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In deze nieuwsbrief

Van de voorzitter
“Is dat niet in tegenspraak met
elkaar; erfgoed en telecommunicatie?” Laatst kreeg ik deze
vraag voorgeschoteld van een
bekende die het idee had dat
het begrip telecommunicatie
iets van de laatste tijd was en
erfgoed een recente ontwikkeling om oude zaken te
bewaren. Echter, de werkelijkheid is heel anders.

behouden, is het niet heel
nieuw. Eigenlijk moeten wij
spreken van cultureel erfgoed
omdat er tegenwoordig
onvoorstelbaar veel zaken voor
behoud in aanmerking komen.
In essentie klinkt in deze
toepassing van het woord nog
de oorspronkelijke juridische
betekenis van het begrip’
erfgoed’ door en dat is ook de
eerste betekenis die het
Woordenboek der NederIn ‘Het Vaderland’ lezen we in
landsche Taal aan het begrip
1935 al een uitgebreid verslag geeft: “goed dat men erfelijk
over “Een Internationale Unie
bezit”. Wanneer deze omvan Telecommunicatie”. In het schrijving wordt gehanteerd
betreffende artikel wordt ook
dan is het begrip erfgoed al
verwezen naar een Zuidhonderden en waarschijnlijk
Afrikaanse ontwikkeling die
duizenden jaren oud. Zelfs
zoals daar werd omschreven
als wij het begrip ‘Telecom“Kommunikasie oor groot
municatie Erfgoed’ nader
afstande m.b.v. moderne
onderzoeken, dan lezen we in
tegnieke”. In de technische
1922 al een pleidooi in
uitleg werd er verder verteld
“The structures of technical
dat telecommunicatie het eerst innovation” om de ontwikwerd beschreven in zowel het
kelingen van de telecommuniEngels (telecommunication) als catie te bewaren en vast te
in het Frans (télécommunileggen voor het nageslacht.
cation) rond 1904.
Volgens het ‘Centrum voor
leesonderzoek’ kent 100% van
de Nederlanders en 99% van de
Vlamingen het woord ‘telecommunicatie’; maar toch zijn
er door de ondervraagden
minstens 10 verschillende
definities gegeven voor het
begrip en die bovendien erg
afhankelijk waren van de leeftijd
van de personen.
Met het begrip erfgoed is het al
niet anders gesteld. Hoewel wij
tegenwoordig op allerlei manier
proberen het verleden te

Dus nee, de Telecommunicatie
Erfgoed Stichting is niet in
tegenspraak met zichzelf en
doet net als vele anderen, een
poging om dit, in ons geval
telecommunicatie, voor het
nageslacht te bewaren. Daarbij
moet wel opgemerkt worden
dat hele moderne vormen van
communicatie zoals mobiele en
internet, niet tot ons gebied
behoren. Wilt u weten wat we
wèl beheren en conserveren,
kom dan eens bij ons langs in
Rijswijk. U bent van harte
welkom!
Leo van der Lucht

“Eigenlijk moeten wij spreken
van cultureel erfgoed omdat
er tegenwoordig onvoorstelbaar veel zaken voor behoud
in aanmerking komen.”
Leo van der Lucht

!

“Onze Stichting bezit een
schat aan materiaal om te
ontsluiten. Als nieuwe
conservator en secretaris
ben ik zeer gemotiveerd om
daaraan te werken.” (pagina 2)
Danny van der Steen
“Door hevige bosbranden aan
de westkust van de Verenigde
Staten, is de droom van
Remco Enthoven in vlammen
opgegaan.” (pagina 3)
Rob Timmermans
“Rotary: van volautomatische telefooncentrale naar
halfautomaat. De Gemeente
Telefoon Den Haag wendde
zich tot BTMC.” (pagina 3).
Thomas Lof

Een beetje geschiedenis….
“Den Haag en Scheveningen
in de Eerste Wereldoorlog –
deel 3: Bulletin de Guerre”
pagina 5.
Hans Kooy
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Wil je iets betekenen voor onze
Stichting? Stuur dan een e-mail aan :
info@telecom-erfgoedstichting.nl

Nieuwe secretaris en conservator stelt zich voor…
Per 1 juli jl. heeft Hans Kooij zijn
gecombineerde taken van secretaris
en conservator overgedragen; een
half jaar na de interne verhuizing in
het pand aan de Veraartlaan 8. Die
gedwongen verhuizing naar een
kleinere ruimte betekende dat TELES
zich daaraan voorafgaand moest
herbezinnen op wat nog wel en niet
als erfgoed bewaard kon worden. Als
doelstelling is gekozen voor telecom
gerelateerde producten, documenten, test- en meetapparatuur,
boeken, catalogi, periodieken e.d.
Daarmee was het blijven bewaren
van een bedrijfsgericht archief over
NSEM-ITT en Bell Antwerpen niet
meer haalbaar. Alles, maar dan ook
alles, is door de handen van de
TELES-medewerkers gegaan en er is
veel materiaal naar onze voormalige
sponsors geretourneerd en/of
vernietigd. Het resultaat mag er zijn:
in een weliswaar volle ruimte hebben
we nu ook meer overzicht over wat
we bezitten. Dat betekent voor ons
dat het ontsluiten van het erfgoed via
de te vernieuwen website en de
daaraan gekoppelde databases
aanmerkelijk wordt versoepeld.
Als nieuwe secretaris/conservator
kom ik in een min of meer gespreid
bedje en dat motiveert mij om alles
doelgericht aan te pakken. Voor mij

is dat niet zo zeer de technischinhoudelijke kant van een telecomproduct, maar meer datgene dat zich
rondom een product afspeelt aan
materiaal, schema’s, handleidingen,
beeldmateriaal, productfolders,
boeken etc.. Tijdens de verhuizing is
hiermee al zoveel mogelijk bij de
plaatsing in de kasten en rekken
rekening gehouden.
De telecom-gerelateerde producten
omvatten vooral telefonie (toestellen
en centrales, handbediend dan wel
automatisch) uit een verder verleden
en, van meer recentere datum,
transmissie.

Naast telecom is er ook een bescheiden historisch bezit aan ander
materiaal. Zie bijv. de foto’s uit 1925
van Western Electric van de

voormalige H.H. Engelbewaarderskerk aan de
Brandtstraat in Den Haag en
van een tentoonstelling in het
Kurhaus te Scheveningen.
Ook in het bezit zijn de
complete jaargangen NSEMperso-neelsbladen en vele
verslagen van de overlegvergaderingen tussen de
ondernemingsraad en de
directie over de periode 1956
tot 2002.
Kortom een schat aan
materiaal om te ontsluiten. Ik
heb er zin in!
Danny van der Steen

Hoe het allemaal begon (2)
Van de redactie: In de serie over de ontwikkeling van de telefonie hierbij een vermelding uit het Belgische tijdschrift
“De Koophandel van Antwerpen” over een nieuwe proef met de telefoon. Wij schrijven 3 januari 1878. De tekst is
zoveel mogelijk in originele staat overgenomen:

Proef met den telephoon
De proef met den telephoon, verleden
maandagavond in St-Jozef-genootschap, door
den heer Coupé gedaan is uiterst wel gelukt.
De heer Coupé gaf de vereischte uitleggingen
over de nieuwe vinding en hare toepassing,
geroepen om onder menigerlei opzicht groote
diensten te gaan bewijzen. De heer Coupé
deed daarop op verschillende afstanden den
telephoon werkelijk werken. Het woord
verrespreker, van eerst af aan den vinding
gegeven, is gebleken uiterst gepast te zijn.
Zowel het woord, het muziek of elk ander
gerucht dat men wil over maken, kan maar
enkel vernomen worden door den persoon die
den spreekhoorn aan het oor heeft en

.

schijnt waarlijk van zeer verre te komen. De
sprekers stonden eerst op eene kleine
tusschenruimte maar dan later op eene afstand
van 600 meters draad uitgewikkeld. Alles werd
duidelijk overgeseind en het gesprek duurde
meer dan een half uur. Met recht belangwekkend is den telephoon waaraan nog slechts
eene voorname verbetering moet bijkomen: de
verwittiging aan den ander dat men iets zal gaan
vragen. Het is overigens zoo met alle
uitvindingen geweest dat hoewel aanvankelijk
onvolledig, er weldra nieuwigheden bijgebracht
worden, die den dienst en de toepassing
gemakkelijker maken.

2

Rotary: van volautomatische telefooncentrale naar
halfautomaat
Toen de GemeenteTelefoon Den Haag in 1912 besloot haar
telefoonnet te automatiseren, en zich tot huisleverancier Bell
Telephone Manufacturing Co wendde, was dat in Antwerpen even
schrikken. De bij Western Electric in Amerika - aan de hand van
Lorimer-octrooien - ontwikkelde McBerty Rotary-telefooncentrale
was namelijk ontworpen voor volautomatisch telefoonverkeer, en
nu wenste "Den Haag" een type centrale, waarbij de abonnees nog
geen toestel met kiesschijf zouden krijgen. Enerzijds vergde de
introductie van kiesschijftoestellen een aanzienlijke investering,
anderzijds waren telefonistes nog relatief goedkoop (dat zou pas
na de eerste wereldoorlog veranderen) en vertrouwde men het
draaien van een nummer nog niet toe aan de abonnees.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het tot 1914 duurde voordat
de ontwikkeling van het Rotary-systeem in Antwerpen zover was
gevorderd, dat GT en Bell hun handtekening onder het contract
konden zetten. Uit artikelen van Hans Kooy hebt u kunnen lezen
dat de eerste wereldoorlog roet in het eten gooide. De fabricage
van Rotarycentrales werd verplaatst van Antwerpen naar de
vestiging van Western Electric in Engeland, en al in 1916 naar
Hawthorne nabij Chicago in de Verenigde Staten.
Daar ook nam Western Electric de verdere ontwikkeling van de
Rotarycentrale ter hand. De in Antwerpen ontworpen telefonisteoplossing voor de semi-automatische centrale werd overboord
gezet, ten gunste van een andere techniek. In 1916 kocht Western
Electric namelijk de octrooirechten van het bedrijf 'Automanual',
dat een halfautomatisch werkende telefooncentrale had ontwikkeld
met een wel zeer efficiënte manier van oproepverwerking.
Zodra een abonnee de hoorn van zijn telefoontoestel opnam,
kwamen er in de centrale twee soorten zoekers in actie. De ene
groep zocht de oproepende lijn en de ander zocht een vrije
telefoniste. Zodra de oproepende abonnee het verlangde nummer
aan de telefoniste had laten weten, hoefde ze enkel nog dat
nummer in te tikken. Na het indrukken van een startknop stelde
haar telefonisteregister de kiezers in werking om een pad naar de
op te roepen abonnee op te bouwen. Waar vroeger een telefoniste
per uur enkele honderden oproepen kon verwerken en
verbindingen tot stand brengen, is ze - werkend aan een
Automanual-centrale in staat er een veelvoud van af te handelen.
Western Electric combineerde dus twee ingekochte technieken:
namelijk het al genoemde Automanual-concept en de
drukknoptechniek van de Lorimer-telefoontoestellen.
De Rotary-centrale, die al het nummer '7' had gekregen (om aan te
geven dat het om een product van Western Electric handelt voor
afzet buiten Amerika), kreeg nu de toevoeging 'A' van
'Automanual'. Het is dan ook dit type centrale (Rotary 7A) dat de
Gemeentelefoon in 1920 in Scheveningen en later ook in Den Haag
in bedrijf zou stellen. Later is men gaan 'doornummeren' en
verschenen er versies met aanduidingen 7A1 en 7A2, 7B (B voor
Banlieu, Parijse voorsteden), 7D (D van District), E (voor
elektronisch) en EN. De toevoeging 'N' stond bij de Nederlandse
PTT voor 'Nieuw' en bij de Belgisch 'RTT' voor Nederland…
Daarover in een volgende editie meer!
Thomas Lof
Auteur van het boek ‘12 5 jaar bellen met Bell’

	
  

	
  

Wat een ramp….

	
  
Wellicht hebt u in het nieuws meegekregen, dat er een paar weken
geleden heftige bosbranden aan de
westkust van de Verenigde Staten
hebben gewoed. Meer in het bijzonder
in een gebied ten noorden van San
Francisco. Rondom de stad Mountain
Ranch zijn meer dan 28.000 hectares in
vlammen opgegaan. Waarom ik dit hier
vermeld? Kort geleden is ons gewaardeerd lid van de sTEN, Remco Enthoven
naar die plaats vertrokken. Hij werd
daar als conservator verantwoordelijk
voor het American Museum of
Telephony/JKL Museum; zijn grote
droom werd werkelijkheid! Maar die
droom is letterlijk en figuurlijk in rook
opgegaan ….
In zijn veelgelezen blog, dat hij sinds
zijn vertrek bijhield, schreef hij onder
meer;
“Maybe you haven’t heard yet but the
telephone museum and my house have
been destroyed by a big forest fire in
California. The museum building itself was
lost in the fire. Another big warehouse (the
CB site) was also lost in the fire (15 min by
car from the museum). Bret (museum
caretaker) and Christine’s house at the
same site was also lost. Bret and Christine
were only able to save their laptop’s, some
personal papers and Bret’s gun collection.
His tools in the shed have survived the fire.

They were not able to take more because
their car was filled with museum stuff.
Bret’s parents also lost their house. We
were only able to save a minimal amount of
object from the museum, including the
AUTOVON collection, some of the
prototypes and few rare phones. There was
little time and limited space regarding the
available vehicles. We only had a few hours
before we had to evacuate the area. We
could see the flames in the distant tree
tops.”
Lees verder op pagina 4
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De heer J. V erhelst is medewerker van het
Ateamuseum in Belg ië. Hij werkte tot 2 00 4
bij ATEA en is in deze nieuwsbrief onze
g astschrijver. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zijn bijdrag e.
vervolg van pag. 3

Hij vervolgt zijn trieste relaas met:
“my house (the Cottage) was totally lost in
the fire. I was able to save my antique
phones, books, the most important
electronics like camera’s and laptops, and
some clothes. I lost all of the furniture, all
household items (like silverware, glasses,
pots and pans, and dishware etc.)
paperwork (not really important stuff as far
as I can tell right now), my main computer
including monitor etc., TV, radio’s,
(cordless) phones, a lot of my clothes and
shoes, my tools, and a few photos. I’m sure
there are a few things I forgot or haven’t
missed yet.”
Maar, onwaarschijnlijk dapper als hij is,
vermeldt hij ook nog, dat:
“Today (September 16) I got my California
driver’s license, Under the present
circumstances quite an achievement; in a
strange city, in a strange car and only a few
days after house and my place of work
burned to the ground. There are plans
forming to create a new museum. It is yet
unknown when, were and how that will
happen but there will be something. This
means I will be staying in the US. I still
have a job to do here.”
Om dan af te sluiten met:
“I will be busy and will have new
challenges ahead of me but I’m OK. I’m
doing OK under the circumstances. I have
good friends that support me.”
Wat een veerkracht!! Alle sTEN-leden
leven intens met hem mee. Sterkte
Remco!
Rob Timmermans - Voorzitter sTEN
Zie voor verdere informatie:
http://cdfdata.fire.ca.gov/incidents/incid
ents_details_info?incident_id=1221
en www.jklmuseum.com

Foto: een kijkje in één van de
ruimtes van het museum vóór de
brand .

Europese telefoons einde 19e eeuw
Wat had je nodig om een telefoon te maken in de jaren 1890? Een goede
meubelmaker die een mooi kastje kon maken en een
elektricien die de bedrading kon installeren. Het
“binnenwerk” en de microfoon en “hoorstuk” kocht men aan
bij een groter bedrijf. Pas later begon men dat binnenwerk
zelf te maken.
Deze telefoon is een combinatie van een toestel van het
Amerikaanse Western Electric met Ericsson. De “body”
kwam van de Western Electric 85 (bijnaam de ‘fiddleback’)
uit de late jaren 1890, door BTMC gecombineerd met de
Ericsson “handset” en haakschakelaar. Dit toestel
werd gemaakt voor de Engelse telefoonmaatschappij “National Telephone Company”
(=NTC) en werd ook geleverd door het Britse Peelconnor. In 1906 werd het toestel ook gemaakt
door Ericsson zelf. Ook ATEA bood dit toestel aan
in zijn catalogus. Of het Engelse NTC tot hun
klandizie behoorde is niet bekend.
Dit tafelmodel, dat de Turretphone wordt
genoemd, werd door BTMC gemaakt met een
microfoon die duidelijk verwijst naar Ericsson. Die
gebruikte dit soort microfoon in een voorloper van de beroemde Skeleton
telefoon. Ten behoeve van het Engelse NTC werd een versie gemaakt met
de Ericsson hoorn. Hasler maakte dit toestel na, doch wijzigde de
microfooncircuit volgens de website van het
Museum für Kommunikation in Bern, Zwitserland.
Op een Koreaanse website van een museum vinden we zelfs een versie die
voor de Japanse markt werd gemaakt.
Een duidelijk voorbeeld van het kopiëren van een
Ericsson telefoon, is de zogenaamde ‘Skeleton’, die
door heel wat bedrijven werd nagebouwd, hier enkele
voorbeelden. BTMC en Western Electric hadden een
“afgeleide” versie, die de ‘Eiffeltower’ telefoon werd
genoemd.
Een verregaande studie van deze ‘Skeleton’ telefoons
zou ons te ver leiden; zie ook de websites: www.telephonecollecting.org
en www.mirz.homepage.t-online.de

Patenten?
Maakte men de toestellen na, of had men een licentie? Op het einde van
de 19e eeuw was de situatie met patenten helemaal anders als nu. Als
men een patent wilde laten gelden in een bepaald land, moest men dat
ook expliciet in dat land laten registreren.
De grotere bedrijven vonden dat meestal niet zo erg dat ze werden
gekopieerd, ze voelden dat niet aan als concurrentie. Trouwens de
kleinere kwamen hun onderdelen toch bij hen kopen. Dikwijls was het
voor startende bedrijven ook beter geen afgewerkte telefoons in te
voeren, omdat de invoerrechten en transportkosten erg opliepen en de
lokale autoriteiten productie in eigen land trachtten aan te moedigen.
Vandaar dat het soms ook moeilijk is de fabrikant van een telefoon te
identificeren, omdat er men onderdelen werden gebruikt van een grotere
fabrikant. Western Electric was in de USA dikwijls leverancier voor
kleinere bedrijven, en Ericsson in Europa.

Jan V erhelst - Mortsel, België
www.kulentuur.be
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Een beetje g eschiedenis….

Den Haag en Scheveningen in de Eerste Wereldoorlog (3)
(...)Alle aanduidingen dewelke ons
zullen toelaten onze lijsten te
In de voorgaande afleveringen van verbeteren en te vervolledigen, zullen
deze serie over ‘BTMC in de Eerste met erkentelijkheid aangenomen
worden".
Wereldoorlog’ hebben we kunnen
lezen over de Duitse opmars in
In totaal zijn van deze
België, de bezetting van
‘Bulletins in Oorlogstijd’ vier
Antwerpen, de noodzakelijke
nummers verschenen:
sluiting van het bedrijf en de
No 1 - maart 1916 (NL+Frans);
oorlogservaringen van de
No 2 - april-mei 1916 (NL+F);
Amerikaanse bewindvoerders
No 3 - juni-juli-augustus 1916 (F);
Clayton en Whipple, nu zo’n
No 4 - april 1917 (F).
honderd jaar geleden.
Daarnaast hebben we ook
kunnen lezen over de gevolgen van In de bulletins hebben de samenstellers geprobeerd een zo comde oorlog voor het Nederlandse
filiaal van BTMC, dat sinds 1911 in pleet mogelijk overzicht te maken
van de namen (voor zover bekend
Den Haag gevestigd was, en over
de gevolgen van de oorlogshande- en relevant, de verblijfplaatsen) van
de Bell-medewerkers die als gevolg
lingen voor Den Haag en
van de oorlogshandelingen:
Scheveningen.
BTMC in de Eerste Wereldoorlog

Bulletin de Guerre

* In Belgische of geallieerde

krijgsdienst zijn of zijn
Deze aflevering gaat over de door
gesneuveld (of anderszins
BTMC-collega’s in Parijs uitoverleden), vermist, gewond,
gegeven ‘Bulletin de Guerre’. Dit
geïnterneerd, krijgsgevangen
wordt wel beschouwd als de voorgemaakt of gevlucht;
loper van het personeelsblad, dat
vanaf maart 1920 verscheen
* Zijn gedecoreerd of gepromoonder de titel ‘Arbeid en Vermaak’.
veerd;
De eindredacteur C. Bresseleers
schreef in een redactioneel artikel * Te werk zijn gesteld bij gerelateerde vestigingen in (situatie in
in de eerste uitgave:
1917): Engeland 96; Frankrijk
22; Nederland 33; Zwitserland 6;
“Beste Collega's en Vrienden,
Verenigde Staten 12.
Met het doel de gevoelens van
solidariteit te onderhouden, dewelke
In Nederland te werk gestelden
tot hiertoe altijd bestaan hebben
onder het personeel der Bell
Nadere analyse van het aantal te
Telephone van Antwerpen, hebben
werk gestelden in Nederland in
wij gedacht u aangenaam te zijn,
1916 en 1917 laat vooral een
met u een lijst te zenden, met al de
toename zien in Scheveningen.
namen en adressen van onze
Daar werden de voorbereidingen
makkers, die wij tot hiertoe hebben
getroffen voor de realisatie van de
kunnen bijeenzamelen. (...)
eerste semi-automatische Rotarycentrale en de daarvoor benodigde
aanpassingen in de in 1910
gerealiseerde handbediende
hulpcentrale aan de Kerklaan.
Ook konden de eerste Rotaryonderdelen die de bewindvoerders
Clayton en Whipple uit het bezette
Antwerpen naar Den Haag wisten te
verzenden (zie nieuwsbrief 11 van
december 2014) worden geïnstalleerd.

De groei van de Haagse vestiging
Opmerkelijk is dat de personele
bezetting van het Haagse BTMCfiliaal die op de Antwerpse payroll
staat, in zijn geheel in deze
bulletins wordt vermeld.

Het geeft ons een interessante kijk
op de groei van deze vestiging in
deze periode.
In 1916 is het filiaal nog gevestigd
in de Albertinestraat 16.
De bezetting bestaat dan uit:
J. B. Christoffel, sales manager;
L. W. Vélu, vertegenwoordiger;
O. H. Khu, verkoop medewerker
en Mej. De Laet, typiste.
Na afloop van het 5-jarige huurcontract van de Albertinestraat en
door toename van personeel en
activiteiten wordt het filiaal medio
1916 verplaatst naar de
Wagenstraat 12.
In 1917 is de bezetting aldaar:
J.B. Christoffel, sales manager;
L.W. Vélu vertegenwoordiger;
H.J. Welsink, administrateur;
mej. De Laet, secretaresse;
O.H. Khu, verkoop medewerker;
L. Germain, verkoop medewerker
en E. Hofer (die later de Zwitserse
vestiging in Bern zou leiden),
engineering.
De aflevering in de volgende
nieuwsbrief gaat over het einde van
de oorlog, de chaotische toestand
waarin het bedrijf door de eerste
medewerkers werd aangetroffen en
het weer op gang brengen van de
bedrijfsactiviteiten.
Hans Kooy 5

