stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland

Samen onder één paraplu

Nieuwsbrief nr. 2
sTEN vrienden. Hier ligt voor u onze tweede
Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief staan we stil bij de
ontwikkelingen binnen en buiten de sTEN.

oktober 2013

Remco is binnen de stichting sTN secretaris en
penningmeester en verzorgt de ICT en het website beheer.
De Rotterdamse collectie van Robert Wessels bestaat uit
een groot aantal telefooncentrales en lijnkiezersystemen.
Robert heeft de afgelopen twintig jaar voornamelijk oude
telefooncentrales en randapparatuur verzameld. Ook is hij
in het bezit van vele gereedschappen en meetapparatuur
die zoveel mogelijk werkend te zien is.
Voor de oudere telefooncentrales werkt hij nog met de
originele DOS software en SPC programma’s.
Ook ontwikkelt Robert besturingen en
signaleringssystemen die niet bewaard zijn gebleven en
hierdoor op een modernere manier moeten worden
gebouwd met o.a. PLC besturing.
Robert is voorzitter van de stichting en coördineert het
collectiebeheer. Bovendien ondersteunt hij Remco bij de
ICT.

Van de voorzitter......
De eerste uitbreiding van de sTEN !
Beste lezers / erfgoed geïnteresseerden,
Onlangs hebben we binnen de sTEN een nieuwe
deelnemer mogen verwelkomen. Het gaat om de
Stichting Telefoniemuseum Nederland, kortweg de
sTN.
Op 15 april 2013 hebben Remco Enthoven en Robert
Wessels deze stichting opgericht.
Het doel van de stichting sTN is:
 het opbouwen, beheren, onderhouden en
behouden van telecommunicatie erfgoed in
Nederland aangevuld met wereldwijde objecten.
 het ondersteunen van de Nederlandse
verzamelaars in de ruimste zin des woord.
 het ontwikkelen van lesmaterialen t.b.v.
educatie.
De Stichting Telefoniemuseum Nederland bestaat feitelijk
uit twee collecties, die zich bevinden in Nijkerk en
Rotterdam.
De collectie van Remco Enthoven in Nijkerk omvat een
groot aantal telefoontoestellen afkomstig van over de
gehele wereld. Remco verzamelt al bijna vijftien jaar
telefoontoestellen. Door zijn grote kennis hiervan en door
zijn lidmaatschappen van de grote verzamelaars groepen,
is hij uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van
telefoontoestellen.

Eens waren kostentellers in elk studentenhuis aanwezig.
Dit is echter een bijzonder model, de tellerstand kan ook
in braille worden afgelezen.
“De stichting Telefoniemuseum Nederland hoopt in de
toekomst een ruimte te vinden waar de totale collectie
tentoongesteld kan worden, zodat heel Nederland kan
kennismaken met telecommunicatie in het algemeen”,
aldus het tweetal. Voor verdere gegevens, zie de sTN
website www.telefoniemuseum.nl

Een Western electric
candlestick telefoon.
Het candelstick model
telefoon was gedurende
tientallenjaren tot circa
1930 in gebruik.

We heten Remco en Robert van harte welkom binnen de
sTEN gelederen en waarderen hun inbreng in de
landelijke stichting !

Remco is ook lid van het
bestuur van TCI
(Telecom Collectors
International) waar hij
webmaster is van de
digitale bibliotheek.

Rob Timmermans
Voorzitter stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland
E: bestuur@telecomerfgoed.nl
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Wie weet hier iets van?
Soms is in de verzameling een object terecht gekomen
waarvan de conservator niet kan achterhalen wat het nu
precies is. Misschien weet u het?
Deze keer gaat de vraag over een meetapparaatje waarvan
het niet duidelijk is waarvoor het dient.

Actueel
Arthur Bauer organiseert in zijn museum een thema
tentoonstelling onder de titel "Secret Communications" of
wel "Geheime Communicatie".
Daarbij zullen heel bijzondere zaken worden getoond
waaronder bijvoorbeeld een 4-walsen Enigma met
werkende printer. Ook een groot aantal crypto-zaken uit
de periode 1921-1975 van verschillende Russische en
Amerikaanse makelij zijn te zien. Spy-sets die in
Nederland werden gebruikt ontbreken zeker niet.
Het wordt een bijzondere tentoonstelling waarin de
meerderheid van de stukken nog nooit in Nederland zijn
vertoond.

Merk en typenummer
staan er niet op. Bij de
5 stekkerbussen onder
de wijzerplaat staan de
cijfers 1 tot 5.

Aan de achterzijde staan
ook nog wat
aanduidingen, zoals op
de foto hiernaast is te
zien.
Weet u iets over dit apparaatje?
Stuur dan een mailtje naar:
nieuwsbrief@telecomerfgoed.nl

Focus op....
In deze rubriek besteden we
aandacht aan het werk van
sTEN deelnemers.
Deze keer is dit de:
Enigma type K
Telecommunicatie Erfgoed Stichting
of kortweg TELES

U kunt deze unieke verzameling geheime apparaten zien
op de zaterdagen 16-23 en 30 november van 10:00 tot
17:00 uur.
Ook is op elke zaterdag rond 15:00 uur een interessante
lezing te volgen.
De toegang is zoals gebruikelijk gratis!
U bent van harte welkom in de

Uitgebreide informatie over Teles vindt u op pagina 3 van
deze Nieuwsbrief.

Nieuwsbrief stichting Telecommunicatie
Erfgoed Nederland

Kloosterstraat 23-25 te Duivendrecht.

Samenstelling Rein Simonse
Foto’s Frans Driesens en Rein Simonse
Wilt u reageren?
Mail naar nieuwsbrief@telecomerfgoed.nl

Meer informatie op de website:
www.cdvandt.org/secret-comms.htm

Website: www.telecomerfgoed.nl
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In een periode van ruim 11 jaar is de collectie met
interessante apparatuur en producten flink uitgebreid.
Aanvankelijk bestond die collectie alleen uit producten en
documentatie van de Nederlandse Alcatel-Lucent
organisatie maar in de afgelopen jaren is deze collectie
flink uitgebreid met nagenoeg het totale erfgoed van
Alcatel-Lucent Bell welke teruggaat tot de oorsprong van
het bedrijf.

de ‘Telecommunicatie Erfgoed Stichting’
De naam zegt het in feite al; we hebben het
hier over een stichting die zich bezighoudt
met het erfgoed uit de telecommunicatie
industrie en dus met geschiedschrijving.
Sinds 2002 wordt het industriële en unieke
erfgoed van het telecommunicatie bedrijf Alcatel-Lucent
Nederland door deze stichting verzameld, beheerd en
geconserveerd.
Aanvankelijk is de
stichting, kortweg TELES
genoemd, gestart met 3
vrijwilligers maar is
inmiddels uitgegroeid tot
11 enthousiaste
medewerkers die allen op
de een of andere wijze
betrokken zijn, of zijn
geweest, bij de
ontwikkeling van
telecommunicatie; van
vaste telefonie tot
draadloze telefonie en van
mobiele communicatie tot
internet.

In de centrale hal van het hoofdkantoor van Alcatel-Lucent
in Hoofddorp heeft TELES een permanente expositie
ingericht met een deel van de producten uit de collectie.

Foto: een deel van de presentatie bij Alcatel-Lucent Hoofddorp

Ook in het hoofdkantoor
van Alcatel-Lucent in
Antwerpen is een mooie
semipermanente
tentoonstelling ingericht
die tevens wordt ingezet
voor bijzondere
evenementen die
worden georganiseerd
voor hedendaagse
klanten van AlcatelLucent.

Foto: handcentraalpost
van een telefooncentrale

Reeds vanaf het begin van de oprichting zijn de
vrijwilligers actief met het aanleggen van een uitgebreide
bibliotheek met relevante technische,
technisch/commerciële en commerciële documentatie van
apparatuur, producten en diensten van Alcatel-Lucent en
hun (rechts)voorgangers.
Maar ook is er aandacht voor het verzamelen van
programmatuur en applicaties, (rand)apparatuur en
producten die, gezien hun aard een wezenlijke rol hebben
gespeeld in de ontwikkeling van de telecommunicatie in
het algemeen en de AlcatelLucent bedrijven in het
bijzonder

Foto: en een deel van de
presentatie in Antwerpen

Als u meer wilt weten over het erfgoed van AlcatelLucent, bezoekt u dan eens onze website
www.telecom-erfgoedstichting.nl

In 2006 bereikte de
Telecommunicatie
Erfgoed Stichting een
belangrijke mijlpaal
met het uitgeven van
een uniek boek getiteld:
“125 Jaar bellen met
Bell”. Dit prachtig
geïllustreerde boek is
het resultaat van drie
jaar speuren naar de geschiedenis van de Nederlandsche
Standard Electric Mij en haar voorgangers zoals de
Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij en
opvolgers zoals Alcatel Telecom Nederland. Maar daar is
het niet bij gebleven; nog steeds ontdekken de
vrijwilligers historische wetenswaardigheden.

U vindt daar tevens een overzicht van alle relevante
wetenswaardigheden over de “Geschiedenis van AlcatelLucent in Nederland.”
Op onze website vindt u bovendien
onze nieuwsbrief die u desgewenst
kunt downloaden of rechtstreeks
toegezonden kunt krijgen, als u zich
per e-mail aanmeldt bij:
info@telecom-erfgoedstichting.nl
Leo van der Lucht
Voorzitter Telecommunicatie Erfgoed Stichting
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