
 

 

     

 NIEUWSBRIEF 
Telecommunicatie Erfgoed Stichting 

Van de voorzitter 
Als ik vroeger iets kocht wilde men 
meteen weten of ik er, als klant, 
tevreden mee was. Het pretpark 
bijvoorbeeld dat ik als kind bezocht, 
vroeg ook of ik het leuk had gehad; 
en in het museum werd er gelijk 
gevraagd of ik de collectie interes-
sant had gevonden. Maar dat alles 
was vroeger! Want nu wil men niet 
weten of ik het interessant vind, of 
ik tevreden en of dat het leuk is 
geweest. Nee de vraag is nu of ik 
een 'optimale beleving' heb gehad. 
Beleving is een woord dat we steeds 
meer, te pas en te onpas, tegen-
komen. Bedrijven en mensen in de 
marketing omarmen dit woord in 
hun strijd om de gunst van de klant, 
maar ook om de verkoopcijfers 
omhoog te stuwen. De klant wil 
méér dan alleen een product; hij  
wil een belevenis en daarvoor is hij 
zelfs bereid te betalen. Het gaat om 
een beleving die men overal kan 
ervaren; in winkels, op websites, in 
wachtruimtes en ook in musea.  
 
De reden dat ik over dit onderwerp 
mijn column hieraan wijd is dat ook 
TELES ongemerkt al langere tijd 
bezig is om een meerwaarde te 
creëren voor haar erfgoed. Nooit is 
het de bedoeling geweest om alleen 
ons erfgoed te verzamelen, er een 
sticker op te plakken en dan in een 
depot op te bergen. Het doel was en 
is nog altijd om het betreffende 
stukje erfgoed zoals een object, 
document of foto, te ontsluiten en 
zodanig in een context te plaatsten 
dat de achtergrond ervan duide-
lijker wordt. In onze vorige nieuws-
brief (17) heeft onze conservator 
Danny van der Steen hier een goed 
voorbeeld van gegeven over een 
telefoontoestel type SSB2838E. 
Daarbij wordt niet alleen het 
product omschreven, maar ook de 
context zoals documentatie, 
verpakking, schema en toepassing. 
Ook musea gaan er steeds meer toe 
over om thematisch en ook  
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interactief hun verzamelingen op 
te bouwen, eventueel met een 
wisselende (deel)collectie om de 
bezoeker meer een 'optimale 
beleving' te geven. Maar ook om  
het verleden en het heden aan 
elkaar te (ver)binden. Als voor-
beeld noem ik het Museon in  
Den Haag en Naturalis in Leiden.  
Mijns inziens kan het ook een 
beetje doorslaan, zoals ik laatst 
een mededeling kreeg over een 
VVV kantoor dat omgebouwd werd 
tot 'inspiratiepunt of belevings-
punt': de balie verdwijnt, schermen 
doen hun intrede en het personeel 
wordt omgeschoold tot 'inspiratie-
medewerker'. En let op: behalve 
musea hebben nu ook bedrijven  
dit 'belevingspunt' verder ontdekt. 
Behalve de standaard brochures 
]of een scherm dat aangeeft welke 
producten en diensten er worden 
geleverd, zien we ook fysieke 
producten uit het verleden die een 
relatie hadden en hebben met het 
bedrijf en hoe de ontwikkeling in 
een goede context kan worden 
geplaatst. Oude zetmachines in 
een hypermoderne drukkerij of 
]een paar oude auto’s in een 
garage of showroom maar ook 
tandheelkundige protheses die 
door de jaren heen zijn vervaar-
digd, sieren de wachtkamers van 
moderne klinieken. En natuurlijk 
blijven wij niet achter; want TELES 
heeft een aantal vitrines geplaatst 
bij bedrijven waar, op een unieke 
manier, ons erfgoed wordt ge-
combineerd met het huidige 
assortiment van het bedrijf; altijd 
in een zodanige context dat er een 
beleving wordt ervaren door zowel 
bezoekers als medewerkers. U 
begrijpt het: onze stichting wil 
]zich blijven inspannen om het 
telecommunicatie erfgoed in het 
juiste perspectief een beleving te 
laten zijn voor de toekomst. 
 

                                 Leo van der Lucht 
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Wil jij ook iets betekenen voor onze 
Stichting? Stuur dan een e-mail aan: 
secretariaat@telecom-erfgoed.nl 

”Bedrijven laten hun klant het 
product 'beleven'. Ook onze 
stichting spant zich in om het 
telecom-erfgoed in een juist 
perspectief een beleving te 
laten zijn voor de toekomst.”  
   Leo van der Lucht  

”In de serie bijdragen over  
de roemruchte elektromecha-
nische telefooncentrales is de 
letter E nu aan de beurt”. U 
leest er veel meer over op 
pagina 4.  
            Thomas Lof 

”Onze collectie bezit een 
schoolschrift uit 1920-1921 
met daarin een hand-
geschreven specificatie van 
een telefoontoestel voor de 
Gemeente Den Haag.” pag.2 
               Danny van der Steen 

Redactie: in onze rubriek  
'Hoe het begon' leest u hoe 
er destijds gedacht werd 
over de uitvinding van de 
telefoon. U gelooft het 
niet…! 
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Fysieke objecten en het  
belang van de documentatie 

Opnieuw besteden wij aandacht aan objecten 
in onze collectie en de daaraan gerelateerde 
documenten. 
 
Op afbeelding 1 ziet u het BTMC-toestel 2639 
afgebeeld. Daarop zijn een metalen ring, een 
zwart mondstuk en rechte hoorn te zien. Ten 
behoeve van de gemeente Den Haag is in 1921 
een aangepaste versie, een ′sample′ (studie-
model), gemaakt mogelijk als proef. In die tijd 
werden de specificaties van ′samples′ door een 
BTMC-medewerker met de hand en in het Engels 
opgeschreven in een schoolschrift. Onze stichting 
bezit zo’n schoolschrift uit 1920-1921. Onder 
′sample 48′ (zie afbeelding 2) staan de specifi-
caties voor het ‘Haagsche′ toestel beschreven. 
Onze stichting bezit model 2639D (zie afbeelding 
3). De specificaties genoemd bij ′sample 48′ zijn 
o.a. een zwarte ring, een hygiënisch mondstuk 
(metaal) en een gebogen hoorn en deze zijn ook 
te zien op afbeelding 3. Mogelijk is ons toestel 
′sample 48′ of zijn van ′sample 48 ′later produc-
tie-exemplaren gemaakt en is het er daar een van. 
Deze combinatie van toestel en documentatie 
geeft een meerwaarde aan onze collectie. Zie ook 
in de tekst dat er sprake is van een Ericsson-
schema.                Danny van der Steen 

 
Afbeelding 1 

 
Afbeelding 2 
 

 
Afbeelding 3 

 
VOX 1300/2200 

De VOX 1300 en de VOX 2200 zijn beide bedrijfscentrales of wel PABX’en 
(Private Automated Branch Exchange) voor kleine bedrijven. De apparaten 
zijn van buiten hetzelfde, ze zitten in dezelfde behuizing: het enige verschil 
is dat de VOX 2220 een wat grotere capaciteit heeft dan zijn kleine 
broertje de VOX 1300. De Vox 1300 beschikt over maximaal 6 toestellen 
en 2 PTT-lijnen. Met een uitbreidingsprint kan de Vox 1300 geschikt 
worden gemaakt voor 9 toestellen en 3 PTT-lijnen en heet dan VOX 2200. 
Beide VOX-en zijn gemaakt voor kleine bedrijven en hebben zoveel 
gebruiksmogelijkheden dat er bijvoorbeeld niet eens een telefoniste nodig 
is voor het behandelen van binnenkomende telefoontjes. Over dit soort 
gebruiksmogelijkheden is lang en goed nagedacht. Bij de ontwikkeling van  
de VOX 1300 en de VOX 2200 heeft PTT al haar ervaringen met een groot 
aantal (kleine) bedrijven op tafel gelegd.  

Notabene: tot eind jaren ‘80 was het in Nederland verboden eigenmachtig 
apparatuur aan te sluiten op het openbare telefoonnetwerk. Alle apparatuur 
werd gehuurd van en aangelegd door PTT.  

Ter toelichting: in de erfgoed 
collectie van onze stichting 
bevindt zich ook een Vox 
1300/2200: een kleine 
bedrijfscentrale.   
 
Uiteraard is de centrale niet 
meer in bedrijf. Ik verwacht 
dat hij, na het aansluiten van 
230V-netspanning  'PTT-net 
lijnen en standaard telefoon-
toestellen', het gewoon doet. 
 
En in het kader van de  
‘beleving’ is niets zo leuk als 
iets ouds het ook écht doet 
en écht werkt. Rechts leest u 
meer over die kleine bedrijfs-
centrale uit 1985/1986. 
 
            Jaap Hoefsloot 
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Een beetje geschiedenis….  

Quote:  
Advies van technische Commissie vernietigend:  

Telefoon waardeloze uitvinding! 
 
Wie zich verdiept in de geschiedenis van 
uitvinders en uitvindingen komt tot de 
konklusie, dat zowel knappe uitvinders als 
technische kommissie zich wel eens hebben 
vergist. Thomas Alva Edison, uitvinder van o.a. 
de gloeilamp en de fonograaf,  had in totaal 1093 oktrooien op zijn naam 
staan, waarmee hij ver boven alle andere uitvinders uittorent. Maar 
diezelfde meneer Edison, die geëerd en zelfs bezongen wordt als één van 
de grootste uitvinders alle tijden, schreef in 1903 een boek, met daarin 
alle redenen, waarom het vliegtuig nooit zou kunnen vliegen…. Maar nog 
voordat hij de hand kon leggen aan het laatste hoofdstuk van het boek, 
bewezen de gebroeders Wright met hun vliegtuigje, dat een vergissing 
menselijk is… Het ‘fraaiste’ voorbeeld van een ondeugdelijke toekomst-
voorspelling, is wel het rapport dat in 1877 door een kommissie werd 
uitgebracht over de mogelijkheden van een nieuwe uitvinding: de 
telefoon. Het zou boven het bed van iedereen moeten hangen; die nieuwe 
projecten op hun toekomstwaarde moet beoordelen.  Uit het uitvoerige 
rapport volgen hier de voornaamste argumenten. 
 
“Rapport van de technische commissie over de ‘telefoon’ als 
investeringsobject. 
1. De uitvinder, de heer A.G. Bell heeft het apparaat de naam ‘telefoon’ 

meegegeven. Hij voorspelt het een grote toekomst als middel tot 
communicatie van persoon tot persoon. En dit over grote afstanden 
en toch via de stem. Hij meent dat het apparaat eens in elk woonhuis 
en elk kantoor zal worden geïnstalleerd.   

2. Wij tekenen  hierbij aan dat de heer Bell van beroep spraakleraar is, 
en met name betrokken bij het doofstommenonderwijs. Hij schijnt 
geen directe ervaring te hebben opgedaan met één of andere 
elektrische of niet-elektrisch vorm van communicatie. 

3. Het voorstel van de heer Bell om zijn apparaten te installeren in elk 
huis en elk kantoor (en dat is de enige manier waarop men wat aan 
de vinding zou hebben) is illusoir, gezien de enorme kosten van het 
aanbrengen van de benodigde draden en kabels. Alleen al de 
centrales zouden een onmogelijke investering vergen aan grond en 
gebouwen, om nog te zwijgen van de elektrische installaties. 

4. De heer Bell verwacht dat het publiek zijn vinding zal kunnen 
gebruiken zonder tussenkomst van geoefende telefonistes. Elke 
deskundige op het gebied van de telegrafie zal hier onmiddellijk de 
onmogelijkheid van inzien. In elk huis waar kinderen zijn zouden de 
toestellen worden beschadigd en zouden ze met ongeoorloofde 
oogmerken worden gebruikt. Bovendien zou bij het aanvragen van 
een gesprek de abonnee een nummer aan de telefoniste moeten 
doorgeven. Geen enkel lid van onze commissie zou graag in de 
schoenen staan van een telefonist, die onherroepelijk te maken krijgt 
met ongeletterde lieden, die onverstaanbaar spreken, dan wel 
slaperig of dronken zijn. 

5. Het toestel van de heer Bell berust uitsluitend op de stem en die kan 
niet worden vastgelegd, als bij een telegram, zodat er geen kopie 
ontstaat van wat er gezegd of overeengekomen is. Wij laten het aan 
uw oordeel over of er één zakenman te vinden is, die via een 
dergelijke communicatiemiddel zaken zou willen doen. 

6.  De heer Bell verwacht dat de abonnees zullen betalen voor de 
installatie van een toestel in hun woning, en bovendien nog voor elk 
gevoerd gesprek, plus een maandelijks minimum ook als er geen 
gesprekken zijn gevoerd. Wij achten het onwaarschijnlijk dat een 
groot aantal mensen op dergelijke voorwaarden zou ingaan. 

7. Dit alles overwegend meent deze commissie ongunstig te moeten 
adviseren ten aanzien van elke vorm van investering in de plannen 
van de heer Bell. Wij twijfelen er niet aan dat zijn toestel onder 
bepaalde omstandigheden diensten kan bewijzen, bijvoorbeeld als 
communicatiemiddel tussen de brug en de machinekamer van een 
schip. Van een ontwikkeling op een schip zoals de heer Bell voor 
ogen staat, kan evenwel geen sprake zijn….” Unquote: 

Hoe het allemaal begon (6) 
 
                                                ►►►►     
 

Van de redactie: in onze rubriek 
‘Hoe het begon” kijken we terug 
naar de eerste dagen van de 
telefonie. Dit keer troffen wij in onze 
archieven een wedstrijdkrant aan die 
in 1981 speciaal is uitgeschreven 
door ITT-NSEM voor de ‘wedstrijd 
Telefoon 2000’. Naast vele andere 
leuke artikelen in diezelfde krant 
over de telefoon van weleer, lezen 
we nevenstaand  artikel uit 1877.  
Het artikel gaat over een advies van 
een technische Commissie. In het 
licht van de huidige telecom-
municatieontwikkelingen, geloof je 
gewoon niet wat je leest.  
 

   
 

  Foto boven: openingspagina van  de  
  wedstrijdkrant. 
 

 
Foto: zomaar een andere pagina uit diezelfde 
wedstrijdkrant. 

 
Foto: model van de 
eerste telefoon 
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 In de bijdrage over Rotary-centrales in de vorige Nieuwsbrief 
schreven wij over de component- en productietechnische 
verfijningen die de 7A-Rotary-centrales tussen 1917 en 1933 
ondergingen. Ook verhaalden wij hoe in 1939 BTMC tot het 
besluit kwam dat het tijd werd voor een fundamentele 
herziening van de Rotary agglomeratiecentrale. Er zou een 
nieuw type kiezer/zoeker moeten komen èn voor de besturing 
zou men op elektronische componenten willen vertrouwen. 
De tweede wereldoorlog leek aanvankelijke roet in het eten te 
gooien, maar moedermaatschappij ISEC besloot desondanks 
de ontwikkeling voort te zetten.   
 
In 1941 is de ontwikkeling zo ver voortgeschreden dat 
BTMC octrooi kan aanvragen op de ontwikkelde 
besturingstechniek. "Den Haag" volgt de ontwikkelingen 
bij BTMC - onder leiding van de Nederlandse ingenieur 
Jakob Kruithof - op de voet. Zowel het Haagse 
gemeentelijk telefoonbedrijf als de Nederlandse PTT zijn 
geïnteresseerd in de nieuwe Rotary-versie. Op aandringen 
van de Haagse gemeentelijke telefoondienst combineert 
BTMC daarom de nieuw ontwikkelde besturingstechniek 
met de bestaande 100 lijnszoeker die ook als kiezer 
dienst zal doen.  
 
Keerlaagcellen en koudkathodebuizen 
Hoewel de nieuwe centrale gebaseerd blijft op het 
beproefde concept van motorisch aangedreven zoeker- en 
kiezerkolommen, vervangen elektronische componenten 
op grote schaal de relais' in registers en andere 
stuurschakelingen. Ontladingbuizen met koude kathode 
en keerlaagcellen vormen het hart van het nieuwe 
register. Koudkathodebuizen zijn energiezuinig en 
schakelen zeer snel in en uit. Zo werken registers sneller 
dan voorheen zodat de verbinding tussen een oproeper 
en een opgeroepene, aangesloten op dezelfde centrale, 
veel sneller tot stand wordt gebracht. De snelheidswinst 
bedraagt - afhankelijk van de omvang van de centrale 33 
tot 60%. 
 

 
Foto: lijnstop van een 7E centrale om een ′klasse’ aan 
een telefoonlijn te kunnen bouwen 

Nieuw is ook dat de lijn- en scheidingrelais' worden 
vervangen door uitneembare stoppen waarin combinaties 
van keerlaagcellen en weerstanden zijn opgenomen om 
zo bijzondere kenmerken ('klassen') aan een abonneelijn 
te kunnen toekennen. De nieuwe 7E-centrales zijn - net 
als hun voorgangers - echte agglomeratiecentrales. 
Uiteraard worden voor de signalering tussen die centrales 
onderling ook nieuwe technieken toegepast. 

Die signalering is nu gebaseerd op zogenaamde multi-
frequentcodering, waarmee oproeperidentificatie 
mogelijk is. Dat blijkt handig bij het  naspeuren van loze 
oproepen (hoorn van de haak), kwaadwillige oproepen, of 
om een centralist het telefoonnummer van de oproeper 
te tonen als die een niet-automatisch afgewikkeld 
interlokaal of internationaal gesprek wil voeren, of om 
dat nummer op het gesprekkenbriefje te stempelen. 
BTMC is met de nieuwe techniek zijn tijd ver vooruit, 
althans voor de meeste PTT-administraties. De nieuwe 
semi-elektronische centrales vinden vanaf 1951 
overwegend hun weg naar Nederland: ongeveer een half 
miljoen lijnen, verspreid over meer dan honderd 
nummer-centrales en 30.000 lijnen op verkeerscentrales. 
De 'wereldmarkt' blijft beperkt tot twaalf verkeers-
centrales in Zwitserland, nummer-centrales in enkele 
Oost-Europese en Zuid-Amerikaanse landen, waarbij de 
PTT in Peru veruit de grootste afnemer is.  
 
Behalve voor het afwikkelen van telefoonverkeer ziet ook 
de Telegraafdienst van PTT brood in de 7E-centrale. Die 
Telegraafdienst bestelt in 1948 al enkele moeder-
centrales voor het automatisch afwikkelen van telex-
verkeer. In elk telefoondistrict in Nederland staat een 
satellietcentrale die op een van de moedercentrales is 
aangesloten.  
 
Hoe goed de telegraafcentrales bevallen mag wel blijken 
uit het feit dat PTT in 1981 besluit zelf 12.000 
koudkathodebuizen te vervangen. Op het voetje van een 
koudkathodebuis wordt een printplaatje gemonteerd met 
een flipflop-transistorschakeling.  

________________________________________ 

 
Foto: eenvoudig in een rek te hangen modules, zijn een 
kenmerk van de nieuwe constructietechniek die voor Rotary 
7E is toegepast. In deze modules zijn de koudkathodebuizen 
te herkennen. 
______________________________________________ 

Die vervanging levert de Telegraafdienst een besparing 
op van twee miljoen gulden… na aftrek van 100.000 
gulden voor de ideeënbusinzender.  

Op zich was toepassing van de transistor in een 7E-
centrale niet nieuw. Al vanaf 1959 biedt BTMC versies 
van 7E-centrales aan waarin sommige koud-
kathodebuizen en keerlaagcellen zijn vervangen door de 
inmiddels bedrijfszekere germaniumtransistoren en  
-dioden. 

In de volgende aflevering gaan we in op de verdere 
transistorisering van de 7E-centrale. 
          
       Thomas Lof - Auteur 

Rotary 7E: Elektronica doet zijn intrede in de registers 


