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

Van de voorzitter......
Uitwisselingsprogramma’s
Deelname aan de sTEN (stichting Telecommunicatie
Erfgoed Nederland) heeft voor de deelnemers een
aantal concrete voordelen. Naast gemeenschappelijke
belangenbehartiging en informatie -uitwisseling, is er ook
een meer praktische kant aan het lidmaatschap; bij
elkaar ‘in de keuken kijken’. Voor de deelnemende
partijen een bron van inspiratie en vaak en feest van
herkenning !
Zo bezochten in de afgelopen periode
vertegenwoordigers van de GPVRA (‘KPN-Presikhaaf‘) uit
Arnhem de erfgoedcollectie in het Houweling Museum in
Rotterdam , de bedrijfscollectie van Alcatel-Lucent
(‘TELES’) in Rijswijk en de tentoongestelde collectie van
Arthur Bauer (‘CvDV&AT’) in Duivendrecht.

De vrijwilligers van het Omroep Zender Museum te gast
in het Radio Amateur Museum in Reusel.
Frans Driessens,
oprichter en
eigenaar van zijn
Radio Amateur
Museum, aan
huis in het
Brabanse Reusel

Op zijn beurt reisde TELES af naar Lopikerkapel om het
OZM te bezoeken. Tijdens deze werkbezoeken wordt
wederzijds dankbaar gebruik gemaakt van een schat aan
kennis en kunde, die bij de sTEN deelnemers voorhanden
is. Er liggen overigens nog meer uitgewerkte plannen
klaar voor dit soort ervarings-uitwisselings-reizen.

De GPVRA groep uit Arnhem op bezoek bij Arthur Bauer
in Duivendrecht
Ook het Museum voor Communicatie in Den Haag
(MUSCOM, het voormalige PTT Museum) ontving de
GPVRA; met name de rondleiding in het depot van het
MUSCOM werd zeer op prijs gesteld.

Kortom: een van de motieven om tot de oprichting van
de sTEN te komen, komt tot leven….. Sluit u aan !
Rob Timmermans
Voorzitter stichting Telecommunicatie Erfgoed
Nederland
E: bestuur@telecomerfgoed.nl

De vrijwilligers van het Omroep Zender Museum (OZM)
uit Lopikerkapel waren te gast bij het Radio Amateur
Museum (RAM) van Frans Driesen in het Brabantse
Reusel.
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Overschakelen
Het verhaal van Philips’ Telecommunicatie Industrie

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.

Een paar jaar geleden, juist voordat Philips zich terug zou
trekken uit het laatst overgebleven restant van Philips’
Telecommunicatie Industrie te Hilversum (PIT), namen
een aantal oud-werknemers het initiatief om historisch
archiefmateriaal te redden. Daaruit vloeide ook voort het
beschrijven van de geschiedenis in een boek.
Het boek beschrijft vooral de artikelgroepen Openbare
Telefonie, Huis- en Bedrijfstelefonie en Telegrafie & Data
Switching, met veel aandacht voor de producten die door
die groepen werden ontwikkeld, gefabriceerd en
verkocht.

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

Het boek is een
mengsel van
beeldmateriaal
en
beschrijvingen
van de drie
Hilversumse
artikelgroepen,
verdeeld in
perioden van
circa tien jaar
van 1945 t/m
2005. Vooraf
gaat een
samenvatting
van de
geschiedenis
van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF),
waaruit PTI is voortgekomen. Het beeldmateriaal omvat
zowel foto’s van producten, als inkijkjes in de fabrieken
en laboratoria, als groepsfoto’s. Ondanks dat het bedrijf
in 1984 is gesplitst, wordt op dezelfde voet de
geschiedenis van het bedrijfsonderdeel beschreven dat
eindigde als Lucent Technologies.

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:
‘Gepensioneerden Vereniging , Regio Arnhem’, kortweg
de GPVRA.
Meer informatie over GPVRA en hun activiteiten vindt u
op pagina 3 van deze Nieuwsbrief.

In ca. 250 pagina’s van 22 x 22 cm en minstens evenveel
plaatjes wordt de geschiedenis van één van de
belangrijkste bedrijven van het Gooi, vastgelegd. Het
boek geeft een beeld van de werkomgeving waar men
zelf of (groot)vaders en (groot)moeders hebben gewerkt
en vele herinneringen aan hebben overgehouden.

Nieuwsbrief stichting Telecommunicatie
Erfgoed Nederland

Samenstelling Rein Simonse
Foto’s gemaakt door verschillende deelnemers van sTEN
Wilt u reageren?
Mail naar nieuwsbrief@telecomerfgoed.nl

In maart 2014 zal het verschijnen, maar nu reeds is er de
gelegenheid om met beduidend voordeel (€22,50 i.p.v.
€29,95) op het boek in te tekenen via de website van de
uitgever, www.uitgeverijvanwijland.nl. Zie voor details
de website.
De voorintekening is begrensd tot 15 januari 2014.

Website: www.telecomerfgoed.nl
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De verloren zoon; een PTT telex bureau met
geluiddempende kap.
Het zal in 2007 zijn geweest; ik werkte toen nog niet zo
lang als Regio directeur bij KPN, standplaats Den Bosch.
Daar werd ik op een goede dag gebeld door een
medewerker van de afdeling Real Estate Services, zeg
maar de gebouwenbeheerders van KPN. De collega
vertelde mij ; “ik sta op dit moment in de kelders van de
telefooncentrale in Presikhaaf (Arnhem). Die kelders
liggen vol met oud spul. Ik moet van mijn manager die
troep afvoeren, maar dat durf ik niet. Ik weet niet wat het
allemaal is. Nu heb ik begrepen, dat u er meer verstand
van heeft. Dus kunt u niet komen kijken, wat het is en
wat ik er mee moet ? Maar het moet wel snel
gebeuren…. ! “. Die uitnodiging was niet aan
dovemansoren gericht. Ik ben onmiddellijk in mijn auto
gesprongen en naar Arnhem gereden. Wat ik daar in de
kelders aantrof valt nauwelijks te beschrijven; honderden
verhuisdozen, die meer dan eens waren verplaatst,
misschien was ‘neergekwakt’ een beter woord. Verder
zag ik meetapparatuur, kiezer apparatuur,
telefoontoestellen, gereedschappen, losse onderdelen,
allerlei soorten/modellen telexmachines…. te veel om
op te noemen. Ik werd er stil van !
Op de terugweg in de auto zat ik te bedenken; wat nu te
doen ? Dit zal toch niet in de perscontainer verdwijnen….
! Maar ik moet wel snel handelen… Waar haal ik de
“handjes” en de deskundigheid vandaan om al dit moois
te inventariseren, te rubriceren en te documenteren ? Al
snel kwam ik op de gedachte om gepensioneerde
collega’s te vragen te helpen; liefde voor en kennis van
de objecten, en hopelijk wat ‘tijd over’….. dat was wat
ik nodig had !
Nu wil het geval, dat de PTT/KPN gepensioneerden
regionaal zijn georganiseerd. Ik had dus in no time
spreektijd geregeld op een bijeenkomst van de
‘Gepensioneerden Vereniging , Regio Arnhem’, kortweg
de GPVRA. Daar heb ik mijn ‘wederwaardigheden’
verteld, waarna onmiddellijk en spontaan een aantal
oud-collega’s zich melden om mee te doen. Eén daarvan
was Piet van Kortenhof, de ‘conservator’ van alle types
telexmachines, die ooit bij PTT in gebruik waren geweest.
Machines die ook in min of meer complete staat in de
kelders van Presikhaaf lagen. Sinds die tijd is een
(groeiend) aantal enthousiaste vrijwilligers in Presikhaaf
bezig om alle objecten te fotograferen en te
documenteren; een ‘hell of a job’ , die met veel motivatie
en passie wordt uitgevoerd. Hulde !
Ik vond die telexmachines collectie zo mooi, dat ik heb
gevraagd om één exemplaar in bruikleen af te staan en
te plaatsen in de ‘publiekshal’ van het KPN gebouw aan
de Prins Bernardstraat in Den Bosch, waar ik zelf een
kantoor had. En aldus geschiedde….

De verloren zoon
In 2009 ging ik weg bij KPN. Maar de contacten met de
‘ploeg uit Presikhaaf’ zijn altijd blijven bestaan. Niet in
de laatste plaats omdat ik als initiator een
verantwoordelijkheid voel voor die activiteiten. Maar
ook, omdat het gewoon een gezellige club is…… !
Onlangs nog bezocht ik de groep vrijwilligers in
Presikhaaf. Piet van Kortenhof was ook aanwezig en
informeerde naar zijn “kindje” , de telexmachine in
bruikleen in Den Bosch. Oeps…. ik was die inmiddels uit
het oog verloren. Maar heb toen Piet beloofd om er
achter heen te gaan. Zo gezegd, zo gedaan; op naar Den
Bosch. Maar daar bleek mij, dat inmiddels het gebouw
aan de Prins Bernardstraat in tweeën was gesplitst en
het ‘publieksdeel’ verhuurd aan derden. De receptioniste
keek alsof ze water zag branden toen ik haar vroeg waar
de telexmachine was gebleven. Om een lang verhaal kort
te maken… ik ben gaan graven in de KPN organisatie. En
dat viel niet mee, maar mijn zoektochten werden
uiteindelijk beloond; het telexbureau bleek nog aan de
Prins Bernardstraat te staan, echter wel aan de ‘KPN
zijde’ van het gebouw. Gelukkig ! Ik was even bang, dat ik
nu in tweede instantie alsnog dit object had verspeeld….
Nee dus ! Inmiddels is de Verloren Zoon in blakende
conditie weer naar Presikhaaf teruggebracht en maakt
nu weer volwaardig deel uit van de unieke collectie
telexmachines ‘van Piet’. Eind goed, al goed….
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