrip en vraag je je
af wat een canon eigenlijk is? Dan zou
ik het zelf willen bestempelen als ‘een
richtsnoer van kennis over onze cultuur
en geschiedenis die aan nieuwe generaties meegegeven wordt’. En inmiddels
zijn de nodige canons uitgegeven; zoals
het Canon van Nederland, het Canon
van Amsterdam, het Canon van
Overijssel, het Canon van Kampen, het
Canon van Zuid-Holland, het Canon van
de Ruimtelijke ordening, enz. enz. Een
‘volledig’ canon telt 50 zgn. vensters;
het canon van Nederland heeft in deze
een beetje “de standaard gezet”. In een
venster wordt een relevant thema
beschreven. Zou het niet een reusachtig
idee zijn, een mijlpaal, een ‘landmark’
om een canon van de telecommunicatie
in Nederland uit te brengen? Een
initiatief dat bij uitstek genomen kan
worden door de sTEN, de overkoepelende belangenbehartiger van telecom
erfgoed partijen in Nederland. Binnen de
sTEN is onlangs de gedachte ontstaan
om te komen tot het samenstellen en
publiceren van een Canon der
Nederlandse Telecommunicatie
geschiedenis waarin de belangrijkste
gebeurtenissen worden beschreven om
op die manier aan het nageslacht te
worden doorgegeven. Maar ja, welke
gebeurtenissen waren relevant en wie
zou daar het beste over kunnen
schrijven? En op welke wijze zou een
eventueel resultaat worden gepubliceerd? Verkennende discussies binnen
de sTEN met de leden hebben in elk
geval als voorlopig resultaat, dat er
1. gestart wordt met een 'groslijst' van
onderwerpen, die in een venster
behandeld moet worden en
2. dat, na het verzamelen van de
thema’s, de verdere stappen worden
besproken zoals het uitwerken en of er
voldoende vensters zijn, maar ook wie
één of meerdere vensters voor zijn of
haar deskundige rekening neemt en
3. het eindresultaat voor de geïnteresseerde lezers te plaatsen op de website
van de sTEN: www.telecomerfgoed.nl
Lezers van de nieuwsbrief van TELES
worden van harte uitgenodigd om met
ons mee te denken, om thema's/
vensters aan te reiken of anderszins
het initiatief te verrijken. Alle reacties zijn
meer dan welkom op
nieuwsbrief@telecomerfgoed.nl
Rob Timmermans

Een beetje geschiedenis….
”De sluiting van BTMC gedurende de vier oorlogsjaren”
In de eerste aflevering van deze
serie over ‘BTMC in de Eerste
Wereldoorlog ’ hebben we iets
kunnen lezen over de Duitse
opmars in Belg ië en de bezetting
van Antwerpen op 10 oktober
1 91 4. Deze aflevering g aat over
de sluiting van het bedrijf op 9
oktober en de dag en daarna.
De sluiting van BTMC in Antwerpen
Toen BTMC in de Eerste
Wereldoorlog, als gevolg van de
Duitse bezetting van Antwerpen, op 9
oktober 1914 haar poorten moest
sluiten, werden de ca. 2.400
medewerkers, naar huis gestuurd.
Alleen huismeester Hyppoliet Van de
Wege, die sinds 1897 in dienst was,
bleef op zijn post.

Foto:
Rec hts de Antwerpse fabriek. Een
granaatinslag heeft het g ebouw,
twee deuren meer naar links,
volledig verwoest.

Een groot deel van het personeel
zocht zijn toevlucht in Nederland,
Frankrijk, Engeland, Noorwegen,
Zwitserland en de V.S., waar ze zowel
aan de verdere ontwikkeling en de
productie als aan de installatie van
Rotary-centrales kon werken. Het
management kreeg vervangende
taken toegewezen bij de buitenlandse
vestigingen en zusterbedrijven van de
onderneming. Zo werd de
Commercieel Directeur van BTMC
John Christoffel aangesteld als hoofd
van het Haagse bijkantoor, gevestigd
aan het Noordeinde in de Haagse
binnenstad.
De groep van zo’n vijftig Western
Electric (WE) mensen – veelal
Amerikanen – die voor de ontwikkeling van het nieuwe Rotary-systeem in
Antwerpen waren gestationeerd,
vertrok reeds donderdag 8 oktober uit	
  
Antwerpen, terwijl de granaten over
de stad vlogen.

Ze wisten, zonder noemenswaardige
kleerscheuren, via Nederland te
ontkomen.
Hoewel de Antwerpse fabriek, op
een paar gebroken ruiten na,
ongedeerd bleef, werden veel
gebouwen, zelfs in de onmiddellijke
omgeving zwaar beschadigd. Enkele
werden door granaatinslagen zelfs
volledig verwoest. Bijgaande
illustratie laat, beter dan woorden,
zien hoe de fabriek maar net aan de
verwoesting ontkwam.
Op 14 oktober 1914 keerden de WE
medewerkers C. Clayton en A.
Whipple, die allebei de Amerikaanse
nationaliteit bezaten, in opdracht van
WE als bewindvoerders terug naar
Antwerpen om daar de nog lopende
zaken te behartigen.
Het was voor hen een
onwezenlijke ervaring. Het was nog
maar net een week geleden dat
Antwerpen, ondanks de aanhoudende
bombardementen, een bruisende
stad was met een half miljoen
inwoners. De hotels, restaurants en
cafes vol met bezoekers, die
opgewonden het laatste nieuws
bespraken. Veel verkeer op de weg,
waaronder talloze legervoertuigen,
brandweerauto's en ambulances.
Overal de Belgische soldaten in hun
lange blauwe jassen, met hier en daar
Britse mariniers die waren gekomen
om te helpen de vijand te weerstaan.
Men waande zich veilig achter de
onneembaar geachte
verdedigingsring van forten rond
Antwerpen.

Foto:
Op de hoek van de Dierc xensen Boudewijnsstraat, nis met bronzen
gedenkplaat in hardstenen lijst tegen
de gevel van de voormalige bedrijfsgebouwen van het telefoon- en
communicatiebedrijf Bell Telephone
Manufac turing C ompany. "Bell
Telephone MFG C°/aan haar
gesneuvelden/gefusilleerden en
gestorvenen/van de oorlogen/der
concentratiekampen/1 91 4 -1 91 8 en
1 94 0-1 94 5". Boven het met lauwerkrans omgeven bedrijfssymbool, is
een vrouwenfiguur met palmtak
uitgewerkt. De ondergelegen arduinen
plint is gesig neerd "A. Wittoec k".

Huizen, winkels en restaurants waren
bijna allemaal gesloten. Geen verkeer
op straat, geen auto's, geen gas,
elektriciteit of water. Hier en daar
rokende puinhopen, zoals blijkt uit de
bijgevoegde foto (midden).
De volgende aflevering gaat over de
ervaringen van de heren Clayton en
Whipple als bewindvoerders van
BTMC met de Duitse bezetter.

Foto:
Eerste Wereldoorlog: Zwartgeblakerde
resten en puin in delen van de stad na
het bombardement. Antwerpen 19 1 4.

Nu was de stad vrijwel verlaten, zoals
een universiteitscampus in vakantietijd of een zomer resort midden in de
winter.
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Hans Kooy
_______________________
Oproep
Graag komen wij in contact met
personen die zich willen inzetten voor
onze Erfgoed Stichting. Wij kunnen
nog altijd helpend handjes gebruiken.
Stuur je e-mail aan:
info@telecom-erfgoedstichting.nl

