
    

NIEUWSBRIEF 
Telecommunicatie Erfgoed Stichting 

Van de voorzitter  
“Alle goede dingen bestaan in 
drieën”, zo luidt een Nederlands 
volksgezegde. In een bredere 
context zou men hedendaags ook 
zeggen dat er vaak drie dingen 
tegelijk gebeuren, zowel in positieve 
als in negatieve zin; een ongeluk 
komt immers nooit alleen.  
 
In de allereerste dagen van de 
telefonie was dat ook zichtbaar, 
toen er drie mensen tegelijkertijd 
probeerden om een telefoon- 
achtig apparaat te ontwikkelen en 
te patenteren. Zowel de Italiaan 
Antonio Meucci als de Amerikaan 
Elisha Gray en de Schot Alexander 
Graham Bell waren hier gelijktijdig 
mee bezig. En zoals we nu weten, 
was het de laatste die het patent 
veroverde. Ook onze stichting sluit 
zich nu aan bij het gelukkige 
gegeven om drie goede dingen te 
kunnen melden.  
 
Gaven wij in de vorige nieuwsbrief  
al de ruimte aan onze nieuwe 
conservator en secretaris,  
Danny van der Steen, om zijn visie 
op het erfgoed van onze stichting 
toe te lichten; vandaag kan ik jullie 
melden dat wij een nieuwe sponsor 
hebben kunnen verwelkomen, maar 
ook dat wij onze website in een 
nieuw jasje gestoken hebben. Onze 
website is volledig door onszelf 
bedacht en gebouwd en de inhoud 
is snel en gemakkelijk aan te vullen 
en te veranderen. Alle eer komt toe 
aan Jaap Hoefsloot, die zowel de 
overgang van de oude website en  
provider naar de nieuwe website en 
provider heeft begeleid en boven-
dien de nieuwe website als  
beheerder onder zijn hoede heeft 
genomen. Het enige dat nog niet 
aan de nieuwe website is toege-
voegd, is een visuele weergave van 
het erfgoed van onze stichting 
(content). In de komende maanden 
zal hier hard aan worden gewerkt. 
 
 

Nummer 8 - jan. 2014 

Ik nodig eenieder van harte uit om 
onze nieuwe website te bezoeken 
op www.telecom-erfgoed.nl en 
regelmatig te kijken naar aan-
vullingen en nieuwe informatie. 
 

 
Al eerder heb ik aangegeven dat 
onze stichting volledig draait op 
vrijwilligers, maar ondanks dat 
hebben wij geld nodig om het 
erfgoed te verwerven, te beheren 
en te conserveren. De kosten voor 
huisvesting, opslag, website en 
algemene onkosten, blijven nu 
eenmaal doorgaan en zijn wij 
voor 100% aangewezen op 
sponsorgelden. Het is dan ook 
geweldig dat ik kan melden dat  
de Telecommunicatie Erfgoed 
Stichting een nieuwe sponsor 
heeft gevonden die ons structu- 
reel ondersteunt. Het is de firma 
Electronics & Telematics bv.  
(E&T); al ruim zestig jaar gespe-
cialiseerd in elektronica, indus-
triële automatisering, datacom-
municatie en telecommunicatie 
evenals duurzame energie. In het 
pand van E&T in Rijswijk heeft 
onze stichting vitrines opgebouwd 
waarin zowel nieuwe producten 
van E&T als telecommunicatie 
erfgoed stukken een perfecte 
symbiose vormen. Verderop in de 
nieuwsbrief leest u meer informa-
tie van onze nieuwe sponsor zelf. 
Het nieuwe jaar is goed begonnen 
en de vrijwilligers zijn alweer bezig 
aan nieuwe uitdagingen. We 
hebben er zin in. 
       Leo van der Lucht 
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In deze nieuwsbrief 

Een beetje geschiedenis…. 
 

“We hebben het over het 
einde van de oorlog en 
de toestand waarin het 
bedrijf in Antwerpen 
werd aan-getroffen.”  Zie 
pagina 5. 

Colofon: eindredactie 
Denny van Zanten-van Teylingen 

e-mail: communicatie@telecom-erfgoed.nl 
www.telecom-erfgoed.nl 

________________________________ 
 
 Wil je iets betekenen voor onze Stichting? 
 Stuur dan een e-mail aan: 
 secretariaat@telecom-erfgoed.nl 

”Alle goeie dingen bestaan in 
drieën: we hadden al een nieuwe 
conservator/secretaris, maar nu 
hebben ook een nieuwe sponsor 
én een nieuwe website”. 

         Leo van de Lucht 

”Van ’Oud naar Nieuw’ is óók  
een belangrijk thema voor alle 
beheerders van de (telecom) 
collecties, zeker voor de 
’bestuurders’ op dit terrein.”                   
Zie pagina 4. 
                           Rob Timmermans 

”Always improving” 
Electronics & Telematics biedt 
een volledige dienstverlening 
voor haar klanten, van ontwerp 
tot levering en de nazorg. 
Zie pagina 2. 

Martin Vlot 

”Onze Telecom Erfgoed 
Stichting prijst zich gelukkig 
met het bezit van een 7001-
huistelefooncentrale…”  
Zie pagina 3.  

Thomas Lof 
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Electronics & Telematics bv is 
specialist op het gebied van 
maatwerk-, ICT-, elektronica en 
duurzame energieoplossingen. 
E&T adviseert, ontwikkelt en 
draagt zorg voor de productie en 
distributie van deze oplossingen. 
Met uitgebreid technisch- en 
commercieel advies, maatwerk,  
80 internationale leveranciers en 
een uitgebreid advies werkt E&T 
elke dag samen met partners in 
de tele-, datacommunicatie, 
facilitaire- en elektronica 
industrie. De samenwerking 
levert high-tech en energie 
besparende oplossingen voor de 
betrokken partners op. 
 
E&T wenst altijd de situatie voor 
de klant te verbeteren en te 
optimaliseren. Daarom voert zij 
de slogan “Always improving”. 
E&T biedt een volledige dienst-
verlening voor haar klanten, van 
ontwerp tot levering en nazorg, 
in nauwe samenwerking met 
diverse internationale en 
wereldwijd toonaangevende 
bedrijven. Binnen E&T werken 
specialisten die de klant advies 
op maat kunnen geven, van 
ontwerpfase tot en met after 
sales service. Op deze manier 
kan de klant gebruik maken van 
snelle en directe leveringen, 
bestelgemak, krijgt antwoorden 
op zijn vragen en bespaard 
kosten door de juiste producten 
en totaaloplossingen die wij 
bieden.  

De relatie met de klant staat hoog 
in het vaandel. Betrouwbaarheid en 
technische innovaties bieden de 
klant de beste combinatie van prijs, 
kwaliteit en gemak. E&T heeft korte 
lijnen, waardoor zij snel voor de 
klant kunnen schakelen. Door de 
volledige service en het ontzorgen 
van klanten, worden er sterke 
relaties opgebouwd met zowel 
nationale als internationale klanten 
en zakenpartners die voor langere 
tijd standhouden.  
 
Om het telecommunicatie erfgoed 
in leven te houden is E&T sponsor 
geworden van de Telecommunicatie 
Erfgoed Stichting. O.a. door de 
financiële bijdrage die E&T levert 
aan de stichting blijft het telecom-
municatie erfgoed dat de afgelopen 
jaren is verzameld, behouden.  
 
E&T toont diverse telecommunicatie 
oplossingen in haar bedrijfspand in 
Rijswijk, geïntegreerd met produc-
ten van de Telecommunicatie 
Erfgoed Stichting. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Martin Vlot 
Directeur Electronics & Telematics 

Electronics & Telematics: 

nieuwe sponsor van de Telecommunicatie Erfgoed Stichting 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Rotary 7B: voor Banlieu en Bedrijven  

In de vorige nieuwsbrief schreven we al hoe 
Western Electric vanaf 1917 de oorspronkelijke 
volautomatische McBerty Rotary-telefooncentrale, 
die bij Bell Telephone Manufacturing in Antwerpen 
productierijp zou worden gemaakt, verder 
ontwikkelde tot het type 7A. In januari 1920 en de 
daarop volgende jaren komen half- en 
volautomatische netwerkcentrales van dat type in 
bedrijf op de 'Haagse' locaties Scheveningen, 
Marnix, Bezuidenhout en Centrum. 

Het Rotary-telefoniesysteem is dan al ruim 15 jaar 
oud. Tijd voor vernieuwing: enerzijds om nieuwe 
fijnmechanische technieken te kunnen toepassen, 
anderzijds om kostprijs en verkoopprijs te verlagen. 
Dit resulteert in een vergaand gerationaliseerd 
ontwerp met nieuwe horizontale volgschakelaars, 
100 lijns-zoekers en 300 lijns-kiezers. De 
frictiekoppelingen van zoekers en kiezers met de 
aandrijfas werden ingeruild voor 
tandwielkoppelingen. In 1923 is de nieuwe Rotary 
7A1 voor productie gereed… een van de eerste 
telefoonnetten die ermee wordt uitgerust is het 
ingenieursdistrict Haarlem van de Rijkstelefoon. 
Haarlem was toen vierde stedelijke agglomeratie 
qua grootte in Nederland… 

Het Franse zusterbedrijf LMT heeft inmiddels ook 
de nodige ervaring opgedaan met Rotary-centrales. 
In 1915 kwam in Angers al een McBerty Rotary 
centrale in dienst, in 1919 gevolgd door een 
centrale te Marseille. Daarmee wordt de nodige 
ervaring opgedaan en het is dan ook geen wonder 
dat pas ruim na de afloop van de eerste 
wereldoorlog, in 1925, een derde centrale -nu van 
het type 7A1 in Nantes in dienst komt. Voor Île de 
France, de grootstedelijke agglomeratie rond 
Parijs, bewandelt de Franse PTT een andere weg. 
Voor de dorpen wordt gekozen voor het systeem 
R(otatif)6, een versimpeld concept dat BTMC en 
LMT hebben uitgewerkt, en voor de grotere wijken - 
7A1-netwerkcentrales, waarvan de eerste in 1928 
in Carnot in dienst wordt gesteld.  

Maar waar R6 veel goedkoper is dan het hefdraai-
kiezersysteem van Siemens (uiteraard geen 
logische keuze in Frankrijk), is het Rotary 7A1-
systeem veel kostbaarder. Het antwoord op die 
budgettaire uitdaging komt binnen een jaar, in 
1927, tot stand in de vorm van de wijkcentrale 
Rotary 7B. De 'B' kunt u lezen als een volgletter na 
'A', maar ook als de afkorting van 'Banlieu'. 
Versimpeling is het sleutelwoord: voor kiezers èn 
voor zoekers wordt nu de 100 lijns-zoeker uit de 
7A1 gebruikt, maar de bekende registerbesturing 
blijft onverkort behouden, zodat een samenspel 
tussen netwerkcentrales en wijkcentrales 
probleemloos mogelijk is. De crisisperiode gooit 
roet in het eten: tussen 1929 en 1932 komen maar 
enkele centrales in Frankrijk in dienst, net als in 
Spanje, Roemenië en Hongarije.  

 

De 7B-techniek wordt ook toegepast voor 
bedrijfstelefooncentrales. Die zijn er in soorten en 
maten, voor kleine, middelgrote en grote bedrijven. 
Zo wordt al in 1926 een bedrijfstelefooncentrale 
van het type 7001 geïnstalleerd in het Rode Kruis 
Ziekenhuis in Den Haag. Overigens heeft ons 
Haagse Ingenieursbureau dan al meer dan 15 
kleinere 7000-centrales, samen goed voor 400 
lijnen, in dienst gesteld. Een heuse 7B-bedrijfs-
telefooncentrale gaat in 1936 in dienst bij de aan 
het Haagse Bezuidenhout gevestigde ministeries.  

Na de tweede 
wereldoorlog komt 
de grote doorbraak 
voor Rotary 7B als 
LMT nog meer 
wijkcentrales voor 
Parijs moet leveren. 
Dat is dan de 
geoptimaliseerde 
versie 7B1, die 
'slechts' 7000 
verschillende 
componenten telt 
tegen 15.000 in de 
vooroorlogse 7B.           
    
   Foto: 7001 huiscentrale; 
   pronkstuk van het erfgoed 
 
Deze centrales vinden hun weg ook naar grote 
steden in Spanje en Turkije. Uiteindelijk zullen 
meer dan een miljoen Parijzenaren tot 1966 bellen 
via een van de 480.000 aansluitingen op een 7A1-
centrale of via een van de 430.000 aansluitingen 
op een 7B-centrale.  
 

 

Een van de laatste 'wapenfeiten' van de 7B-techniek 
in Nederland is de bestelling - eind 1951 - en 
levering van een 7055-bedrijfstelefooncentrale voor 
maximaal 400 toestellen voor de Centrale Dienst 
In- en Uitvoer. 

De Telecom Erfgoed Stichting prijst zich gelukkig 
met het bezit van een 7001-huistelefooncentrale, 
die dankzij welwillende medewerking van het 
Houweling Telecommuseum uit Rotterdam, dat 
overigens een praktische collectie telefooncentrales 
en -toestellen bezit!             Thomas Lof - Auteur 
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 Van Oud naar Nieuw….  
 

Het nieuwe jaar 2016 is nog maar net 
begonnen; dus, allereerst aan alle lezers 
een inspirerend nieuw jaar toegewenst in 
goede gezondheid! Van ’Oud naar Nieuw’ 
was de afgelopen weken het credo. Ik 
moest daarbij ook denken aan de diverse 
telecommunicatie-erfgoedcollecties en 
hun gepassioneerde beheerders, die 
zorgen voor de overdracht van relevant 
erfgoed aan volgende generaties. Het is 
diezelfde passie die ons ook persoonlijk 
bindt, bijvoorbeeld binnen de sTEN 
deelnemersgroep. 
 

Van ’Oud naar Nieuw’ is óók een be-
langrijk thema voor alle beheerders van 
de (telecom) collecties, zeker voor de 
’bestuurders’ op dit terrein. Want velen 
verkeren in onzekere tijden, er is vaak 
sprake van ’donkere wolken aan de 
erfgoed hemel’. Het voortbestaan van 
collecties is niet altijd zeker gesteld, 
financiële middelen zijn vaak niet 
toereikend, het ontbreekt aan voldoende 
menskracht en adequate huisvesting is 
een voortdurende zorg. Wellicht samen te 
brengen onder de noemer; gebrek aan 
interesse? Het lijkt wel, alsof die interesse 
pas komt met de jaren! 
 

Het voelt als onze ’plicht’, om het erfgoed 
dat we beheren door deze moeilijke tijden 
te loodsen. Daarvoor is creativiteit en 
inventiviteit van levensbelang; daarbij is 
durf en inspiratie geboden. Hoe verleiden 
we stakeholders tot (financiële) 
bijdragen? Hoe ’ontsluiten’ we ons 
erfgoed en hoe maken we onze collecties 
aantrekkelijk voor het grotere publiek? 
Hoe overwinnen we huidige impasses? 
Hoe vernieuwen we ons zelf? Kortom… 
hoe komen we van ’Oud naar Nieuw’? 
 

In een eerdere bijdrage, gaf ik al de 
suggestie van een ’Museumhuis’. Maar  
er zijn ongetwijfeld veel meer ideeën om 
onze toekomst ’zeker te stellen’. We 
kunnen als erfgoedhoeders elkaar 
inspireren; van elkaar leren. Niet pro-
beren om ’het wiel uit te vinden’, niet 
allemaal individueel ploeteren… maar 
elkaar helpen. De sTEN als paraplu 
stichting is daarvoor het platform bij 
uitstek. De deelnemers die elkaar daar 
regelmatig treffen, brengen zoveel 
denkkracht in, zoveel ervaringen mee,  
dat we gezamenlijk tot oplossingen 
kunnen komen. Immers… samen staan 
we sterker en zijn we slimmer, ook op dit 
gebied. Ik wens u allen een creatief en 
inspirerend erfgoed jaar toe! 
 

Rob Timmermans - voorzitter sTEN 
www.telecomerfgoed.nl 

Hoe het allemaal begon (3) 
 

Eene eenvoudige wek-inrichting voor de telephoon van 
Graham Bell. 

 
 
Terwijl nog steeds pogingen in het werk 
gesteld worden tot het verkrijgen van 
een wekker voor den telephoon, die in 
werking gebracht wordt, zonder gebruik 
te maken van den stroom eener 
galvanische batterij, welke van het eene 
station naar het andere loopt, schijnt de 
volgende inrichting tamelijk eenvoudig 
te zijn.  
Men brenge op elk station' in de  
draadgeleiding een toestel aan, die den 
vorm heeft van een electro-magneet, wiens hoef echter een 
permanente magneet is, die gemakkelijk buiten of binnen de 
draadwindingen kan gebracht worden. Op enigen afstand van 
den permanenten magneet zij eene magneetnaald in een klos 
vrij opgehangen of ondersteund ; de windingen van dezen klos 
zijn, even als die van den hoef, in de draadgeleiding van de 
telephoon geschakeld.  
 
Trekt men' nu zoo snel mogelijk den hoef uit zijne windingen of 
omgekeerd, of ook steekt men hem zoo snel mogelijk den hoef 
uit zijne windingen of omgekeerd, of ook steekt men hem zoo 
snel mogelijk daar binnen, dan ontstaat in beide gevallen een 
inductiestroom, wiens sterkte hoofdzakelijk af hangt van, de 
snelheid dier beweging, de sterkte van den hoef en het aantal 
windingen van den draad. Deze stroom moet nu op beide 
stations de magneetnaald doen afwijken. Ware de beweging 
der naald sterk genoeg, dan zou zij, door tegen een klokje te 
slaan, onmiddellijk geluid kunnen voortbrengen. Dit is evenwel 
bij eenigszins grooten afstand wat veel gevorderd. De 
beweging der naald kan echter worden medegedeeld aan een 
koperen naaldje, dat op gemakkelijk in te richten wijze den 
stroom sluit, b. v. van één element van Leclanché.   
 
Door dezen stroom kan dan een eenvoudige wekker in werking 
gebracht worden. Voor kleinere afstanden, b. v. in fabrieken, 
zou men, in plaats van een dubbelen klos met hoefvormigen 
magneet te gebruiken, wellicht met een enkelen klos kunnen. 
volstaan. Deze behoort dan zóó ingeschakeld te worden, dat 
men, alvorens te gaan spreken, de telephoon zelve 
'gemakkelijk snel daarbinnen kan brengen of er uit kan halen.  
Deze inductiestroom is sterk genoeg om eene patroon, die aan 
de uiteinden van een langen geleiddraad is ingeschakeld, te 
doen ontploffen en zou dus ook onmiddellijk een wekker in 
werking kunnen brengen.  
  

Een beetje geschiedenis….  

Van de redactie: opnieuw een beschrijving uit de eerste 
dagen van de telefoon; de tekst uit een publicatie van  
A. van Hennekeler is zoveel mogelijk in originele staat 
overgenomen en we schrijven 18 december 1877 te 
Amsterdam. 
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 Een beetje geschiedenis….  

In de voorgaande afleveringen 
van deze serie over ‘BTMC in 
de Eerste Wereldoorlog’ hebben 
we kunnen lezen over de Duitse 
opmars in België, de bezetting  
van Antwerpen, de nood-
zakelijke sluiting van het 
bedrijf,  de oorlogservaringen 
van de Amerikaanse 
bewindvoerders Clayton en 
Whipple en de door BTMC-
collega’s in Parijs uitgegeven 
‘Bulletin de Guerre’, nu zo’n 
honderd jaar geleden. 
 
Daarnaast hebben we ook kunnen 
lezen over de gevolgen van de 
oorlog voor het Nederlandse filiaal 
van BTMC, dat sinds 1911  
in Den Haag gevestigd was, en 
over de gevolgen van de oorlogs-
handelingen voor Den Haag en 
Scheveningen. 
 
Deze aflevering gaat over het einde 
van de oorlog en de chaotische 
toestand waarin het bedrijf in 
Antwerpen door de terugkerende 
medewerkers werd aangetroffen. 
 
Nachrichtenwerkstatt 
 
In de loop van de oorlogsjaren had 
de Duitse bezetter een deel van z’n 
soldaten in de leeggehaalde 
bedrijfsruimten van BTMC 
ingekwartierd. De kantoorruimten 
werden daarbij gebruikt als 
slaapvertrekken voor officieren en 
manschappen. 
 
Daarnaast was in de laatste 
maanden van de oorlog een deel 
van de BTMC fabrieksruimte inge-
richt als ‘Nachrichtenwerkstatt’.  
 
Deze werkplaats werd gebruikt 
voor de reparatie van veldtelefoons 
en andere communicatie-
apparatuur van de Duitse 
verbindingsdienst. 
 

 
Foto: de kantoorruimten van BTMC werden 
door de bezetter gebruikt als 
slaapvertrekken. 
 
 
 
Bij hun overhaaste vertrek, na de 
wapenstilstand van 11 november 
1918, lieten de Duitsers veel van  
het door hen aangevoerde materiaal 
achter. Machines, gereedschap, al 
dan niet gerepareerde apparatuur, 
kabel, batterijen e.d. een deel al in 
kisten verpakt voor verzending naar 
het thuisfront (foto boven). 
 
 
 

 
 
Foto: in veel ruimten heerste een 
chaotische toestand. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste inspectie na wapen-
stilstand op 11 november 1918 
 
Op 22 November kreeg John 
Christoffel, Commercieel Directeur 
van BTMC en door de 
oorlogsomstandigheden tijdelijk 
aangesteld als hoofd van het 
Haagse bijkantoor, toestemming 
om de gebouwen in Antwerpen als 
eerste te bezoeken. 

 
Hij stelde vast dat een belangrijk 
deel van het machinepark was 
verdwenen evenals alle materialen, 
grondstoffen e.d. Voor het overige 
heerste in veel ruimten een 
chaotische toestand door 
rondslingerende documenten en 
opeenstapelingen van al dan niet 
vernield meubilair en andere 
inboedel. De gebouwen zelf waren 
in redelijke conditie en de 
elektrisch installatie leek intact. 

 
De door de Western Electric 
bewindvoerders Clayton en 
Whipple onder de vloer verborgen 
metalen kisten met documenten, 
edelmetalen en waardevol 
gereedschap (zie Nieuwsbrief  
nr. 11 - dec. 2014) werden met 
behulp van de speciaal 
gemarkeerde plattegrond compleet 
en ongeschonden teruggevonden. 
 
 
De aflevering in de volgende 
nieuwsbrief gaat over de 
wederopbouw van het productie-
apparaat, de terugkeer van het 
personeel, het weer tot leven 
komen van de organisatie en het 
herwinnen van de marktpositie als 
één van de leidende telecom-
producenten in Europa. 
 
 
 
 
 

Hans Kooy 

Het einde van de oorlog en de chaos in Antwerpen 
 

BTMC in de Eerste Wereldoorlog 


