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EEN WOORD VOORAF

L. NEHER

XV

29 September 1953

Het ingebruiknemen van de electrische telegrafie in de 
groep van verkeersmiddelen heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling 
van de betrekkingen tussen instellingen en individuen, zowel ten aanzien 
van aangelegenheden van bestuur, handel en techniek als van zaken van 
particuliere aard.
Het spreekt dan ook vanzelf, dat aan de herdenking van het feit, dat honderd 
jaar geleden de wettelijke grondslag werd gelegd voor de officiële instelling 
van dit telecommunicatiemiddel enig cachet werd gegeven. In het bijzonder 
door een tentoonstelling in het Postmuseum, welke aan deskundigen en 
leken een overzicht bood van de grote en fundamentele technische ont
wikkeling van de telegraafapparatuur en haar toepassingen.
Aangezien deze honderdjarige geschiedenis veel meer omvat dan door een 
tentoonstelling - en dan maar tijdelijk - aan de vergetelheid kan worden 
onttrokken, werd opdracht gegeven tot het schrijven van een gedenkboek, 
waarvan de tekst niet alleen waarde diende te hebben voor de historie, maar 
waarop tevens zou kunnen worden teruggegrepen bij de toetsing van toe
komstige ontwikkelingsplannen aan vroeger verworven ervaring.
Dit boekwerk ligt thans voor ons. De schrijvers zijn er in geslaagd aan deze 
eisen te voldoen en met vertrouwen wordt het aldus tot stand gekomen 
jubileumboek aan deskundigen en belangstellenden voorgelegd.





VERANTWOORDING
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Dit boek werd geschreven in opdracht van de directeur-generaal ter her
denking van het feit, dat het op i December 1952 honderd jaar geleden was, 
dat de Rijkstelegraaf haar werkzaamheid begon. Dat het eerst nu verschijnt, 
vindt zijn oorzaak in omstandigheden van velerlei aard, niet het minst in het 
feit, dat de bronnen vaak moeilijk bereikbaar waren en een betrouwbare 
documentatie op vele punten ten enenmale ontbrak. Het beeld moest van de 
grond af worden opgebouwd, waarbij de schrijvers - voor de eerste vijftig 
jaar - slechts gebruik konden maken van het boek, door W. Ringnalda bij 
het vijftigjarig bestaan in 1902 gepubliceerd, dat echter tè weinig op zelf
standig bronnenonderzoek berust en tè veel het karakter draagt van een 
herinnerings-‘album’, dan dat het in belangrijke mate hun werk heeft 
kunnen vergemakkelijken.
Voor de nieuwere tijd werd, naast het aanwezige bronnenmateriaal, met 
graagte gebruik gemaakt van hetgeen een aantal bij de telegraafdienst nauw 
betrokken functionarissen van het Staatsbedrijf - speciaal wat betreft de 
technische ontwikkeling - schriftelijk of mondeling uit hun persoonlijke 
ervaring hebben willen mededelen, met name de heren D. G. C. van Aken, 
secretaris van de Hoofdafdeling Telegrafie en Telefonie, prof. Ir. G. H. 
Bast, directeur der Laboratoria, C. van Geel, directeur van IJmuiden-Radio, 
P. de Groen, chef van het Bureel Radiocontröledienst, A. G. de Groot, 
hoofd van de Centrale Afdeling Inkoop en Materieelcontróle, Ir. H. L. van 
Lommel, hoofd van de Centrale Afdeling Telegrafie, T. Perry, hoofd van de 
Centrale Afdeling Verkeer enTarievenTelegrafie, A. Spaans, voormalig hoofd 
van laatstgenoemde Afdeling, Ir. J. J. Vormer, chef van het Radio-Laborato- 
rium en H. J. Wessels, chef van de Centrale Werkplaats. Met erkentelijkheid 
wordt op deze plaats van hun medewerking en steun melding gemaakt.
De opgedragen taak was geen gemakkelijke. Bedoeld was na een korte in
leiding over de optische en de electrische telegraaf in Nederland vóór 1852 
een overzicht te geven van de honderdjarige ontwikkeling van de Rijks
telegraaf, dat een grotere lezerskring zou kunnen interesseren en tevens een 
voor het Staatsbedrijf zelf bruikbare documentatie moest vormen. Met 
deze opzet als uitgangspunt werd besloten de technische en de administra- 
tief-organisatorische geschiedenis in twee afzonderlijke hoofdstukken te be
handelen, waaraan toegevoegd een derde hoofdstuk over de verhouding 
tot het buitenland. Aldus meenden schrijvers op de beste wijze tegemoet 
te komen aan de speciaal gerichte belangstelling van de meer en de minder 
technisch georiënteerde lezers, waarbij het overzicht van de technische 
ontwikkeling zich uiteraard het meest leende tot een systematische in
deling van de stof in kleinere onderdelen. De noten bij de tekst zijn tege-
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koninklijke besluiten in chrono- 
streepje - opgenomen, mèt alle

E. A. B. J. TEN BRINK 
C. W. L. SCHELL

lijkertijd een verantwoording en een wegwijzer voor verder onderzoek, 
terwijl het belangrijkste gedeelte van het documentatiemateriaal in een aan
tal bijlagen is samengevat. Afgezien van de nauwe samenwerking, welke 
voortdurend tussen beide ondergetekenden plaats had, heeft laatstgenoemde 

t met de samenstelling van het hoofdstuk over de tech- 
en eerstgenoemde met die van het overige gedeelte

zich speciaal belast 
nische ontwikkeling 
van het boek.
Dat bij de bovengenoemde indeling de technische geschiedenis vooraf gaat, 
spreekt wel bijna vanzelf, aangezien in de geschiedenis van de Rijkstelegraaf 
de techniek grotendeels primair is en organisatie en administratie zich veelal 
aan haar hebben moeten aanpassen. Niet steeds viel hier de grens nauw
keurig te trekken; waar twijfel bestond werd in de meeste gevallen beslist 
ten gunste van het eerste hoofdstuk. Daarnaast geeft het tweede hoofdstuk 
enige samenvattende overzichten van de feitelijke ontwikkeling op admini- 
stratief-organisatorisch gebied, waarvoor de gegevens voor een belangrijk 
deel aan de Jaarverslagen zijn ontleend. Het gevaar voor herhalingen bij een 
concentrische behandeling als deze hebben ondergetekenden zoveel moge
lijk ondervangen door middel van verwijzingen.
Waar de bibliografie betreffende het post-, telegraaf- en telefoonwezen in 
Nederland tot voor kort zeer verwaarloosd is, moge de uitvoerige, syste
matisch ingedeelde lijst van geraadpleegde literatuur tevens dienen als 
bibliografie van de voor de Nederlandse telegraafgeschiedenis meest belang
rijke publicaties ten dienste van hen, die zich verder in deze materie wensen 
te verdiepen.
In bijlage I zijn de voornaamste wetten en 
logische volgorde - gescheiden door een 
wetten en besluiten, welke wijzigingen, aanvullingen c.q. hun intrekking 
bevatten. In het overzicht van de internationale overeenkomsten in bijlage 
ui worden de met de verschillende landen gesloten verdragen in volgorde 
van hun totstandkoming gegeven, waarbij eveneens onder ieder hoofd alle 
met het daarin genoemde land gesloten wijzigings-, aanvullings- of nieuwe 
verdragen worden opgesomd. Helaas moesten de gegevens omtrent een 
aantal oudere verdragen op enkele punten onvolledig blijven.
Ten slotte mag een woord van dank hier niet achterwege blijven aan Ar
chief en Bibliotheek voor de wijze, waarop zij steeds weer zijn tegemoet 
gekomen aan de voortdurende vraag naar documenten, boeken en tijd
schriften, speciaal aan mejuffrouw E. J. Verschuur en de heer Th. J. H. 
Franken van de Bibliotheek en Documentatiedienst voor hun hulp bij het 
omvangrijke speurwerk ten behoeve van de bijlagen en bij het persklaar 
maken van dit boek.

Herfst 1953
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trekke/jk de telegrafie in Nederland 1 December 1847- 
1 October 1877. (’s-Hage, 1873). Nieuwe uitgave van 
de beide vorige.
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INLEIDING

I. DE OPTISCHE TELEGRAAF IN NEDERLAND

I

Our telegraphs, just as thcy are, let us keep, 
They forward good news from afar;

And still may scnd bctter - that Boney’s aslecp 
And endcd oppression and war.

Electrical tclegraphs all must deplore, 
Thcir service would merely be mocking;

Unfit to afford us intclligcnce more
Than such as would really be shocking.

THE S ATI RIST, I 8l }

(*) Zie Arcbiv fiir Post und Telegraphie, 1881, blz. 156.
(2) Zie o.a. Dr. Richard Hennig, Die alteste 'Entwickelung der Telegraphie und Telepbonie, (Leipzig, 
1908), waarin vele afbeeldingen, en Wolfgang Riepl, Das Nachricbtenwesen des Altertums mit be- 
sonderer Pücksicht atif die Romer, (Leipzig-Berlijn, 1913), speciaal blz. 13-122.
(3) Zie voor Nederland W. Voorbeijtel Canneburg, Plet Seinwe^en bij ’s Lands Zeemacht in Jaar
verslag 19} ƒ en 1936 van de Vereeniging Nederlandse!) Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam, 
Bijlage C, blz. 75-90.

Zo rijmde het bekende Londense spotblad in 1813 naar aanleiding van het 
gerucht, dat men van plan was de optische telegrafen van Londen naar 
Portsmouth en Plymouth door electrische te vervangen, waartoe onder
grondse draadleidingen zouden worden aangelegd x. Het gedichtje brengt 
de lezer terstond op militair terrein, waar de verreberichtgeving toen in 
hoofdzaak haar toepassing vond, en geeft op ondubbelzinnige wijze te 
kennen, wat de Engelsen op dat moment van deze berichtgeving ver
wachtten: na het goede nieuws over de oorlogvoering op het vasteland het 
nog betere, dat Bonaparte was ‘ingeslapen’ en onderdrukking en oorlog 
waren geëindigd. Heel veel fiducie heeft de Engelsman van 1813, blijkens 
de aardige woordspeling op ‘shocking’, echter niet gehad in de aangekon- 
digde ‘electrical telegraphs’, waarmee waarschijnlijk - reeds enkele jaren na 
de uitvinding van het toestel van Soemmering - gedoeld werd op toe
passing van de electriciteit bij de telegrafie. Hij hield het voorlopig maar bij 
‘our telegraphs, just as they are’, dat waren de optische telegrafen.
Deze vroegste vorm van verreberichtgeving door middel van tekens kwam 
ook in de oudheid reeds voor, een bewijs voor de toen al bestaande behoefte 
om een snellere wijze voor het overbrengen van berichten te vinden dan de 
gewone postverbindingen, bij welke men gebonden was aan de maximum
snelheid van het paard. Hoe destijds in deze behoefte werd voorzien, is reeds 
verscheidene malen en voldoende beschreven 2. Naast het reeds vroeg al
gemeen toegepaste seinwezen ter zee 3 bleef deze wijze van overbrengen van
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berichten te land lange tijd beperkt tot incidenteel gebruik, waarbij naar 
omstandigheden verbindingen werden tot stand gebracht en men slechts 
met tevoren afgesproken tekens kon werken. Tegen het einde van de 18de 
eeuw was dit voor de oorlogvoerende mogendheden in West-Europa hèt 
middel om met spoed militaire berichten over te zenden, ook in de Repu
bliek der Vereenigde Provinciën. In 1788 had de Duitser Von Buchenröder 
gepoogd hier het systeem van zijn landgenoot Bergstrasser in practijk te 
brengen, waarbij allerlei optische en acoustische middelen werden toe
gepast h In hoeverre hij hiermee succes heeft gehad, is niet bekend, maar 
in de oudste gegevens over een optische telegraaf in ons land, speciaal voor 
militaire doeleinden in gebruik, uit de jaren 1793 en 1794, vindt men, of
schoon in mindere verscheidenheid, dezelfde middelen genoemd. Zij maken 
melding van de inrichting van seinposten langs de kust tussen Texel en 
Westkapelle, welke met geschut, pektonnen en vuurpijlen werkten, zodat 
hier slechts van een heel eenvoudige berichtgeving sprake kon zijn 2.
Een meer methodisch gebruik van deze wijze van verreberichtgeving op 
vaste stations en met een groot aantal tekens kon pas tot ontwikkeling 
komen na de uitvinding van de télégraphie aërienne in 1792 door de Fransman 
Claude Chappe, welke voor het eerst werd toegepast tussen Parijs en Rijssel 
in 1794. Chappe’s telegraaf, vooral tussen Parijs en Straatsburg, bewees 
bijzonder veel diensten aan de Fransen bij hun veldtochten over de Rijn, in 
Duitsland, Italië en Zwitserland en wekte in hoge mate de nieuwsgierigheid 
van het Europese publiek. Er werden modellen van gemaakt en verhande
lingen over geschreven. Vooral Duitsland bezit uit deze jaren een vrij uit
voerige literatuur over Chappe’s vinding, waarin herhaaldelijk gepoogd 
werd, o.a. door Buschendorf, haar te verbeteren en voor gebruik in eigen 
land geschikt te maken. Ook in ons land trok zijn toestel onmiddellijk de 
aandacht en nog in 1794 gaf de Haagse boekhandelaar J. Plaat er een af
beelding met beschrijving van in het licht. Deze was echter zo ‘duister en 
onverstaanbaar’, dat Jacob van Gelder, de later bekend geworden wis
kundige, van zijn aanvankelijke voornemen om zijn reeds ter perse zijnde 
Ontwerp van de Telegraphe nu terug te nemen, afzag en het boekje, waarin hij 
zijn eigen inzichten over de inrichting en werking van de telegraaf neer
legde, alsnog deed uitgeven 3. De Amsterdammer A. Heland bood een

(*) Freiherr Von Buchenröder, Signalkunst Für Armeen Als Ein Beitrag Zur Kriegskunst  
(Hanau, 1795), aangehaald bij Richard Hennig, a.w., blz. 27.
(2) Vgl. W. C. A. Staring, De optische telegrafen in Nederland in Tijdschr. van het Kon. Inst. van Inge
nieurs. Verhandelingen, enz. 1890-1891, blz. 279 vlg.
(3) De Oeconomische Courant van 10 April 1799 schrijft, dat ‘men alleen in 1794 eene ellendige 
Carricatuur van dit werktuig in plaat heeft uitgegeeven . . .’, hetgeen niet geheel juist is, immers 
de Nieuwe Algemene Konst- en Letter-Bode gaf op 10 Oct. 1794 ook een Beschryving der Telegraphe, 
volgens het mondelinge bericht van iemand, die in Parijs geweest was en ‘de zigtbare werking 
daar van gezien hadde’. De volledige titel van het boekje van Van Gelder luidt Ontwerp van de 
Telegraphe, Zynde eene opgaave van drie onderscheidene wy%en‘, waar op de Telepgraphe van den Heere Chappe
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kan samengesteld syn. Benevens de beschryving van een geheime Correspondentie Machiene, waar door men 
Geheime Briefwisseling houden kan, zodanig ingericht, dat zy die de za,,lcns telling, en ijet gebruik van die 
Machiene kennen, nooit in staat zyn, om een Brief op die wyz' geschreeven, te ontcyfferen. (Rotterdam, 1794).
(1) Benige Geschied- en Werktuig-kundige denkbeelden, aangaande de inrichting en het gebruik der Telegraphe 
in Oeconomische Courant, 1799, nos. 19, 21, 23, 25 cn 27 (10 April-8 Mei).
(2) De overige 98 waren alleen voor gebruik door de Directeuren der Telegraaf geschikt. Buschen- 
dorf beweerde met zijn toestel 384 verschillende tekens te kunnen geven, terwijl zijn toestel zelfs 
te bedienen zou zijn als tachygraaf.

model van Chappe’s toestel aan de Maatschappij Felix Meritis aan, terwijl 
F. J. Mensart er voor de leden een verhandeling over hield.
De Nieuwe Algemene Konst- en Cetter-Bode signaleerde in de komende jaren 
regelmatig de nieuwe vindingen in het buitenland en in 1799 wijdde de 
Oeconomische Courant een hele serie artikelen aan de telegraaf, waaruit duide
lijk blijkt, hoe men hier in die tijd tegenover de nieuwe vinding stond l. 
‘En inderdaad’, schrijft zij op 10 April van genoemd jaar, ‘niemand, die 
Konst en Wetenschap mint, niemand, die als Wysgeer de sprongen van het 
menschlyk vernuft gretig naoogt, niemand vooral, die alle de vernufts- 
speelingen van het meer verlicht wordend menschdom zoo gaarne dienstbaar 
wenscht te maaken aan het welzyn der Maatschappy, tot welke hy behoort, 
- kan het onverschillig zyn, of hy eenig uitgewikkeld en juist denkbeeld ver- 
kryge, dan niet, van een Werktuig, het welk, behalven het Staatkundig en 
Militair gebruik, tot nog toe van hetzelve gemaakt, nog oneindig gewichtiger 
schynt te konnen gemaakt worden, door hetzelve dienstbaar te doen zyn aan de 
Koophandels- en Industrie-Correspondentie, en andere voornaame belangen 
der Maatschappy, of van derzelver byzondere leden’. En verder: ‘. . . . zulk 
eene inrichting, men moet het erkennen, is een der waardigste voorwerpen 
voor de naspooring van het menschlyk vernuft, welk in deze, en misschien 
in eenige eeuw der wereld, zich onder ons bereik geplaatst heeft’.
Het essentiële van Chappe’s toestel, waarvan de tekens geheim en alleen aan 
afzender en ontvanger bekend waren, bestond uit een rechtstandige paal of 
mast, op een toren of berg, waaraan een als hefboom bewegende dwarsbalk 
was bevestigd, welke aan beide uiteinden eveneens beweegbare vleugels had. 
Door de stand van de verschillende balken ten opzichte van elkaar te wijzigen, 
kon men 196 combinaties vormen, waarvan er echter slechts 98 gebruikt wer
den, n.1. die bij horizontale en verticale positie van de hoofdbalk 2. De maxi
mum afstand tussen twee stations was die, waarbinnen de bewegingen met een 
goede reflecterende zeekijker nog vielen waar te nemen. Over het algemeen 
waren de onderlinge afstanden echter korter, al kwamen er voor van 5 en 
6 uren. Tussen Parijs en Rijssel, een afstand van 60 uren gaans, vestigde 
Chappe slechts 12 stations, tot Duinkerken 16. Storende invloed ondervond 
de werking vooral van de langzame beweging van het toestel en van het 
weer. Bij normale omstandigheden kon een bericht, dat 15 seconden nodig 
had om telegrafisch aangeduid te worden, in 8 a 10 minuten van Leipzig in
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(r) T.a.p., blz. 147.
(2) Oeconomische Courant, no. 27, 8 Mei 1799, blz. 212. In Engeland bestond in deze tijd een optische 
telegraafverbinding tussen Londen en Dover, in Zweden tussen Stockholm en Drotningholm via 
Traneberg. In Karlsruhe experimenteerde de Duitser Beekman.
(’) Besl. Uitv. Bew. 16 Mei 1798, no. 18.
(*) Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, dl. 2, no. 207, 
zitting 16 Aug. 1798. (8) Vergelijk bijgaande illustratie.

Parijs zijn. ‘Dit luidt schier ongelooflyk’, schrijft de Oeconomische Courant en 
zij berekent, dat bij ideale omstandigheden deze tijd nog tot op de helft 
verkort kon worden. ‘Alle de Telegraphen dienen slechts tot voertuigen voor 
de stoflooze tyding, die met de snelheid des bliksems voordvliegt’ x. In de 
practijk bleef men echter belangrijk beneden deze theoretische snelheden. 
Een telegrafisch bericht van Parijs naar Rijssel had 13 minuten nodig. Op 
dezelfde dag, dat ’s-Hertogenbosch, 52 uren gaans van Rijssel gelegen, in 
1794 door de Fransen genomen was, had men via de lijn Rijssel-Parijs daar
van in de Franse hoofdstad bericht.
Ofschoon men, zoals uit de aangehaalde beschouwing van de Oeconomische 
Courant reeds bleek, onmiddellijk aan ruimere toepassing gedacht had, 
vooral voor de handel, bleef men de optische telegraaf voorlopig alleen voor 
militaire doeleinden gebruiken. Inmiddels werd in verschillende landen 
getracht, met of zonder toepassing van Chappe’s grondidee, de vinding 
aan eigen gebruik dienstbaar te maken, ook in ons land. Reeds kort na de 
omwenteling van 1795 wordt de oprichting van een particuliere verbinding 
vermeld tussen Groningen en Fernsum 2. Het is niet onwaarschijnlijk, dat 
het hier de uitvinding van de Groningse ‘mechanicus’ W. Trapman betreft. 
Nadat reeds in Mei 1798 een zekere H. J. van Bolhuis aan het Uitvoerend 
Bewind van de Bataafse Republiek had medegedeeld bericht te hebben ont
vangen over diens telegraaf, ‘welke zeer schoon, en acht maal gaauwer 
werkte als die der Franschen’ 3, berichtte Trapman zelf in Augustus van dat 
jaar aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend lichaam , ‘dat hy 
hadt uitgevonden een Telegraaph, niet alleen volkomen beantwoordende 
aan hetzelfde oogmerk, als waar toe zich de Fransche Republiek, en in na
volging Engeland van dezelve bedienen, maar dat ook de door hem uit
gevondene Telegraaph, zo wel de Fransche als Engelsche in eenvoudigheid 
van zamenstelling, faciliteit van behandeling in het spoedig overbrengen 
van berichten, en in meer andere opzichten merkelyk overtreft’. Hij ver
klaarde zich genegen, zijn uitvinding voor de leden van het hoge college te 
demonstreren en verzocht schadevergoeding voor de door hem gemaakte on
kosten, wanneer de Kamer van het belang van zijn vinding mocht overtuigd 
raken. Deze vroeg daarop het advies van het Intermediair Uitvoerend Bewind4. 
Het toestel van Trapman bestond uit een langwerpig vierkante kist, waarvan 
de voor- en achterwand slechts half zo hoog waren als de beide zijwanden 5. 
De onderste helft was gevuld met 43 achter elkaar geplaatste ‘schuiven’,
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1

waarin verschillende letters, cijfers en andere tekens waren uitgesneden. 
Werden deze omhoog geschoven, dan waren die figuren door het daglicht 
te zien, ’s Nachts diende achter de schuiven een gevernist doek geplaatst te 
worden, waarachter een sterk licht brandde. De schuiven, waarvan de 
achterste niet was uitgesneden, bewogen zich in sponningen en konden naar 
willekeur worden opgetrokken. Ze waren 20 duim breed, 26I duim lang en 
41 duim hoog, welke maten echter naar wens veranderd konden worden. 
Om van deze ‘Verreschrijver (gelijk men het werktuig in de Nederduitsche 
taal zou kunnen noemen)’ gebruik te maken, diende hij geplaatst te worden 
in een torenkamer tussen twee zich tegenover elkaar bevindende vensters. 
Aan de letters en cijfers zou men een willekeurige betekenis kunnen geven, 
waartoe men seinboeken moest vervaardigen. Werd het toestel niet ge
bruikt, dan dienden alle schuiven omlaag te zijn. Wanneer de correspondentie 
begon, werd de achterste schuif omhoog getrokken, ten teken dat de telegra
fist gereed was. De toestellen waren te plaatsen op afstanden van 3 a 4 uren. 
Zodra het seinen geëindigd zou zijn, moest de telegrafist door een bepaald 
teken te kennen geven, of het bericht waar of vals was, ‘alzoo hij, in tijden van 
oproer, zou kunnen gedwongen worden valsche berichten te geven’.
Nadat Trapman in October 1798 zelf nog eens bij het Bewind op spoed had 
aangedrongen en nog enkele nadere inlichtingen had verstrekt, kwam zijn 
request daar eerst op 13 December in behandeling. Advies werd gevraagd 
aan de Agenten van Nationale Opvoeding, van Marine en van Oorlog \ 
doch het duurde een jaar, voordat hun rapporten bij het Uitvoerend Bewind 
binnenkwamen 2. Ofschoon dat van de Agent van Nationale Opvoeding 
niet ongunstig luidde, adviseerde het Uitvoerend Bewind in Januari 1800 
afwijzend op de requesten van Trapman aan het Vertegenwoordigend 
Lichaam. Het oordeelde, dat Chappe’s balk zich duidelijker tegen de lucht 
aftekende dan de tekens van Trapman. De waarneming van de laatste zou 
bovendien nog bemoeilijkt worden, doordat het toestel in de opening van 
een toren was geplaatst. Belangrijk bij de waardebepaling was ook de 
grootte van de tekens. Hiertoe was bij Trapman een kijker nodig, welke 
30 maal vergrootte. Op een afstand van 4 uur zouden Trapman’s tekens 
4 maal hoger en breder moeten zijn. Ten slotte achtte het Bewind het 
toestel van Chappe eenvoudiger, terwijl het gemakkelijker en sneller werkte 
en niet zo moeilijk was te verplaatsen als de telegraaf van Trapman. Daarom 
adviseerde het niet alleen aan de Kamer niet op de uitvinding van Trapman in 
te gaan, maar raadde het ook af, hem de gevraagde schadevergoeding toe te
(x) Bcsln. Uitv. Bew. 9 Oct. 1798, no. 26 en 13 Dcc. 1798, no. 10. De Agent van Nationale Op
voeding had inmiddels ook reeds over Chappe’s telegraaf gecorrespondeerd met Van Swinden 
en Aeneae tijdens hun verblijf te Parijs.
(2) Besin. Uitv. Bew. 2 Dec. 1799, no. 27 en 27 Dec. 1799, no. 26. Inmiddels had Trapman in 
Juli 1799 nogmaals een request aan de Eerste Kamer gezonden; zie Dagverhaal, dl. 5, no. 559, 
zitting 29 Juli.
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kennen. ‘Het Nationaal Instituut toch te Parijs wordt als ’t waare overstelpt 
door de menigvuldige uitvindingen van Telegraphes; en de gemakkelijk
heid van nieuwe en altijd willekeurige tekenen uit te denken, die misschien 
alle op zich zeker goed, doch in vergelijking van anderen af te keuren zouden 
zijn, moet doen vreezen, dat men daaglyks met nieuwe uitvindingen van 
dien aart zou kunnen worden geobrueerd’ L Een week later besloot de 
Eerste Kamer inderdaad Trapman geen dedommagement toe te kennen, 
terwijl zij het advies omtrent het andere gedeelte van zijn verzoek commis
soriaal maakte. Maar ook hierop werd ten slotte afwijzend beschikt2.
Hoezeer de optische telegraaf intussen een plaats in de algemene belang
stelling was gaan innemen, blijkt wel uit de verschillende berichten dien
aangaande in de O economische Courant van deze jaren. In Duitsland verscheen 
zelfs een toneelstuk ‘Telegraphen’, waarvan in 1800 ook een Nederlandse 
vertaling werd gepubliceerd 3. Ook de officiële instanties zaten niet stil. 
Op 30 Juli 1799 sprak de voorzitter van de nieuwbenoemde Tweede Kamer 
in zijn openingsrede over de dappere krijgslegers, die voor de vrijheid 
streden, terwijl het ‘vindingryk vernuft, door nutte Telegraaph, toegepast 
gebruik des Luchtbols, de overvloedigste Salpeterschepping, en de schran
derst doorgedagte Krygsontwerpen, aan dien moed der Verdeedigers, tegen 
het Buitenlandsch Geweld, getrouw de hand bood .. .. ’ 4 En ontving de 
Franse gezant in Den Haag in deze tijd al regelmatig telegrafische bulletins 
van de Directeur der Telegrafische Correspondentie te Duinkerken, zo kon 
in Mei 1800 de Agent van Marine aan het Uitvoerend Bewind berichten, 
dat men ook in ons land aanmerkelijke vorderingen begon te maken met de 
‘telegrafische beseining der kusten’, zodat gegronde verwachting bestond, 
dat deze weldra aan het doel van haar oprichting zou beantwoorden5. 
Nadat echter in October 1801 de vredespreliminairen tussen Frankrijk en 
Engeland getekend waren, deelde hij de 15 de van die maand aan het in
middels opgetreden Staatsbewind mede, dat hij had vermeend, de kust- 
beseining ‘met de telegraphen’ geheel te moeten doen ophouden, waartoe 
hij dan ook tegen 30 October orders had gegeven, waarmee het Staats
bewind zich accoord verklaarde 6.
De periode van rust als gevolg van de in 1802 gesloten vrede van Amiens 
was echter slechts van korte duur. Vrij spoedig trad opnieuw de oorlogs-

C1) Schrijven van het Uitv. Bew. van 27 Dec. 1799 (Arch. Wetg. Coll., no. 256), waarbij de be
schrijving van het toestel; zie verder Dagverhaal, dl. 7, no. 736, zitting 16 Jan. 1800, en no. 748, 
zitting 23 Jan. 1800.
(2) Dagverhaal, dl. 8, no. 843, zitting 4 April en no. 858, zitting 18 April 1800; Besl. Uitv. Bew.
25 April 1800, nos. 9 en 10.
(3) Vgl. Oeconomische Courant, no. 138, 31 Mei 1800, blz. 272.
(4) Dagverhaal, dl. 5, no. 561, zitting 30 Juli 1799.
(5) Besl. Uitv. Bew. 8 Mei 1800, no. 15.
(e) Besl. Staatsbew. 20 Oct. 1801, no. 1.
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(x) Zie o.a. K.B. 13 Juli 1808, no. 26.
(2) Vgl. G. J. Bcttink, De Kust telegraaf en een langdurig verschil over het onderhond daarvan tnsschen den 
Waterstaat, de Marine en de Gemeenten in Koninklijke Nederlandscbe Vereeniging Onze Vloot, 1 Oct. 
1917, blz. 186-191 en Nov./Dec. 1917, blz. 204-207.

toestand in en werden de seinposten weer in bedrijf gesteld. In 1803 was het 
aantal van deze posten langs de kust uitgebreid tot 42, van Kijkduin bij 
Den Helder tot Vlissingen, welke overdag seinen wisselden door middel van 
vijf bollen en ’s nachts van een zelfde aantal lantaarns. Een in dat jaar uit
gegeven gedrukte instructie voor de seinmeesters en seinwachters, Kust- 
beseining langs den Hollandschen wal, van den Helder tot den Hoek van Holland, geeft 
een afbeelding van het seintuig, een seinlijst en de nodige voorschriften. 
De instructie werd, mèt een schriftelijke uitbreiding betreffende de Hollandse 
en Zeeuwse eilanden, vastgesteld door de Commissie van Defensie uit de 
departementale besturen van Holland en Zeeland in de periode van 11 April 
1803 tot Juli 1805.
Het seinapparaat bestond uit een mast of steng, waaraan een ra bevestigd 
was, welke aan de zeezijde was voorzien van drie en aan de landzijde van 
twee katrollen, aan welke overdag resp. vijf en twee bollen en ’s nachts 
lantaarns werden opgehangen. De eigenlijke seinen gaf men met de bollen 
of lantaarns aan de zeezijde, door deze in verschillende standen ten opzichte 
van elkaar - in de vier hoeken of het middelpunt van een rechthoek - te 
vertonen. Met de twee bollen of lantaarns aan de landzijde werd aangegeven, 
tot welke reeks van seinen de tekens aan de zeezijde behoorden. Met de 
bollen of lantaarns aan de zeezijde kon men 21 verschillende tekens geven, 
voldoende voor de letters van het alphabet en de voornaamste overeen
gekomen zinnen. Door de twee bollen of lantaarns aan de landzijde al dan 
niet - beide of alleen - in verschillende standen te hijsen, kon men het aantal 
tekens tot zesmaal 21 of 126 vermeerderen.
Uit het voorgaande blijkt wel, dat de optische telegraaf in deze tijd alleen 
voor de landsverdediging werd gebruikt, tijdelijk en op kleine schaal. Be
doeling van de kustlijn was in hoofdzaak het doorgeven van berichten om
trent alles, wat men op zee waarnam. Het was dan ook voornamelijk een 
zaak van Marine. Ontmoet men in de officiële regeringsbesluiten van de 
Bataafse Republiek sinds het einde van 1801 practisch niets meer aangaande 
de telegraaf, tijdens het Koninkrijk Holland maken de Koninklijke Be
sluiten herhaaldelijk melding van opgaven van de minister van Marine be
treffende de telegrafische posten 1 en van telegrafisch ontvangen berichten 
omtrent de vloot. Het aantal seinposten (stations) van Marine, tussen 
Kijkduin bij Den Helder en Vlissingen gevestigd om voorbijgaande schepen 
te signaleren, bedroeg in 1808 nog 42. Bij de inlijving, in 1811 en 1812, 
bleek een aantal van deze posten zeer verwaarloosd en stonden verschillende 
telegrafen en wachthuizen op instorten 2. Napoleon deed ze herstellen en
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(x) In Schcvcningcn herinnert de naam Seinpost nog aan
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plaatste ze onder bevel van admiraal Verhuell in Den Helder. Na de be- 
vrijding werden voorlopig geen telegrafische berichten met de kusttelegraaf 
verzonden, aangezien Den Helder tot in Mei 1814 Frans bleef en men er 
niet aan dacht een andere code te gebruiken. Na het algeheel herstel werd 
een gewijzigd stelsel in gebruik genomen, doch spoedig daarop weer prijs
gegeven, waarna men de kusttelegraaf ophiefx. Later is zij in de vorm van 
semaphoren weer hersteld.
Naast deze kusttelegraaf kwam in 1809 ook een ‘landelijke correspondentie’ 
tot stand. Op 29 Augustus van dat jaar liet de minister van Oorlog, Krayen- 
hoff, aan de luitenant-kolonel bij de Generale Staf M. J. de Man, directeur 
van het depot-generaal van Oorlog, een aanschrijving uitgaan, welke de voor
lopige instructie bevatte tot het instellen van een sein-correspondentie 
tussen Amsterdam en Ossendrecht, het hoofdkwartier van maarschalk 
Dumonceau. De seinen moesten gegeven worden van de kerktorens, door 
middel van grote manden of lantaarns, met blokken en takels aan uit
gestoken sparren opgehangen. De aangewezen plaatsen waren Amsterdam 
(Westerkerk), Aalsmeer, Langeraar, Waddinxveen, Nieuwerkerk, Rotter
dam, Klaaswaal, Willemstad, Standdaarbuiten, Steenbergen, Bergen op 
Zoom en Ossendrecht. De eerste luitenant-ingenieur-geograaf J. D. Schelle 
werd met de inrichting belast en ontving op 31 October 1809 zijn be
noeming tot directeur. De luitenant ter zee Matthes en de luitenant-ingenieur 
geograaf Van Zuylen van Nijevelt werden te zijner beschikking gesteld. 
Nog een post te Woubrugge - vermoedelijk in de plaats van het vroeger 
aangewezen station te Langeraar - en een te lerseke werden ingericht, 
terwijl tevens een lijn tot stand kwam naar Het Loo, met posten te Muiden, 
Naarden, Eemnes Buiten, Nijkerk, Putten, Garderen, Elspeet, op de berg 
achter Niersen en op het paleis Het Loo. Tot seinmeesters, assistenten en 
arbeiders werden vijf bekwame seinwachters door Marine aangewezen en 
45 veteranen gemobiliseerd. Elke post had een bediening van één sein- 
meester en twee assistenten, van wie overdag steeds twee man op post waren 
om elke tien minuten voor- en achteruit waar te nemen. Bij nachtdienst zat 
één man op post, die om de drie uur werd afgelost. Alleen lerseke, Bergen 
op Zoom, Amsterdam en Het Loo konden met het geven van seinen aan
vangen; de overige posten hadden niets te doen dan zorgvuldig over te 
nemen.
Het seintuig bestond uit een houten Andreaskruis, opgehangen aan een 
horizontaal uitgestoken mast en aan de vier uiteinden en het kruispunt voor
zien van katrollen. Vijf manden of bollen van licht gevlochten ongeschilde 
tenen werden aan over deze katrollen lopende lijnen opgehangen. Met dit 
toestel kon men, althans overdag, wanneer ook het kruis door de waar-
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nemer gezien werd en bijgevolg ook de plaats, waar de bol hing, kon 
meetellen, 31 seinen geven, welk aantal nog uit te breiden was door vlaggen 
te hijsen en door twee of drie bollen onder elkaar te hangen. In een folio- 
cahier waren de Seinteekenen voor de landelijke Correspondentie in twee kolom
men afgebeeld: zoals de seinmeester ze waarnam, wanneer hij naar het 
volgende station zag, en vervolgens zoals ze zich aan hem voordeden vanaf 
de voorgaande post; in een derde kolom was de betekenis van de seinen 
vermeld. De eerste lijst werd op 17 November 1809 door de minister van 
Oorlog vastgesteld, doch op 19 Januari 1810 ingetrokken en door een 
andere vervangen. Kort daarna, waarschijnlijk als gevolg van de inlijving 
van het land ten zuiden van Maas en Waal bij Frankrijk, schijnt deze 
telegrafische correspondentie te zijn opgeheven en werden de seinposten 
opgeruimd
Zo was hier de stand van zaken, toen ook de rest van het Koninkrijk Hol
land in de zomer van 1810 bij Frankrijk werd ingelijfd. Napoleon, reeds 
spoedig het belang van de telegrafie naar het stelsel van Claude Chappe, 
speciaal voor de berichtgeving tijdens zijn talrijke veldtochten, inziende, 
had na de dood van Chappe - in 1803 - diens beide broers tot administra
teurs van de telegraaf benoemd en liet, nu Holland was ingelijfd, de lijn 
Parijs-Rijssel-Antwerpen via Utrecht verlengen tot Amsterdam 2. In Oc- 
tober 1810 kwam een van de gebroeders Chappe, ‘Directeur du Télé- 
graphie’, naar Amsterdam om deze uitbreiding te bewerkstelligen 3. Uit 
zijn brieven aan de Algemeen Stedehouder Lebrun verneemt men hierover 
bijzonderheden 4. Op Chappe’s verzoek zond de laatste een rondschrijven 
aan alle gemeenten, waar op de klokketoren een telegraaf diende geplaatst te 
worden. Het waren in ons land, nadat de lijn via Hoogstraten en Meerle de 
noordelijke grens van het departement van de Twee Nethen was gepasseerd, 
Bavel, Dongen, Sprang, Heusden, Veen, fort Loevestein, Leerdam, Hage- 
stein, Houten, Utrecht, Westbroek, Vreeland, Ouderkerk en Amsterdam, 
waar de Weesperpoort gekozen werd als de meest geschikte plaats om het 
toestel op te richten. In Utrecht werd de weerhaan van de toren van de 
St. Jacob verwijderd en in de plaats daarvan het toestel geplaatst 5.
Er moest bij dit systeem voortdurend met een kijker worden waargenomen. 
Slechts overdag en bij helder weer konden de seinen worden overgebracht.

(x) Zie W. C. A. Staring, t.a.p., blz. 281; vgl. tevens ARA, brievenboek van Van der Heim. Zie 
bijgaande illustratie.
(2) De in 1794 tot stand gekomen lijn Parijs-Rijssel was in 1798 doorgetrokken tot Duinkerken, 
in 1803 tot Brussel en Boulogne en in 1809 tot Antwerpen en Vlissingen; zie Chappe 1’ainé, 
Histoire de la Télégrapbie, (Paris, 1824), blz. 129-130.
(3) C. F. Gijsbcrti Hodenpijl, De aanlegging van den optischen telegraaf in ons land in De Navorscber, 
1919, blz. 266 vlg.
(4) ARA, Arch. Alg. Stedehouder, Chappe aan Lebrun dd. 16 Oct. 1810 en 10 Jan. 1811.
(6) 24 Dec. 1810.
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In Nederland bleef de optische telegraaf ook na de vrijwording alleen ge
bruikt voor militaire doeleinden. In Mei 1815 gaf de koning opdracht een 
optische telegraafgemeenschap tot stand te brengen van ’s-Gravenhage over 
Brussel naar Doornik. Maar de gunstige ontwikkeling van de geallieerde 
krijgsverrichtingen maakte, dat de opdracht reeds in Juli van dat jaar werd 
ingetrokken 5. Vóór de invoering van de electrische telegraaf werd daarna 
een optische telegraaf hier nog slechts gebruikt bij de Belgische opstand en 
de daarop volgende jaren 1831—1839. Het is vooral uit een rapport, in 1834 
op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken samengesteld door de 
luitenant-ingenieur G. Jooss, belast met het beheer van de dienst, dat wij 
weten, hoe de toenmalige telegrafische gemeenschap is tot stand gekomen en
0) Vgl. C. F. Gijsberti Hodenpijl, t.a.p., blz. 270. In Venetië had men het bericht reeds in dc 
middag van de 20ste ontvangen.
(2) ARA, Arch. Alg. Stedehouder, portefeuille 48.
(8) Rapport van admiraal Kikkert dd. 13 Dec. 1813; zie Bettink, t.a.p., blz. 207.
(4) Gustave Nadaud, Le vieux télégrapbe in Chansons, (Paris, 18708), blz. 255; de eerste druk is 
van 1849. (6) K.Bn. 28 Mei 1815, no. 525 en 1 Juli 1815, no. 30.

Hiermee hangt wel samen, dat het bericht van de geboorte van Napoleon’s 
zoon op 20 Maart 1811 later in Amsterdam kwam dan in vele andere 
plaatsen: om half elf die dag te Parijs aangeboden, bereikte de boodschap 
Lebrun eerst op de 21ste L Langs deze lijn kwam op 10 Juni 1813 ook het 
bericht van de getroffen wapenstilstand te Amsterdam 2.
Bij de vrijwording werden verschillende toestellen, als symbolen van de 
Franse overheersing, welke zo zelden iets goeds te kennen gegeven hadden, 
vernield, zoals dat te Amsterdam op 15 November 1813 na het vertrek van de 
Franse troepen. Ook bij de kusttelegraaf werden hier en daar toestellen be
schadigd of gestolen 3. De lijn over Brussel naar Amsterdam werd in 18140! 
1815 geheel opgeruimd. Nadat in Engeland, Duitsland en Amerika reeds over 
grote afstanden electromagnetische telegrafen waren aangelegd, werd het 
stelsel van Chappe in Frankrijk zelf eerst in 1844 door de electrische tele
graaf vervangen. Met het romantische pathos van zijn tijd mijmerde enige 
jaren later Gustave Nadaud bij de aanblik van een nu ongebruikt toestel:

Tu fus 1’énigme de notre age; 
Nous voulions, enfant curieux, 
Deviner ce muet langage 
Qui semblait le parler des dieux,

Lorsque tes bras cabalistiques 
Lan^aient a 1’horizon blafard 
Les mensognes diplomatiques 
Interrompus par le brouillard 4.
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(*) ARA, Telegrafische Gemeenschap no. 4. Het verzoek van de minister is van 12 Juli 1854, 
no. 207, het rapport van Jooss van 23 Sept. d.a.v. Zie voor het volgende ook W. Ringnalda, 
a.w., blz. 7-11 en M. D. Lammerts, Telegrafische gemeenschap in ons land van r 831-/839 in Ons Leger, 
1951, no. 7, blz. 16-21.
(2) Gebruik van deze telegraaf mocht gemaakt worden door de hoofden van algemeen bestuur, 
de chef van de Generale Staf, de opperbevelhebbers van de vestingen Breda en ’s-Bosch, de groot
meester der Artillerie, de chef van de Algemene Directie der Genie en de gouverneur van Noord- 
Brabant.
(3) K.B. 10 Aug. 1831, no. 20.

was ingerichtL De minister had opdracht gegeven, ‘dat wegens al hetgeen 
tot die oprigting betrekkelijk was een volledig verslag werd opgemaakt, 
ten einde bij het archief van Oorlog en Topografisch Bureau opgelegd te 
worden, en opdat alzoo ook daaromtrent voor later tijd de historische daad
zaken bewaard zouden blijven .. . . ’ Hij wilde in details de samenstelling van 
de gebruikte ‘machinerieën’ laten vastleggen, vergeleken met die in het 
buitenland, ‘benevens eene aanwijzing der voordeelen, welke het alhier aan
genomen systema, zoo uit hoofde der eenvoudigheid, als in andere opzigten’, 
opleverde; bovendien het seinregister en de verkregen resultaten.
Aanleiding tot de oprichting waren, zoals reeds gezegd, de gebeurtenissen in 
de zuidelijke provinciën van het koninkrijk in 1830 en 1831, welke een 
voortdurende en snelle correspondentie tussen de residentie en de zuidelijke 
grenzen van Noord-Brabant noodzakelijk maakten2. Het snelste voor
handen middel, een estafettendienst, was voor de gegeven omstandigheden 
nog te langzaam. De minister van Binnenlandse Zaken hoorde hierover de 
hoofdingenieur A. Lipkens, adviseur bij zijn departement, die van oordeel 
was, dat binnen zeer korte tijd een telegrafische verbinding tussen Den 
Haag en de vestingen Breda en ’s-Hertogenbosch kon tot stand gebracht 
worden, doch dat men daarbij een veel eenvoudiger toestel diende aan te 
wenden dan tot dan toe bekend en in gebruik was. Lipkens bood aan zich 
hiermee te belasten, maar wilde, wanneer men tot oprichting overging, de 
vervaardiging van het seinregister en de reglementen en instructies voor de 
seinmeesters zien opgedragen aan een officier van de Genie.
Inderdaad gaf de koning in Augustus 1831 opdracht aan Lipkens om ten 
spoedigste een telegrafische gemeenschap tussen Den Haag, Breda en 
Den Bosch in het leven te roepen 3. Aangezien er geen ingenieurs speciaal 
voor deze werkzaamheden disponibel waren, bood de reeds genoemde 
luitenant G. Jooss zich aan, met instemming van de chef van de Algemene 
Directie der Genie, om naast zijn gewone dienst alles te doen, wat de spoe
dige totstandkoming van zulk een telegraaf zou kunnen bevorderen, het
geen onmiddellijk werd geaccepteerd. Reeds elf dagen na ontvangst van de 
opdracht kon tussen Breda en Den Haag geseind worden. Nadat Lipkens de 
eerste telegrafische linie had tot stand gebracht, kwam het beheer en toe
zicht van die gemeenschap voor het vervolg onder het Topografisch Bureau
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(1) Rcsp. op ccn daggeld van f 3,— en f 1,—. Aanvankelijk was de dienst per post waargenomen 
door 3 seinmecsters, maar Jooss had de bezetting aldus weten in te krimpen. De lijn Zuid-Holland- 
Noord-Brabant kwam voor rekening van Oorlog, die in Zeeland voor rekening van Marine. 
Deze gehele telegrafische gemeenschap kostte nog geen f 40 000,— per jaar.
(2) Missive dd. 2 Juli 1832, La B, no. 58.

van het ministerie van Oorlog, waar Jooss geheel met de directie van de 
dienst werd belast. Hij verklaarde de door Lipkens uitgedachte telegraaf 
‘zeker de eenvoudigste, welke tot heden toe in werking is gekomen’.
Het toestel van Lipkens, geïnspireerd op de Engelse telegraaf van 1795, 
bestond uit zes schijven, van teen gevlochten, dus licht en weinig kostbaar, 
welke aan de uiteinden van stokken waren bevestigd. Deze laatste, op een 
toren of ander hoog punt zodanig geplaatst, dat in een verticaal vlak aan 
weerszijden drie stokken stonden, konden ieder afzonderlijk binnen de 
toren zodanig worden bewogen, dat de schijven vanaf het naastbijgelegen 
station ofwel in hun gehele oppervlakte waarneembaar, ofwel, van opzij 
gezien, nagenoeg onzichtbaar waren. Op deze wijze waren 63 verschillende 
standen mogelijk. Wanneer drie stations niet in één lijn lagen, was de verti
cale stand van de schijven uiteraard de minst gunstige. De hele werking van 
deze telegraaf bestond dus hierin, deze zes schijven door middel van tuime
laars of hefbomen in de seinkamer een kwart kanteling te laten maken. 
Twee kijkers waren bij iedere post geplaatst, zodat de seinmeester of zijn 
assistent zowel de beide corresponderende stations kon waarnemen als de 
schijven bedienen, zonder dat hij zich van zijn plaats behoefde te ver
wijderen. Om de kijkers onbeweegbaar te maken en ze beter te beschutten 
waren ze in houten kokers bevestigd. Door de schijven pyramidegewijs te 
plaatsen, kon men ze bij dampig weer gemakkelijker van elkaar onder
scheiden. Naargelang de onderlinge afstand van de stations hadden de 
schijven een middellijn van 110 tot 120 cm, terwijl de ruimte tussen de 
schijven anderhalf maal hun middellijn bedroeg en de gemiddelde afstand 
tussen de schijven en de toren of mast ongeveer 70 cm.
De dienst werd waargenomen door de reeds genoemde seinmeester en een 
assistent1. Zij moesten ten minste iedere vijf minuten door de kijker waar
nemen; bleven zij in gebreke, dan volgde straf. De verbinding liep aan
vankelijk van Den Haag over Delft, Overschie, Rotterdam, Westbaren- 
drecht, Puttershoek, Willemsdorp, Terheijden, Breda, Dongen, Loon op 
Zand, Helvoirt naar Den Bosch. De gunstige resultaten, welke deze ver
binding voor de militaire dienstcorrespondentie opleverde, was aanleiding, 
dat ze op voorstel van de directeur-generaal voor de Marine werd uitgebreid 
tot Zeeland, waar de gewone gemeenschap, vooral ’s winters, zeer vaak door 
ongunstig weer geheel werd gestremd. In Juli 1832 kreeg Jooss opdracht 
om de punten te bepalen, welke nodig zouden zijn voor een verbinding met 
Bergen op Zoom, Bath, de Citadel van Antwerpen en Vlissingen 2. Zijn



8. Sterk vergrote afbeelding van een zegel op een brief van de Directeur Télcgraphiquc 
tijdens de inlijving, Januari 1811



■■

Z/z./z '.

ƒ

y ^^'r''c<,/>:

^ *!■

9- Telegramformulier van de optische telegraaf tijdet

I
!

• I

A

(*.> l/üfo < 'j-ft//r>tti , r 1

Wcqui pCtc >

>■ mum: 
‘ ' //Hj/Ct'^.uu

:ns de inlijving, April 1815

77/’ / >!

/f< -x O fifOj

•’isj

.■/ieat'MHtct.4 'JtUiA'Jij**'

4 tf ’cs)'ft-'

z/y/ /af

□ ' . u
' . r fi f' r f

—— L < \. è‘f autjia /fi-/f a- fs/r /ruM ’

: 4. tipaa //a<i ff-£ i fA- /jauf ■'a.'X t 'f sy^1 Jf

c‘ /fc- 1/ e-iC f<y^yf^-/ey'un^M^ Yf^fx^/o ■

fa 'huz/ffutj .'/{{•Uf'MUit.t 4^rr/v

Oa- Dt^jocx'/■£ é)u-

Vau ^ '‘tfxH.Sat.a-



(*) Missive dd. 25 Sept. 1852, La B, no. 93.
(2) De verbinding met de Citadel te Antwerpen kwam te vervallen, aangezien deze vesting zich 
op 23 Dec. 1832 had moeten overgeven.
(3) Den Ilaag-Breda: 30 sec.; Den Haag-Bergen op Zoom: 38 sec.; Den I-Iaag-Dcn Bosch: 50 
sec.; van Den Haag naar Lillo en Bath niet veel meer tijd dan naar Bergen op Zoom.

ontwerp werd goedgekeurd en hij ontving machtiging dadelijk tot uit
voering over te gaan x. Reeds op 1 Januari 1833 kon de verbinding tussen 
Lillo, Bath en Vlissingen in werking treden 2. Zij sloot aan op Breda en liep 
over Zevenbergen, Feynaart, Steenbergen en Bergen op Zoom en verder 
over Bath, waar het station in drie richtingen werkte n.1., behalve op Bergen 
op Zoom en Lillo, over Waarde, Kruiningen, Heinkenszand en Arnemuiden 
op Vlissingen. Verder werden nog twee stations op Walcheren opgericht 
n.1. Koudekerke en Domburg, voornamelijk dienende om van alle schepen, 
welke in het gezicht waren of de kust naderden, te Vlissingen bericht te 
geven, zodat geen schepen Walcheren konden naderen of de Wester- 
Schelde opvaren, of het bericht daarvan kon binnen enkele minuten in de 
residentie zijn. Een moeilijkheid bij de verbinding was vooral het feit, dat 
niet overal voldoende hoge torens aanwezig waren, immers dan moest van 
hoog naar laag en omgekeerd worden waargenomen. De eenvoudigheid van 
het toestel maakte echter, dat allerlei slechts enigszins hoge gebouwen te 
gebruiken waren.
De bediening van Lipkens’ telegraaf was zo eenvoudig, dat het overnemen 
van de seinen practisch geen oponthoud kostte. Van Den Haag naar Vlis
singen, de grootste afstand in de bestaande gemeenschap, n.1. van station 
tot station rechtlijnig gemeten ongeveer 36 uren met 19 stations, heeft een 
bericht bij goed seinweer nooit meer tijd gevorderd dan 1 minuut per sein 3. 
Het eerste sein kostte de meeste tijd, omdat het soms pas na enige minuten 
werd waargenomen. Jooss constateerde in zijn rapport, dat Chappe’s 
telegraaf, evenals de in Pruisen gebruikte, aanmerkelijk minder snel werkte 
dan het toestel van Lipkens. Bovendien liepen in Frankrijk de verschillende 
lijnen naar de hoofdstad, zodat alle berichten via Parijs moesten. De Neder
landse telegraaf kon gemakkelijk geplaatst worden en vorderde geen ver
bouwingen. Tevens behoefde zij geen rechte lijn te volgen, terwijl de loop 
in Noord-Brabant en Zeeland bewees, dat het toestel voor verschillende 
lijnen kon dienen, zoals dat in fort Bath, hetwelk tegelijk met Bergen op 
Zoom, Lillo en via Waarde met Vlissingen seinde en tevens zeer goed en 
gemakkelijk door één persoon kon worden bediend. ‘Ik heb’, schreef Jooss 
in zijn rapport, ‘onderscheidene keren het genoegen gehad, dat hoge per
sonen bij hun verblijf te ’s-Gravenhage aan deze samenhang hunne goed
keuring en bijval hebben gegeven, waarop ik prijs gesteld heb, vooral met 
opzicht tot de zoodanige die geheel bekend waren met de samenstelling 
van de Fransche telegraaf, welke tot heden toe voor de beste gehouden werd.
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II. DE ELECTRISCHE TELEGRAAF IN NEDERLAND

TOT I DECEMBER 1852

Had men zich reeds in de 17de en 18de eeuw bezig gehouden met de ge
dachte om magnetisme en electriciteit aan de verreberichtgeving dienst
baar te maken 3, een voor de practijk bruikbaar resultaat werd eerst bereikt 
na de ontdekking door Galvani in 1792 van de naar hem genoemde galva
nische stroom. Verschillende geleerden als Aldini, Basse, Erman, Steinheil 
en Soemmering trachtten in het begin van de 19de eeuw een galvanische 
stroom langs draden voort te planten. Al volgde men in Nederland met 
belangstelling de in het buitenland gedane proefnemingen, dergelijke po
gingen zijn hier niet bekend. Ook in het buitenland kwam men overigens 
niet tot practische toepassing. Betere mogelijkheden hiertoe ontstonden, 
toen professor Oersted in 1820 in Kopenhagen ontdekte, dat een magneet
naald, geplaatst bij een draad, door welke een galvanische stroom werd 
geleid, naar rechts of links afweek naargelang de richting van deze stroom. 
Naarmate de draad door meer geïsoleerde draad windingen was omgeven, 
was een zwakke stroom reeds voldoende om de magneetnaald te doen uit
wijken. Gebruikte men nu evenveel draden en naalden als er letters waren, 
dan kon men dus, zoals Ampère reeds aantoonde, met behulp van een zuil van 
Volta op verre afstand tekens overbrengen. De hoge kosten verhinderden 
echter, dat op dit principe vervaardigde toestellen in gebruik kwamen.
In 1832 werd door de Russische baron Schilling von Cannstadt en een jaar

(*) K.B. 24 Sept. 1839, no. 99.
(2) Vgl. voor een algemeen overzicht nog La télégraphie optique (Antwerpen, 1883) van Rodolphe 
van Wetter, sous-lieutenant d’artillerie de 1’armée beige.
(3) Zie een korte samenvatting in de reeds genoemde boeken van Hennig en Ringnalda.

Het aantal dagen, dat men de telegraaf wegens ongunstige weersomstandig
heden niet kon gebruiken, bedroeg gemiddeld twintig per jaar.
In 1839 werd de telegrafische gemeenschap opgeheven h Het materiaal werd 
opgelegd in ’s Lands Magazijnen om, indien nodig, weer te kunnen worden 
gebruikt. Door de invoering van de electrische telegraaf is dit echter niet 
meer nodig geweest2.

Wanneer Nederland ooit er toe mocht overgaan, door het oprichten van 
een gedenkteeken, als blijk van hoogachting en waardeering, dc verdiensten 
te erkennen van den stichter van het Nederlandsche tclegraafwezen, dan 
zal men aan den voet van het huldeblijk, den naam Eduard Wenckebach, 
in gulden letters gegrift, zien.
a. bech jr in een voordracht op 21 September 1902.
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(x) In 18 5 8 ontving Morse van enige staten in Europa, waar zijn stelsel werd toegepast, een dotatie 
van 400 000 francs, waartoe door Nederland f 11 000,— is bijgedragen.

later, onafhankelijk van hem, door de Duitse hoogleraren Gauss en Weber, 
de methode uitgevonden om slechts twee draden te gebruiken en de letters 
aan te duiden door verschillende afwijkingen van de naald te combineren. 
Steinheil, die ontdekte, dat slechts één draad nodig was, wanneer men zich 
van de aarde als geleider bediende, vereenvoudigde nog dit systeem door 
de tekens in de vorm van schrift voor te stellen, waartoe de magneetnaald 
op een door een uurwerk regelmatig voortbewogen papierstrook punten 
of stippen tekende. Zodoende werd zijn toestel van naaldtelegraaf tot 
schrijftelegraaf. Hij bracht in 1837 een lijn tot stand van 10500 m tussen de 
Koninklijke Academie te München en de Sterrewacht te Bogenhausen. 
Pogingen van de Engelsen Cooke en Wheatstone om de naaldtelegraaf te 
verbeteren, leidden er toe, dat laatstgenoemde in 1840 de wijzertelegraaf 
uitvond, welke later in Frankrijk (Bréguet), Engeland (Bain, Mapple) en 
Duitsland (Siemens en Halske) nog vereenvoudigd werd.
Een nieuw element in de ontwikkeling van de electrische telegraaf bracht 
het gebruik van de electromagneet, een stuk week ijzer, omwonden met 
geïsoleerd koperdraad. Voert men een electrische stroom door de draad- 
windingen, dan trekt de electromagneet, magnetisch geworden, een in de 
nabijheid gebracht en beweegbaar stuk ijzer - anker - aan, doch verliest zijn 
magnetisme weer en laat het ijzer los, zodra men de stroom verbreekt. 
Nadat in Engeland Davy en Sturgeon reeds op het denkbeeld gekomen 
waren om dit beginsel toe te passen op de telegrafie, was het de Amerikaan 
Samuel Morse, die het in de practijk verwezenlijkt heeft. Het Congres 
stelde hem in 1843 daartoe in de gelegenheid en kort daarop werd de tele
graaflijn Washington-Baltimore geopend. Charles en WiUiam Robinson 
brachten Morse’s toestellen in 1847 naar Europa, waar men zich grotendeels 
nog bediende van de telegrafen van Gauss, Weber, Steinheil, Siemens en 
Halske en Kramer, en richtten te Hamburg een maatschappij op tot aanleg 
van een electromagnetische telegraaf tussen genoemde stad en Cuxhaven. 
In Nederland bediende men zich van de toestellen van Morse voor het eerst 
in 1851, op de telegraaflijn tussen Amsterdam en Nieuwediep, nagenoeg 
overeenkomend met het apparaat, waarop de uitvinder oorspronkelijk 
octrooi had genomen h Inmiddels was hier de electromagnetische telegraaf 
reeds in 1845 ingevoerd en wel door de Hollandsche Ijzeren Spoorweg 
Maatschappij langs de spoorweg Amsterdam-Haarlem.

1845!
De toepassing van de stoomkracht tot versnelling van het vervoer van mens 
en goed te land en op zee is alom in opkomst. Ook Nederland heeft reeds



C) Liter.
(2) Het aandeel van Wenckebach in deze ontwikkeling werd uitvoerig beschreven door J. J. van 
Kerkwijk, Eduard Wenckebach in Tijdscbr. van het Kon. Inst. van Ingenieurs. Notulen 1873-1874, blz.
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zijn spoorweg en al mist het grotendeels nog de door stoom gedreven zee
schepen, zoals Engeland die reeds in gebruik heeft op de grote koopvaardij- 
routes, toch ziet men op de binnenwateren al meer en meer stoomboten 
verschijnen. De Nederlandse spoorweg is zelfs reeds zes jaar oud en in die 
tijd uitgegroeid tot een veel gebruikt vervoermiddel tussen Amsterdam en 
’s-Gravenhage; ondanks de hoge tarieven hebben er in één jaar tijds ruim 
600 000 personen mee gereisd, het dubbele van het inwonerstal van beide 
steden tezamen. Overal elders in het land is men nog aangewezen op de 
postwagen, de omnibus en de trekschuit. Uitwisseling van gedachten ge
schiedt uitsluitend per brief, maar voor het vervoer daarvan bedient men 
zich reeds van de spoorweg. In sommige gevallen maakt de duivenpost een 
snelle verbinding met het buitenland mogelijk: berichten uit België, 
Frankrijk en zelfs Spanje kunnen in enkele dagen over zijn.
Andere toepassing van de electriciteit dan bij de ‘telegrafen’, zoals ze reeds 
in werking zijn in Engeland en Amerika, waar het publiek er zelfs gebruik 
van kan maken, kent men nog niet, al lag reeds in de ontdekking van Fara- 
day de mogelijkheid besloten om door middel van het magnetisme elec- 
trische stroom op te wekken op zulk een schaal, dat de Voltase zuil daarbij 
in het niet zou zinken. Voor huis- en straatverlichting gebruikt men olie
lampen en kaarsen. Enkelen hebben reeds gaslampen, waarvan de reservoirs 
onder druk worden gevuld door de gasleverancier, die zich per kan 1 laat 
betalen. De hygiëne laat in velerlei opzicht te wensen over. Zo drinkt men 
rivierwater of verzamelt het regenwater uit de dakgoten. Vooruitstrevenden 
hebben een put geboord en tellen in hun omgeving vele afnemers. Is het te 
verwonderen, dat besmettelijke ziekten welig tieren en de cholera veel 
slachtoffers eist! De krant ligt niet binnen ieders bereik. Het abonnement 
van f7,50 per kwartaal kan slechts door de beter gesitueerden worden be
kostigd. De nieuwsberichten van elders komen per post of per speciale 
bode en worden ook wel door duiven aangebracht. Binnenlands nieuws 
is meer dan een dag oud, buitenlandse berichten zijn uiteraard langer onder
weg: vanuit Amerika vier weken, vanuit Oost- en West-Indië zelfs twee 
volle maanden.
In deze eenvoudige, weinig gehaaste samenleving is het, dat de electro- 
magnetische telegraaf in Nederland haar even bescheiden intrede doet. 
Behalve aan de brede blik en de vastberadenheid van F. W. Conrad en 
L. J. J. Serrurier, ingenieur-directeur en president-commissaris van deze 
maatschappij, is de ontwikkeling van de electrische telegrafie in Nederland 
in het midden van de vorige eeuw echter vooral te danken aan het talent en 
de volharding van Eduard Wenckebach 2. Deze, van nature begiftigd met



. ■





=1

een bijzondere aanleg voor wis- en natuurkunde, was sterk geïnteresseerd 
geraakt in de electrische telegrafie, toen hij tijdens zijn studie aan het Poly- 
technicum in Wenen kennis gemaakt had met Gauss en Weber bij hun 
proefnemingen en vervolgens op verzoek van Steinheil had meegewerkt 
bij de aanleg van diens telegraaflijn tussen München en Bogenhausen. 
In 1858 naar Nederland teruggekeerd - in verband met een belofte aan de 
regering gedaan, toen deze hem subsidie verleende voor zijn studie in 
Duitsland - vestigde hij zich te Amsterdam als fabrikant van wis- en natuur
kundige apparaten. Terstond trachtte hij, naast mannen als Dr. Bleekrode, 
Dr. Stratingh en Prof. Vorsselman de Heer, belangstelling te wekken voor 
de telegrafie en het publiek met de nieuwe vinding vertrouwd te maken x. 
Hij ondervond echter uitermate weinig belangstelling bij de regering en het 
publiek zag in de apparaten meer een wetenschappelijke bezienswaardigheid 
dan iets, dat voor de maatschappelijke samenleving van enig nut kon zijn. 
Wenckebach versaagde echter niet en nadat de Hollandsche Ijzeren Spoor
weg Maatschappij op 20 September 1839 haar eerste dienst geopend had 
tussen Amsterdam en Haarlem, wendde hij zich al spoedig tot de directie 
om te bewerken, dat het hem vergund zou worden om ten dienste van het 
spoorwegverkeer een telegraaflijn langs de nieuwe spoorweg aan te leggen. 
Het duurde echter nog vijf jaar, tot eind 1844, voordat een rapport van de 
overste Van Panhuys, die als lid van een militaire commissie in Duitsland 
toevallig de telegraaf langs de Taunusspoorweg in werking had gezien 2, 
directe aanleiding werd voor het ministerie van Binnenlandse Zaken om 
aan de reeds genoemde Conrad en L. J. A. van der Kun, waarnemend 
hoofdingenieur van de Waterstaat, advies te vragen betreffende mogelijk
heid, wenselijkheid en kosten van toepassing van de telegraaf bij de dienst 
van de spoorwegen 3. Nadat Conrad in zijn antwoord van 21 Januari 1845 4 
een overzicht had gegeven van wat er op het gebied van de electrische 
telegrafie, vooral met betrekking tot de spoorwegen, in Engeland, Rusland 
en Duitsland reeds bestond, stelde hij vast, dat het nut van de telegrafie 
voor de dienst van de spoorwegen wel bijna geen betoog behoefde. Het 
bezwaar, dat men niet van alle punten van de spoorweg signalen kon geven, 
achtte hij wel te ondervangen en deelde daarbij mede, dat in ons land Wen
ckebach zich reeds met de oplossing van deze kwestie bezig hield. Ook andere 
bezwaren, zoals de bijzondere maatregelen, welke getroffen dienden te

92-97 (ook afzonderlijk uitgegeven) en Mr. W. J. M. Benschop, Eduard W enckebach en de Hol
landse IJzere,‘ Spoorwegmaatschappij als baanbrekers voor de openbare telegrafie in Nederland, (uitgave 
Hoofdbestuur PTT, ’s-Hage, 1947), waaraan het volgende voor een deel is ontleend.
(*) Nog in hetzelfde jaar publiceerde hij De Magneto-Elektrische Telegraaf van Ganss en Steinheil, 
naar oorspronkelijke beriglen en eigen behandeling voor bet Nederlandschpubliek beschreven. (’s-Hage, 1838). 
(a) Mr. W. J. M. Benschop, a.w., blz. 10-11 en bijlage I.
(3) Brieven van 2 Jan. 1845.
(4) Mr. W. J. M. Benschop, a.w., bijlage II.
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proef te nemen 
desbetreffend advies van

worden in verband met de vochtigheid van de Nederlandse bodem, konden 
naar zijn mening niet opwegen tegen de onmiskenbare voordelen, terwijl 
hij van oordeel was, dat de eenvoudigheid van de zaak wel zou toelaten, 
dat de aanleg ‘zonder hulp van vreemden’ zou kunnen geschieden. Hij advi
seerde dan ook aan de minister om langs een gedeelte van de onmiddellijk 
onder diens beheer staande Rijnspoorweg een 
te doen aanleggen en gaf als zijn voornemen te kennen, dat hij 
van Administratie van de hij SM een voorstel zou doen om 
sterdam en Haarlem met bedoelde telegraaf een 
Reeds op 30 Januari behandelde de Raad een
Conrad, met als resultaat, dat hij gemachtigd werd een contract voor de 
aanleg te sluiten met Wenckebach 2. Op 6 Maart kwam dit contract tot 
stand. Wenckebach gebruikte voor de verbinding in eigen werkplaats ver
vaardigde, met de wijzertelegraaf van Wheatstone overeenkomende sein- 
toestellen, waarbij door het ronddraaien van een seinkruk stroomstoten 
werden uitgezonden, welke aan de andere kant van de lijn langs electro
magnetische weg een wijzer stapsgewijs deden ronddraaien over een schaal, 
die langs haar omtrek was voorzien van letters, cijfers en leestekens. Hij 
spande langs de spoorweg 4 mm dik ongegalvaniseerd Engels ijzerdraad 
over dennenhouten palen 3. Om de toen nog weinig bekende en dure porse
leinen isolatoren te vervangen liet hij boven in de palen sleuven maken, 
waarin de draden werden gelegd na ter plaatse te zijn omwonden met in een 
soort gom-elastiek gedrenkt doek. Daarboven werden ijzeren kapjes ge
plaatst, geteerd en ter weerszijden vastgespijkerd, om zoveel mogelijk te 
voorkomen, dat de draden nat werden op de plaatsen, waar zij het hout 
raakten.
Op zeven plaatsen, gelijkelijk over de gehele lijnlengte verdeeld, hing de 
draad tot 1,25 m van de grond. Op het laagste punt was een inrichting aan
gebracht om de spanning van de draad te regelen. In geval van nood kon op 
deze plaatsen een seintoestel worden aangesloten. Daar de overspanning 
van het Spaarne moeilijkheden opleverde in verband met belemmering van 
de scheepvaart, liet Wenckebach een ijzeren buis op de bedding zinken, 
door welke een geïsoleerde koperdraad liep. Voor de stroomlevering werd 
de batterij van Daniëll gebruikt 4. De keuze viel op het ‘liliputiaansche

(’) Van der Kun, die contact had opgenomen met Wenckebach, sloot zich in zijn schrijven van 
25 April 1845 geheel hierbij aan. Zie Benschop, a.w., bijlage III.
(2) Notulen Raad van Administratie HIJSM, dl. II, blz. 368.
(3) Vgl. J. J. van Kerkwijk, t.a.p., blz. 93. Zie voor het volgende, behalve de genoemde publi
caties van Van Kerkwijk en Benschop ook het gedenkboek Hollandsche Ijveren Spoonveg-Maat- 
schappij. 1839-1889. (Z.pl., z.j.). Dit laatste heeft op blz. 77 voor de dikte van de draad 3,5 mm., 
hetgeen Benschop overneemt.
(4) Koperpool, gedompeld in een oplossing van ‘blauwe vitriool’ (kopersulfaat), zinkpool in 
verdunde ‘vitrioololie’ (zwavelzuur), de beide vloeistoffen gescheiden door een poreuze wand; 
vgl. hierna blz. 64.
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(*) Nieuwe Amsterdamscbe Courant van 27 Mei 1845.
(2) In het nummer van 3 Juli 1845.
(3) Van Kerkwijk, t.a.p., blz. 93 geeft verkeerdelijk 25 Mei 1845.
(4) Vgl. Mr. W. J. M. Benschop, a.w., blz. 14-15, en F‘ 
HIJ SM, nos. 2091 en 2341 (Arch. Ned. Spoorwegen).

model’, omdat aan een grote inwendige weerstand van de batterij bijzondere 
voordelen werden toegeschreven. Deze theorie bleek echter in de practijk 
onjuist te zijn, waarna groot model elementen werden aangeschaft om de 
batterijweerstand te verkleinen.
Eind Mei 1845 was de lijn zo goed als voltooid 1 en in Juni werden proeven 
genomen, welke naar wens verliepen en waarover het .Algemeen lAandelsblad 
een uitvoerig verslag publiceerde 2. Het tijdsverloop, schreef de krant, 
nodig voor het overbrengen van de letters, ‘kan men onmeetbaar klein 
noemen; doch is er voor het duidelijk verstaan der correspondentie, eenige 
meerdere tijd noodig; het blijkt intusschen, dat een zelfs ongeoefende, 
zeker 15 a 16 letters per minuut kan overbrengen, terwijl bij eenige meer
dere oefening, dat getal wel tot 24 a 28 zal kunnen worden verhoogd’. 
Waren bij de proefnemingen, ‘als bewijs van de hooge belangstelling in de 
bevordering der wetenschappen hier te lande’, de gouverneur van Noord- 
Holland en de Commissarissen van de hijsm aanwezig geweest, ‘die den 
vervaardiger, den Heer E. Wenckebach, met hunne felicitatien over den 
uitslag van de eerste hier te lande aangelegde telegraaf vereerden’, de eigen
lijke indienststelling geschiedde in alle stilte in het laatst van Juni 3. Nu de 
proef gelukt was, werd de lijn, overeenkomstig een reeds eerder genomen 
besluit, doorgetrokken langs de spoorweg tot ’s-Gravenhage. Aangezien 
de door Wenckebach vervaardigde toestellen minder goed voldaan schijnen 
te hebben, stelde Conrad aan de Raad voor opdracht te geven om voor de 
nieuwe lijn andere te leveren, hetgeen geschiedde.
Aan de dienstuitvoering schijnt aanvankelijk nogal het een en 
haperd te hebben als gevolg van ongeoefendheid en gebrek aan 
bij het personeel. Aan de klachten van Wenckebach hierover kwam Conrad 
tegemoet door in November 1846 een dienstorder uit te geven, waarbij het 
personeel werd gelast nauwkeurig alle bevelen van Wenckebach uit te 
voeren. Ook buiten spoorwegkringen scheen men de telegraaf van Wencke
bach niet overal welgezind te zijn en trachtte men afbreuk aan zijn werk 
te doen door het te vergelijken met de eerste telegraaflijn in België. Daar, 
merkte Wenckebach echter bitter op tegenover Conrad, was de lijn door een 
grote Engelse maatschappij aangelegd en had men geen kosten gespaard 4. 
Dat men er in de Raad van Administratie van de hijsm reeds spoedig 
over gedacht heeft om de te vestigen telegraafverbinding ook voor ander 
dan louter dienstgebruik open te stellen, blijkt wel uit de notulen van 29 Mei 
1845, toen een van de leden in overweging gaf de minister van Financiën
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(*) Schrijven van 6 Juni 1845.
(*) Notulen als boven, dl. II, blz. 397~398-
(3) Notulen als boven, dl. II, blz. 476. Vgl. Benschop, a.w., bijlage VII.
(4) Vgl- Benschop, a.w., blz. 15 en bijlagen VIII en IX.
(«) Conrad’s voorstel is van 19 Maart; zie Benschop, a.w., bijlage VI. Verder Notulen als boven, 
dl. II, blz. 485.
(8) Zie o.a. Nieuwe Amsterdamscbe Courant van 31 Maart 1847.

omtrent de aanleg in te lichten, om te voorkomen, dat men moeilijkheden 
zou krijgen met de onder hem ressorterende Postadministratie, wanneer men 
de nieuwe telegraaflijn ook voor openbaar gebruik zou gaan exploiteren. 
Men besloot voorlopig aan de minister van Binnenlandse Zaken te verzoe
ken de zaak bij Financiën in te leiden, maar terstond nadat de eerste telegraaf
lijn in gebruik was genomen, werd aan de regering concessie gevraagd om 
de verbinding ook voor het publiek open te stellen x. Inmiddels ging men er 
reeds toe over om de aankomst van de eerste Hollandse haring naar Am
sterdam te telegraferen, terwijl reizigers eerste klasse op het station te 
Haarlem voor een kwartje de telegraaf installatie mochten bezichtigen, wan
neer deze niet in werking was 2. Het antwoord van de regering op de aan
vraag tot concessie bleef echter uit en toen de Raad van Administratie op 
7 Januari 1847 aan de minister van Binnenlandse Zaken mededeelde, dat de 
telegraaflijn tot ’s-Gravenhage was doorgetrokken, maakte hij er nogmaals 
op attent, dat deze ook voor openbaar gebruik kon worden opengesteld, 
terwijl tevens een ontwerp-tarief werd bijgevoegd 3. Ook op dit schrijven 
gaf de minister taal noch teken. Toen echter in Maart van dat jaar de Neder- 
landsche Handelmaatschappij te Amsterdam aan president-commissaris 
Serrurier verzocht bij wijze van proef een bericht omtrent een koffieveiling 
naar Den Haag te willen seinen, besloot deze dit verzoek in te willigen 
zonder nader bericht van de minister af te wachten. Men kan dus zeggen, 
dat het eerste openbare telegram in Nederland op 18 Maart 1847 verzonden 
werd 4. Tevens besloot de Raad van Administratie op 29 Maart op voorstel 
van Conrad om, wanneer er nog meer verzoeken als dat van de Handel
maatschappij binnenkwamen, deze ‘provisioneel’ eveneens te behandelen 
volgens het voorgestelde tarief, zonder dit echter te publiceren, terwijl Wen- 
ckebach, eveneens op voorstel van Conrad, werd benoemd tot opziener van 
het telegraafmateriaal van de hij SM op een salaris van f 400,- per jaar 5.
Terwijl de hijsm ook haar medewerking - belangeloos - verleende om 
bijzondere tijdingen, zoals omtrent de ziekte van de koning, door middel 
van haar telegraaf op snelle wijze ter kennis van de dagbladen te brengen 6, 
bleef de regering intussen talmen om zich uit te spreken over het openbaar 
gebruik van de telegrafen, welks belang door Wenckebach van het begin af 
aan zo scherp was ingezien. Reeds op 27 Maart 1845, ^us nog vóór de 
hijsm om toestemming voor openbaar gebruik van haar telegraaf ver
zocht, had hij samen met C. C. van Hall concessie aangevraagd voor het
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(*) Een jaar of vijf, zes tevoren had prof. Vorsselman de Heer te Deventer al een dergelijk verzoek 
gedaan, maar door de dood van de hoogleraar was de zaak onafgedaan gebleven.
(2) D. Buddingh, A.lgemeene Statistiek voor Handel en Nijverheid, dl. 3, (Haarlem, 1848), blz. 541.
(3) A.w., blz. 16 vlg.

aanleggen van een telegraaflijn tussen Amsterdam, als Beurscentrum, en haar 
toenmalige zeehaven Den Helder, en in 1846, nu alleen, voor de aanleg van 
een lijn van Rotterdam naar Brouwershaven, eventueel naar Vlissingen h 
Ook op deze beide verzoeken had de regering nog steeds geen antwoord ge
geven, noch op Wenckebach’s voorstel, in 1847 ingediend, voor het totstand- 
brengen van een algemene telegraafverbinding tussen de verschillende delen 
van het rijk; de stad Utrecht zou het middelpunt vormen van dit net en in 
rechtstreekse verbinding staan met de voornaamste steden van het land, 
terwijl, door eigen aanleg of door aansluiting, verbinding tot stand gebracht 
zou kunnen worden met Antwerpen, Keulen, Hamburg en Londen (via 
Brielle naar Harwich). ‘Deze onderneming’, schreef Buddingh, docent aan 
de Koninklijke Academie te Delft, ‘zoo meent men, heeft het voordeel, van 
met betrekkelijk zeer gering kapitaal te kunnen worden uitgevoerd; en het 
is te bejammeren, dat de regering, zoo voegt men er bij, in dit opzigt allerlei 
moeijelijkheden in den weg werpt, alvorens de verlangde concessie te 
verleenen’ 2.
Over de vraag, wat de regering kan bewogen hebben om zo lang te wachten, 
alvorens openbaar gebruik van de telegrafen, zij het dan onder bepaalde 
voorwaarden, toe te staan, heeft Mr. Benschop reeds uitvoerig geschreven 3. 
Problemen, welke nauw samenhingen met de financiële moeilijkheden van 
die jaren, een zekere vrees voor concurrentie met de toch reeds voort
durend minder opbrengende Posterijen, angst voor misbruik in deze tijd 
van politieke onrust in binnen- en buitenland en ambtelijke kortzichtigheid 
vormden wel de hoofdmotieven voor een tegenstand bij de betrokken 
ministeries en de regering, welke het overleg nu reeds verscheidene jaren 
gaande hield en een beslissing deed uitblijven. Ten slotte echter kon de 
regering aan de van alle zijden uitgeoefende drang niet meer weerstaan. Men 
ziet hier een ontwikkeling, welke sterk doet denken aan hetgeen zich enkele 
jaren later op het gebied van het postwezen - uniformporto, uitbreiding 
van het dienstbetoon! - afspeelt, voorafgaand aan de totstandkoming van de 
postwet van 12 April 1850.
Minister Van Hall zag reeds aanstonds in, dat men, gezien de elders met het 
telegraferen verkregen resultaten, ook in Nederland op den duur deze 
nieuwe vinding niet aan het publiek kon onthouden, zelfs wanneer men 
dat zou willen. De moeilijkheid lag echter in de voorwaarden, waarop men 
openbaar gebruik van de telegrafen ten slotte zou kunnen toestaan. De zaak 
kwam in de ministerraad, waarop in Januari 1846 verschillende Nederlandse 
gezanten opdracht ontvingen om inlichtingen in te winnen omtrent de
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(*) ARA, Arch. Staatssccrctarie, portefeuille uitvindingen 1845 en 1846.
(l) Wynandt van Westen, Mathematische Vcrmakelyckheden . . . (Arnhem, 1636), blz. 127; vertaald 
naar Jean Leurechon, R-écréations mathématiques (1624).
(3) Zie Benschop, a.w., blz. 19.
(4) ARA, Arch. Staatssecretarie, portefeuille uitvindingen 1847.

stand van het telegraafwezen en 
buitenland x.
Inmiddels beschikte de minister van Binnenlandse Zaken afwijzend op een 
verzoek van Wenckebach om zelf zijn concessie-aanvragen bij hem te 
mogen komen bepleiten. Het blijft onbegrijpelijk, dat de regering, die om 
financiële redenen er niet toe wilde overgaan van overheidswege de aanleg 
en exploitatie van telegrafen ter hand te nemen, hier niet de vrije hand ge
laten heeft aan het particuliere initiatief. Remmend heeft waarschijnlijk 
vooral gewerkt de vrees voor misbruik van het nieuwe verkeersmiddel in 
handen van particulieren. Was dit alleen een gevolg van de politiek en eco
nomisch zo onrustige toestand van het ogenblik ? Of sprak hieruit een meer 
algemene reactionnaire angst van politieke machthebbers tegenover een 
nieuw wapen in de handen van een revolutionnair publiek - en niet alleen 
van beursspeculanten, zoals zij zelf erkende - waarvan de consequenties in 
de toekomst nauwelijks te overzien waren? Merkwaardig zowel voor het 
ene als voor het andere motief is de vergelijking met hetgeen men reeds in 
een publicatie uit 1636 van Wijnand van Westen, mathematicus van de 
stad Nijmegen, kan lezen aan het einde van een beschouwing over toepassing 
van magnetisme voor de verreberichtgeving: ‘. . . oock en waer sulcke 
inventie niet pryselyck, dewijl daer door de verraderijen al te frequent en al 
te bedeckt souden konnen gheschieden’ 2.
Een besluit van de regering bleef bij dit al vooralsnog uit, ofschoon er 
waren, die, waar men erkende de telegraaf toch niet te kunnen tegenhouden, 
adviseerden haar dan in overheidsbeheer te nemen 3. Inmiddels begon, 
zoals reeds gezegd, de hijsm in Maart 1847 eigenmachtig haar telegraaf
verbinding ook voor publiek gebruik open te stellen, terwijl Wenckebach 
in de voorafgaande maand andermaal een request indiende bij de minister 
van Binnenlandse Zaken om hem de gevraagde concessies te verlenen, 
daarbij zinspelende op pogingen van Engelse telegraafmaatschappijen om 
hier de aanleg en de exploitatie in handen te krijgen 4. Een gunstige kans 
om de minister van de grote waarde van het snel overbrengen van berichten 
te overtuigen, deed zich voor, toen hij zich in Mei d.a.v. tegenover hem 
verdienstelijk kon maken door hem behulpzaam te zijn bij de verzending 
van een particulier telegram. Misschien heeft dit er toe bijgedragen om de 
minister over zijn laatste bezwaren te doen heenstappen. Want toen kort 
daarop Van der Kun een rapport indiende naar aanleiding van het verzoek 
van een Engelsman om in Nederland een demonstratie te mogen geven



23

(x) Zie Benschop, a.w., blz. 20-21.
(2) K.B. 8 Dcc. 1847, (Stbl. -jz‘, Stokvis I, 1); tekst hierna als bijlage I.
(3) K.Bn. 19 Dec. 1847, nos. 35 en 36 (Stokvis I, 2 en 3).
(*) Dd. 30 Dec. 1847, no. 172.

met zijn telegraaftoestel, en daarin nog eens de nadruk legde op de bekwaam
heid van Wenckebach en op hetgeen deze sinds 1838 voor de invoering van 
de telegraaf hier te lande gedaan had, zodat het geen zin had iemand van 
verre te halen, nam de zaak definitief een gunstige wending x.
Nadat nog overleg tussen verschillende departementen had plaats gehad, 
zond de minister van Binnenlandse Zaken op 5 October 1847 een voor
dracht naar het kabinet van de koning, waarbij zijn ambtgenoot van Marine 
zich enkele dagen later aansloot. Voorgesteld werd aan de koning om alge
mene regels te stellen ter bevordering van de invoering van electromagne- 
tische telegrafen, doch tevens om misbruik daarvan te voorkomen, en om 
vervolgens de aangevraagde concessies te verlenen. Overeenkomstig dit 
voorstel en nadat de Raad van State advies had uitgebracht, verscheen ten 
slotte op 8 December 1847 het Koninklijk Besluit, waarin de invoering van 
electromagnetische telegrafen geregeld werd2, terwijl op 19 December 
twee andere werden uitgevaardigd, waarbij aan Wenckebach de beide aan
gevraagde concessies werden verleend en de hijsm toestemming ver
kreeg om haar telegraaf voor algemeen gebruik open te stellen 3. Na een 
desbetreffende ministeriële beschikking 4 besloot nu de hijsm de dienst 
op haar lijn, welke inmiddels tot Den Haag en Rotterdam was verlengd, ‘op 
een meer officieele en openlijke wijze’ te gaan uitoefenen.
Was nu eindelijk de zo lang begeerde regeling tot stand gekomen, zo toonde 
zij in verschillende opzichten toch nog de doorwerking van de overwegin
gen, welke deze totstandkoming zo lang hadden tegengehouden. Duidelijk 
komt een en ander tot uiting in de formulering van de considerans, n.1., 
‘dat, gelijk de invoering van Electro Magnetische Telegrafen, om derzelver 
nuttige strekking als versneld middel van gemeenschap, allezins verdient 
bevorderd te worden, het even zoo noodzakelijk is de toelating dier Tele
grafen aan voorwaarden te verbinden, geschikt om in het algemeen belang 
het misbruiken van dat middel voor te komen’. Nadat dan is bepaald, dat 
electromagnetische telegrafen slechts in werking gebracht mogen worden 
met vergunning van de koning, worden deze voorwaarden als volgt om
schreven: het tarief moet door de koning worden goedgekeurd; berichten 
van en voor algemene, provinciale en plaatselijke bestuursinstanties hebben 
voorrang voor particuliere; in oorlogstijd zullen de telegrafen onder het on
middellijk beheer van het ministerie van Marine of Oorlog worden gesteld; 
wanneer bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, zal het ge
bruik van die telegrafen door particulieren op last of onder toezicht van de 
regering of de hoofden van de plaatselijke besturen tijdelijk en zo nodig
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geheel worden gestaakt, met uitzondering alleen voor de dienstberichten 
van de spoorwegen; op alle stations van de telegrafen zullen registers wor
den aangehouden, door het hoofd van het plaatselijke bestuur ‘gequoteerd 
en geparapheerd’, waarin alle afgaande en inkomende berichten ‘zonder on
derscheid’, zullen moeten worden ingeschreven; wanneer ‘later’, wegens veel
vuldig gebruik van de telegrafen door het publiek, de geldelijke belangen van 
de Postadministratie ‘gevoelig’ kwamen te lijden, zullen de eigenaars van 
de telegrafen tot de uitkering van een billijke, door de departementen van 
Binnenlandse Zaken en Financiën gezamenlijk te regelen vergoeding, kunnen 
worden verplicht; ten slotte zullen de concessionarissen, voor zover de niet 
langs de spoorwegen afzonderlijk op te richten telegrafen aangaat, verplicht 
zijn, ‘om zich wegens de leidingen der Telegrafische liniën, en de daarbij 
in te rigten stations, met de betrokkene plaatselijke besturen, en de eigenaars 
der gronden, wegen, dijken enz. te verstaan, en zich wijders naar de aan
wijzing der Regeering nopens de rigtingen zullen moeten gedragen’.
Het waren, behalve het feit, dat deze aangelegenheid bij Koninklijk Besluit 
en niet bij de wet geregeld werd, vooral deze voorwaarden, welke de woede 
gaande maakten van vele juristen, die in het Weekblad van bet Regt fulmi
neerden tegen dit besluit, dat zij ‘onwettig, ongrondwettig in de eerste 
plaats’ en ‘onregtvaardig, onstaatkundig, onverstandig, onzedelijk in de 
tweede plaats’ noemden Wil men de betreffende artikelen op hun juiste 
waarde schatten, dan dient men ze geheel te zien in het raam van de politieke 
en sociaal-economische ontwikkeling van de zo bewogen jaren uit het 
midden van de 19de eeuw. Weerspiegelt het eerste bezwaar duidelijk het 
steeds sterker wordende streven naar een meer democratische staatsvorm, dat 
zijn bekroning zou vinden in de grondwetsherziening van 1848, de overige 
beschuldigingen vinden voornamelijk hun oorzaak in het feit, dat men 
achter het hele besluit, in plaats van het streven ‘om de nuttige strekking 
van dat versneld middel van gemeenschap te bevorderen’, niets anders zag 
dan de wens, ‘om een gevreesden mededinger voor de posterijen, dien men 
ook om andere redenen schijnt te duchten, in zijne geboorte te dwars- 
boomen en te vernietigen, en om het stelsel van het monopolie van het 
brievenvervoer ten behoeve van ’s lands schatkist te helpen schragen’ 2. Dit 
verwijt sluit geheel aan bij de klachten, welke men in deze tijd meer en meer 
hoort uiten over de achterlijke toestand van het vaderlandse postwezen, 
waar de regering star vasthield aan het staatsmonopolie, zonder daar enig 
dienstbetoon tegenover te stellen 3, een houding, welke zij juist in deze
P) Reglementen van Algemeen "Bestuur in Weekblad van het Regt, 3 Jan. 1848, blz. 1, en Het Telegraphen- 
Besluit, ibidem, 17 Fcbr. 1848, blz. 1-2.
(2) Het Telegraphen-Besluit, t.a.p., blz. i.
(*) Vgl. Dr. E. A. B. J. ten Brink, De Post in de belangstelling van Pers en Publiek op het eind van de 
achttiende en in de eerste helft der negentiende eeuw in Gedenkboek Hoofdinspecteur A. P. F. Duynstee, 
(uitgave Hoofdbestuur PTT, ’s Hage, 1941), blz. 14-34.
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(*) J. Kalff Jr., De Rijkstelegraaf en het Handelsbloei in Tijdschr. PT, i Dec. 1927, blz. 15 5-156.
(2) K.B. 16 Aug. 1850, no. 47 (Stokvis I, 6); vgl. J. J. van Kerkwijk, Ednard Wenckebach, t.a.p.» 
blz. 93, waar nadere gegevens over de aanleg, het materiaal, enz.
(3) Voor de aanleg van de telegraaflijn Rotterdam-Brouwershaven gelukte het Wenckebach niet 
de benodigde gelden bijeen te krijgen.

dagen andermaal demonstreerde, toen zij er over dacht het .Algemeen 
Handelsblad een proces aan te doen ‘wegens mededinging tegen de admini
stratie der posterijen’, omdat dit blad tijdens de Februari-revolutie in Frank
rijk een postduivendienst met Parijs had tot stand gebracht, hetgeen de na
ijver bij de regering opwekte, die haar berichten per koerier kreeg x. Naar 
aanleiding van de in het telegraafbesluit voorgeschreven controle door de 
burgemeesters schrijft het Weekblad dan ook: ‘Welk een verfoeijelijk 
spionnen-stelsel! Waartoe moet dat dienen-, waartoe kan het leiden, dan om den ge- 
vreesden concurrent on^er posterijen, waar men veel geld betaalt, om %eer slecht 
bediend te worden, in de wieg te smoren ? Waartoe anders dan om de menschen 
af te schrikken om gebruik te maken van een middel, dat het besluit quasi 
bevorderen wil ?’ Ten slotte wordt aan de minister in overweging gegeven 
om dit ‘ongelukkig’ besluit hoe eer hoe liever in te trekken en ‘eene wet op de 
telegraphen voor te stellen, die niets dan het onderwerp van behandeling 
gemeen hebbe met het onwettig besluit van 8 December 1847’.
Het zou nog vier jaar duren, voordat de eerste wet op de telegrafen tot stand 
kwam. In die tijd ontwikkelde zich het particulier gebruik van de spoorweg- 
telegraaf naar tevredenheid en dit ondanks het feit, dat de aangeboden 
telegrammen eerst aan de beurt kwamen, nadat de dienstcorrespondentie 
was overgeseind. Handel en scheepvaart stelden zich meer en meer in op het 
gebruik van de telegraaf en geleidelijk leerde ook het gewone publiek er 
zich van te bedienen. Was de opbrengst in 1848 f 1716,50, in 1849 was deze 
reeds gestegen tot f 4000,- en in 1850 zelfs tot het dubbele van dit bedrag, 
hetgeen de aanleg van een tweede draad nodig maakte, welke in 1851 in 
gebruik werd genomen.
Inmiddels slaagde Wenckebach er met zeer veel moeite in om de gelden 
bijeen te brengen voor de aanleg van de telegraaflijn tussen Amsterdam en 
Den Helder, waarop aan F. W. Conrad, W. F. Heshuysen, L. A. Bienfait en 
Jhr. C. Hartsen als commissarissen en Wenckebach als directeur toestem
ming werd verleend tot oprichting van de nv De Nederlandsche Tele- 
graafmaatschappij tot uitvoering van de verleende concessie 2. Wenckebach 
nam de aanleg van de lijn aan voor f35 000,-; hij gebruikte toestellen 
volgens het stelsel van Morse. Op 18 Mei 1851 werden de telegraaf
kantoren te Amsterdam en Nieuwediep voor het publiek opengesteld 3.
Toen er zich nog meer belangstellenden voor de aanleg van telegraaflijnen 
voordeden, rees intussen de vraag, of deze verder niet geheel of ten dele van 
staatswege ter hand genomen diende te worden en of men niet over weder-



zijdse aansluiting met de aangrenzende staten in overleg moest treden. Het 
was de sinds November 1849 als minister van Binnenlandse Zaken op
tredende Thorbecke, die reeds op 13 April 1850 - een dag, nadat de nieuwe 
postwet was tot stand gekomen - Conrad, Van der Kun, nu Inspecteur van 
de Waterstaat, en Wenckebach in een commissie verenigde om hem van 
advies te dienen over aanleg en exploitatie van telegrafen door het rijk en 
over de vraag, of niet in ieder geval een vast net van lijnen voor het gehele 
land diende te worden vastgesteld, waardoor men tevens in onderhandeling 
zou kunnen treden over aansluiting met de naburige staten h
Reeds op 15 Juli bood de commissie haar rapport aan de minister aan. Het 
was een zakelijke en reële beschouwing, waarin onverbloemd de achterstand 
gesignaleerd werd, welke Nederland, vergeleken bij andere staten 2, in dit 
opzicht nog te zien gaf, met een heldere blik op de mogelijkheden, die de 
telegraaf in de toekomst ook hier bieden kon 3. ‘Aan eene verlichte Regee- 
ring zij het voorbehouden, den staat van afzondering en die van uitzonde
ring, waarin wij ook ten deze verkeeren, te doen ophouden en ook Neder
land een schakel aan de algemeene keten te doen smeden, teneinde het de 
plaats neme, waarop het behoort te staan in de rij der beschaafde volkeren. 
In een land, alwaar de handelsberigten zulk een overwegenden invloed op 
het algemeene welzijn uitoefenen, behoeft het nut of de noodzakelijkheid 
der oprigting van telegrafen geen wijdloopig betoog’. Na vervolgens ook 
gewezen te hebben op het belang, dat de administratie, de politie, de veilig
heid van de staat en ’s rijks militaire defensie hadden bij een goed ingerichte 
telegraafdienst - ‘en inderdaad, wie onzer zal voorspellen, welke rol aan de 
Electromagnetische Telegrafen naast de gewone brievenpost is voorbe
houden ?’ - aarzelde de commissie niet te erkennen, ‘dat de belangen van 
het Rijk dringend vorderen, dat de hoofdlijnen van een goed aaneen
geschakeld net van Electromagnetische Telegrafen van Staatswege worden 
opgerigt en bediend’. Tevens stelde de commissie voor, het telegraafnet te 
verdelen in hoofdlijnen, voor te behouden aan de staat, en lijnen, welke aan 
particuliere ondernemingen konden worden afgestaan. Rekening houdend 
met de belangen van de administratie, de handel en de landsverdediging 
verdeelt zij dan de eerste groep in lijnen iste klasse, die naar haar oordeel 
dadelijk aangelegd dienden te worden, en lijnen 2de klasse, welker totstand
koming voor uitstel vatbaar was of waarvoor concessie was verleend. 
’s-Gravenhage vormde in het voorgestelde net het administratieve centrum, 
waarvan alle lijnen uitgingen 4. De commissie gaf er de voorkeur aan slechts

(x) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken van 13 April 1850, no. 121, 3e Afd. B (Stokvis I, 4).
(2) Amerika, Engeland, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk, Toscane, Beieren, België.
(3) Het rapport in zijn geheel bij Stokvis I, 4 en J. J. van Kerkwijk, Geschiedenis van de invoering 
der electromagnetische telegrafie in Nederland, t.a.p., bijlage B, blz. VII-XXIX.
(4) Als lijnen der iste klasse werden voorgesteld: ’s-Hage-Amsterdam-Utrecht; Arnhem-Zwolle 
-Assen-Groningen tot de grenzen van Hannover in de richting van Leer; Arnhem-Nijmegen-
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den Staat’, terwijl 
afstand en aantal

Vcnlo-Maastricht tot de grenzen van Duitsland en België in de richting van Aken en Luik; 
Utrccht-Gorinchem-’s-Bosch tot de grenzen van België in de richting van Antwerpen; als lijnen 
der 2de klasse: Brcda-Middelburg-Vlissingen; Groningcn-Lecuwarden-Harlingen; ’s-Hage- 
Rotterdam-Gorinchcm; Amsterdam-Nieuwediep; Rotterdam-Brielle-Hellevoetsluis—Brouwers
haven.
0) Zie Handelingen blz. 714 en 787-800 en Bijlagen^ blz. 383—386 en 512-514.
(2) Handelingen i8ji-i8}2, blz. 106, 109, Ii6, 139-145 en 1461-1466.
(3) Wet van 7 Maart 1852 (Stbl. 48, Stokvis I, 12); volledige tekst hierna als bijlage II.
(4) Wet van 7 Maart 1852 (Stbl. 50).

daar, waar het volstrekt nodig was, de lijnen onder de grond of door het 
water te leggen en adviseerde toestellen volgens het systeem van Morse te 
gebruiken. Een concept voor een wet vergezelde het rapport. Aan de hand 
van dit concept stelde de referendaris W. C. A. Staring, sinds 1 October 
1850 chef van de 6e Afdeling (Nijverheid) van het ministerie van Binnen
landse Zaken, een wetsontwerp samen, dat door Thorbecke op 5 Decem
ber 1851 werd voorgelegd aan de Staten-Generaal, die het practisch zonder 
wijzigingen aanvaardden. De officiële beraadslagingen in de Tweede Kamer 
duurden slechts één dag, waarop het wetsontwerp met 46 tegen 3 stemmen 
werd aangenomen. Moeilijkheden leverde vooral de kwestie van de ont
eigening c.q. oplegging van dienstbaarheid h Ook de Eerste Kamer beraad
slaagde slechts één dag over het voorstel en nam het vervolgens aan met 
22 tegen 11 stemmen2.
Zo kwam op 7 Maart 1852 de Wet tot regeling der gemeenschap door electro- 
magnetische Telegrafen tot stand 3. Van staatswege worden telegrafen aan
gelegd tussen ’s-Gravenhage en de voornaamste steden, vestingen en havens 
van het rijk en wel zodanig, dat zij aansluiten aan die van België, Pruisen en 
Hannover. Bijzondere personen of maatschappijen behoeven machtiging 
van de koning tot het aanleggen van telegrafen; de voorwaarden, waarop 
deze gegeven zal worden komen voor een belangrijk deel overeen met die 
van het Koninklijk Besluit van 8 December 1847, echter zonder de ge
wraakte bepalingen over controle van de berichten door de plaatselijke 
overheid en over eventuele schadevergoeding aan de Postadministratie. 
Een aantal bepalingen regelde de verhouding tot de eigenaren van gronden, 
over of door welke een telegraaflijn zou worden aangelegd, de ambtenaren 
werden verplicht tot geheimhouding en tot weigering van berichten, welke 
in strijd waren ‘met de publieke orde of de veiligheid van 
een grondslag voor het tarief werd vastgesteld naar 
woorden.
Nadat een wet van dezelfde dag aan de regering een crediet van f 160 000,- 
had verleend voor de aanleg van telegraaflijnen 4, benoemde Thorbecke op 
16 April een commissie, voorlopig bestaande uit Van der Kun en de met 
ingang van 1 Mei van dat jaar bij Waterstaat tot hoofdingenieur benoemde 
Conrad, om een plan te ontwerpen tot het aanleggen en inwerkingbrengen
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(*) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken van 16 April 1852, no. 149, 6e Afd. (Stokvis I, 15). Als tijdelijk 
assistent-ingenieur werd aan hen toegevoegd A. F. Goudriaan, civiel ingenieur bij de Nederlandse 
Telegraafmaatschappij.
(2) K.B. 17 April 1852, no. 12 (Stokvis I, 16).
(3) Vgl. voor dit alles J. J. van Kerkwijk, Ed/iard Wenckebach, t.a.p., blz. 95, en zie verder hierna 
blz. 29 vlg.
(4) K.B. 29 Nov. 1852, (Slbt. 203, Sc. 284).
(6) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken van 30 Nov. 1852 (Sc. 284).

van de electromagnetische telegrafen \ terwijl een dag later besloten werd, 
dat het beheer zowel van de aanleg als van de dienst van de Rijkstelegrafen 
zou worden opgedragen aan een Ingenieur der Rijkstelegrafen, onder de directe 
bevelen van de minister van Binnenlandse Zaken of een door hem aan te 
wijzen ambtenaar. De regering bood deze functie, waaraan een salaris van 
f 3000,- verbonden was, aan Wenckebach aan, in feite de enige deskundige 
op dit gebied in Nederland. Deze nam, ofschoon met tegenzin, het aanbod 
aan, daar de spoed, welke Thorbecke achter de zaak zette, het hem onmoge
lijk maakte om in zijn fabriek de talrijke benodigde telegraaftoestellen te 
vervaardigen. En hoewel zijn benoeming eerst op 1 Juli 1852 zou ingaan, 
was hij gedwongen reeds in April naar Den Haag te komen en zijn werk
plaats in Amsterdam met spoed van de hand te doen, een en ander tot zijn 
groot financieel nadeel 2.
Met grote voortvarendheid toog Wenckebach aan het werk om zo spoedig 
mogelijk de rijksverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam, alsmede die 
van Rotterdam naar de Belgische grens bij Groot Zundert en van Amster
dam naar de Pruisische grens bij Elten tot stand te brengen 3. Door toestellen 
van Morse te kopen bespaarde men de kosten, welke andere landen hadden 
moeten maken om de aanvankelijk gekozen toestellen, welke echter in de 
practijk minder bleken te voldoen, tegen morse-apparaten te verwisselen. 
Op 29 November 1852 werd een, eveneens door Staring ontworpen, Voor- 
loopig Reglement voor de binnenlandsche dienst van den Rijkstelegraaf vastgesteld 4, 
een beschikking van de 30ste regelde de dienst op de kantoren 5 en nadat 
deze in de middag van dezelfde dag tevens de tariefregeling, papier en 
materieel hadden ontvangen, kon nog op 1 December 1852- ofschoon 
commissie en personeel hadden gehoopt, dat de opening zou worden uit
gesteld tot het voorjaar van 1853 ~ de Rijkstelegraaf in werking treden met 
de ingebruikneming van de lijn Amsterdam-’s-Gravenhage-Rotterdam- 
Dordrecht-Breda-Belgische grens bij Groot Zundert en de openstelling 
van de kantoren in de eerstgenoemde vijf plaatsen.
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De eerste technische voorbereidingen
Thorbecke had vaart gezet achter de instelling van een rijkstelegraafdienst. 
Reeds op 20 Februari 1852 had hij Van der Kun en Conrad, die tezamen 
met Wenckebach zitting hadden gehad in de commissie van onderzoek 
opdracht gegeven om middelen te beramen voor een snelle totstandkoming 
van de voorgenomen telegrafische verbinding met België. Alles ging vlug 
in zijn werk en reeds op 28 Februari, vier dagen nadat het wetsontwerp in 
de Tweede Kamer was aanvaard, verleende Thorbecke, zich oriënterende op 
de ontvangen voorstellen en globale begrotingen voor een telegrafische 
verbinding van de Belgische grens over Rotterdam, ’s-Gravenhage, Am
sterdam en Utrecht naar Arnhem, uitgebreide volmachten. Naar aanleiding 
hiervan stelden Van der Kun en Conrad zich in verbinding met Wenckebach 
en samen ondernamen zij een reis naar Calais en Keulen ‘om de inrigting na 
te gaan der lijnen onder water’. In Calais bewonderden zij de eenvoudige 
wijze, waarop de onderzeese kabel van Frankrijk naar Engeland, welke 
sinds vier maanden volkomen aan het gestelde doel beantwoordde, aan de 
oever was verbonden. Van daar staken zij over naar Dover en Londen, 
waar een overeenkomst werd getroffen met de fabrikanten Newall en Cie 
voor de spoedige levering van een gelijksoortige kabel, nodig voor de 
waterovergangen in de ‘telegrafenlinie’ naar Breda.
In België sloot men contracten voor de levering van gegalvaniseerd ijzer
draad, porceleinen isolatoren en spantoestellen ten behoeve van de boven
grondse lijn. Het bezoek aan Keulen had tot gevolg, dat koperdraad met 
guttapercha isolatie voor de aanleg van de ondergrondse lijn in de bebouwde 
kom der gemeenten en seintoestellen naar het stelsel van Morse te Berlijn 
werden besteld. Met de hij SM, die kort tevoren tussen Amsterdam en 
Rotterdam een tweede draad had gespannen voor haar spoorwegtelegraaf, 
sloot men een overeenkomst tot overname van deze nieuwe verbinding. 
De maatschappij zou er voor zorgen, dat de onderlinge afstand tussen de 
steunpunten tot 60 m werd verkort, ten einde betere waarborgen te ver
krijgen tegen het ineenstrengelen van de beide draden onder invloed van ruk-
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Ujnaanleg. Isolatoren en spantoestellen
Bij de aanleg van de telegraaflijnen ging het er om, een betrouwbare metal
lische verbinding tussen de kantoren tot stand te brengen, langs welke de 
seinstromen ongehinderd hun weg konden vinden. Een eerste vereiste 
daarvoor was, dat de electriciteit onderweg niet langs de palen kon weg
lekken, hetgeen vooral bij vochtig weer was te duchten. De isolering zoals 
door Wenckebach toegepast bij de aanleg van de HijSM-lijnen, bestaan
de uit guttapercha doek tussen draad en paal, was in dat opzicht ondoel
matig gebleken. Daarom had men zijn toevlucht moeten nemen tot het 
gebruik van porceleinen isolatoren. De practijk zou echter moeten leren of 
het toenmaals beschikbare materiaal aan het doel beantwoordde. Anderzijds 
moesten de isolatoren in staat zijn de draad zo stevig te dragen en vast te 
houden, dat zelfs hevige windstoten geen schade konden aanrichten. Hierop 
dienden ook de palen berekend te zijn, waarvoor men sterke dennenstammen 
gebruikte, W’elke door diep ingraven tegen omwaaien werden behoed.
De aanvoer van materialen, het graafwerk, het opzetten van de palen en het 
uitrollen en spannen van de draden trokken allerwege de aandacht. Door 
deze bedrijvigheid in het open veld en over lange trajecten manifesteerde de 
nieuwe dienst zich uiteraard veel meer dan door de bescheiden telegraaf
kantoren in de steden. Van het begin af aan stond het werk onder de voort
varende leiding van Wenckebach. Men begon met het zetten van de palen, 
welke tegen bederf geteerd en daarna voor het nette aanzien geel geverfd 
werden. Bij bochten paste men schuine steek- of steunschoren toe om te 
voorkomen, dat de strak gespannen draad de palen omver zou trekken. Op 
hun beurt konden de schoren zich schrap zetten tegen diep in de bodem ge
dreven schoorpalen 2. Daarna volgde het aanbrengen van een porceleinen 
isolator op elke paal. Voor rechte lijnstukken werden gewone isolatoren 
met draaghaakjes gebruikt en met een paar stevige houtschroeven dicht bij 
de top aan de paal vastgezet. Maakte de lijn een bocht, dan paste men zgn. 
‘dragers voor bogten’ toe, bij welke het ijzeren draaghaakje was vervangen 
door een stevige porceleinen draagarm. Ten slotte had men nog dragers om

(’) De overeenkomst is van 18/21 Juni 1852; zie Bcsch. Min. v. Binnenl. Zaken 21 Juni 1852, 
no. 268, 6e Afd. (Stokvis I, 20).
(2) A. L. Wachter, Rovenaardsche telegraafgeleidingen in Nederland in T ijdschrift y 1862, blz. 13-18.

winden, terwijl de isolatie zou worden verbeterd door de draad aan porce
leinen isolatoren te bevestigen k De verbinding van Rotterdam met de Bel
gische grens alsmede die van Amsterdam met de Duitse grens moesten door 
het rijk zelf worden aangelegd. Eerstgenoemde lijn zou over Dordrecht en 
Breda langs de rijksstraatweg worden gespannen naar Groot Zundert, 
terwijl de verbinding met Duitsland langs de Rijnspoorweg over 
tot Arnhem zou lopen en van daar oversteken naar Zevenaar.
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de onderkant eindigde 
ongeveer 1000 m een

(*) Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Utrecht en Arnhem.
(2) Bij de aanleg van de telegraaf van de HIJ S M in 1845-1846 en van de Ned. Tel. Mij in 1851.
(3) Zie A. L. Wachter, Onderaardscbe stads-geleidingen in Nederland in Tijdschrift 1861, blz. 1-5 
en 118-124.

Rliksema(leiders
Wanneer de draad eenmaal gespannen was, moest hij nog beveiligd worden 
tegen invloeden van de ‘lucht-electriciteit’. De wenselijkheid hiervan was 
Wenckebach reeds in zijn vroegere practijk gebleken en ook nu paste hij 
het beproefde systeem toe, waarbij een ijzeren stang, waarvan het boven
einde naar de draad was toegebogen zonder deze nochtans te raken, met 
krammen aan de paal werd bevestigd, terwijl zij aan 
in de vochtige aarde. Aldus werd op afstanden van 
bliksemafleider aangebracht.

te spannen, speciaal geconstrueerd voor bevestiging van een spantoestel, 
een klein soort lier, welke op afstanden van 1000 a 1500 m werd aangebracht 
om de draad op de gewenste spanning te brengen.
Dit spannen van het gegalvaniseerde ijzerdraad ging aanvankelijk met veel 
moeilijkheden en beslommeringen gepaard. De uit België ontvangen draad- 
soort bleek niet voldoende te zijn uitgegloeid. Door de grote stugheid, 
welke daarvan het gevolg was, brak de draad herhaaldelijk, wanneer men 
hem voor het maken van een las moest buigen. Bovendien was de zinklaag 
niet deugdelijk aangebracht, waardoor bij het buigen veelvuldig af bladderen 
optrad. De roestvorming, welke spoedig hierop volgde, was temeer be
denkelijk, omdat de lassen oorspronkelijk niet gesoldeerd mochten worden. 
De aanleg vorderde in het begin slechts langzaam, maar met de dag ver
meerderde de routine van de arbeiders. In Augustus 1852 beroemde Wencke
bach er zich zelfs op bij de Commissie, dat bij goed weer 3000 el per dag 
gespannen kon worden.

Ondergrondse lijnen
In de bebouwde kom van de gemeenten legde men ondergrondse lijnen aan ter 
verbinding van het telegraafkantoor met de bij de stadspoorten eindigende 
bovengrondse lijn1. Wenckebach had daarvoor het systeem gekozen, dat hem 
uit vroegere ervaring doelmatig was gebleken2 en waarbij gebruik werd ge
maakt van door guttapercha geïsoleerd koperdraad, beschermd door ijzeren 
buizen, welke op 0,8 m diepte in de straten werden gelegd. Op afstanden 
van 50 a 60 m bracht men zgn. waterzakken aan, afsluitbare ijzeren potten, 
welke nodig waren om de draden door de buizen te kunnen trekken. Was de 
aanleg gereed, dan goot men het buizenstelsel vol water om de guttapercha 
tegen indrogen te behoeden en om het binnendringen van lichtgas te voor
komen, dat op de isolerende stof een zeer nadelige invloed uitoefende 3.



(’) Ongeveer 0,2 ampère.
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Telegraaftoestellen
In overeenstemming met België en Duitsland had men besloten om ook bij 
de Rijkstelegraaf het stelsel van Morse toe te passen. De eerste toestellen, 
zestien in getal, waren geleverd door Siemens en Halske te Berlijn. Acht 
waren compleet en bedrijfsvaardig met overbrenger (relais), seingever en 
batterij gemonteerd op afzonderlijke tafels; de overige dienden als reserve. 
Het uitzenden van de seintekens in korte en lange stroomstoten volgens 
een voor elke letter door Morse uitgedachte combinatie geschiedde door 
het met de hand op en neer bewegen van een contacthefboom, de sein- 
sleutel. Een electromagneet in het ontvangtoestel reageerde daarop door 
aan een schrijfarm nauwgezet dezelfde bewegingen mede te delen, waar
door een stalen kraspen punten en strepen grifte in een papierstrook, 
welke voortbewogen werd door de zwaartekracht van een gewicht, dat 
tijdens het bedrijf zakte en dan met een handgreep weer omhoog gedraaid 
moest worden. De aldus in relief op de band verschijnende tekens waren 
alleen dan duidelijk zichtbaar, wanneer het licht zodanig inviel, dat een 
gunstige schaduwwerking ontstond. Dit vereiste een zorgvuldig gekozen 
opstellingsplaats voor de toestellen.
Het indrukken van de tekens op de papierstrook vorderde zoveel magneet
kracht, dat met een forse stroom moest worden geseind Hierdoor ont
stond een aanzienlijk spanningsverlies op de lijn, dat slechts door opvoering 
van de seinbatterij kon worden hersteld. Op deze wijze waren alleen door 
aanwending van kostbare stroombronnen en gevaarlijke spanningen grote 
afstanden te overbruggen. Men had hierin voorzien door tussenschakeling 
van een eveneens door Morse uitgevonden relais, dat reeds op zwakke 
stroomstoten reageerde door het sluiten van een contact, waarover het

Voor de aansluiting van de luchtlijn op de ondergrondse draad bediende 
men zich van een kokerpaal, waarop de luchtlijn met behulp van een cham
pignonvormige isolator werd afgespannen. Aan de onderzijde van de koker
paal sloot de ijzeren buis met de guttapercha draad aan, welke laatste door 
middel van een klemschroef met de ijzerdraad van de luchtlijn verbonden 
werd.

IFaterdoor gangen
Waar de scheepvaart belemmering zou ondervinden van de bovengrondse 
lijn, liet men in de bedding van het te passeren water een stuk van de uit 
Engeland aangevoerde, gearmeerde zeekabel zinken. Op de beide oevers 
plaatste men kokerpalen, waarin de kabeleinden omhoog werden geleid en 
verbonden met de op de palen afgespannen luchtlijnen.



Morsetoestcl met kraspen

15. Het verbeterde morsetoestcl van Siemens en Halskc (1869)



14- De scinzaal van het telegraafkantoor Amsterdam in 1876

15. Het soundcrtocstcl is een morse zonder schrijfinrichting. De tekens worden op het gehoor opgenomen
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Technische kantoorinrichting
De technische inrichting van de telegraafkantoren was in de aanvang 
uiterst summier. Zij bestond uit een telegraaftoestel, dat met al zijn toe
behoren - seingever, relais, commutator en batterij - op een tafel was ge
monteerd, en een aardverbinding voor de .terugvoer van de stroom naar 
het seinende kantoor. Verder was er nog een zgn. dradenkast, voorzien 
van klemschroeven, met welke de binnenkomende ondergrondse draden 
en de toesteltafels waren verbonden. Met losse stukken koperdraad konden 
verschillende verbindingen tussen de klemschroeven worden gemaakt, ten 
einde het toestel op een lijn aan te sluiten ofwel, indien zulks nodig was, de 
lijnen met elkaar door te verbinden met uitsluiting van het eigen toestel. 
Ten slotte was voorzien in een tijdaanwijzing, waartoe de ‘horlogie- 
maker’ A. Kaizer te ’s-Gravenhage enige ‘tijdbewaarders’, zuiver lopende 
slingeruurwerken, en een aantal gewone klokken had geleverd x.
Voor de afwikkeling van het verkeer waren in totaal acht toestellen op de 
vijf kantoren opgesteld. In Amsterdam stond er een aan het einde van de lijn. 
’s-Gravenhage had er twee: een voor de richting Amsterdam en een voor 
Rotterdam, welke laatste stad eveneens over twee toestellen beschikte: een 
voor de richting ’s-Gravenhage en een voor de verbinding met Breda via 
Dordrecht. In Dordrecht was een enkel toestel opgenomen in de draad 
Rotterdam-Breda en laatstgenoemde stad had een toestel voor het verkeer 
met Rotterdam en Dordrecht en een tweede voor de verbinding met 
Brussel.

(r) Ten einde op de telegraafkantoren de juiste tijdaanwijzing te waarborgen, werden de klokken 
dagelijks gelijk gezet, waartoe ’s-Gravenhage elke morgen een tijdsein uitzond; zie C. W. L. 
Schell, Honderd jaar tijdsein in Electro -Techniek, 1952, blz. 463-467.

Stroombronnen
De benodigde batterijen waren samengesteld uit Daniëll-elementen. Deze 
bestonden uit een glazen beker, in welke een poreuze pot twee vloeistoffen 
van elkaar gescheiden hield. Een koperen cylinder, ondergedompeld in een 
kopersulfaatoplossing, vormde de positieve pool, terwijl de negatieve pool 
gevormd werd door een zinkeylinder van kleinere doorsnede, welke in een 
sterk verdunde oplossing van zwavelzuur hing. Zulk een element gaf ruim 
één volt spanning. Het onderhoud van de batterijen was omslachtig en 
tijdrovend.

ontvangtoestel via korte draden uit een locale batterij van stroom werd 
voorzien. Het aldus aanmerkelijk verkleinde spanningsverlies op de lijn 
maakte het mogelijk om met een seinbatterij van veertig tot zestig elementen 
afstanden van honderden kilometers te overbruggen.



34

(1) ARTM, schrijven
(2) Vgl. hierna blz. 233.
(3) Vgl. hiervoor blz. 28.
(4) A. H. van Thiel, Voor vijf en twintig jaren in Maandblad, blz. 41-50.
(6) Vgl. hierna blz. 328 vlg.

van 18 Aug. 1852.

Herstellings- en onderhoudswerkzaamheden
Voor de herstellings- en onderhoudswerkzaamheden van alles wat het 
werktuiglijke van de Rijkstelegraaf aanging was behoefte aan een algemene 
werkplaats. Wenckebach legde de minister daaromtrent een plan voor, dat 
zeer bescheiden van opzet was x. Hij achtte tot dat doel een gebouw van 
veertig vierkante el nodig, voorzien van vier vensters, waarin op de boven
verdieping het fijne werk zou worden gedaan, terwijl de gelijkvloerse 
ruimte bestemd was voor een smederij en gietoven en voor berging van 
zuur voor de batterijen. Ook aan een lokaaltje voor administratie van de 
opzichter, die er het beheer zou voeren, was gedacht. In deze behoefte 
werd zo goed mogelijk tijdelijk voorzien door op het departement van 
Binnenlandse Zaken een kleine ruimte beschikbaar te stellen. De eerste 
outillage van de werkplaats bestond in hoofdzaak uit instrumenten en 
werktuigen, welke Wenckebach tevoren in zijn eigen atelier had gebruikt 
en die bij zijn overgang in rijksdienst ten behoeve van het telegraaf bedrijf 
waren overgenomen 2.

Opening van de dienst op 1 December 18ƒ 2
Medio November was men met de aanleg van de lijnen en de inrichting van 
de kantoren zover gevorderd, dat het proefbedrijf kon aanvangen. De 
telegrafisten oefenden zich druk en waren aanhoudend bezig met over en 
weer seinen. Aangezien men pas op de vooravond van de opening de ta
rieven en het voorlopige reglement voor de binnenlandse dienst ontving 3, 
werd nog tot diep in die nacht gestudeerd en gerepeteerd 4.
Van de toenmalige werking van de dienst kan men zich het best een voor
stelling maken door de behandeling van een telegram op de voet te volgen.
Een afzender te Amsterdam biedt een bericht ter overseining aan, bestemd 
voor een relatie te Breda. De telegrafist aan het gelijkvloers gelegen loket 
heeft bedenkelijk veel tijd nodig om het verschuldigde bedrag vast te stellen, 
daar hij nog moeite heeft met de bepalingen omtrent woordentelling en 
tarieven. Als hij eindelijk met zijn berekening gereed is, volgt de administra
tieve behandeling om het bericht pasklaar te maken voor de overseining, 
welke door een collega op de eerste verdieping wordt verzorgd, aan wie het 
telegram eigenhandig moet worden overgedragen5. Bij de overseining komt 
men niet verder dan ’s-Gravenhage. De telegrafist aldaar controleert of het 
opgegeven woordental overeenstemt met de door hem opgenomen tekst en 
seint bij accoordbevinding het bericht ter collationnering in zijn geheel terug.
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Wachter (Rijkstelegraaf) en Meyer (HIJ SM) dd. 19 Dec.
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(*) A. II. van Thiel, t.a.p., blz. 46.
(2) ACR, no. 1218, rapporten van 
1852.

Worden er geen aanmerkingen gemaakt, dan draagt hij het telegram over 
aan zijn collega, die met Rotterdam in verbinding staat en zo gaat het tele
gram weer een etappe verder om ten slotte, na een derde bewerking, zijn 
bestemming te bereiken.
In Breda kan het bericht echter niet dadelijk besteld worden, omdat de 
minuut van het opgenomen telegram ter controle op eventuele fouten 
bewaard moet blijven. De instructie schrijft gebiedend voor, dat de tekst in 
inkt dient te worden afgeschreven. Dan steekt de telegrafist dit afschrift in 
een enveloppe, welke hij van het volledige adres voorziet, dichtplakt en 
met een lakstempel ‘Rijkstelegraaf’ beveiligt tegen opening door onbe
voegden. Ten slotte maakt hij een ontvangbewijs gereed, dat hij met het 
telegram ter hand stelt aan de besteller, die zich te voet naar het opgegeven 
adres begeeft en daar tegen aftekening van het re$u het telegram aan de ge
adresseerde aflevert.
Een telegram voor het buitenland bestemd vereiste te Breda doorseining 
naar Brussel, waardoor de bovenomschreven behandeling nog langer 
duurde. Het wekt dan ook geen verwondering, dat op de openingsdag de 
drukte op de telegraafkantoren overrompelend was en dat te Amsterdam on
afgebroken werd gewerkt van half acht ’s morgens tot elf uur ’s avonds. 
Wel geteld had men toen achttien telegrammen verzonden en negentien 
ontvangen h
Aan deze geringe capaciteit waren verschillende factoren debet. De tele
grafisten vingen hun taak aan met een vrijwel volkomen gebrek aan prac- 
tische ervaring in de afwikkeling van het verkeer. Daarnaast had men 
veelvuldig te kampen met lijnstoringen, welke de overseining van de be
richten bemoeilijkten en vaak gedurende enige uren zelfs onmogelijk 
maakten. Het was voornamelijk het lijnstuk Amsterdam-Rotterdam, dat 
minder goed functionneerde als gevolg van aanraking met de draad van de 
hijsm Dit veroorzaakte het over en weer door elkaar lopen van de 
seintekens, waarvan beide telegraafdiensten stagnatie ondervonden. De 
zaak kreeg zulk een ernstig aanzien, dat op 9 December 1852 in overleg 
tussen de twee administraties een opzichter van de Rijkstelegraaf en een 
van de hij SM werden uitgezonden om, geheel onafhankelijk van elkaar, 
de lijn van Amsterdam tot Rotterdam te voet te schouwen, welk onderzoek 
tien dagen in beslag nam. Uit de gerapporteerde bevindingen 2 bleek, dat de 
boven elkaar aan de palen bevestigde draden niet even strak gespannen 
waren, zodat de wind onderlinge aanraking kon veroorzaken. Verder 
werd geconstateerd, dat de van de hij SM overgenomen draad op vele



(’) Vgl. het schema A achterin.
(2) Vgl. C. W. L. Schell, De eerste verkeersproblemen van de Rijkstelegraaf in Jaarverslag 19jo Stichting 
Het Nederlandse Postmusenm, (’s-Hage, z.j. = 1951), blz. 23-26.
(3) Vgl. het schema B achterin.

plaatsen nog niet van isolatoren was voorzien en op verschillende punten 
in aanraking kwam met gebouwen en palen, terwijl de waterdoorgangen in 
slechte conditie verkeerden. Al deze gebreken dienden met spoed te worden 
verholpen, in afwachting waarvan met de hijsm een regeling werd ge
troffen, volgens welke in geval van contact bij toerbeurt van de lijn gebruik 
zou worden gemaakt.
De rijkstelegrafisten, toch reeds onafgebroken in de weer om het verkeer 
af te werken, hadden het intussen niet gemakkelijk met de afregeling van 
hun toestellen, wanneer door aardafleiding in de lijn de seintekens veel 
zwakker werden of zelfs in het geheel niet óverkwamen. Veelal trachtte de 
seiner dan door steeds verder opvoeren van de batterij de gemeenschap te 
herstellen, terwijl de ontvangende telegrafist, in het vuur van zijn pogingen 
om zijn toestel nog gevoeliger in te stellen, eveneens buiten zijn boekje 
ging door aan stelschroeven te draaien, welke hij in het geheel niet mocht 
aanraken. Dit had meestal het averechtse gevolg, dat het toestel onklaar 
raakte en door de ingenieur of een van zijn opzichters moest worden 
hersteld.

De eerste verkeersproblemen
Reeds op de dag van de opening bleek het voor de telegrafist te Dordrecht, 
wiens toestel geschakeld was in de verbinding tussen Rotterdam en Breda, 
niet mogelijk om de door hem aan het loket aangenomen telegrammen 
kwijt te raken, aangezien het verkeer van en voor het buitenland alle be
schikbare tijd in beslag nam 1. Toen de volgende dag de drukte niet geringer 
bleek te zijn, besloot Wenckebach dan ook het kantoor Dordrecht te 
sluiten en de daardoor vrijgekomen telegrafist ter assistentie naar Breda te 
zenden 2. Bij deze maatregel was echter de afwikkeling van het verkeer met 
Brussel weinig gebaat, omdat het overnemen en verder seinen van de tele
grammen te Breda gehandhaafd bleef. Deze werkwijze veroorzaakte zulk 
een opstopping en vertraging, dat de minister op 9 December gelastte de 
draad te Breda door te verbinden, ten einde Rotterdam in rechtstreeks 
contact te brengen met Brussel. Als gevolg van deze regeling moest ook 
het kantoor te Breda worden gesloten 3.
Op grond van deze ervaringen nam men toen ten aanzien van de verbinding 
van Amsterdam met Duitsland, waarin oorspronkelijk de kantoren Utrecht 
en Arnhem zouden worden geschakeld, een gewijzigd standpunt in. Toen 
deze lijn op 1 Februari 1853 gereed was, besloot men tot een directe ver
binding tussen Amsterdam en Berlijn. De openstelling van de toen reeds



i6. Dc typcndruktclegraaf van Hughes

17. Hughcs-scinzaal in het telegraafkantoor Amsterdam in 1946
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18. Het meervoudige telcgraafstclsel van Mcy

19. Tclcgram-tclcfbonafdeling in het 
telegraafkantoor Rotterdam in 1940
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elkaar opvolgende gunstige omstandig- 
de andere worden overgenomen, terwijl 

aan hun onvolkomen-

(‘) Van elk der beschreven toestellen bevindt zich een bedrijfsvaardig exemplaar in de technische 
verzameling van het Nederlandse Postmuseum te ’s-Gravenhage, met uitzondering van de toe
stellen van Meyer en Estienne, welke niet bewaard zijn gebleven.

Overwicht van de fundamentele uitvindingen
In 1836 paste de Amerikaan Samuel F. B. Morse de electromagneet toe om 
seintekens in een papierstrook te griffen. Hieruit ontwikkelde zich het 
schrijftoestel, dat thans nog gebruikt wordt. Ook het door hem uitgedachte 
code-alphabet is ongewijzigd in toepassing gebleven. In 1846 benutte Morse 
het principe van zijn schrijftoestel voor de vervaardiging van een stroom- 
versterker (relais), waardoor hij de overbrugging van 
mogelijk maakte.
In 1855 construeerde de naar Amerika geëmigreerde Engelsman David E. 
Hughes een telegraaf, welke het overgeseinde bericht in drukschrift optekende. 
Hij legde daarbij tevens de grondslag voor synchronisatie op afstand van 
twee rondwentelende raderen, zonder welke geen druktelegraaf mogelijk is.

De ontwikkeling van de telegraaf techniek
De telegraaftechniek is de oudste, welke uit de ontdekking van de elec- 
trische stroom is voortgekomen. Zij heeft gedurende de 19e eeuw een 
voortdurende ontwikkeling doorgemaakt, dank zij de intense belangstelling, 
welke vele kundige ingenieurs aan haar hebben gewijd. Deze ontwikkeling 
biedt een cultuurhistorisch belangrijk schouwspel, omdat zij zulke fraaie 
voorbeelden bevat van de afhankelijkheid van elke onderzoeker van het
geen vóór hem is gepresteerd. Het besef hiervan moge er toe bijdragen de 
overmatige bewondering voor de scheppingen van de eigen generatie en de 
geringschatting voor de ‘primitieve’ apparatuur van vroeger te temperen.
In de ontwikkeling, welke hier, zij het slechts in haar verband tot de Neder
landse Rijkstelegraaf, geschetst wordt, treft men de fundamenten aan, 
waarop sommige moderne installaties, die thans de samenleving verbluft 
doen staan, gegrondvest zijn. Ook toont dit overzicht aan, dat enkele 
scheppingen, mede als gevolg van 
heden, door de ene generatie van 
andere vindingen na een korte strijd te gronde gaan 
heden of aan de kostbaarheid van hun exploitatie.

2. DE GESCHIEDENIS VAN DE TOESTELLEN IN DIENST BIJ DE 

RIJKSTELEGRAAF1

geheel ingerichte kantoren te Utrecht en Arnhem werd uitgesteld in af
wachting van het gereed komen van een afzonderlijke verbinding met 
Amsterdam, welke tot stand kwam op 1 Juli 1853.
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verwezenlijkte in 1873 het denkbeeld van meer- 
enkele draad. Hij maakte daarbij gebruik van 

bouwde voort op de synchronisatieprincipes van

(*) Voor technische bijzonderheden zie Handleiding voor den tecbniscben kantoordienst, dl. I, Telegraaf
dienst op de kleine kantoren. (Z.pl., z.j. = ± 1925, uitgave Hoofdbestuur der P en T).
(2) ARTM, rapport van Wenckebach aan de minister dd. 30 Nov. 1859.
(8) Vgl. hierna blz. 246.

De Fransman B. Meyer 
voudige telegrafie over een 
het morse-alphabet en 
Hughes.
Emile Baudoty eveneens Fransman, verbeterde in 1874 de meervoudige 
telegraaf door overbrenging in drukschrift. Hij stelde daartoe elk sein- 
teken samen uit een combinatie van vijf stroomelementen. Dit systeem 
vond later navolging in de sneltelegraaf van Siemens en Halske en de verre- 
schrijver.
In 1919 voegden de Amerikanen van Duitse oorsprong C. E. en H. E. Krum 
aan het vijfstroomelementensysteem van Baudot een start- en een stop- 
element toe, welke bij elke geseinde letter het typenrad resp. inschakelen 
en weer ontkoppelen. Hierdoor kwam de synchronisatie op afstand te ver
vallen. Deze vinding kenmerkt de eenvoud van de hedendaagse verre- 
schrijver.

Het stelsel van Morse (i8j2-ipj2) 1
Merkwaardig in de ontwikkelingsgeschiedenis van de telegraafapparatuur 
is het feit, dat het stelsel van Morse, bij de opening van de Rijkstelegraaf 
ingevoerd, thans na honderd jaar nog toepassing vindt. Aan het uiterlijk 
van het toestel is in de loop der jaren veel veranderd, veel verbeteringen 
heeft het ondergaan, maar het grondprincipe is ongewijzigd gebleven.
In zijn oudste uitvoering had het toestel het ongemak, dat de in relief op de 
papierstrook verschijnende tekens moeilijk leesbaar waren. Dit veroor
zaakte vaak problemen bij de opstelling van de apparaten, die in verband 
met dat ongerief een goede verlichting en een juiste lichtinval vereisten. 
Vooral op het telegraafkantoor te Amsterdam, waar weldra meer en meer 
toestellen in bedrijf moesten worden genomen, was de oplossing van het 
probleem moeilijk. Bij het invallen van de duisternis voldeden de ontstoken 
vleermuisbranders van de gasverlichting slechts matig. Om het seinschrift 
duidelijk te kunnen zien, moest de telegrafist de lamp dicht bij de papier
strook plaatsen, maar dit veroorzaakte tevens verblinding en een onbe
haaglijke warmte in het gezicht. Het behoeft niet te verwonderen, dat velen 
te kampen kregen met oogontstekingen en een blauwe bril moesten dragen, 
die het werk stellig niet vergemakkelijkte 2.
Het getuigt van de geringe internationale samenwerking in die tijd, dat 
Staring, de referendaris belast met de administratie van de Rijkstelegraaf3, 
bij een bezoek aan het telegraafkantoor te Brussel in 1858 tot zijn grote ver-
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(*) ARTM, rapport van Staring aan de minister dd. 25 Mei 1858.
(2) ARTM, rapport van Wcnckebach aan de minister dd. 30 Nov. 1859.

wondering bemerkte, dat daar alle toestellen de seintekens in inkt regi
streerden, en dat hem verder ter ore kwam, dat deze verbetering reeds een 
jaar eerder in Frankrijk was ingevoerd x. De kraspen was vervangen door 
een klein wieltje, dat bevochtigd werd door een in inkt gedrenkt rolletje. 
Het getuigt tevens van de minder goede interne samenwerking, dat Wencke- 
bach ruim een jaar later bij een bezoek aan Brussel de ‘zwartschrijvende 
toestellen’ opnieuw ontdekte 2.
Hoe het ook zij geweest, men kwam spoedig daarna tot handelen. De 
minister verleende op 16 December 1859 machtiging tot het aanschaffen 
van een Frans toestel (fabrikaat Digney Frères), dat op het telegraafkantoor 
te Rotterdam werd beproefd en uitstekend voldeed. Het zou echter te veel 
kosten om alle in bedrijf zijnde ‘droogschrijvers’, die nog niet zo lang 
geleden waren aangeschaft, te vernieuwen. Zij werden daarom naar een 
ontwerp van Wenckebach door Caminada en Laporte omgebouwd tot 
‘inktschrijvers’.
Intussen had ook Siemens en Halske nieuwe ‘zwartschrijvers’ geconstrueerd, 
waarmee in het begin van 1860 een proef werd genomen te Dordrecht, 
’s-Gravenhage en Rotterdam. De resultaten waren echter minder gunstig, 
omdat de veer voor de papierbeweging spoedig bleek te springen en het 
inktrolletje te snel uitdroogde. In verband hiermee en tevens omdat het 
Franse toestel goedkoper was, gaf men de voorkeur aan het fabrikaat 
Digney.
In 1869 kwam Siemens en Halske met een toestel van nieuwe constructie 
uit, waarin belangrijke verbeteringen waren aangebracht. Het vilten 
rolletje, dat met inkt moest worden bevochtigd, was vervangen door een 
inktbakje, waarin het schrijfrad draaide. Een sterke veer voorkwam breuk 
bij het opwinden, de papierrol was in een lade onder het toestel beveiligd 
tegen stof en beschadiging en de electromagneet kon versteld worden, 
hetgeen aan het schrift ten goede kwam. Deze nieuwe constructie was zo 
goed uitgedacht, dat zij tot nog toe ongewijzigd is gebleven.
De plaats, welke het stelsel van Morse in de ontwikkeling van het telegraaf- 
bedrijf heeft ingenomen, laat zich in grote lijnen als volgt schetsen. Tot de 
invoering van de typendruktelegraaf van Hughes in-1868 hield het aantal 
in gebruik genomen morsetoestellen gelijke tred met de uitbreiding van 
het lijnennet. Zowel op druk bezette als op verkeersarme verbindingen 
vond het stelsel toepassing. Nam de telegrammenwisseling op een lijn zo
danig toe, dat in de drukke uren opstoppingen ontstonden, dan was het 
bijspannen van een tweede lijn de enige mogelijkheid om uit de impasse te 
geraken. De toepassing van de tweemaal zo snel werkende hughes had tot
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logisch gevolg, dat de morse van de drukke lijnen verdween. Eenmaal 
verdrongen naar de minder drukke verbindingen ondervond de toepassing 
van het stelsel geen invloed van de invoering in latere jaren van de nog 
sneller dan de hughes werkende systemen van Meyer, Baudot en Siemens 
en Halske, welke immers alleen voor de hoofdverkeersaders in aanmerking 
kwamen.
In deze toestand kwam in 1881 wijziging door de toepassing van de telefoon 
voor het overspreken van telegrammen. Deze methode van werken bleek 
in de practijk goed bruikbaar en was bovendien economischer dan het 
telegraferen, waarvoor immers speciaal opgeleid personeel nodig is. Van 
verdringing van het morsestelsel door de telefoon is echter geen sprake 
geweest. Dit vindt zijn grond in de omstandigheid, dat het overspreken 
van berichten meer tijd kost dan het overseinen. Wel verdween na 1881 de 
morse meer en meer van de onbelangrijkste verbindingen, maar tussen 
deze en de werkelijk druk bezette lijnen, voor welke laatste steeds sneller 
werkende stelsels in aanmerking kwamen, bleef zulk een uitgebreid arbeids
veld voor de morse over, dat hij gedurende zijn honderdjarige loopbaan bij 
de Rijkstelegraaf vele nieuwe systemen heeft zien opkomen en weer onder
gaan, zonder dat zijn bestaan er door in gevaar werd gebracht. Sinds 1950 
echter spannen het met verre schrijvers werkende geautomatiseerde tele- 
graafnet en de telefoon samen om de morse van het toneel te doen ver
dwijnen en het ziet er naar uit, dat binnen korte tijd ook dit stelsel tot de 
geschiedenis zal gaan behoren.

De typendruktelegraaf van Irlughes (1868-19J0) 1
De vinding van de Amerikaanse professor David Edward Hughes, welke 
het mogelijk maakte telegrammen in drukschrift over te seinen, kwam in 
1861 voor het eerst onder de aandacht van de Rijkstelegraaf door een brief 
van D. Reuver uit Rotterdam, waarin deze als gevolmachtigde van de uit
vinder de minister de levering van hughestoestellcn aanbood. De bedongen 
prijs was hoog: f30 000,- voor de eerste twee toestellen en f 500,- voor 
elk volgende 2.
Nog onbekend met de practische waarde van dit nieuwe stelsel ging men 
te rade bij de Belgische dienst en kreeg daar tot bescheid, dat de Franse 
regering een contract met Hughes had gesloten, zijn oorspronkelijke toe
stellen had beproefd en daarbij tot de conclusie was gekomen, dat zij in de 
details verbetering behoefden. In verband hiermee was aan de befaamde 
constructeur Froment opdracht verstrekt om, voor het nemen van meer 
volledige proeven, twee verbeterde toestellen te vervaardigen. Deze

(») Voor technische bijzonderheden zie Handleiding voor den tecbniscben kantoordienst, dl. IV, De 
Hugbes-toestel. (Z.pl., 1920, uitgave Hoofdbestuur P en T).
(2) ARTM, brief dd. 3 Maart 1861.
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(*) ARTM, brief dd. 26 Maart 1861.
(2) ARTM, min. besch. dd. 16 April 1861.
(3) ARTM, gedateerd 21 Mei 1861.
(4) K.Bn. 12 Dec. 1867 (Stbl. 118) en 28 Dcc. 1867 (Stbl. 168); vgl. hierna blz. 318.
(ö) ARTH, brief dd. 30 April 1867.
(6) De Hughes werkte weliswaar tweemaal zo snel als de morse, doch had ook een 
bezetting nodig; de winst lag derhalve in de uitsparing van een lijn.

machines waren sinds kort gereed, zij werkten thans sedert meerdere dagen 
tussen Parijs en Marseille via een overdrager te Lyon - een afstand van 862 km 
- en men bereikte er reeds een snelheid mee van dertig telegrammen per uur x. 
Dit resultaat overtrof de prestaties van het morsestelsel zo ver, dat de minis
ter Wenckebach en de lijnopziener Goudriaan machtigde om de toestellen 
te Parijs te gaan onderzoeken 2. In het rapport over hun bevindingen sloegen 
zij de practische bruikbaarheid niet hoog aan 3. Weliswaar verschenen de 
geseinde tekens in drukschrift op de papierstrook, maar duidelijkheid en 
schoonheid van de letters lieten zoveel te wensen over, dat het niet geraden 
was hun ontcijfering aan de geadresseerden over te laten. Daarom nam men 
noodgedwongen zijn toevlucht tot het overschrijven van de ontvangen 
berichten, hetgeen het nut van de typendruktelegraaf illusoir maakte. 
Een ander bezwaar was, dat geen cijfers en leestekens konden worden afge
drukt; deze moesten dus voluit in woorden worden overgeseind, hetgeen de 
bereikbare snelheid nadelig beïnvloedde. Het mechaniek, waarbij een regel
matig rondwentelend typenrad een essentiële plaats innam, werd aangedreven 
door een gewicht, dat geleidelijk zakte en na enige minuten moest worden 
opgetrokken. Dit feit zou op zich zelf geen ernstige bedenking hebben opge
leverd, ware het niet, dat de toenmalige constructie van het toestel deze be
werking niet toeliet zonder dat de beweging van het raderwerk gestopt werd. 
Deze telkens weer terugkerende onderbrekingen waren al evenmin bevorder
lijk voor een vlotte afwikkeling van het berichtenverkeer. Op grond van deze 
ervaringen besloot men met toepassing van de vinding te wachten, tot het 
hughestoestel zijn kinderziekten zou zijn te boven gekomen.
Inmiddels werkte Hughes in Frankrijk hard aan de vervolmaking van zijn 
typendrukstelsel en met succes, want achtereenvolgens vond zijn systeem in 
de jaren 1862-1867 ingang in Italië en Engeland, in Rusland en Pruisen, in 
Oostenrijk-Hongarije en Turkije. Toen in 1867 in Nederland besloten was 
tot een ingrijpende tariefsverlaging4, voorzag Wenckebach als gevolg 
daarvan een grote toeneming van het binnenlandse telegraafverkeer, welke 
met de beschikbare middelen niet zou zijn op te vangen. Hij stelde daarom 
voor om op de drukke verbinding Amsterdam-Rotterdam een proef te 
nemen met hughestoestellen 5. Opnieuw won men het advies in van de 
Belgische dienst, die aan de hand van een berekening aantoonde, dat in
voering van het stelsel slechts dan financieel verantwoord zou zijn, indien 
over een lijn van meer dan 300 km lengte werd gewerkt 6. Op grond hiervan
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(’) ARTM, nota van Van Kerkwijk dd. n Juli 1867.
(2) ARTM, min. brief dd. 7 Sept. 1867.
(3) ARTM, brief van Hughes dd. 2 Oct. 1867.
(4) In Jan. 1868 waren nog twee toestellen aangekomen.
(5) ARTM, min. besch. dd. 2 Jan. 1868.
(6) f 9000,— een maand na levering, f 8000,— na een maand regelmatig bedrijf en f8000,— een 
maand na installatie en regelmatige werking tussen Amsterdam en Berlijn.

ontried men het gebruik in kleine landen als Nederland en België. De 
ingenieur Van Kerkwijk, aan Wenckebach ter assistentie toegevoegd en 
hem gedurende een ziekte tijdelijk vervangend, bestreed de Belgische be
cijfering en kwam tot de conclusie, dat, naar Nederlandse maatstaf berekend, 
reeds bij een lijnlengte van ruim 45 km het hughestoestel financieel betere 
resultaten zou afwerpen dan het stelsel van Morse x.
De minister stemde ten slotte met een proefneming in 2 en spoedig daarna 
vond men professor Hughes bereid om twee van zijn toestellen op Neder
landse lijnen in dienst te stellen en personeel daarvoor op te leiden 3. Inder
daad arriveerde hij op 20 December 1867 met twee machines te Amsterdam, 
waar men in afwachting van de uitslag der onderhandelingen alvast voor
bereidingen trof voor de opleiding. Men huurde aan de Oude Waal voor 
drie maanden een bovenhuis, waar vier toestellen voor de lessen van Hughes 
werden opgesteld 4. De tussen Staring en de uitvinder gevoerde onder
handelingen leidden inmiddels tot het sluiten van een overeenkomst, welke 
begin Januari 1868 de ministeriële goedkeuring verwierf5. Hughes ver
bond zich daarbij tot het leveren in Januari 1868 van vier toestellen van de 
beste constructie en met complete reservedelen, tot het bekend maken aan 
de Nederlandse administratie van al de toekomstige verbeteringen, tot het 
onderrichten van het personeel in bediening, onderhoud en herstelling en 
tot het verzekeren van de regelmatige werking van de toestellen tussen 
Amsterdam en Rotterdam. Voor de geleverde prestaties zou f 25 000,- 
worden betaald in drie termijnen 6.
Op 5 Maart 1868 was de opleiding van het personeel zover gevorderd, dat 
de opening van de hughesdienst tussen Amsterdam en Rotterdam kon 
plaats hebben; twee dagen later volgde die van de dienst Amsterdam- 
Berlijn. Gedurende de eerste dagen kwam door onvoldoende bedrevenheid 
van het personeel het seintempo niet boven gemiddeld 18 telegrammen 
per uur, maar reeds na twee weken practijk haalde men een snelheid van 
27 berichten per uur. Een geslaagde proefverbinding tussen Amsterdam en 
Wenen met overdraging te Berlijn op 3 April droeg er verder toe bij het 
vertrouwen in het nieuwe communicatiemiddel te versterken. Nog vóór het 
einde van het jaar werden drie toestellen bijgeleverd ter vervanging van 
morsetoestellen op een tweede verbinding Amsterdam-Rotterdam en op 
een aparte fijn Amsterdam-’s-Gravenhage. In 1871 kwam ook voor het 
kabelverkeer met Engeland de hughes in de plaats van de morse. Daaruit
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rechtstreekse hughesdienst Londen-Berlijn met over- 
l een directe verbinding

groeide weldra een i
draging te Amsterdam, dat op zijn beurt over Brussel 
kreeg met Parijs.
Het jaar 1873 bracht een technische verbetering van het toestel, dat tot dan 
toe op bedenkelijke wijze door de regulateur aan het schudden werd ge
bracht h Men slaagde er in dit euvel grotendeels op te heffen door de 
houten tafel te vervangen door een stevig ijzeren framewerk, hetgeen 
echter tot gevolg had, dat de trillingen nu werden overgebracht op de 
vloer. Op het telegraafkantoor te Amsterdam, waar het aantal hughes- 
toestellen gestadig toenam, veroorzaakte dit verschijnsel veel narigheid; 
zelfs de rijksbouwmeester kwam er aan te pas, die het noodzakelijk achtte 
versterkingen in de vloer van de seinzaal aan te brengen, ten einde be
schadiging van het gebouw te voorkomen. Deze plannen werden echter 
achterhaald door toepassing van een nieuw soort regulator, welke veel 
rustiger werkte 2.
Een ander inconveniënt van het toenmalige toestel was de aandrijving van 
het mechanisme door een gewicht van 60 kg, dat gedurende het bedrijf 
telkens met een pedaal omhoog moest worden getrapt. Om dit vermoeiende 
werk te mechaniseren had de Parijzenaar Victor Popp een automatische 
opwindinrichting uitgedacht, gedreven door samengeperste lucht, water of 
stoom. Het aanbod van zijn vinding aan de Rijkstelegraaf 3 werd echter van 
de hand gewezen, aangezien men een dergelijke verbetering overbodig 
vond. Bovendien leverden de kostbare aanleg en het grote waterverbruik 
ernstige bezwaren op. Niettemin werd later door de Herstellingswerkplaats 
een electrisch aangedreven opwindinrichting geconstrueerd, welke in 1894 
op het telegraafkantoor te ’s-Gravenhage bij wijze van proef in gebruik 
werd gesteld, doch niet aan de verwachtingen bleek te voldoen. Bij deze 
proefneming was het gebleven, toen in 1899 het gehele hughespersoneel van 
Amsterdam - 5 8 man - een bezwaarschrift richtte tot de directeur-generaal 
om te protesteren tegen het vermoeiende optrappen van het gewicht 4. De 
klagers waren van mening, dat mechanische opwinding stellig het aantal 
hughisten, ook onder het vrouwelijke personeel, zou doen toenemen5. De 
invoering van een toestel naar nieuw ontwerp, waarbij het gewicht was ver
vangen door een electromotor, maakte in 1902 een einde aan de bezwaren.

(’) Voor verdere gegevens betreffende aangebrachte verbeteringen zie C. W. L.Schell, De iypen- 
druktelegraaf van Hughes ten afscheid in 20ste Jaarverslag 1949 van de Stichting Het Nederlandse Post- 
museum, (’s-Hage, z.j. = 1950), blz. 21-26.
(2) ARTH, brief van de directeur-generaal der P en T aan de rijksbouwmeester ie district 
’s-Gravenhage dd. 28 Maart 1896.
(3) ARTH, brief van Victor Popp dd. 4 Juni 1887.
(4) ARTH, gevoegd in het verbaal van de directeur-generaal aan de directeur van het telegraaf
kantoor te Amsterdam dd. 26 Oct. 1899.
(5) Van de vijftig vrouwelijkc toestelambtenaren was er slechts één bereid gevonden zich voor 
de opleiding beschikbaar te stellen.
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inrichting, distributeur genaamd, welke 
om beurten met de lijn in verbinding 

van de distributeur werd beurtelings bij 
signaal hoorbaar, waarop de toetsen moesten worden 

van de lijn draaide een tweede distributeur

Het meervoudige stelsel van Meyer (1874-1893)
Toen de inspecteur, chef van het Technisch Beheer, Collettein October 1873 
de wereldtentoonstelling te Wenen bezocht, maakte hij daar kennis met een 
door B. Meyer uit Parijs ingezonden telegraaftoestel, waarin een geheel 
nieuw denkbeeld was verwerkth In tegenstelling tot de toen bekende 
systemen, welke zonder uitzondering waren ingericht voor het enkelvoudig 
overseinen van berichten, konden met het toestel van Meyer vier telegram
men tegelijkertijd langs één en dezelfde draad worden overgebracht. Dit 
was mogelijk gemaakt door een 
periodiek de vier seinklavieren 
bracht. Bij iedere omwenteling 
elke seingever een 
bediend. Aan de andere kant

Inmiddels had de toepassing van de hughes grote omvang aangenomen. In 
1895, het jaar waarin de eerste ernstige concurrent, de meervoudige tele
graaf van Baudot, zijn intrede deed, waren reeds 74 hughestoestellen in 
Nederland in werking, waarvan er alleen al te Amsterdam 44 opeengepakt 
stonden in de seinzaal. Ook de invoering van de sneltelegraaf van Siemens en 
Halske in 1915 vermocht de gestadige groei van de hughesdienst niet te be
lemmeren. Wel werden de sneller werkende stelsels uitverkoren voor de 
hoofdverkeersaders, maar de voortdurend toenemende stroom van telegram
men maakte het nodig op menige secundaire verbinding de morse te vervan
gen door de hughes, ten einde aan de drukte het hoofd te kunnen bieden. 
Na 1922, dat het topjaar was met 335 typendruktoestellen verspreid over het 
gehele land, ging het bergafwaarts; de verkeerscijfers begonnen af te 
nemen. De afbraak van de hughesdienst begon in 1937, het jaar waarin de 
verreschrijver, vlugger en gemakkelijker te bedienen, stormenderhand het 
terrein veroverde. Dit ging zó snel in zijn werk, dat het jaar daarop nog 
slechts in de vier grootste verkeerscentra hughestoestellen in gebruik waren. 
Op de andere telegraafkantoren werden zij als reserve aangehouden om bij 
plotselinge verkeerspieken de morsetoestellen te kunnen vervangen. Deze 
situatie bleef gedurende de oorlogsjaren en de daarop gevolgde weder
opbouw van het zwaar gehavende telegraafnet vrijwel ongewijzigd. In 
1947 had men echter reeds het stadium bereikt, waarin het aantal verre- 
schrijfverbindingen kon worden uitgebreid. Dit betekende het einde van 
het roemruchte stelsel van Hughes, dat in 1950 definitief werd buiten 
werking gesteld en opgeruimd.

(*) ARTM, rapport van Collette aan de minister dd. 3 Nov. 1873, gevoegd in ministerieel ver
baal van 27 Dec. 1873, no. 4899; ook gedrukt: J. M. Collette, Aanteekeningen op het gebied der 
telegrafie, bij een, op last van den minister van Financiën, aan de wereldtentoonstelling te Weenen gebragt, 
in October 187 (Z.pl., z.j.).
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21. Baudot-afdcling van het 
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(*) Voor technische bijzonderheden zie Handleiding voor de kennis en het gebruik van den telegraaf
toestel voor veelvoudige overseining volgens B. Meyer. (Uitgave van het ministerie van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, Rijkstelegraaf, Aug. 1878).
(2) ARTM, min. besch. 12 Febr. 1874, no. 558.
(3) ARTM, verslag van Collette aan de minister dd. 28 Febr. 1874.
(4) Waarvan f 3595,— een maand na levering en de rest na afloop van de garantietermijn een van 
maand uit te betalen. Zie Van der Burgh, 161.
(5) ARTH, verslag meyerdienst over Jan. 1875.

synchroon met de eerste, waardoor beurtelings de vier ontvangtoestellen 
met de overeenkomstige seindozen werden verbonden.
Geseind werd met toepassing van de morsecode. Daartoe was elk sein- 
klavier voorzien van vier zwarte en vier witte toetsen, waarmee resp. 
punten en strepen werden geseind. Bij het horen van het voor hem bestemde 
signaal moest de seiner de gehele punt-streepcombinatie van het te ver
zenden teken op zijn toetsen afdrukken. Het ontvangtoestel drukte de 
morsecode dwars op de papierstrook af, zodat de ontvangen tekengroepen 
onder elkaar op de voortschuivende band verschenen. Het ontvangen be
richt moest derhalve gedecodeerd en op het af te leveren telegramformulier 
geschreven worden 1.
De distributeurs maakten vijf en zeventig omwentelingen per minuut, zodat 
elk van de vier seiners, indien hij geen beurt liet voorbijgaan, ook vijf en 
zeventig tekens per minuut kon overbrengen. Dit kwam overeen met een 
gemiddelde capaciteit van 80 a 120 telegrammen per uur voor het gehele 
door vier man bediende toestel.
Naar aanleiding van zijn bevindingen ontving Collette opdracht zich in 
Frankrijk op de hoogte te stellen van de werking van dit nieuwe systeem, 
dat sedert eind 1873 tussen Parijs en Lyon in gebruik was genomen 2. Dit 
onderzoek verliep zo gunstig, dat Collette de invoering van het stelsel van 
Meyer aanbeval op de zwaar belaste verbindingen tussen Amsterdam en 
Rotterdam3. Op 1.9I2.1 Maart 1874 werd met de uitvinder een overeenkomst 
gesloten, welke vrijwel gelijkluidend was met het hughescontract van 1868. 
Ook Meyer zou dus persoonlijk de te leveren toestellen te Amsterdam en 
Rotterdam in werking stellen en aan het benodigde personeel onderricht 
geven in het bedienen, onderhouden en herstellen van 
aanneemsom bedroeg f 9595,- 4.
De inbedrijfstelling had in December 1874 plaats. De bereikte gemiddelde 
seinsnelheid viel tegen, hoewel de distributeurs harder liepen dan op de 
tentoonstelling te Wenen. De seiners lieten blijkbaar meerdere malen een 
steek vallen, want het uurgemiddelde op vier klavieren kwam de eerste drie 
maanden niet uit boven 64 telegrammen 5. Toch was de winst op een hughes- 
verbinding van betekenis, hetgeen vooral zijn voordeel had in de tijd, waarin 
het kwetsbare luchtnet, door storm en ijzel geteisterd, meermalen slechts een 
enkele bruikbare verbinding tussen de beide grote handelssteden overliet.
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De telefoon als telegraaftoestel (1881-19 92)
Toen in 1877 de telefoon in Nederland bekend werd 3 en de Rijkstelegraaf 
er de eerste proeven mee ging nemen, was men slechts bedacht op toepassing 
van het nieuwe stelsel voor het storingsonderzoek van de lijnen en het over
brengen van telegrammen. Het denkbeeld om de telefoon dienstbaar te 
maken aan rechtstreekse gedachtenwisseling tussen particulieren onderling 
kwam eerst later op.
De eerste technische experimenten, welke door de inspecteur, chef van het 
Technisch Beheer, Collette, zelf werden verricht, leverden verrassende 
resultaten op 4. Zij betroffen een drietal verbindingen, die zowel in geaard
heid als lengte van elkaar verschilden, maar toch dit gemeen hadden, dat zij 
ter voorkoming van inductie alle twecdraads waren, zulks in tegenstelling 
tot de telegrafie, waarbij de aarde steeds als terugleiding werd gebruikt. De 
kortste geleiding liep ondergronds van Collette’s bureau in het Hoofd
bestuur aan de Parkstraat naar de Herstellingswerkplaats in het Binnenhof 
over een afstand van 732 m. De tweede verbinding, gedeeltelijk onder en 
gedeeltelijk boven de grond naar het telegraafkantoor in Scheveningen, 
was 5 km lang, terwijl de derde geleiding, ruim 30 km lang, via Schevenin
gen en ’s-Gravenhage hoofdzakelijk bovengronds naar Rotterdam liep. 
Op de korte lijnen kon een gesprek gevoerd worden zonder stemverheffing; 
voor de grotere afstand moest men luider spreken dan gewoonlijk. Het viel 
op, dat niet alleen het gesprokene duidelijk overkwam, maar dat men ook 
de stem van de spreker zeer goed kon onderscheiden. Bij deze experimenten 
werd een telefoon gebruikt, welke afwisselend voor spreken en luisteren
(’) ARTH, schrijven van de inspecteur, chef van het Rekenplichtig Beheer, aan de lijninspecteurs 
te Amsterdam en Rotterdam dd. 8 Dec. 1881.
(2) J. M. C(ollette), De Meyertoestelin Nederland in Maandblad, 1884, blz. 125-127.
(3) De uitvinding door de Amerikaanse professor Alexander Graham Bell dateert van 1876.
(4) ARTH, nota van Collette aan de hoofddirecteur der Telegrafie dd. 3 Dec. 1877 (exh. 4 Dec. 
1877, no. 241).

Na ruim vier jaar dienst begonnen zich in het meyerbedrijf haperingen voor 
te doen, welke in sommige gevallen onverklaarbare verminkingen tot 
gevolg hadden. Dit leidde er ten slotte toe, dat in 1881 opdracht werd ge
geven deze dienst tot enkele uren daags te beperken. Tot algehele stop
zetting kon het Hoofdbestuur nog niet besluiten, omdat het nodig werd 
geacht, dat men gewend bleef aan de meyer, die in gevallen van ernstige 
lijnstoringen goede diensten kon bewijzen h Collette schijnt deze degradatie 
moeilijk te hebben kunnen verwerken. Dit blijkt wel uit een zelfs nog in 
1884 door hem gepubliceerde beschouwing, waarin hij de voordelen van 
het meyerstelsel nogmaals uiteenzette 2. Niettemin kwam er langzaam maar 
zeker een einde aan het bedrijf; in 1893 werden de toestellen, na een weinig 
eervolle staat van dienst, opgeruimd.
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(*) ARTH, rapport van Collette dd. 20 Dcc. 1877.
(2) ARTH, schrijven van de inspecteur, chef van het Rekenplichtig Beheer, aan de directeur van 
het rijkstelegraaf kantoor te ’s-Hage dd. 14 Dec. 1877.
(3) ARTH, verslag van de directeur van het rijkstelegraaf kantoor te ’s-Hage dd. 4 Febr. 1878.
(4) ARTM, nota van 27 Aug. 1879, gevoegd in verbaal van 1 Oct. 1879, no. 66.

diende; de microfoon werd eerst in 1878 bekend. Op de verbinding met 
Scheveningen en Rotterdam nam men duidelijk getik van seintekens waar, 
veroorzaakt door inductie van samenlopende telegraafdraden. Kort daarop 
wordt melding gemaakt van meer uitgebreide proeven in verschillende 
delen van het land, welke uitwezen, dat de telegraafinductie het gesprokene 
slecht verstaanbaar maakte, doch dat het stelsel niettemin bruikbaar zou 
zijn voor het opsporen van storingen en het onderzoeken en herstellen 
van lijnen h
Afgaande op de over korte afstanden verkregen resultaten waagde men op 
5 Januari 1878 te ’s-Gravenhage een eerste poging om de telefoon voor het 
overbrengen van telegrammen tussen het hoofdtelegraafkantoor en het 
aan de Parkstraat gelegen hulpkantoor te benutten 2. Voorzichtigheids
halve werd daarbij voorgeschreven, dat de telefonische overbrenging niet 
in de plaats diende te treden van de gewone overseining, maar boven en 
behalve en wel onmiddellijk na deze moest geschieden. Het resultaat was 
onbevredigend. De telegraafinductie bleek in de practijk zo storend te zijn, 
dat met grote stemverheffing moest worden gesproken, hetgeen in het klein 
behuisde hulpkantoor, waar het publiek de overgesproken berichten zou 
kunnen afluisteren, moeilijkheden opleverde in verband met het telegraaf
geheim. Aan de andere kant bleek op het hoofdkantoor het voortdurend 
geraas van de hughestoestellen zeer bezwarend te zijn voor het op vangen 
van de zachte geluiden van de telefoon 3.
Het jaar daarop kreeg Collette de gelegenheid om andermaal te trachten het 
gebruik van de telefoon voor het overbrengen van telegrammen ingang te 
doen vinden. Toen hij op 20 Augustus 1879 een zeekabel ging leggen tussen 
Vlieland en Terschelling, was het telegraafkantoor op laatstgenoemd 
eiland nog niet ingericht, zodat er niet geseind kon worden om de nieuwe 
verbinding te beproeven. Collette had daarom een paar telefoontoestellen 
meegenomen, van welke hij er één achterliet bij de directeur op Vlieland. 
De telefonische verbinding over de nieuw gelegde kabel bleek zo goed te 
zijn, dat hij de gelegenheid te baat nam om het volgende aan de hoofd
directeur der Telegrafie gerichte telegram over te spreken: ‘Dit berigt is 
per telephon van Terschelling naar Vlieland overgebracht, de gemeenschap 
is uitstekend, morgen ga ik naar Vlieland om den kabel te onderzoeken’. 
Het telegram werd via Harlingen doorgeseind naar Den Haag, waar het in 
drukschrift van de hughes werd afgeleverd. Ondanks deze geslaagde demon
stratie bleef Collette’s voorstel 4, om in afwachting van het gereedkomen



‘wijze van gebruik

en houde den telefoon niet te

van het kantoor op Terschelling de dienst over de nieuwe kabel alvast te 
openen met gebruikmaking van de telefoon, zonder gevolg.
Kort daarop kwam echter de toepassing van de telefoon wederom in het 
geding en ditmaal werd besloten de postdirecteur op Vlieland in de gelegen
heid te stellen om aan de te De Cocksdorp gestationneerde postschipper 
mededelingen te doen aangaande de postverzending in verband met storm, 
hoog water, enz. Deze berichten werden opgenomen en doorgegeven door 
de brievengaarder in laatstgenoemde plaats, die kort daarop ook telefonische 
verbinding kreeg met het kantoor te Den Burg, eveneens ten behoeve van 
de dienstuitvoering. Eerst toen deze eerste telefonische dienstverbinding 
een succes bleek te zijn, achtte de minister de tijd gekomen om de telefoon 
bij wijze van proef aan het algemene telegraafverkeer dienstbaar te maken \ 
Tot dat doel moesten de directeur te Den Burg en de brievengaarder te 
De Cocksdorp geoefend worden in het gebruik van de telefoon voor het 
overbrengen van berichten, waarmee een telegrafist ie klasse van Amster
dam werd belast. De twaalf dagen, welke deze voor zijn instructie nodig 
had, werden grotendeels besteed aan de brievengaarder, die te weinig 
schoolkennis bleek te bezitten om de nieuwe taak naar behoren te kunnen 
vervullen, vooral als er vreemde talen bij te pas kwamen. Ten slotte werd 
goedgevonden, dat zijn zoon dit werk voor hem deed.
Aan de toestellen werd de volgende gebruiksaanwijzing bevestigd:

Om het verwijderde kantoor op te roepen draait men de kruk 
eenige malen rond, in de rigting van zich af en houdt men tegelijker
tijd den withouten knop aan de voorzijde stevig neergedrukt. 
Vervolgens laat men kruk en knop los, totdat men den wekker 
hoort aanslaan. Dan eerst neemt men den telefoon van den haak af, 
en roept daarin het betrokken kantoor.
(Men spreke bedaard, duidelijk en niet te hard,
digt bij den niondl)
Na den oproep of na gesproken te hebben, luistert men aan den 
telefoon om te hooren of alles goed begrepen is. (Men brenge de 
opening van den telefoon digt bij of tegen het oor.)
Is de correspondentie afgeloopen, dan zegt men: ‘klaar’ en hangt 
den telefoon aan den daartoe bestemden haak op. Verzuimt men dit 
laatste, dan zijn de kantoren in de onmogelijkheid, elkander op te 
roepen’2.

(’) ARTM, min. besch. dd. 12 Oct. 1880, no. 86, afdn. Telegrafie en Posterijen.
(2) ARTH, nota van Collette aan de chef Rekcnplichtig Beheer dd. 13 Sept. 1880, gevoegd in 
ministerieel verbaal van 12 Oct. 1880, no. 86.
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Zo werd dan op 15 Februari 1881 het eerste ‘rijkstelegraafkantoor ingericht 
voor telefoondienst’ te De Cocksdorp geopend. De toepassing van de 
microfoon en constructieverbeteringen van de telefoon maakten van het 
nieuwe communicatiemiddel een zo doelmatig instrument, dat het gebruik 
daarvan als telegraaftoestel hand over hand toenam. Vele kleine plaatsen, 
welke uit hoofde van hun geringe verkeer niet voor een telegraafverbinding 
in aanmerking kwamen en desondanks toch een telegraafkantoor rijk zijn 
geworden, hebben dit te danken aan de toepassing van de telefoon, die, ge
makkelijk te bedienen als zij is, geen speciaal opgeleide telegrafisten nodig 
heeft.
De toepassing van de telefoon tussen kantoren met een druk verkeer 
dateert van 1904, toen op initiatief van de directeur van het telegraaf
kantoor te Amsterdam, ter ontlasting van de morseconcentratiedienst, een 
proef werd genomen met het telefonisch overbrengen van telegrammen 
tussen het hoofdkantoor en de bijkantoren Schreierstoren, Bloemgracht en 
Overtoom h Dit experiment slaagde ondanks het belangrijke aantal te 
verwerken berichten zo goed, dat de dienstleiding, hoewel aanvankelijk 
schoorvoetend, aan de invoering haar goedkeuring hechtte 2.
De hierboven geschetste toepassing van de telefoon had plaats door en 
tussen de beambten van de betrokken telegraafkantoren; zij bracht generlei 
verandering in de wijze van aanbieding door de afzender aan het loket en 
van aflevering bij de geadresseerde door de besteller. Het is de directeur 
van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft geweest, die in 1881 
voor het eerst van de telefoon gebruik maakte om van zijn woning uit 
telegrammen aan te bieden en er omgekeerd de aangekomen berichten mee 
te ontvangen. Hij had daartoe vergunning verkregen voor het aanleggen 
van een lijn, welke zijn woonhuis met het telegraafkantoor verbond. De 
Rijkstelegraaf leverde de benodigde toestellen en zorgde voor hun onder
houd. Voor het gebruik en de bediening van de telefoons was een jaarlijkse 
vergoeding verschuldigd van f 25,-, benevens 5 cent voor elk overgebracht 
telegram. De installatie werd in de tweede helft van 1881 in gebruik ge
nomen, nadat degene, die de telefoon zou bedienen, behoorlijk onderricht 
had ontvangen van een ambtenaar van de Rijkstelegraaf. Aangezien meer 
soortgelijke aanvragen verwacht werden, achtte de minister het wenselijk 
een en ander bij algemene maatregel van bestuur te doen regelen. Hieruit 
is het Koninklijk Besluit van 11 Mei 1881 (Stbl. 57) voortgekomen, ‘tot 
vaststelling der voorwaarden betreffende het verbinden van particuliere 
electrische geleidingen met Rijkstelegraaf kantoren* 3.
De Nederlandsche Bell Telephoon Mij, die op 1 Juni 1881 te Amsterdam de

(*) ARTH, gearr. 5 Oct. 1904 met inliggende rapporten van 19 en 21 Sept.
(a) ARTH, gearr. 4 Febr. 1905.
(3) Zie hierna blz. 118 en bijlage I, blz. 397.
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(*) ARTM, schrijven van de Ned. Bell Tel. Mij aan de minister dd 15 Aug. 1881.
(2) ARTM, ministerieel schrijven dd. 5 Sept. 1881, no. 60.
(3) Jaarverslag 1882, blz. 12.
(4) ARTM, min. besch. dd. 10 Jan. 1884, no. 101.

eerste publieke telefoondienst geopend had, voorzag reeds aanstonds het 
belang, dat haar geabonneerden zouden hebben bij telefonische aanbieding 
en aflevering van telegrammen. Merkwaardig genoeg achtte zij daarvoor 
een met telegraaftoestellen te bedienen verbinding tussen haar centraal 
bureau en het telegraafkantoor nodig h Collette voorzag de ondoelmatig
heid van deze oplossing, welke immers nodeloze vertraging moest veroor
zaken, en op zijn voorstel werd toen door de maatschappij een telefoonpost 
gevestigd in het telegraafkantoor. Deze werd bediend door een beambte 
van de nbtm, die de telefonisch opgenomen berichten aan het telegraaf- 
loket moest aanbieden en omgekeerd de bij hem bezorgde telegrammen aan 
de geadresseerde per telefoon moest overbrengen 2. Meningsverschillen 
over de beloning van de bijzondere prestaties, door de maatschappij ge
leverd, waren oorzaak, dat deze eerste telegram-telefoondienst pas op 
3 Juli 1882 in werking kon treden. Dat er reeds dadelijk een druk gebruik 
van werd gemaakt, blijkt wel hieruit, dat in de eerste zes maanden 2990 tele
grammen werden aangeboden en 2618 afgeleverd 3.
Het door Amsterdam gegeven voorbeeld vond weldra navolging in andere 
steden, welke het voorrecht hadden een telefoonnet te bezitten. In latere 
jaren werd een einde gemaakt aan de bemiddeling van de telefoonconces- 
sionarissen voor het aannemen en afleveren van telegrammen. De Rijks
telegraaf nam deze taak over met het gevolg, dat op de telegraafkantoren 
in de grote steden eigen telegram-telefoonafdelingen ontstonden, welke 
zich mèt het berichtenverkeer uitbreidden en gaandeweg de omvang hebben 
aangenomen van een volwaardige telefooncentrale. Hetgeen niet te ver
wonderen is, wanneer men in aanmerking neemt, dat alleen te Amsterdam 
thans dagelijks gemiddeld 2600 telegrammen per telefoon worden be
handeld.

Het Hstienne-toestel (1884-1886)
Een wel zeer kort bestaan heeft in Nederland het eveneens uit Frankrijk 
afkomstige stelsel van Estienne gehad. Collette oordeelde het nuttig om 
ook met dit nieuwe systeem proefnemingen te doen en op zijn voorstel 
keurde de minister in 1884 een aanvraag van f475,- goed voor de aankoop 
van twee apparaten met bijbehorende seingevers 4.
De inrichting van dit toestel had enige overeenkomst met dat van Morse; 
het werkte ook met gebruikmaking van diens code, maar in plaats van 
tekens in de lengterichting van de papierstrook maakte het dwarse tekens, 
hetgeen tijdwinst opleverde, aangezien de strepen even snel werden op-
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getekend als de punten. Het seinschrift werd geleverd door capillaire 
buisjes, welke inkt uit een bakje overhevelden. De seinsleutel had twee 
toetsen, de ene om punten en de andere om strepen te seinen x.
Nadat voor de bediening personeel was opgeleid, werden de toestellen op 
20 October 1884 in dienst gesteld op een verbinding tussen ’s-Gravenhage 
en Rotterdam. Het bleek, dat men er inderdaad vlugger mee kon werken 
dan met de morse, doch daartegenover stond, dat de telegrafisten eerder 
vermoeid raakten. Bovendien vereiste de regeling van het toestel grote be
drevenheid en nauwkeurigheid. Reeds op 9 Februari 1885 werd deze dienst 
gestaakt, waarna men het Rotterdamse toestel overbracht naar Amsterdam. 
Op 16 Maart 1885 volgde dan de indienststelling op een lijn Amsterdam- 
’s-Gravenhage, doch ook op deze verbinding bleek het stelsel niet ver 
boven de prestaties van de morse uit te komen 2. Op advies van Collette 
werden de apparaten op 9 Januari 1886 definitief buiten dienst gesteld.

He/ meervoudige stelsel van Baudot (189 j-1938)
De eerste kennismaking met dit nieuwe stelsel vond plaats in October 1878, 
toen Collette de wereldtentoonstelling te Parijs bezocht en daar onder de 
indruk kwam van de ingenieuze vinding van Emile Baudot, toenmaals 
controleur van de technische dienst van de Franse staatstelegrafen. Het 
toestel was ingericht voor vijfvoudige overseining over één draad en had 
reeds gedurende zes maanden vrij goede resultaten opgeleverd op een lijn 
tussen Parijs en Bordeaux. Men kon er 200 telegrammen per uur mee 
verwerken.
Het systeem vertoonde in zoverre overeenkomst met het meervoudige 
stelsel van Meyer, dat ook hier aan beide zijden van de lijn synchroon 
lopende distributeurs waren opgesteld, welke beurtelings de vijf sein- 
klavieren in verbinding brachten met de daarmee corresponderende ont
vangtoestellen. Het grote voordeel van het systeem-Baudot was echter, 
dat de ontvangen seinen evenals bij de hughes in drukschrift op de band 
verschenen. Om dit te bereiken had de uitvinder een seinklavier met vijf 
toetsen geconstrueerd, waarmee iedere letter in een daarvoor vastgestelde 
combinatie van positieve en/of negatieve stroomelementen werd over
geseind. Baudot gebruikte dus een vijf-eenheden code. Elk van de toetsen 
correspondeerde via de distributeurs met een electromagneet in de ont
vanger. De vijf elkaar opvolgende stroomelementen brachten de ankers 
van de electromagneten in een stand, welke overeenkwam met die van de 
seintoetsen. Nadat dit gebeurd was, reageerde het mechaniek van de ont
vanger op de stand van de vijf ankers door de papierstrook tegen een 
synchroon met de distributeurs rondwentelend typenrad aan te drukken
(x) Aug. Collette, Tstiennetoestel in Tijdschr. PT, 1884, blz. 35-37.
(a) ARTH, rapport van de directeur te Amsterdam over Mei 1885.
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O Voor verdere technische bijzonderheden zie Collette, De Telegraaftoestel van Baudot in Maand
blad, 1878, blz. 161-162; tevens een artikel van Scheffers met dezelfde titel, ibidem, 1882, blz. 
181-184.
(2) Zie H. H. Harrison, Printing Telegrapb Systems and Mechanisms. (London, New York, enz., 
1923); vgl. hiervoor blz. 38.
(3) ARTM, gedateerd 21 Oct. 1878.
(4) ARTH, schrijven van 20 Sept. 1880.
(6) ARTH, schrijven van de hoofddirecteur der Telegrafie dd. 18 Nov. 1880.
(6) ARTM, ministerieel verbaal van 7 Juli 1894.
(7) Vgl. hierna blz. 261.
(8) ARTM, min. besch. van 7 Jan. 1895.

op het ogenblik, waarop de overeenkomstige letter voor het papier 
stond 4.
Het denkbeeld om seinen over te brengen in combinatie van vijf elkaar op
volgende stroomelementen was niet nieuw. Reeds in 1833 waren in Duits
land Gauss en Weber op die gedachte gekomen en pasten zij haar toe op 
hun experimentele telegraafverbinding, waarbij een magneetnaald rea
geerde op de stroomstoten. Ook was het gebruik van het vijf-stroom- 
clementenstelsel bij de meervoudige telegraaf reeds in 1860 door Burnett 
voorgesteld 2. Aan Baudot komt echter de eer toe, deze principes als eerste 
tot practisch bruikbare toepassing te hebben gebracht. Het door hem ont
wikkelde stelsel veroorzaakte een omwenteling in de telegraaftechniek van 
zijn tijd en vele jaren later diende zijn systeem tot basis voor de sneltelegraaf 
van Siemens en Halske en voor de hedendaagse verreschrijver.
Het nieuwe stelsel werd in een verslag onder de aandacht gebracht van de 
minister 3, die het voor kennisgeving aannam. Twee jaar later was het de 
uitvinder zelf, die de aandacht van de hoofdadministratie op zijn meer
voudige stelsel vestigde4. Hem werd echter geantwoord, dat het Neder
landse telegraafverkeer nog geen behoefte had aan een toestel van zo groot 
vermogen 5. De ervaringen, opgedaan met het meervoudige stelsel van 
Meyer, noopten tot voorzichtigheid ten aanzien van de toepassing van een 
nieuw gecompliceerd systeem, dat elders nog geen bewijzen van deugdelijk
heid en betrouwbaarheid had geleverd. Toen men in 1894 met de ont
wikkeling en vervolmaking van het stelsel zo ver was gevorderd, dat toe
passing in andere landen met gunstig gevolg ingang begon te vinden, 
achtte de minister de tijd aangebroken om invoering bij de Rijkstelegraaf in 
beraad te nemen. Hij vroeg en verkreeg de vereiste koninklijke machtiging6 
om de ingenieur der Telegrafie A. E. R. Collette, zoon van de inmiddels tot 
hoofdingenieur benoemde J. M. Collette 7, naar Parijs te zenden om een 
onderzoek in te stellen. Het oordeel luidde zo gunstig, dat tot invoering bij 
de Rijkstelegraaf werd besloten.
Begin 1895 hechtte de minister zijn goedkeuring aan een tussen Collette Sr. 
en Baudot gesloten overeenkomst 8, waarbij laatstgenoemde zich verbond 
tot het leveren en indienststellen van twee viervoudige toestellen tussen
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Tegen eind November 
betrof, gereed 
afwijking van

’s-Gravenhage en Rotterdam met een capaciteit van 43 200 letters of 
7200 woorden per uur. Verder belastte Baudot zich met de opleiding van 
het benodigde personeel en garandeerde hij de regelmatige gang van de 
verbinding gedurende een maand. Na afloop van de garantietermijn zou 
hem voor de geleverde prestaties een som van f12 200,- worden uitbetaald.

was men, ook wat de opleiding van het personeel 
om met het proefbedrijf te beginnen, waartoe het stelsel, in 
het oorspronkelijke plan, in dienst werd gesteld tussen 

Amsterdam en Rotterdam.
De resultaten waren bevredigend: in 24 volle werkdagen van 8 uren 
werden 15 000 telegrammen verwerkt, terwijl het grootste daggemiddelde 
793 bedroeg. Dit cijfer lag weliswaar ver beneden de gegarandeerde capaci
teit, welke ruim driemaal zo groot was, maar men had bij de beoordeling 
rekening te houden met de omstandigheid, dat de voorraad telegrammen 
niet steeds voldoende was geweest om het maximale rendement uit het 
stelsel te halen T. Op 27 December 1895 werden de baudottoestellen definitief 
in dienst gesteld. Het grote nut van dit snelle communicatiemiddel bleek 
duidelijk in November 1897, toen een hevige storm ernstige schade had toe
gebracht aan het bovengrondse telegraafnet. Over één enkele draad werden 
toen met de baudot op één dag niet minder dan 1392 telegrammen overge
bracht, waarvoor anders vier draden nodig geweest zouden zijn2. Het be
dieningspersoneel raakte steeds meer bedreven en het aantal bedrijfsstoringen 
nam gaandeweg af 3. Op grond van deze gunstige resultaten werd in 1899 een 
tweede viervoudige baudotverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam in 
dienst gesteld. Het gehele verkeer tussen beide kantoren kon daarna, zelfs op 
de drukste uren van de dag, over twee draden worden afgewikkeld.
De toenmalige baudottoestellen hadden evenals die van Hughes het be
zwaar, dat de aandrijving van het mechaniek geschiedde door middel van 
een gewicht, dat onder het bedrijf met een pedaal omhoog moest worden 
getrapt. Om dit ongemak weg te nemen werden in 1902 en volgende jaren 
proeven genomen met een automatische opwindinrichting, aangedreven 
door een electromotor, welke echter niet alleszins bevredigend verliepen. 
Het zou nog tot 1925 duren, voordat men tot invoering van een bruikbare 
electrische aandrijving van de distributeurs kon overgaan, waarbij het 
toerental van de motoren door een regulateur naar het systeem van Men- 
don^a-d’Oliveira constant werd gehouden 4. In 1934 voerde men een nog 
nauwkeuriger werkend stelsel in, bestaande uit een synchroonmotor van

(*) ARTH, rapport van Collettc aan de directeur-gcneraal dd. 23 Dcc. 1895.
(2) Jaarverslag 1897, blz. 15.
(3) In 1907 verscheen een door het Hoofdbestuur uitgegeven Handleiding voor de kennis en bet ge
bruik van den qnadrnpeltoestel van Baudot.
(4) Zie J. Drenthen, De nieuwe Baudot-regiilateur Doignon-Mendonfa-d'Oliveira in Tijdschr. PT, 
1926/27, blz. 202-205.
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Het Soundertoestel (1896-1914)
Het geklepper, dat het morsetoestel doet horen, wanneer de schrijfarm in 
zijn op-en-neer-gaande beweging stuit tegen de stelschroeven, welke de

(*) Jaarverslag 1929, blz. 81.
(*) Jaarverslagen 1906-1909.
(3) ARTH, dossier 824.0 (M 3002).

bijzondere constructie, phonisch wiel genaamd, welke de benodigde wissel
stroom van zeer constante frequentie ontleende aan een met een stemvork 
uitgeruste poolwisselaar. De synchrone gang van de ontvangers werd 
sedert 1929 beter gewaarborgd door aandrijving met synchroonmotoren 
van het systeem Grünewald, welke op hun beurt door een op de distribu- 
teur-as aangebrachte commutator in de pas werden gehouden x. Inmiddels 
nam de toepassing van het stelsel van Baudot op de druk bezette verbin
dingen gestadig toe.
Het bleek in 1906 niet zo heel gemakkelijk om het meervoudige systeem ook 
over de zeekabel naar Engeland betrouwbaar te doen functionneren. Na 
langdurige experimenten slaagde men er echter in de werking zodanig te 
verbeteren, dat in 1909 Baudot’s stelsel bij wijze van proef op de verbinding 
Amsterdam-Londen kon worden ingevoerd 2. De jaren 1921 tot 1928 gaven 
een sprongsgewijze vermeerdering van het aantal baudotverbindingen te 
zien: Amsterdam met ’s-Gravenhage, Parijs, Brussel en Milaan, Rotterdam 
met Parijs en ’s-Gravenhage met Londen, Brussel, Berlijn en Parijs.
In 1927 voerde men de automatische seingeving in 3, als gevolg waarvan 
het handwerk van de telegrafisten kwam te vervallen. In de plaats van de 
seindoos met vijf toetsen kwam toen een ponstoestel, voorzien van een 
schrijfmachineklavier, terwijl de ponsstrook evenals bij de sneltelegraaf 
van Siemens en Halske door een machinaal aangedreven zender werd af
getast. Deze werkwijze leverde het voordeel op, dat geen seinbeurten meer 
konden worden overgeslagen, hetgeen aan de capaciteit van het stelsel ten 
goede kwam. Helaas bleek de constructie van de ponstoestellen te wensen 
over te laten. Weliswaar konden de haperingen en verminkingen, welke 
zich in de practijk voordeden, aanzienlijk worden verminderd door het 
aanbrengen van verbeteringen in het mechaniek, maar de toestellen ver
eisten niettemin zoveel zorg en onderhoud, dat men in 1930 tot afschaffing 
van de automatische seingeving besloot, ook al omdat voor het afnemende 
verkeer met het handseinen kon worden volstaan.
De glorietijd duurde tot 1935, toen de teletype zich als een ernstige con
current ontpopte. Met dit snelle en zoveel eenvoudiger te bedienen toestel 
bleek een zo grote personeelsbesparing mogelijk, dat de baudotdienst snel 
ineenschrompelde. Aan de toepassing van het stelsel kwam in 1944 definitief 
een einde.
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slagwijdte regelen, werd voor de eerste telegrafisten van de Rijkstelegraaf 
al spoedig een vertrouwd en geruststellend geluid, als een voortdurende 
aanduiding van de goede werking van de verbinding. De aanvankelijk 
slechts vaag herkenbare tekens kregen langzamerhand door dagelijkse 
routine steeds duidelijker omlijnde klankvormen, welke ten slotte als 
letters en cijfers in de oren klonken. Zij, die er aanleg voor hadden, namen 
daarom veelal de ontvangen tekens op het gehoor op en raadpleegden de 
op de papierstrook verschenen punten en strepen nog slechts in geval van 
twijfel. Deze werkwijze, aan welke men in latere jaren de naam ‘sounderen’ 
gaf1, heeft het voordeel, dat elk ontvangen teken ogenblikkelijk wordt 
genoteerd, zulks in tegenstelling tot het aflezen van de band, waarbij de 
ontvangende telegrafist altijd een of meer letters en soms wel hele woorden 
achterblijft bij de seiner.
Wanneer men de tijdwinst, welke het sounderen kan opleveren, in het oog 
houdt, is het wel merkwaardig, dat eerst een veertigtal jaren na de eerste 
toepassing van de vinding van Morse een toestel verscheen, dat, ontdaan 
van de schrijfinrichting, speciaal was geconstrueerd om het geklepper * 
duidelijk weer te geven. Deze zgn. ‘sounder’ werd in 1891 met succes toe
gepast in Amerika en Engeland. Tegen invoering van dit stelsel bij de 
Nederlandse Rijkstelegraaf bestond aanvankelijk bezwaar, omdat de ge
seinde tekens daarbij niet vastgelegd en zodoende bewaard konden worden, 
terwijl twijfel bestond, of men met de sounder in de practijk werkelijk 
sneller kon werken dan met het schrijftoestel 2. Vier jaar later kwam men 
tot andere gedachten, toen de directeur-generaal bij een bezoek aan het 
telegraafkantoor te Berlijn het bedrijf met de sounder had gadegeslagen, 
waarbij de vlotte verkeersafwikkeling in het oog viel. Alvorens tot in
voering van het stelsel te besluiten, zond hij echter een ambtenaar uit de 
practijk van het bedrijf naar het drukke verkeerscentrum Bremen om zich 
ter plaatse op de hoogte te stellen. Al dadelijk viel daarbij de aandacht op 
het verschil tussen het aflezen van de seintekens van de papierstrook, waarbij 
de telegrafist zich niet behoefde te bekommeren over eventueel achterblijven 
bij het tempo van de seiner, en het op gehoor opnemen van de berichten, 
hetgeen een veel grotere oplettendheid vereiste, daar men bij afwezigheid 
van geregistreerde tekens gedwongen was de seiner op de voet te volgen. 
De bediening van de sounder vorderde dan ook een meer intensieve op
leiding, hetgeen tot uiting kwam in Bremen, waar de training van de leer
lingen, bij een dagelijkse oefentijd van zes uren, zes a acht weken in beslag 
nam. Slechts zij, die een natuurlijke aanleg voor deze wijze van opnemen 
van de morsetekens hadden, slaagden er in het tot een goed einde te brengen. 
Reeds kort na de aanvang van een cursus was het mogelijk de achterblijvers
(‘) Afgeleid van het Engelse ‘sound’ in de betekenis van: geluid.
(2) ARTH, nota van de hoofddirecteur der Posterijen en Telegrafie dd. 7 Dec. 1891.
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na enkelete onderkennen; om 
dagen afgevoerd.
Op grond van de bevinding, dat met de sounder, mits door geroutineerde 
krachten bediend, een hoger seintempo kon worden bereikt dan met het 
schrijftoestel van Morse, werd - met aanvaarding van de bezwaren aan de 
opleiding verbonden - besloten met het nieuwe stelsel een proef te nemen. 
Een cursus te Amsterdam, veel minder Spartaans dan de training te Bremen, 
leverde na een periode van ruim zes maanden vier soundristen op, met wie 
op 1 Februari 1896 de eerste sounderverbinding tussen het hoofdkantoor 
en het bijkantoor Tulpplein werd geopend, weldra gevolgd door een ver
binding met het bijkantoor Prins Hendrikkade. Het jaar daarop werd het 
soundertoestel eveneens ingevoerd voor het verkeer tussen Amsterdam 
enerzijds en Zwolle en Nijmegen anderzijds.
De bereikte resultaten stemden eind 1897 tot tevredenheid. Het sounderen 
bleek minder vermoeiend te zijn en met meer snelheid en zekerheid te 
kunnen geschieden dan het aflezen van de papierstrook. Een groot voordeel 
lag bovendien in het feit, dat een geoefend ambtenaar zelfs dan nog de 
telegrammen op het gehoor kon opnemen, wanneer, ten gevolge van af
leiding of andere gebreken op de draden, met het morsetoestel geen leesbare 
tekens meer konden worden overgebracht1. De sounderdiensten te Nij
megen en Zwolle was inmiddels geen lang leven beschoren. Reeds een jaar 
later nam het verkeer op Amsterdam dermate toe, dat sneller werkende 
hughestoestellen de te zwaar geworden taak moesten overnemen 2.
Met het doel aan de toepassing van de sounder geleidelijk uitbreiding te 
geven werd in 1898 aan verschillende telegraafkantoren zulk een toestel 
verstrekt, opdat de ambtenaren zich in het opnemen van telegrammen op 
het gehoor zouden kunnen oefenen 3. Daarnaast werden te Amsterdam en 
Rotterdam speciale soundercursussen gehouden.
De individuele oefeningen op de kleine kantoren leverden, zoals te ver
wachten was, minder resultaat op dan de centrale opleidingen. Dit blijkt 
wel hieruit, dat, toen in 1900 een meer uitgebreide proef werd genomen, 
het negental daarbij betrokken provinciale kantoren naast het sounder
toestel voor alle zekerheid het schrijftoestel van Morse mocht blijven ge
bruiken. Alleen te Amsterdam en Rotterdam, waar men over goed geoefend 
personeel kon beschikken, werd de correspondentie uitsluitend met de 
sounder onderhouden. In deze toestand was nog geen verbetering ge
komen, toen men in 1902 te Amsterdam de centraaltelegraafcommutator in 
gebruik nam, voor het welslagen van welke proefneming een vlotte af
wikkeling van het verkeer met de aangesloten kantoren van het grootste

(*) Jaarverslag 1897, blz. 15.
(2) Jaarverslag 1898, blz. 19.
(3) Jaarverslag 1898, blz. 19.
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belang was. De wenselijkheid om tot dat doel de morse te vervangen door 
de sounder werd toen duidelijk gevoeld. Wel kon daaraan ten dele tegemoet 
gekomen worden door eenzijdig, en wel te Amsterdam, het gebruik van de 
sounder te bevorderen, doch zolang de corresponderende kantoren bij 
gebrek aan geoefende krachten zich van het schrijftoestel bleven bedienen, 
werd het beoogde doel slechts onvolledig bereikt. Mede in verband met 
bestaande plannen om de centraaltelegraafcommutator ook op andere 
verkeersknooppunten in te voeren, werden toen in 1904 en 1905 alle tele
graafkantoren van soundertoestellen voorzien, terwijl zij tevens een hand
leiding ontvingen tot het aanleren van het opnemen op het gehoor h 
Bovendien werd het afleggen van een vaardigheidsproef voor een ieder 
verplicht gesteld. Deze maatregel verwekte vooral bij de oudere ambte
naren, die het nieuwe vak moeilijk konden leren, veel wrevel. Afgezien 
hiervan was de opgelegde dwang echter ook voor de jongeren psycho
logisch minder juist, aangezien nu eenmaal een bepaalde aanleg nodig is, 
om het sounderen behoorlijk aan te leren. De gevolgen bleven dan ook 
niet uit: het aantal ambtenaren, dat ook na langdurige oefening in staat was 
aan de vaardigheidseisen te voldoen, bleek te klein om een daadwerkelijke 
doorvoering van de sounderdienst mogelijk te maken. Men heeft toen door 
vermindering van de toch reeds zeer schappelijke normen getracht in het 
gebrek aan soundristen te voorzien. De gevolgen bleven echter niet uit: 
het peil van de sounderbediening daalde dermate, dat in de practijk geen 
betere resultaten werden bereikt dan met het schrijftoestel.
Het eindresultaat was, dat in 1914 de sounderdienst na een kort en bewogen 
bestaan werd afgeschaft. Het merendeel van de ambtenaren juichte deze 
maatregel toe. Een kleine groep geroutineerde werkers, die hun hart aan de 
sounder hadden verpand, voelde zich echter zo tekort gedaan, dat nog 
jaren daarna in de vaktijdschriften pleidooien werden gehouden ten bate 
van een wederinvoering. Wanneer men in aanmerking neemt, dat op het 
ogenblik, waarop in Nederland het besluit tot afschaffing viel, het gebruik 
van de sounder in landen als Duitsland, Engeland en Frankrijk hand over 
hand toenam, terwijl bij de toen tot ontwikkeling komende radiotelegrafie 
het ontvangen van berichten op het gehoor algemeen toepassing vond, dan 
valt slechts te constateren, dat de sounder bij de Nederlandse Rijkstelegraaf 
voortijdig aan zijn einde is gekomen. Weliswaar nam men in de twintiger 
jaren het stelsel op zeer bescheiden schaal opnieuw in gebruik, maar tot 
verdere ontwikkeling is het niet meer gekomen. Enige jaren geleden nam de 
sounderdienst voorgoed een einde 2.

(1) Handleiding voor het aanleeren van den sounderdienst. (Uitgave Hoofdbestuur P en T, Telegraaf
dienst, 1904).
(2) Als hulptoestel voor de bediening van de centraaltelegraafcommutator is de sounder heden 
ten dage nog in gebruik.



C) Vgl. hierna blz. 118 vlg.
(z) Voor technische bijzonderheden zij verwezen naar Verkerk, De Tdescriptor van Hoffmann in 
Flectra, 1897, blz. 209-213; zie ook Schramm, Der Ferndrucker von Siemens & Halske A.G. in 
seiner neusten Ausführung in Archiv für Post und Telegraphie, 1905, blz. 313-327 en 350-355.
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De 1-emdrucker van Siemens en Ha/ske (1910—1930)
Het gebruik, dat bij de Rijkstelegraaf van de Ferndrucker is gemaakt, dankt 
dit stelsel geenszins aan zijn seinsnelheid. In dit opzicht stond het ver be
neden de typendruksystemen van Hughes en Baudot, in verband waarmee 
het ook nimmer voor het verkeer tussen de telegraafkantoren onderling is 
toegepast. Het had echter dit bij de andere stelsels voor, dat de bediening 
van het vierrijïge seinklavier veel gemakkelijker was aan te leren, omdat 
men daarbij niet aan een bepaalde cadans was gebonden en evenmin be
paalde combinatie-grepen behoefde te maken. Deze bijzondere eigenschap 
was het, welke de Ferndrucker op de voorgrond bracht, toen men in 1907 
besloot om particulieren in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met 
elkaar te telegraferen h Dat hiervan eerst in de dertiger jaren gebruik werd 
gemaakt, doet niets af aan het feit, dat sinds 1910 geleidelijk een aantal 
particuliere instellingen in de grootste drie plaatsen van het land er toe 
overgingen om zich te abonneren op een Ferndrucker-aansluiting op het 
telegraafkantoor, ten einde de aanbieding en aflevering van telegrammen te 
bespoedigen. Degene, die hun toestel bediende, kwam daarbij in recht
streeks contact met de rijkstelegrafist, die uiteraard eveneens met een 
Ferndrucker werkte.
De eenvoudigheid van zijn bediening dankte het stelsel aan zijn grote 
overeenkomst met de reeds lang in onbruik geraakte wijzertelegraaf. Om 
daarmee te werken behoefde men n.1. slechts een zwengeltje rond te draaien 
om de wijzer van het seintoestel stapsgewijs langs de letters op de schaal 
voort te bewegen. De daarbij uitgezonden stroomimpulsen deden in het 
ontvangtoestel van de correspondent op gelijke manier een wijzer rondgaan. 
De door een korte rustpauze gemarkeerde wijzerstand gaf de overgeseinde 
letter aan. Bij de Ferndrucker nu had men de wijzer vervangen door een 
typenrad. De rustpauze werd daar benut om automatisch een inktafdruk 
van de aangewezen letter op een papierstrook te maken. Daarenboven had 
men de seinsnelheid opgevoerd door de stroomimpulsen, die het typenrad 
schoksgewijs rond wentelden, in hoog tempo machinaal uit te zenden 2. De 
telegrafist behoefde slechts de gewenste letter op het seinklavier aan te slaan 
om de werking in te leiden. Hij moest echter de toets ingedrukt houden tot 
het mechaniek stopte, waarna de letterafdruk tot stand kwam. Eerst dan 
kon hij het volgende teken aanslaan. De wachttijd werd bepaald door de 
afstand tussen de achtereenvolgens te seinen letters, gerekend naar hun 
plaats op het typenrad. De telegrafist moest derhalve snel reageren, wilde 
hij, door tijdverlies te vermijden, zijn seintempo opvoeren. Het bereikte
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(J) ARTH, exh. 16 April 1913, no. 12958.
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maximum lag tussen 90 en 95 lettertekens per minuut, een snelheid, welke 
bij het aanvankelijk geringe verkeer ruimschoots toereikend was.
Aan de toepassing van de Ferndrucker was echter ook een groot bezwaar 
verbonden: de voor de werking vereiste stroomsterkte ging het vermogen 
van de bij de telegraafdienst toegepaste galvanische elementen te boven, 
zodat men deze moest vervangen door accubatterijen, welke voortdurend 
onderhoud vereisten en daarenboven regelmatig voor het bijladen moesten 
worden omgewisseld. Telkens terugkerende uitgaven aan arbeidsloon en 
transportkosten waren hiervan het gevolg.
Een lange staat van dienst heeft de Ferndrucker niet gehad. Reeds in 1921 
werd hij door de zoveel snellere en gemakkelijker te bedienen verreschrijver 
in de schaduw gesteld. Dat de Ferndrucker desondanks nog tot 1930 dienst 
heeft gedaan, is het gevolg geweest van de omstandigheid, dat de ver
schillende verreschrijverfabrikaten in het begin met allerlei kinderziekten 
behept waren, zodat het jaren duurde voordat men zekerheid had, dat het 
product van de Morkrum Company de beste waarborgen bood voor een 
goede besteding van het te investeren kapitaal.

De Sneltelegraaf van Siemens en Halske (191 j-iyjj)
Toen in 1913 op voorstel van de Duitse administratie 1 de invoering van de 
sneltelegraaf van Siemens en Halske voor de verkeersafwikkeling met 
Berlijn in overweging werd genomen, beschikte Amsterdam voor zijn dag- 
gemiddelde van 800 telegrammen over twee rechtstreekse lijnen, terwijl 
Rotterdam dagelijks 500 tot 600 berichten over één lijn had te verwerken. 
De bestaande simplex hughesdienst was niet altijd meer in staat om in de 
drukste uren opstoppingen te voorkomen. Weliswaar zou vervanging van 
de simplex door de duplex hughesdienst verbetering kunnen brengen, maar 
betrouwbare werking van dit systeem was op de lange luchtlijnen zo zeer 
afhankelijk van de weersgesteldheid, dat een werkelijk afdoende oplossing 
slechts was te vinden in het gebruik van toestellen met grotere seincapaci- 
teit. Wellicht zou het meervoudige stelsel van Baudot, dat toen reeds met 
succes werd toegepast op de verbinding met Londen, uitkomst hebben 
kunnen bieden. De Duitse administratie gaf echter de voorkeur aan de 
sneltelegraaf van Siemens en Halske, welke zij sedert een half jaar met 
gunstig gevolg tussen haar drukste kantoren gebruikte. De capaciteit van 
dit stelsel was zo groot, dat bij toepassing het gehele verkeer tussen Neder
land en Berlijn met gemak over één enkele lijn zou kunnen worden af
gewerkt. De sneltelegraaf was boven de baudot te prefereren, omdat met 
minder bedieningspersoneel kon worden volstaan, terwijl de minder aan 
slijtage onderhevige onderdelen een grotere bedrijfszekerheid waarborgden.
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(x) Voor technische bijzonderheden zie Handleiding voor 
Siemenstoestel. (Uitgave Hoofdbestuur P en T, 1927).
(2) ARTH, gearr. 4 Juni 1913, no. 9541.

Het nieuwe stelsel werkte, evenals dat van Baudot, met een vijf-eenheden- 
systeem. Het dankte zijn grote snelheid aan een machinale seingeving, waarbij 
een tevoren gereed gemaakte ponsstrook door de automatische zender werd 
afgetast. De hierbij optredende electrische stroomstoten werden aan de 
andere kant van de lijn door het ontvangtoestel omgezet in drukletters, 
welke op een papierstrook verschenen L Wanneer de lijnverbinding in 
goede conditie verkeerde, kon de snelheid desgewenst worden opgevoerd 
tot 300 a 400 telegrammen per uur. Het gereedmaken van de ponsstroken 
geschiedde met een electrische ponsmachine, voorzien van een schrijf- 
machineklavier met drie toetsenrijen, waarop geoefende typisten spoedig 
thuis raakten. Om de zender bij hoog seintempo te kunnen bijhouden waren 
drie ponsers nodig. De behandeling van de in drukschrift op de band ont
vangen telegrammen geschiedde door twee plakkers, terwijl een dirigent 
belast was met het toezicht op de gang van zaken. Wanneer in tijden van 
gering verkeer niet zulk een hoog seintempo was vereist, kon de bezetting 
van de toestellen naar evenredigheid worden verminderd. Gewoonlijk 
waren twee lijnen nodig, één voor het seinen en de andere voor de ont
vangst. Liet de toestand van de lijn zulks toe, dan kon desgewenst in duplex 
worden gewerkt over één enkele draad.
Bij een naar aanleiding van het Duitse voorstel ingesteld onderzoek naar de 
werking van de sneltelegraaf te Berlijn deed men zulke gunstige ervaringen 
op, dat aanstonds tot aanschaffing van de benodigde toestellen voor de ver
binding Amsterdam-Berlijn werd besloten2. Door vertraging in de afleve
ring van de bestelde machines als gevolg van het uitbreken van de eerste 
wereldoorlog kon de indienststelling echter eerst op 26 April 1915 plaats 
vinden.
Het nieuwe stelsel voldeed uitstekend. De capaciteit was zo groot, dat het 
inmiddels tot een daggemiddelde van 1500 a 1800 telegrammen toegenomen 
verkeer zonder opstoppingen kon worden verwerkt. Wat de personeels
bezetting betrof viel de sneltelegraaf in de practijk echter niet mee, wantin 
de drukke uren bleek het niet wel doenlijk om met minder dan negen man 
een hoog tempo gaande te houden.
De sprongsgewijze opleving van het wereldverkeer na afloop van de 
oorlog 1914-1918 deed zich ook gevoelen op de Nederlandse telegraaf
verbindingen met Duitsland. Als gevolg daarvan werd in 1921 een tweede 
sneltelegraafverbinding tussen Amsterdam en Berlijn in dienst gesteld, 
terwijl Rotterdam eveneens per sneltelegraaf verbinding kreeg met Düssel- 
dorf. Met inbegrip van de reserve beschikte Amsterdam toen over drie en 
Rotterdam over twee installaties, waardoor het tevens mogelijk was om in

den technischen kantoordienst, dl. VI, De
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’s-Gravenhagc cn Amsterdam, zoals hij was in 1852
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52. De telegraaflijn tussen

Bovengrondse lijn in het Groningse landschap (Sauwerd) in 1942



De Verreschrijver (19 21-heden)
De aan de verreschrijver voorafgaande seinstelsels, welke de telegrammen 
in drukschrift op een papierband registreerden, hadden alle gemeen, dat het 
zonder ophouden rondwentelende mechanisme van de toestellen aan beide 
zijden van de lijn synchroon en in fase moest lopen. Niet te voorkomen 
kleine snelheidsverschillen dienden bij elke omwenteling te worden ver
effend, waarvoor een correctiesysteem nodig was, dat door zijn veelal in
gewikkelde samenstelling de kans op bedrijfsstoringen vergrootte. Be
zwaarlijk was ook, dat de seinsnelheid geheel werd bepaald door het toeren
tal van de toestellen en dat men uit dien hoofde het seinklavier nauwkeurig 
in de cadans van de omwentelingen had te bedienen.
In 1919 slaagden in Amerika na jarenlange proefnemingen Charles L. Krum 
en zijn zoon Howard er in een toestel te vervaardigen, dat de vereiste syn
chronisatie op eenvoudige wijze bewerkstelligde volgens het reeds in 1870 
door de Fransman d’Arlincourt aangegeven principe. Men had daartoe een 
koppelingssysteem geconstrueerd, dat, aanslaande op een startelement, de
P) APTT, schrijven van de directeur-generaal aan de directeur van het telegraafkantoor te 
Rotterdam dd. 14 Dec. 1928, no. 25873, afd. 2D.
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geval van buitengewone drukte of ernstige stormschade aan het luchtlijnen- 
net tijdelijk een extra snelverbinding tussen de beide grote Nederlandse 
handelscentra tot stand te brengen. De op deze hausse gevolgde inzinking 
in het telegraafverkeer met Duitsland deed in 1929 op middelen zinnen om 
tot een meer economische exploitatie van de sneltelegraaf te geraken. Zo 
ontstond het zogenaamde eenmansbedrijf, waarbij de bezetting van de toe
stellen gedurende de slappe uren tot één man werd beperkt, die afwisselend 
als ponser en plakker fungeerde x.
Het jaar 1932 luidde het einde van de sneltelegraaf in, toen uit geslaagde 
proefnemingen de mogelijkheid bleek om met verreschrijvers te werken 
over lusverbindingen in de telefoonkabels naar Duitsland. Was het weg
vallen van de kwetsbare luchtlijn op zich zelf reeds een niet te onderschatten 
voordeel, groter nog was de winst als gevolg van het medegebruik van 
reeds bestaande telefoonverbindingen. Anderzijds was de verreschrijver 
eenvoudiger en economischer in het gebruik dan de sneltelegraaf. Afgezien 
van de aanmerkelijk geringere aanschaffingskosten vereiste de bediening 
van de verreschrijver slechts één enkele telegrafist, die vlugger kon door
werken dan zijn collega bij de sneltelegraaf, omdat hij, direct op de lijn 
seinende, niet vooraf een ponsstrook behoefde te vervaardigen. Bovendien 
had hij een betere controle op zijn werk, doordat zijn toestel het geseinde in 
drukletters op de papierstrook registreerde. Het nieuwe stelsel bleek in de 
practijk weldra zoveel beter te voldoen, dat de sneltelegraaf in 1935 buiten 
dienst werd gesteld.



Amsterdam en

(’) Voor technische bijzonderheden zie Bulletin no. 122 van de Morkrum Company: Manual of 
instrnclion for the Teletype. (Chicago-New York, z.j. = 1922).
(2) Vgl. hiervoor blz. 58-59.
(3) APTT, schrijven van de directeur-generaal aan de telegraafdirecteuren van
Rotterdam dd. 8 Aug. 1928, no. 16992, afd. TD.
(4) Voor technische bijzonderheden zie H. P. Clausen, Morkriim-Kleinschmidt Printing Telegrapb 
Systems in lEJectrical Communicalion, 1926/27, blz. 216-232.
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verdeler gedurende één omwenteling verbond met de aandrijfmotor, welke 
van een eenvoudige toerenregulateur was voorzien en continu bleef lopen. 
De ontkoppeling had plaats door een stopelement. Tussen beide elementen 
in seinde men de code-elementen, die, op gelijke wijze als bij het vijf- 
eenhedenprincipe van Baudot, de gewenste tekens samenstelden. Aldus 
hadden de uitvinders bereikt, dat het faseverschil tussen de toestellen aan de 
twee zijden van de lijn niet groter kon worden dan dat, gedurende een 
enkele omwenteling van het mechanisme teweeggebracht door onvolkomen 
gelijkloop van de motoren. Uit hoofde hiervan kon het correctiesysteem 
van de oudere stelsels achterwege blijven, terwijl tevens het bezwaar van 
het rhythmische seinen wegviel. Bovendien hadden de uitvinders een geheel 
nieuw seinsysteem uitgedacht, dat in uiterlijk overeenkwam met een normaal 
schrijfmachineklavier en ook op dezelfde eenvoudige wijze werd bediend. 
Het aanslaan van een toets had tot gevolg, dat de bij die letter behorende 
combinatie van stroomelementen, voorafgegaan door een startimpuls en 
gevolgd door een stopstroom, machinaal werd samengesteld en uitgezonden. 
Het mechanisme liet een seintempo toe van 360 letters per minuut, hetgeen 
tweemaal zo veel was als bij het stelsel van Baudot.
De in het seintoestel ingebouwde ontvanger had veel overeenkomst met 
die van Baudot. Ook hier maakte men aanvankelijk gebruik van vijf electro- 
magneten en een typenrad. Dit laatste en de voor de verdeling van de im
pulsen over de electromagneten vereiste distributeur wentelden echter, zoals 
reeds vermeld, niet voortdurend rond, doch zetten hun kortstondige bewe
ging pas in, nadat een startstroom was ontvangen. De ontvangen tekens ver
schenen, evenals bij de oude typendruktelegraaftoestellen, in drukletters op 
een smalle papierband. De Morkrum Company nam de vervaardiging van 
deze eerste verreschrijver op zich en gaf hem de naam Tfeletype nr 111. 
In 1921 schafte de Rijkstelegraaf zich een klein aantal van deze toestellen aan 
met de bedoeling daarmee een proef te nemen ter vervanging van de Fern- 
druckers, welke te Amsterdam en Rotterdam werden gebruikt voor de 
verkeersafwikkeling tussen particulieren en het telegraafkantoor doch 
minder goed voldeden 2. Hoewel dit experiment uitnemend slaagde, ging 
men er niet aanstonds toe over het nieuwe stelsel bij de openbare telegraaf
dienst in te voeren; bij veelvuldig en langdurig gebruik deden zich n.1. vaak 
bedrijfsstoringen voor 3. Eerst nadat in 1929 de Teletype nr 14 haar intrede 
had gedaan 4 en men op grond van langdurige proefnemingen tot de slot-



1933 met rapport over de

som was gekomen, dat met deze in vele opzichten sterk verbeterde verre- 
schrijver een betrouwbaar bedrijf mogelijk moest zijn, volgde in 1930 
schoorvoetend de eerste toepassing in de practijk op de kabelverbinding 
Rotterdam-Londen h Geleidelijk won het vertrouwen in de nieuwe toe
stellen veld, hetgeen in 1934 tot uitdrukking kwam in de invoering van de 
verreschrijverdienst op de inmiddels tot stand gekomen telegraaflus- 
verbindingen met Duitsland ter vervanging van de sneltelegraaf van 
Siemens en Halske 2. In de jaren 193 5-1940 moest ook het stelsel van Baudot 
het veld ruimen voor de verre schrijver, terwijl het stelsel van Hughes op tal
rijke binnen- en buitenlandse verbindingen hetzelfde lot onderging. De toe
passing van de verreschrijver voor de afwikkeling van het buitenlandse 
verkeer had inmiddels tot gevolg, dat de transmissiesnelheid aan inter
nationaal vastgestelde normen moest worden gebonden, ten einde het 
samen werken tussen toestellen van verschillend fabrikaat mogelijk te 
maken. Dit leidde in 1934 tot een regeling, welke in Europa de verreschrij
ver allerwegen op een seinsnelheid van 400 tot 428 tekens per minuut 
bracht 3.
Middelerwijl zijn de verschillende fabrikanten er in geslaagd het verre- 
schrijftoestel tot een hoge graad van volmaaktheid te brengen. Zo heeft zich 
naast de bij de openbare telegrafie algemeen gebruikte bandschrijver een blad
schrijver ontwikkeld, welke bijzondere faciliteiten biedt aan de aangeslotenen 
bij de abonnételegrafie. Hierbij worden de ontvangen berichten evenals bij 
een gewone schrijfmachine op een blad papier geregistreerd, met dit verschil 
evenwel, dat door het aanbrengen van een grote papierrol het omslachtige 
inzetten van afzonderlijke vellen is voorkomen. Desgewenst kan men door
slagen verkrijgen, terwijl zelfs ook stencils kunnen worden gemaakt. 
Bijzondere voorzieningen zijn uiteraard nodig geweest voor de horizontale 
en verticale beweging van het papier, doch ook hiervoor heeft de techniek 
passende middelen weten te vinden.
Een onderdeel van bijzonder groot nut is de zgn. naamgever, een mechanisme 
dat o.a. bij ontvangst van een bepaalde stroomcombinatie in werking komt 
en dan automatisch een vooraf in te stellen reeks letters uitzendt, welke te
zamen de naam van de aangeslotene vormen. De naamgever wordt in
geschakeld door op een met het toestel verbonden verreschrijver de toets 
‘met wie’ aan te slaan, welke handeling ogenblikkelijk wordt gevolgd door 
het registreren van de naam van degene, met wie men is aangesloten. Het 
grote voordeel van een zodanige inrichting is, dat het ontvangende toestel 
niet meer bediend behoeft te worden om de aanvrager van de verbinding

(*) Jaarverslag 1930, blz. 79 en Verslag 'Laboratorium T en T no. 3 van 
teletypeseinproeven Rotterdam-Londen.
(2) Jaarverslag 1934, blz. 34; vlg. ook hiervoor blz. 61.
(3) Deze marge houdt verband met de aan het stopelement verleende duur.
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(*) Voor bijzonderheden omtrent de technische inrichting van de hedendaagse verreschrijver zie 
M. J. de Vries, Honderdjaren telegraaftoesielboinv in Hlectro-Techniek, 1952, blz. 448-451 en De verre- 
sebrijvers van Morkrum-Kleinscbmidt, Creed en Siemens en Halske, (uitgave Hoofdbestuur PTT, 
’s-Hage, 1937); J. L. van Dale, Verrescbrijftoestellen in Telegraaf en Telefoon, 1952, kolommen 63-77.
(2) Vgl. hiervoor blz. 35.
(3) De batterij van Danièll in Tijdschrift, 1863, blz. 39-42.
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Element van Danièll
Aanvankelijk gebruikte men Daniëllse elementen, die in verband met hun 
samenstelling zeer veel onderhoud vergden 2. Om zeker te zijn van hun 
goede werking moest men de bekers, poreuze potten en koper- en zink- 
electroden om de drie weken grondig schoonmaken en de vulling met ver
dund zwavelzuur en een oplossing van kopersulfaat verversen 3. Minder 
zorg vereisende elementen bestonden toen nog niet.

zekerheid te verschaffen, dat hij inderdaad met de opgeroepene in gemeen
schap staat en dat een foutieve verbinding derhalve is uitgesloten. Aan
gezien de verreschrijver, welke zich met zijn naam heeft gemeld, nu ook 
gereed staat om het door te geven bericht op te vangen, is ook daarbij geen 
bediening nodig. Dit impliceert uiteraard een volkomen bedrijfszekerheid 
van apparatuur en papierbeweging. Dit laatste heeft vooral de openbare 
telegraafdienst voor problemen gesteld, aangezien de smalle gegomde 
papierstrook van de bandschrijver veel kwetsbaarder is dan de brede 
papierrol van de bij de abonnételegrafie gebruikte bladschrijver. Door het 
stellen van bijzondere kwaliteitseisen, gepaard aan strenge keuring van de 
papierleveranties, en door het aanbrengen van een signaalsysteem heeft 
men hierin echter op betrouwbare wijze weten te voorzien. Ten slotte ver
dient vermelding, dat in het aldus grotendeels gemechaniseerde verre- 
schrijverbedrijf ook het in- en uitschakelen van de aandrijfmotor geen be
diening behoeft; de motoren van twee met elkaar in gemeenschap gebrachte 
toestellen lopen n.1. ogenblikkelijk aan en staken hun arbeid eveneens auto
matisch, zodra de verbinding verbroken wordt h

3. STROOMVOORZIENING

De electrische stroom, welke bij het telegraferen voor de seingeving nodig 
is, betrok men aanvankelijk uit zgn. galvanische elementen, die door serie- 
schakeling tot batterijen werden verenigd. Het aantal glazen bekers, waaruit 
zulk een batterij bestond, nam toe met de lengte van de lijn en varieerde van 
10 tot 60 en soms zelfs nog meer. De toesteltafels waren ieder met een eigen 
seinbatterij uitgerust en daarenboven met een zgn. lokale batterij, welke bij 
het ontvangen dienst deed en over het relais een forse stroom leverde, die 
voor de krachtige beweging van de schrijfarm onontbeerlijk was.
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vcrkabcling van dc bovengrondse lijn en electrificatie van de spoorweg35. Hetzelfde punt na

34. Bovengrondse lijn langs dc spoorbaan bij dc ringvaart te Watergraafsmeer (route Amsterdam-Hilversum)



J7- Dc oude kabelbottcr van de 
Enkhuizer schipper A. Kouwenhoven

56. Het leggen van dc eerste kabel 
tussen Engeland en Nederland door de 

Adder en dc Monarch



(’) ARTH, maandverslag van Wenckebach over December 1854.
(2) ARTH, maandverslagen van Wenckebach over September t/m November 1855.
(3) Aug. Collette, Arrangement des piles système d’Amsterdam in Maandblad, 1885, blz. 13-18.
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Gemeenschappelijke batterij
Met het doel het aantal benodigde elementen te verminderen, ten einde op 
materieel en onderhoud te besparen, nam men in 1854 te ’s-Gravenhage en 
Arnhem proeven met het aansluiten van meerdere seintafels op een gemeen
schappelijk batterij \ Op grond van de gunstige resultaten werd het stelsel 
in het jaar daarop algemeen ingevoerd op de kantoren met meer dan één 
toestel 2.
In 1857 leek het, of een door Siemens en Halske gelanceerd inductietoestel 
een nog grotere beperking van het elementengebruik zou mogelijk maken. 
Dit op de lokale batterij aan te sluiten toestel wekte een hogere spanning op, 
geschikt om er mee te seinen, zodat de eigenlijke seinbatterij kon vervallen. 
Proefnemingen met dit stelsel tussen ’s-Gravenhage en Amsterdam leverden 
echter minder gunstige resultaten op, in verband waarmee men van in
voering afzag.
Na deze tegenvaller ging men onverdroten verder met toepassing van 
gemeenschappelijke batterijen, waaraan het gestadig groeiende bedrijf meer 
en meer behoefte kreeg, ook al in verband met het steeds nijpender worden
de ruimtegebrek in de seinkamers van de drukke kantoren, waar de batte
rijen veel plaats innamen. Deze bestonden immers vaak uit enige honderden 
glazen bekers, welke ter wille van het onderhoud overzichtelijk op rekken 
moesten worden geplaatst. In deze ongewenste toestand kwam in 1862 op 
het telegraafkantoor te Amsterdam verbetering, toen door een inwendige 
verbouwing een speciale batterij kamer beschikbaar kwam. Men stelde daar 
toen één grote batterij op, welke door parallelschakeling van meerdere 
groepen zulk een grote capaciteit verkreeg, dat daaruit alle twintig in 
bedrijf zijnde toestellen van stroom konden worden voorzien. Daarenboven 
werd in de seinzaal een commutator aangebracht, waarop verschillende af
takkingen van de batterij uitkwamen en waarmee tevens alle toestellen in 
verbinding stonden. In een handomdraai kon op deze wijze voor elk van de 
lijnen de seinspanning naar behoefte worden gewijzigd. Dit stelsel, uniek in 
Europa, verwierf spoedig algemene bekendheid en het duurde niet lang, of 
buitenlandse ingenieurs kwamen kennis maken met het gebruik van 
Tarrangement des piles système d’Amsterdam’ 3.

Element van Eeclanché
In 1867 trok op de internationale tentoonstelling te Parijs een nieuw soort 
galvanisch element, volgens het stelsel van Leclanché, de aandacht van 
Wenckebach. De geheel gewijzigde samenstelling bood zoveel gemak bij 
het onderhoud, dat aanstonds tot een uitgebreide proefneming op de kan-
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De accumulator
Door een verzoek van de Electriciteitsmaatschappij ‘De Khotinsky’ om bij 
de Rijkstelegraaf een proef te nemen met haar systeem van accumulatoren 
werd in 1885 de aandacht op deze nieuwe stroombron gevestigd. Van de 
accu was in die tijd nog zo weinig goeds bekend, dat het verzoek niet voor 
inwilliging vatbaar werd verklaard h Dat men hiermee niet ver had mis
getast, blijkt wel uit het resultaat van een het jaar daarop te Berlijn genomen 
proef, waarbij kwam vast te staan, dat het gebruik van accumulatoren 
duurder en omslachtiger was dan dat van een elementenbatterij 2. Dit hield 
uiteraard verband met de problemen, welke het laden van de accu’s in die 
tijd stelde; de centrale electriciteitsvoorziening stond immers pas in haar 
kinderschoenen.
In 1892 waren de omstandigheden zoveel verbeterd, dat de Rijkstelegraaf 
tot een proefneming voor de stroomlevering aan telegraaftoestellen besloot. 
Tot dat doel werd een drietal typen van accu’s in de Herstellingswerkplaats 
te ’s-Gravenhage aan een onderzoek onderworpen, waarbij al spoedig bleek, 
dat, in tegenspraak tot hetgeen in dagbladen en tijdschriften werd meege
deeld, het laden met behulp van gewone galvanische elementen geen gunstige 
uitkomsten opleverde en dat men beter deed voor het beoogde doel zijn toe
vlucht te nemen tot ‘dynamotoestellen’. In de gegeven omstandigheden 
scheen het niettemin voordeliger om de nodige electrische stroom te ont
lenen aan het kabelnet van de sedert kort bestaande centrale electrische ver
lichting. Aangezien echter de straat, waarin de Werkplaats lag, nog niet in 
dit net was opgenomen, werden de accu’s overgebracht naar het telegraaf
kantoor in de Prinsestraat, waar tegen geringe kosten een aansluiting op de 
verlichtingskabels kon worden verkregen3. Men ging echter niet over één 
nacht ijs; daarvoor was het belang van een betrouwbare stroomvoorziening 
van de telegraaftoestellen te groot. Het onderzoek en de proefnemingen 
hadden vijf jaar geduurd, toen eindelijk de accumulator zijn intrede deed in 
het practische bedrijf op de drukke kantoren Amsterdam en Rotterdam. Op 
de andere kantoren, waar veel minder toestellen in werking waren, bleven 
de Leclanché-batterijen gehandhaafd.

(') ARTM, ministerieel schrijven dd. 30 Juni 1885.
(*) Het bedienen van telegraafdraden door accumulatoren in Maandblad, 1887, blz. 44-47.
(3) Jaarverslag 1892, blz. 15.

toren te ’s-Gravenhage en Arnhem werd besloten. Op grond van de bij
zonder gunstige uitslag werd nog hetzelfde jaar een groot aantal Leclanché- 
elcmenten aangeschaft en op negen van de voornaamste kantoren geplaatst. 
Toen na enige tijd kwam vast te staan, dat de nieuwe elementen ook in 
levensduur het oude type ver overtroffen, was het lot van de Daniëll- 
batterij spoedig beslist.



Moderne stroombronnen
De hierboven geschetste ontwikkeling ondervond lange tijd hoegenaamd 
geen invloed van de invoering van nieuwe telegraafstelsels. Men bleef voor 
de levering van de seinstromen vasthouden aan de zgn. natte batterijen van 
Leclanché, terwijl alleen Amsterdam en Rotterdam een accubatterij ge
bruikten.
Voor de aandrijving van het mechaniek der toestellen maakten de fabri
kanten van de aanvang af gebruik van de zwaartekracht van een gewicht, 
dat tijdens het bedrijf zakte en regelmatig omhoog moest worden getrokken. 
Waar slechts weinig kracht nodig was, zoals bij het toestel van Morse, 
verving men het gewicht door een veer, zodra men daarvoor het geschikte 
materiaal had weten samen te stellen (1859).
De ontwikkeling van de stedelijke electriciteitsvoorziening in het laatst van 
de vorige eeuw deed de mogelijkheid ontstaan tot het gebruik van de 
electriciteit als beweegkracht. De electromotor deed toen zijn intrede in het 
telegraaf bedrijf, aanvankelijk voor het automatisch optrekken van het aan- 
drijfgewicht van de hughes- en baudottoestellen, waarbij het voetpedaal 
werd aangehouden als reserve voor het geval de netspanning mocht uit
vallen, en sedert 1902 voor de directe aandrijving van het hughesmechaniek. 
Het laatste had echter nadelige gevolgen voor de bedrijfszekerheid van de 
aldus uitgeruste toestellen, welke bij storingen in de centrale electriciteits
voorziening buiten bedrijf werden gesteld. Om dit bezwaar te ondervangen 
hield men op de telegraafkantoren een aantal traphughestoestellen in 
reserve, die zo nodig dadelijk konden invallen. Het gebruik van het electri- 
citeitsnet als stroombron voor de aandrijving van de toestellen nam sinds
dien hand over hand toe. De seinstromen bleef men echter uit de batterijen 
betrekken. In deze situatie kwam in 1915 wijziging door de invoering van de 
sneltelegraaf van Siemens en Halske, welke voor haar stroomvoorziening 
volledig was aangewezen op een omvormer, die uit het lichtnet werd gevoed 
en 110 volt gelijkstroom leverde zowel voor de seingeving als voor de aan
drijving. De centrale electriciteitsvoorziening was toen al zo vervolmaakt, 
dat bedrijfsstoringen nog slechts sporadisch voorkwamen, als gevolg waar
van de in reserve gehouden traphughestoestellen geleidelijk konden worden 
opgeruimd. In geval van nood kon men terugvallen op de morsetoestellen, 
terwijl het verkeer op de drukke verbindingen gewaarborgd was door het 
feit, dat de baudottoestellen hun gewichtsaandrijving hadden behouden. 
Met de intrede van de verreschrijver in 1921, welke voor zijn aandrijving 
geheel op het lichtnet was aangewezen, nam de afhankelijkheid van de cen
trale electriciteitsvoorziening toe, hoewel aanvankelijk slechts in beperkte 
mate, aangezien de toepassing van dit nieuwe toestel jaren lang gebonden 
bleef aan de uitwisseling van berichten tussen de grootste telegraafkantoren 
en particulieren. Eerst toen de verreschrijver sedert 1932 meer en meer
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in gebruik kwam voor de afwikkeling van het openbare verkeer, werden 
maatregelen tot verhoging van de bedrijfszekerheid noodzakelijk. Men 
ging er toen toe over om op de drukste verkeerscentra zgn. noodaggregaten 
op te stellen, door benzine- of dieselmotoren aangedreven wisselstroom- 
generatoren, die desnoods op eigen kracht het bedrijf konden gaande 
houden.
Toen de telegrafie in het begin van de twintiger jaren gebruik ging maken 
van het telefoonkabelnet, ontstond de behoefte aan overdragers, die tot taak 
hadden de seinspanning in de kabeladers te verkleinen ten einde o.a. de 
daarin aanwezige pupinspoelen voor beschadiging te behoeden. Voor elke 
aldus gevormde verbinding was aan weerszijden een batterij nodig en aan
gezien het zowel uit een oogpunt van onderhoud als in verband met de be
schikbare ruimte ondoenlijk was daarvoor Leclanché-elementen te ge
bruiken, nam men zijn toevlucht tot de droge batterijen, welke toen reeds 
voor radio-ontvangst werden gebruikt, uitmuntten door hun handige 
kleine formaat en weinig onderhoud nodig hadden. Na de tweede wereld
oorlog verving men deze anodeblokken door seleniumgelijkrichters, die op 
het lichtnet werden aangesloten.
De invoering in 1927 van een nieuw transmissiesysteem voor meervoudige 
wisselstroomtelegrafie (Siemens en Halske), waarbij gebruik werd gemaakt 
van electronenbuizen, stelde weer andere eisen aan de stroomvoorziening. 
Hier moesten de gloeidraden en anoden van de buizen gevoed worden met 
gelijkstroom, welke men uit een accubatterij betrok. Sedert 1937 is een ver
beterd meervoudig toonfrequentsysteem in gebruik genomen, waarbij de 
buizen voorzover de gloeidraden betreft gevoed worden met wisselstroom 
uit het lichtnet. Voor het leveren van anodestroom is de accubatterij ge
handhaafd.
De in 1931 begonnen automatisering van het interlocale telefoonbedrijf 
opende weldra nieuwe perspectieven voor de stroomvoorziening van het 
telegraafbedrijf, doordat o.a. in de districtscentra grote accubatterijen in 
dienst werden gesteld, waaruit men tevens de seinstromen kon betrekken. 
Dit had tot gevolg, dat men op de aldaar gevestigde telegraafkantoren tot 
opruiming van de Leclanché-batterijen kon overgaan. Op de andere kan
toren, welke in verband met hun grote aantal verbindingen daarvoor in aan
merking kwamen, ruimde men de batterijen eveneens op, nadat men er 
telegraaf machines voor in de plaats had gesteld, de benaming van op het licht
net aangesloten omvormers, die de toestellen van seinstroom voorzagen en 
daarnevens schelstroom opwekten voor gebruik bij de telefoondienst. 
Om niet geheel afhankelijk te worden van het electriciteitsbedrijf hield men 
voor een enkele belangrijke verbinding een natte batterij in reserve, welke 
na korte tijd werd vervangen door droge anodeblokken. Sedert 1936 zijn de 
telegraafmachines op hun beurt vervangen door individuele gelijkrichters
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38. Het motorvaartuig W-W/y van Kouwenhoven

39. Het Rijkskabclschip Poolster in de haven van Rotterdam
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4. BOVENGRONDSE LIJNEN

Om een ongestoorde werking van de telegraafdienst mogelijk te maken 
moest het bovengrondse lijnennet zo sterk zijn geconstrueerd, dat het
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voor elk seintoestel afzonderlijk, dat in geval van nood kan worden over
geschakeld op een reserve anodeblok.
De in 1950 aangevangen automatisering van het openbare telegraaf bedrijf, 
welke bij voltooiing een einde zal maken aan het gebruik van morse- 
toestellen, eist voor de stroomlevering aan de daarbij toegepaste verre- 
schrijvers bijzondere voorzieningen, welke de verkeersafwikkeling op alle 
districtscentra volkomen onafhankelijk maakt van eventuele storingen in 
het electriciteitsbedrijf. Dit geldt mede ten aanzien van de draaggolf- 
telegraafinstallaties op de versterkerstations, waar de gloeidraden van de 
electronenbuizen met wisselstroom worden gevoed. In dit verband is thans 
een plan in uitvoering, waarbij men alle districtscentra voorziet van accu- 
batterijen, welke de benodigde seinstromen en de anodestromen voor het 
versterkerstation leveren en in bufferbedrijf laadstroom ontvangen van 
gelijkrichters, die electronisch gestuurd worden of wier spanning op andere 
wijze wordt constant gehouden. Annex daaraan worden noodaggregaten 
opgesteld, welke zo nodig de wisselstroomvoeding van het lichtnet kunnen 
overnemen, zodat de stroomvoorziening zowel van de accugelijkrichters als 
van de verreschrijvers en de gloeidraden van de versterkerbuizen onder alle 
omstandigheden gewaarborgd is. Deze noodaggregaten komen automatisch 
binnen dertig seconden na het wegvallen van de netspanning in werking. 
Gedurende dit korte hiaat zullen weliswaar ter plaatse de verreschrijvers 
niet kunnen werken, maar het doorgaande verkeer zal niettemin ononder
broken over het versterkerstation voortgang kunnen hebben. Dit wordt 
bereikt door het automatisch inschakelen van op de accubatterij aangesloten 
omvormers, die aanstonds tijdelijk de gloeidraadvoeding overnemen, totdat 
het noodaggregaat in bedrijf is. Er treedt dan toch wel een zeer kortstondige 
onderbreking in de stroomlevering op, maar zij blijft geheel zonder gevolg, 
aangezien zij te kort duurt om stagnatie te veroorzaken in de emissie van de 
gloeidraden, welke gedurende ongeveer tien seconden voldoende blijven 
nagloeien. Het noodaggregaat stelt tevens in staat ook de verlichting op be
scheiden schaal intact te houden, zodat ook van die kant beschouwd de 
werkzaamheden op het telegraafkantoor in geval van een lichtnetstoring 
zonder onderbreking kunnen doorgaan. Het zou uiteraard te hoge kosten 
met zich brengen om ook de minder drukke kantoren van een dergelijke 
installatie te voorzien. Wanneer daar door een bedrijfsstoring van de cen
trale stroomvoorziening de verreschrijvers buiten werking worden gesteld, 
neemt men voor de afwikkeling van het verkeer tijdelijk zijn toevlucht tot 
de telefoon.
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aan welke het in open 
hevige zijdelingse

weerstand kon bieden aan de buitengewone krachten, 
terrein bloot stond. Stormwinden veroorzaakten een 
druk, terwijl ijzel en rijp gewicht en omvang van de draden aanzienlijk 
deden toenemen. Het zwaarst hadden de lijnen het te verduren, wanneer na 
voorafgaande ijsaanzetting de dik en zwaar geworden draden door een 
sneeuwstorm werden geteisterd. Anderzijds moesten de lijnen zo zijn aan
gelegd, dat de seinstromen niet naar de aarde konden weglekken; daarom 
rustte de draad bij elke paal op een isolator, die zelfs in vochtige toestand 
moest voorkomen, dat zulks geschiedde.
De in 1852 aangelegde lijnen lieten aan stevigheid zeker niet te wensen over. 
De enkele draad, waaruit zij bestonden, oefende slechts een druk van on
geveer 7 kg uit op elk der palen. Zelfs een aanzienlijke gewichtstoeneming 
door vasthechting van ijs en sneeuw kon dus geen schade aanrichten. Ook 
de ijzeren seindraad van 4 mm dikte was met zijn trekvastheid van ruim 
300 kg voldoende sterk, terwijl de 15 cm dikke dennenhouten palen, die 
anderhalve meter in de grond staken en bestand waren tegen een trekspan- 
ning aan de top van 100 kg \ de zwaarste stormen konden weerstaan. 
Een zwak punt was echter de samenstelling van de Belgische isolatoren. 
De ijzeren haak, aan welke de draad kwam te hangen, moest immers worden 
vastgekit in een uitsparing aan de onderzijde van het porceleinen lichaam. 
Geen enkele kitsoort bleek bij voortduring bestand tegen het rukken van de 
draad, wanneer deze door hevige windstoten heen en weer werd geslingerd. 
Het gebeurde dan ook herhaaldelijk, dat haken los schoten, waardoor de lijn 
naar beneden kwam. Kenmerkend voor de toestand, in welke de lijnen zich 
als gevolg hiervan bevonden, is, dat Wenckebach na twee jaar tobben in zijn 
maandverslag over December 1854 aan de minister rapporteerde: ‘negen 
dagen hebben zich opgedaan, dat alle lijnen zonder onderscheid naar be
horen hebben gewerkt’. En aangezien hij deze mededeling liet voorafgaan 
door de opmerking, dat de dienst gedurende de verslagmaand niettegen
staande de hevige stormen vrij regelmatig was verlopen, mag worden aan
genomen, dat men wel voor hetere vuren had gestaan.
Toen dan ook in 1853 bekend werd, dat men in Pruisen met meer succes 
steunisolatoren toepaste, waarbij de lijn in een groef van het porceleinen 
lichaam rustte en door een ijzeren binddraad op haar plaats werd gehouden, 
besloot men aanstonds daarmee proeven te nemen. De resultaten waren zo 
gunstig, dat nog in hetzelfde jaar deze zgn. Pruisische isolatoren voor de 
nieuw aan te leggen lijnen werden aangeschaft. Wat het isolerend vermogen 
betrof, bracht de nieuwe isolator echter weinig verbetering. In het vochtige 
Nederlandse klimaat zetten zich op het porcelein vaak fijne waterdeeltjes af, 
welke voor de electriciteit in de draad een kruipweg vormden naar de paal en

(') Zie Van Eldik, Het schoren van telegraafpalen in Maandblad, 1871, blz. 73-74 en 89-90.
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(*) Zie J. J. van Kerkwijk, Hef bereiden van hout tegen bederf, volgens het stelsel van doctor Boucberie 
in Verhandelingen van het Kon. bist. voor Ingenieurs, 1857/1858, blz. 65-80; tevens A. L. Wachter, 
Houtbereiding tegen bederf naar het stelsel van Dr. Boucberie in Jaarboekje voor Telegrafie, 1861, blz. 85-96. 
(2) Zie V. cl. V., Het bewaren van houten telegraafpalen tegen bederf in Maandblad, 1875, blz. 18-19.

van daar naar de aarde. Een lange lijn, ondersteund door honderden palen, 
vertoonde aldus talloze lekjes, welke, hoewel elk op zich zelf onbeduidend, 
tezamen toch zoveel stroom verloren lieten gaan, dat het overschot aan het 
einde van de draad te gering kon worden om het ontvangtoestel naar be
horen te doen aanslaan. Op regenachtige dagen nam het euvel vaak zulk een 
omvang aan, dat de afwerking van het verkeer er ernstig door werd be
lemmerd. Eerst in 1865 kwam hierin verbetering door toepassing van de 
toen juist bekend geworden dubbel blokvormige isolator , waarbij de kruip- 
weg naar de paal aanzienlijk was verlengd door twee diepe concentrische 
plooien in de onderzijde van het porcelein. Deze constructie is tot heden 
ongewijzigd gebleven.

Bereiding van de palen
Aanvankelijk meende men, dat het voldoende was de palen met teer te be
strijken, ten einde bederf te voorkomen. In navolging van het buitenland 
liet men echter reeds in 1853 het vers gekapte hout doortrekken met een op
lossing van kopervitriool, waardoor de palen een langere levensduur ver
kregen. In 1856 werd een nog betere bereidingsmethode ingevoerd, waarbij 
men naar het stelsel van de Belg Dr. Boucberie de kopersulfaatoplossing in 
de palen perste x. In latere jaren paste men ook wel zinkchloride en creosoot 
als bederfwerende stof toe 2.
Afhankelijk van de bodemgesteldheid en de kwaliteit van het hout konden 
de bereide palen 6 a 10 jaar mee. De grote betekenis van gezonde stevige 
palen voor de betrouwbaarheid van het bovengrondse lijnennet wordt 
duidelijk, wanneer men bedenkt, dat het bezwijken van een enkel steunpunt 
lijnstoring en als gevolg daarvan verkeersopstoppingen veroorzaakte. Was 
men in 1852 begonnen met rond 4600 palen, tien jaar later stonden er reeds 
26 000. Geen wonder, dat de controle op de deugdelijkheid van de steun
punten steeds meer aandacht opeiste en dat men er voortdurend op uit was 
betere middelen tot bescherming van het hout te vinden.
Toen gebleken was, dat vooral het gedeelte ‘tussen water en wind’ aan 
bederf onderhevig was, werden talrijke proeven genomen om dit kwaad te 
keren. Inbranden en teren, bestrijken met metaalverf, bekleden met ge
galvaniseerd ijzer, inkapselen in beton zijn daarvan enige voorbeelden. De 
grote aandacht, welke men in talrijke jaarverslagen aan 
bederf van de palen besteedde, getuigt er van hoezeer men 
in beslag werd genomen.
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(’) Zie C.B., IJ^erenpalen op den spoorweg tussen Roosendaal en Breda in Maandblad, 1874, blz. 105-107.
(2) Van der Vegte, Ijveren telegraafpalen in Maandblad, 1874, blz. 189-190.
(3) Jaarverslag 1894, blz. 18.
(4) Jaarverslag 1857, blz. 7.
(s) Lijnleggersbargoens voor isolator.

Ijveren palen
Het gebruik van ijzeren palen heeft bij de Rijkstelegraaf weinig ingang ge
vonden. De reden daarvan is, dat de aanschaffingskosten vijfmaal zo hoog 
waren als die van houten palen. Niettemin werd er in 1873 een proef mee 
genomen op de lijn Roosendaal-Breda, nadat men gunstige ervaringen had 
opgedaan met een twee jaar eerder op de spoorwegbrug over het Hollands 
Diep aangelegde lijn, welke gedragen werd door ijzeren palen, die op de 
peilers waren bevestigd. Met de Cementsteenfabriek te Delft sloot men een 
overeenkomst voor vernieuwing van de bestaande lijn - een afstand van 
25,5 km - met bijlevering van taps toelopende palen van balkijzer, welke in 
cementstenen voetstukken, elk ruim 500 kg wegende, werden geplaatst1. 
Alleen reeds de levcring en opstelling van de 3 60 palen met de daarbij be
horende dwarsarmen kostte de toenmaals kapitale som van f 24 700,-.
Kort daarop nam men in de kom van de gemeente Oldenzaal een proef met 
ijzeren palen, welke uit twee ten dele in elkaar geschoven en met kit vast
gemaakte buizen bestonden 2. Het onderste stuk was van gietijzer ver
vaardigd en aan de voet voorzien van een flens, die met schroefbouten 
werd bevestigd aan een vierkante plaat van hetzelfde materiaal. Het boven
stuk bestond uit een taps toelopende buis van getrokken ijzer.
Bij deze proefnemingen is het gebleven. Weliswaar bleek na verloop van 
tijd, dat de ijzeren palen een langere levensduur hadden dan de houten, 
maar de hoge prijs bleef een overwegend bezwaar tegen toepassing op ruime 
schaal. In latere jaren kwamen voor veel minder geld Henley- en Mannes- 
mann-palen aan de markt, vervaardigd van naadloze stalen buizen, doch zij 
leenden zich niet voor toepassing, aangezien zij hoogstens vier draden 
konden dragen. Sterkere ijzeren palen wogen zo zwaar, dat zij ongeschikt 
werden geacht voor de meestal zeer geringe vastheid van 
houten paal bleef daarom in gebruik.

De isolator
Ook de aanvankelijk zo gunstig beoordeelde Pruisische isolator bleek op 
den duur mechanische gebreken te vertonen. In 1856 traden veel lijnstorin
gen op, welke veroorzaakt werden door het barsten van isolatoren. Proef
nemingen wezen uit, dat dit euvel het gevolg was van uitzetting van de 
ijzeren stangen, op welke de isolatoren waren vastgekit 4. Om het bezwaar 
te ondervangen moesten de ‘potjes’5 uit één stuk vervaardigd en bij het 
draagpunt zwaarder geconstrueerd worden. Verder zou men in plaats van
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de hoofdingenieur

het als kit ondeugdelijk geachte zwavelijzer portland-cement, guttapercha, 
kurk of papier dienen te gebruiken.
Gunstige resultaten bleven echter uit, weshalve men in 1859 een Proef nam 
met isolatoren, vervaardigd naar een ontwerp van de hoofdingenieur van 
Waterstaat Jhr. Ortt van Schonauwen en met Engelse potjes, zoals bij de 
Internationale Telegraaf Maatschappij in gebruik. Ten slotte bracht in 
1865 de dubbelklokvormige Pruisische isolator de lang gezochte oplossing. 
In latere jaren kwam men voor de moeilijkheid te staan, dat de glinsterend 
witte potjes van de langs wegen aangelegde lijnen als mikpunt dienden voor 
baldadige voorbijgangers. Vooral langs grindwegen, waar de projectielen 
voor het grijpen lagen, moesten de isolatoren het ontgelden x. Hoewel de 
stuk gegooide potjes niet altijd terstond een storing tot gevolg hadden, 
vormden zij toch een voortdurende bedreiging voor de goede werking 
van de lijnen. Het zal duidelijk zijn, dat ook dit euvel het onderhoud van het 
bovengrondse lijnennet verzwaarde. Het kwaad nam een zo grote omvang 
aan, dat men in 1892 besloot een proef te nemen met bruin gekleurde 
potjes, welke minder opvielen en een geringere trefkans boden. Daarnaast 
werden de burgemeesters van de gemeenten, door welke telegraaf- en tele
foonlijnen waren aangelegd, uitgenodigd om te doen waken tegen het stuk 
gooien van isolatoren 2. Veel resultaat hebben deze maatregelen echter niet 
opgeleverd. Het euvel groeide zelfs aan tot een financiële last voor de staat. 
In 1903 probeerde men het met isolatoren, welke door een geëmailleerd 
ijzeren mantel tegen breuk beschermd waren. Dit hielp, doch de kosten 
waren zo hoog, dat men het middel slechts op kleine schaal kon toepassen.
Ook naar het lekken van de isolatoren bij vochtig weer werd een uitgebreid 
onderzoek ingesteld. Daarbij kwam aan het licht, dat het gebrek bevorderd 
werd door het vasthechten van stof op het porcelein en vooral in de daarin 
optredende haarscheurtjes. Op grond van deze bevinding had in 1858 een 
algemene controle van het lijnennet plaats, waarbij talloze isolatoren af
gekeurd en door nieuwe vervangen werden. Wanneer men bedenkt, dat ten 
tijde van deze maatregel ruim 40 000 potjes over het gehele land verspreid 
in gebruik waren en dat daarna door uitbreiding van het lijnennet het aantal 
jaarlijks met gemiddeld 8000 toenam, dan kan men zich een voorstelling 
maken van de hoeveelheid werk, welke de periodieke controle meebracht. 
Enige jaren later ontdekte men, dat de plaatsing van de isolatoren boven 
elkaar aan weerskanten van de paal het nadeel opleverde, dat het afdruipende 
regenwater de potjes nog eens zo nat maakte. Om dit te voorkomen bracht 
men onder de isolatoren, met uitzondering van de benedenste, zinken 
afdakjes aan 3.

(x) Jaarverslag 1883, blz. 24.
(2) Jaarverslag 1893, blz. 14.
(3) Jaarverslag 1865, blz. 6.
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(*) Vel. hierna blz. 366.
(*) Jaarverslag 1868, blz. 11.
(3) R. K. van Eldik, De spanning van telegraafdraden in Tijdschrift, 1862, blz. 159-165.
(4) Jaarverslag 1865, blz. 11.

De seindraad
De seindraad, waarvoor van de aanvang af gegalvaniseerd ijzerdraad 
nr 8 van 4 mm dik werd gebruikt, heeft steeds voldaan aan de sterkte-eisen, 
welke er in de loop van de tijd aan werden gesteld, terwijl de electrische 
weerstand klein genoeg was om grote afstanden te kunnen overbruggen. 
Niettemin werd bij het verdrag van Parijs in 1865 1 besloten om ter ver
betering van de internationale telegraafverbindingen de daarvoor in aan
merking komende lijnen van dikkere draad te voorzien. In verband hiermee 
werd de geleiding Amsterdam-Berlijn verzwaard tot 5 mm 2.
Aanvankelijk regelde men de spanning van de draad door middel van zgn. 
spantoestellen, welke op 1000 a 1500 m afstand van elkaar, op een isolator 
van bijzondere vorm rustende, aan de palen werden bevestigd. Het strak 
trekken van de draad geschiedde op het oog, waarbij men een doorhang 
van 70 cm als normaal aannam 3. Bij de nadering van de winter werd het, 
met het oog op het krimpen, raadzaam geacht de draad enigszins te ont
spannen.
Toen de uitbreiding van het verkeer vasthechting van meerdere draden aan 
de palen noodzakelijk maakte, moest voor een gelijkmatige spanning van 
de geleidingen worden gezorgd, om ineenstrengelen te voorkomen. Hoe 
nauwkeurig men daarbij ook te werk ging, toch zagen krachtige windstoten 
kans contactstoringen te veroorzaken. Ter bestrijding van dit euvel ging 
men er in 1865 in navolging van Duitsland toe over de afstand tussen de 
palen van 60 tot 75 m te vergroten 4.
Het jaar daarop besloot men de voor de lijnaanleg benodigde materialen 
n.1. gegalvaniseerd ijzerdraad, spantoestellen, isolatoren en de bij deze be
horende draagstangen, welke tot dan toe door de aannemer van het werk 
werden geleverd, van rijkswege te verstrekken. Hierdoor verkreeg men een 
betere controle op de deugdelijkheid van de samenstellende delen. Tevens 
ging men er toe over om de oude spantoestellen te verwijderen. Aanleiding 
hiertoe vormde het bezwaar, dat men de draad moest doorknippen om hem 
op dat toestel te kunnen bevestigen, waarna een las van koperdraad werd 
gemaakt om de electrische verbinding te herstellen. Men voerde een nieuw 
soort spantoestel in, dat aangebracht kon worden zonder doorknippen van 
de draad. Toen in 1871 de mogelijkheid bleek om door een verbeterde werk
wijze bij de lijnaanleg de juiste spanning van de draden te verzekeren, 
zonder dat men daarbij spantoestellen behoefde te gebruiken, werden deze 
hulpmiddelen geleidelijk aan verwijderd.
Hardgetrokken koperdraad kwam in 1904 voor het eerst in gebruik als
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De bliksemafleider
De luchtelectriciteit, zoals men in vroegere jaren de atmosferische ontladin
gen betitelde, heeft vanouds een belangrijke rol in de geschiedenis van de 
telegraaf gespeeld, hetgeen niet te verwonderen is, aangezien zij in een 
luchtlijn inductiestromen van hoge spanning kon opwekken, welke, een 
uitweg naar de aarde zoekende, door de draadspoel van relais of ontvang
toestel werden gedreven en daar materiële schade en persoonlijk onheil 
konden aanrichten. De heftige inductiestromen bekortten soms echter hun 
weg door vonkoverslag in tussengelegen ondergrondse lijnen of kabels, 
waardoor de isolatie van de draden werd beschadigd.
Wenckebach paste daarom reeds bij de aanleg van de eerste lijnen bliksem
afleiders toe, welke tot doel hadden de bedoelde stromen onschadelijk te 
maken door ze af te leiden naar de aarde, voordat ze kwetsbare delen 
konden bereiken. Hij bevestigde daartoe op afstanden van enige honderden 
meters aan de palen geaarde ijzeren stangen, welke naar de seindraad waren 
gebogen, doch deze nog net niet raakten 2. Deze methode van beveiliging 
veroorzaakte echter dikwijls een aardsluiting, zodat men er reeds spoedig 
toe moest overgaan de afstand tussen stang en draad te vergroten. Hierdoor 
boette het stelsel zozeer aan doelmatigheid in, dat de minister in 1871 op
dracht gaf geen nieuwe bliksemafleiders meer aan te brengen en de reeds 
aanwezige te verwijderen 3. Ter bescherming van de kabels in waterdoor
gangen en van de ondergrondse stadsgeleidingen bleef de stangbliksem- 
afleider bij de afhechting van de luchtlijn op de kokerpaal echter gehand
haafd.
Intussen had men reeds zes jaar tevoren besloten om de lijnen, welke langs 
spoorwegen werden aangelegd niet meer te beveiligen tegen luchtelectrici
teit 4. Vermoedelijk heeft hierbij de overweging gegolden, dat de zware 
ijzeren spoorrails reeds voldoende waarborg boden tegen blikseminslag in 
de telegraafdraden.

(*) ARTM, verbaal van 4 Febr. 1904.
(2) J. F. Vaes, Bliksem--afleiders voor lucht-geleidingen in Maandblad, 1875, blz. 47-49.
(3) ARTM, brief aan de hoofdingenieurs van de Waterstaat dd. 25 Juni 1871, no.
(4) Jaarverslag 1865, blz. 11.

gevolg van een internationale overeenkomst, welke voor internationale 
verbindingen de electrische weerstand vaststelde op ten hoogste j/2 ohm 
per km. Om aan deze bepaling te voldoen zou men dikker ijzerdraad 
moeten gebruiken, hetgeen het bezwaar meebracht, dat de reeds door talrijke 
draden zwaar belaste palen nog meer te dragen zouden krijgen. Men besloot 
daarom tot toepassing van het zoveel beter geleidende koperdraad, waar
door met een dikte van 3 mm kon worden volstaan. Voor de binnenlandse 
lijnen bleef echter ijzerdraad in gebruik h



de minister door de Commissie

In 1874 nam men een proef met vervanging van de bliksemafleiders in de 
kokerpalen door een enkele geaarde ijzeren staaf, welke aan de bovenzijde 
uitliep in vertakkingen met punten van aluminiumbrons. De takken boog 
men zo, dat bij elk der draden een punt kwam te staan Door deze ver
betering werd echter niet het aloude bezwaar opgeheven, dat in de draad 
een zo hoge spanning kon optreden voordat de bliksemafleider zijn werk 
deed, dat reeds eerder in de kabel een vonk oversloeg en de isolatie per
foreerde. In 1882 voorzag men hierin door tussen luchtdraad en kabel een 
dunne veiligheidsdraad aan te brengen, welke doorsmolt voordat in de 
ondergrondse lijn schade kon worden aangericht. De opheffing van een 
storing beperkte zich daardoor tot vernieuwing van de doorgebrande 
smeltdraad. Het principe van deze verbetering is sindsdien gehandhaafd 
gebleven.
Een jaar later werden bliksemafleiders ingevoerd, van welke vonkenbaan en 
smeltdraad waren ingebouwd in een ebonieten isolator, die men aan de 
buitenzijde van de kokerpaal aanbracht. Ten slotte verving men de vonken
baan door een gasontladingsbuis, welke reeds bij een geringe overspanning 
tot ontsteking komt en dan de inductiestroom op de draad onschadelijk 
maakt door hem een goed geleidende weg naar de aarde te bieden.
Voordat men echter over de gasontladingsbeveiliging beschikte was het 
zaak om op de telegraafkantoren personeel en materiaal te beschermen 
tegen de gevolgen van hoge inductiespanningen op de binnenkomende 
seindraden. Reeds van de aanvang af maakte men daartoe gebruik van 
zgn. plaatbliksemafleiders, samengesteld uit van elkaar geïsoleerde koperen 
strippen, waarop, met tussenvoeging van een blad dun papier, een zinken 
plaat rustte. Elk van de repen verbond men met een der binnenkomende 
seindraden, terwijl de zinken plaat geaard werd. Ook hier bleek het middel 
soms erger dan de kwaal! Bij vonkoverslag door het papier konden de 
daarbij vrijgekomen metaaldeeltjes immers een aardsluiting veroorzaken. 
Zo trad op de lijn Rotterdam-Brussel op 18 Mei 1853 een storing in, welke 
heel wat opschudding teweeg bracht, omdat men zelfs na het schouwen van 
de gehele lijn de fout niet had weten te vinden. Eerst op 8 Juni bleek, dat 
een doorgeslagen bliksemafleider in het sinds 2 December 1852 gesloten 
telegraafkantoor te Dordrecht aardsluiting maakte 2.
De plaatbliksemafleider werkte pas bij zeer hoge spanning, zodat de wikke
ling van het relais bij onweer zulke electrische ladingen kreeg te verwerken, 
dat zijn anker, hoewel van weekijzer vervaardigd, blijvend magnetisch 
werd. Dit gebrek, dat de goede werking verhinderde, kon slechts worden 
verholpen door het anker te demagnetiseren. In 1853 voorzag Wenckebach

(‘) Jaarverslag 1874, blz. 12.
(2) Zie de betreffende maandelijkse overzichten, uitgebracht aan 
tot de zaken van de Rijkstelegraaf in ARTM.
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stelligd. Het zoeken naar een 
genomen, want eerst in 1863 volgde 
draden tegelijk. Ten einde raad had men 
de spoorbaan een 
uitbreiding werd

wisselarm aan te brengen, waarmee men

de palen 
en bochten

beraden, hoe een verdere uitbreiding van deze lijn moest worden bewerk- 
oplossing moet drie jaar in beslag hebben 

een vermeerdering, ditmaal met vier 
daarvoor aan de andere zijde van 

tweede lijn laten aanleggen. Deze kostbare methode van 
vervolgens ook op andere drukke routes toegepast.

De ontwikkeling van de lijntechniek in het algemeen
Toen de toeneming van het verkeer de aanleg van meer seindraden tussen de 
drukke centra noodzakelijk maakte, ging men er om voor de hand liggende 
redenen toe over om deze te bevestigen aan de reeds bestaande palen. Men 
kon hiermee echter niet ongelimiteerd voortgaan, omdat elke toegevoegde 
draad de zijdelingse druk, door de wind op de palen uitgeoefend, deed 
toenemen. Toen dan ook in 1856 op de drukst bezette route Amsterdam- 
Utrecht een zesde draad moest worden bijgespannen, besloot men 
te schoren, een maatregel, welke tevoren alleen bij hoeken 
nodig

(*) ARTM, maandelijks overzicht, uitgebracht aan de minister door de Commissie tot de zaken 
van de Rijkstelegraaf over October 1853.
(2) Congres international des éteciriciens Paris 1SS1. Comptes rendus des travanx. (Paris, 1882, uitgave 
van het Ministère des Postes et des Télégraphes).
(3) ARTM, brief dd. 21 Maart 1883.

j was.
Omtrent het maximum aantal draden, dat men, rekening houdende met de 
winddruk, aan een normale geschoorde paal mocht bevestigen, liepen de 
meningen van de deskundigen uiteen. Sommigen hielden het op negen, 
anderen op elf. Reeds in 1860 was op de route Amsterdam-Utrecht het 
kritieke aantal geleidingen bereikt; het werd toen dus hoog tijd om zich te

hierin door op de toesteltafels een 
de stroomrichting in de relaiswikkeling kon omkeren x.
Hoezeer de problemen verband houdende met de ‘uitwerkselen van de 
luchtelectriciteit’ allerwege aandacht genoten, blijkt uit het feit, dat men er 
uitvoerige besprekingen aan heeft gewijd op het in 1881 te Parijs gehouden 
internationale congres van beoefenaars der electriciteit 2. Het jaar daarop 
werd zelfs, eveneens te Parijs, een internationale conferentie belegd om het 
vraagstuk nader te bestuderen. Men besloot toen bij de verschillende ad
ministraties aan te dringen op het verzamelen van gegevens betreffende de 
uitwerking van onweders op telegraaf- en telefoondraden, alsmede op de 
gebouwen, aan welke die draden waren bevestigd. Ook de Rijkstelegraaf 
heeft daaraan meegewerkt, zoals blijkt uit een opdracht door de minister in 
1883 aan de directeuren van de telegraafkantoren verstrekt om hun des
betreffende waarnemingen nauwkeurig op een meegezonden vragenlijst te 
omschrijven 3.



gekoppelde palen.

j van de 
weerskanten van de

(1) Jaarverslag 1864, blz. 9-11.
(2) Jaarverslag 1881, blz. 18.
(*) Jaarverslag 1894, blz. 18. De eerste toepassing van dwarsarmen dateert van 1873. Dit betrof 
echter een proefneming met ijveren palen; vgl. hiervoor blz. 72.

78

Intussen bleek in de practijk, dat bij stormweer een belasting met tien draden 
zelfs voor geschoorde palen te groot was. Hcrhaaldelijk kwam het voor, dat 
palen door krachtige windstoten omver werden geworpen. De langs de 
spoorweg aangelegde lijn kwam daarbij soms op de rails terecht, waarbij 
de ravage vaak nog vergroot werd, doordat de draden verward raakten in de 
wielen van voorbijrijdende treinen. Kon het laatste al worden voorkomen, 
de neergestorte lijn kwam er meestal niet beter af, aangezien bij het haastige 
opruimingswerk een hardhandig aanpakken van de draden niet steeds kon 
worden voorkomen. Het ongerief en het gevaar voor het spoorwegverkeer 
nam zulk een omvang aan, dat in 1864 ingenieurs van Waterstaat, Spoor
wegen en Rijkstelegraaf beraadslaagden, hoe het kwaad kon worden ge
keerd h Men kwam tot de conclusie, dat men de oplossing moest zoeken in 
verkorting van de palen, waardoor de zijdelingse druk op een kleinere 
hefboom zou werken, terwijl tot regel werd aangenomen de palen zover 
mogelijk van de rails te plaatsen in de taluds of op de bermen van de spoor- 
wegdijken. Het koppelen van palen om de stevigheid te vergroten werd 
echter ontraden, aangezien de schoren en inkepingen, welke men moest 
aanbrengen om de palen onderling te verbinden, inwatering zouden veroor
zaken en daardoor tot spoedig bederf leiden.
In 1872 ging men echter toch over tot toepassing van 
Men begon op bescheiden schaal op plaatsen, waar de lijn een hoek vormde 
en voorts waar de luchtdraden bij de overgang naar een ondergrondse lijn 
of kabel werden afgehecht. Nadat men daarmee gunstige ervaringen had 
opgedaan, paste men ze op groter schaal toe ter versterking van de lijnen. 
De winter van 1881 spotte echter met de getroffen maatregelen, want toen 
het op 5 Maart zwaar ging ijzelen en de draden in korte tijd ijskabels van 
5 cm dik waren geworden, welke tussen de palen een gewicht van 110 kg 
hadden, kwam tot overmaat van ramp een harde wind opzetten, die een 
groot deel van het luchtnet tegen de grond sloeg 2. Men ging niettemin on
verdroten verder met het versterken van de zware routes. Vijf jaar later 
toch bedroeg het aantal gekoppelde palen reeds 6728, hetgeen een lijn
afstand betekende van ongeveer 480 km.
Tot dan toe werd nog steeds de vanouds bekende bevestiging 
isolatoren door middel van U-vormige stangen aan —----------
palen toegepast. Eerst in 1894 ging men over tot het gebruik van dwars
armen, welke van hoekijzer vervaardigd waren en vier isolatoren naast 
elkaar droegen 3. Het voordeel van deze constructie was, dat men tweemaal 
zoveel draden op de palen kon spannen als voorheen. In 1902 ging men



(‘) Jaarverslag 1902, blz. 25.

79

5. ONDERGRONDSE LIJNEN

Van het begin af aan is men er op uit geweest om de telegraaflijnen tegen 
schade te behoeden door ze onder de grond te leggen. Men stuitte daarbij 
echter lange tijd op onoverkomelijke bezwaren, welke verband hielden 
met de noodzaak om de metallische draad op doelmatige wijze te isoleren 
van de geleidende bodem, ten einde het weglekken van de electriciteit te 
verhinderen. Vele daarvoor in aanmerking komende stoffen werden be
proefd, doch geen enkele bleek in staat haar isolatievermogen te behouden. 
Guttapercha kwam om haar goede eigenschappen het meest in aanmerking. 
Deze stof vereist echter een vochtige omgeving om uitdroging te voor
komen. Vandaar dat men reeds in 1850 een bruikbare zeekabel wist te ver
vaardigen, terwijl elke poging om guttapercha aan te wenden voor droog- 
liggende ondergrondse lijnen gedoemd was te mislukken. Naderhand bleek 
gevulcaniseerde rubber beter houdbaar. Ten slotte vond men in papier het 
ideale isolatiemateriaal.
De constructie van de eerste ondergrondse lijnen, welke in de bebouwde 
kommen van de gemeenten waren gelegd ter verbinding van de telegraaf
kantoren met de buiten de stadspoorten eindigende luchtlijnen, bleek na 
enige jaren niet te voldoen. De guttapercha isolatie van de koperdraden 
zette zich op den duur vast aan de ijzeren pijpen en werd daardoor onbruik
baar. Bovendien leverde dit verschijnsel moeilijkheden op bij het uittrekken 
van de oude draden ter vervanging door nieuwe. In 1856 verving men

er uit plaatsgebrek toe over de isolatoren op de dwarsarmen dichter bij 
elkaar te monteren1. De jukpalen hadden immers een groot weerstandsver
mogen.
Zo was dus in de loop van vijftig jaren de lijn met een enkele seindraad uit
gegroeid tot een vervaarlijke dradenbundel, welke het landschap van die 
tijd beheerste. Men was de elementen vrijwel de baas geworden, zelfs bij 
hevige stormen bestond nu nog slechts geringe kans op beschadiging. 
Tegen ijsvorming op de draden stond men echter nog steeds machteloos, 
waarvan de grote vernielingen getuigen, welke in 1908 en 1918 werden 
aangericht. Ondanks in aller ijl getroffen noodvoorzieningen was het 
telegraafverkeer dagenlang gestremd, terwijl de werkzaamheden voor het 
definitieve herstel maanden duurde en tienduizenden guldens kostte.
Het ondergronds brengen van de telegraafverbindingen in de kabels van de 
interlocale telefoondienst heeft aan de talloze moeilijkheden en bezwaren 
een einde gemaakt. Daarmee behoort echter ook de romantische periode 
van voortdurende strijd van de technici tegen de elementen tot het verleden.
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(*) ARTM, maandverslagen van de ingenieur van de Rijkstelegraaf over Mei-Juli 1856.
(*) ARTM, brief van de minister aan de ingenieur van de Rijkstelegraaf dd. 1 Sept. 1857, 
no. 120, 6e Afd.
(’) ARTM, maandverslag van de ingenieur van de Rijkstelegraaf over Juni 1865.
(4) Een fragment van deze ondergrondse lijn in de verzameling van het Nederlandse Postmuscum.

daarom de oude Pruisische guttapercha draden door Engelse, welke toen in 
betere kwaliteit verkrijgbaar waren h
In hetzelfde jaar nam men proeven met een naar het stelsel van de Franse 
uitvinder Jules Erckmann geconstrueerde ondergrondse lijn, welke nabij 
’s-Gravenhage over een afstand van 500 m langs de spoorbaan werd aan
gelegd. Men gebruikte daarvoor verzinkt ijzeren buizen, in welke een 
aantal blanke koperdraden werd getrokken, die door van gaten voorziene 
porceleinen schijven op hun plaats werden gehouden. De aaneengesloten 
buizen vulde men vervolgens ter isolering van de draden op met mastiek. 
Aanvankelijk lieten de resultaten zich gunstig aanzien, doch reeds na enige 
maanden bleek de isolatie dermate te zijn verminderd, dat men de lijn als 
onbruikbaar opgaf2.
Toen in 1857 de Zaanstreek op het telegraafnet werd aangesloten, nam men 
voor de aanleg van de nieuwe ondergrondse stadslijnen een proef met 
guttapercha draden in loodomkleding. De resultaten vielen echter tegen, 
aangezien de isolatie spoedig bedierf. Reeds na enkele jaren werden deze 
eerste grondkabels opgeruimd en vervangen door draden in ijzeren buizen. 
Twee jaar later legde men ondergronds enige dradenbundels gehuld in 
guttapercha aan ter verbinding van de Sterrenwacht te Leiden met de lijnen 
langs de spoorbaan. Ook deze gróndkabel werd spoedig als onbruikbaar 
opgegeven.
Toen het in 1865 nodig bleek in de ondergrondse stadsgeleidingen opnieuw 
de guttapercha draden te vernieuwen, besloot men de nieuwe draden, ter 
voorkoming van vasthechting aan de ijzeren pijpen, tot een bundel te ver
enigen en deze te bekleden met geteerd presenning. Anderzijds werden met 
succes proeven genomen met vervanging van de ijzeren pijpen door 
asphalt buizen, welke niet aan roestvorming onderhevig waren 3. 
Terzelfder tijd werd vanwege de Franse uitvinder Holtzmann in Nederland 
een stelsel van ondergrondse lijnen beproefd, waarbij ijzeren bakken, die 
beter toegankelijk waren, de plaats innamen van de buizen. In de op elkaar 
aansluitende bakken, welke tezamen een lange goot vormden, werden meer
dere blanke koperdraden gespannen, waarna men de goot vulde met 
asphaltbrei4. Ook deze proef mislukte. Holtzmann verbeterde echter zijn 
systeem en in 1870 kwam met een aannemer uit Naarden een overeenkomst 
tot stand, waarbij deze zich verbond om voor f15 000,- een 12-draads 
ondergrondse lijn volgens genoemd stelsel aan te leggen langs de weg van 
Amsterdam naar Naarden over een afstand van bijna 5 km. Hoewel het



47- Hedendaagse tclcgraafovcrdraaginrichting

46. Overdraagstation Roosendaal 1928 
Lusovcrdraaginrichtingcn in internationale 
telegraafverbindingen



i

49. Het post- en telegraafkantoor te Amsterdam, 
in 1898 m gebruik genomen

I

4S. Het telegraafkantoor boven de Stadsdrukken) 
in de Nes te Amsterdam (1S54-1856)

.....
■ A &



(‘) Eene proeflijn volgens het stelsel Holtzmonn in Maandblad, 1876, blz. 167-170.
(2) ARTM, brief aan de HIJ SM dd. 16 Maart 1870, no. 1248.
(3) Van der Vegte, De ondergrondlijn tussen Berlijn en Keulen in Maandblad, 1878, blz. 155—159.
(‘) Aug. C(ollette), Nieiave onder grondlijn te .Amsterdam in Maandblad, 1881, blz. 6-7.
(6) ARTH, brief van de Hoofddirecteur P en T aan Feiten en Guillaume dd. 13 Jan. 1881.
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werk op 1 Juli 1871 gereed moest zijn, duurde het tot September 1873, 
voordat de lijn werd opgeleverd. Ook ditmaal liep het echter op een mis
lukking uit: na een proeftijd van enige maanden keurde men de lijn af 
wegens gebrekkige isolatie h
Een proefkabel met isolatie van asphaltpapier en katoenband naar het 
stelsel van de Zwitserse professor Lardy werd eveneens in 1870 gelegd. 
Het was een 7-draads kabel, welke op last van de minister tot het beproeven 
van een nieuw stelsel van telegraaflijnen werd ingegraven langs de spoorweg 
tussen Amsterdam en Halfweg 2. Deze kabel kwam op 27 Juli 1871 gereed, 
maar reeds na één maand bleek de isolatie ondeugdelijk. Een verbeterde 
kabel met bitumen afdichting nam op 14 December van dat jaar zijn plaats 
in, doch ook deze werd spoedig daarna onbruikbaar. Na deze tegenvaller 
ging men zich toeleggen op verbetering van de door buizen beschermde 
ondergrondse geleidingen, in verband waarmee men nog in hetzelfde jaar 
besloot om ook het gebruik van aarden buizen te beproeven.
In 1877 werd het bekend, dat men in Duitsland er in geslaagd was een 
duurzame grondkabel te vervaardigen, met welke reeds gunstige ervaringen 
waren opgedaan 3. Terstond besloot men toen tot een proefneming, waartoe 
te meer aanleiding bestond, omdat de ondergrondse stadsgeleidingen te 
Amsterdam en Rotterdam wederom vernieuwing behoefden 4. De door 
Feiten en Guillaume te Mülheim am Rhein geleverde kabel bestond uit 
zeven guttapercha draden, beschermd door een buitenbekleding van ver
zinkte ijzerdraden, welke op haar beurt was afgedicht met een laag com
positie van Clark. Hij bleek zo goed te voldoen, dat sindsdien geen nieuwe 
door buizen beschermde guttapercha geleidingen meer werden aangelegd. 
De vervanging van het buizenstelsel door kabels heeft echter zeer geleidelijk 
plaats gehad. Eerst in 1902 werden de laatste aarden buizen buiten gebruik 
gesteld, terwijl de ijzeren en asphalt pijpen nog tot 1908 zijn aangehouden.
Tot toepassing van grondkabels ter vervanging van de kwetsbare boven
grondse lijnroutes is men echter niet gekomen; de zeer hoge kosten vormden 
een onoverkomelijke hinderpaal. Dit blijkt wel uit de reactie op een overi
gens aantrekkelijke offerte van de bovengenoemde kabelfabriek, welke 
tegen het einde van 1880 aanbood om een 87 km lange 7-draads telegraaf
kabel te leveren en te leggen tussen Amsterdam en Rotterdam. Het aanbod 
werd van de hand gewezen, aangezien de bedongen som van f300 000,— 
een te zware last op de exploitatie zou leggen 5.
De eerste geheel ondergrondse telegraafverbindingen dateren van 1922, in



toen nog

(’) Voor bijzonderheden zie G. R. M. Garratt, One hundredyears of submarine cables, (Londen, 
1950), blz. 6-13.
(2) K.B. 10 Mei 1852, no. 19 (Stokvis I, 18) en Besch. Min. v. Binnen 1. Zaken n Mei 1852, 
no. 58, 6e Afd. (Stokvis I, 19).
(3) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 21 Juli 1852, no. 202, 6e Afd. (Stokvis I, blz. 57, noot 3).
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6. ZEEKABELS

De kabelverbinding niet ingeland
De na veel tegenslag op 13 November 1851 met succes bekroonde poging 
van de English Channel Submarine Telegraph Company om tussen Dover 
en Cap Gris Nez een onderzeese telegraafverbinding tot stand te brengen, 
hield ook in Nederland de aandacht gevangen x. Men was zelfs tot op
richting gekomen van de Internationale Telegraaf Compagnie met het doel 
een electromagnetische telegraaf in werking te brengen tussen Engeland en 
de Nederlandse kust en van daar naar de Pruisische of Hannoverse grens. 
De hiertoe door A. Ruyssenaers aangevraagde concessie werd op 11 Mei 
1852 verleend 2, doch zij hield slechts in, dat de bij Scheveningen 3 aan land 
te brengen kabels zouden verbonden worden met het in ’s-Gravenhage te 
vestigen kantoor van de Rijkstelegraaf, zulks in verband met de bepalingen 
van de kort tevoren tot stand gekomen telegraafwet van 7 Maart 1852 
(Stbl. 48).
De opgelegde beperking kon Ruyssenaers, die de onderneming op touw 
had gezet, niet bevredigen. Toen het hem bovendien niet gelukte om in 
Nederland voldoende kapitaal aan te trekken, sloot hij op 27 Mei 1852 een 
overeenkomst met J. L. Ricardo, president-directeur van de Electric 
Telegraph Company, die in Engeland een uitgebreid telegraafnet exploi
teerde, waarin alle grote steden waren opgenomen. Ricardo aanvaardde

welk jaar de aanleg van interlocale telefoonkabels zover was gevorderd, 
dat de mogelijkheid zich voordeed om voor enige belangrijke verbindingen 
aders ter beschikking te stellen van de telegraafdienst. In 1923 werden de 
meeste luchtlijnen tussen Amsterdam en Rotterdam in de telefoonkabels 
ondergebracht in verband met plannen tot electrificatie van de spoorweg 
tussen genoemde steden. Sindsdien nam mèt de uitbreiding van het telefoon- 
kabelnet het onder de grond brengen van de telegraafverbindingen hand 
over hand toe.
In 1928 maakte men een aanvang met het onderbrengen van internationale 
luchtlijnen in de telefoonkabels, waarbij de telegraafverbindingen met 
België en Frankrijk het eerst aan de beurt kwamen. In 1935 was men zo ver, 
dat practisch het gehele telegraafnet in telefoonkabels was ondergebracht. 
Slechts hier en daar herinnerden enkele bovengrondse uitlopers 
aan het bestaan van de telegraafdienst.
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daarbij het presidium van de Internationale Telegraaf Compagnie x. Ruysse- 
naers, die nu een stevigere basis voor zijn onderneming meende gevonden te 
hebben, overstelpte de regering met requesten, welke steeds meer van een 
monopolistisch streven blijk gaven. Hij drong daarbij niet alleen aan op uit
breiding van de concessie met een doorverbinding naar Duitsland, maar hij 
wenste ook Amsterdam en Rotterdam op de kabels aan te sluiten. Zelfs 
ging hij zó ver, dat hij aanleg en exploitatie van alle telegraaflijnen in Neder
land aan zich wilde trekken. Als motief voerde hij aan, dat het Engelse, 
met naaldtoestellen werkende stelsel ver te verkiezen was boven het stelsel 
van Morse, dat op het vasteland ingang had gevonden2. Toen deze pogingen 
vruchteloos bleven, verkocht hij zijn vergunning aan Ricardo, aan wie de 
concessie op 10 Augustus 1853 werd overgedragen3. Vijf dagen later werd 
de kabelverbinding in gebruik genomen. Na de goedkeuring van de op- 
richtingsacte van de Internationale Telegraaf Maatschappij (itm) 4 werd 
het bedrijf sedert 18 November 1854 onder deze naam voortgezet met als 
zetel voor Nederland ’s-Gravenhage.
Wat de tenuitvoerlegging van de concessie betreft, had men reeds in 
Juni 1853 drie enkeldraads kabels van de nieuwste constructie met sterke 
armering gelegd tussen Orfordness en een punt, 600 m bezuiden de vuur
toren te Scheveningen. Deze kabels had men tot de Haagse gemeentegrens 
verlengd met een luchtlijn, welke daar aansloot op een ondergrondse lijn 
naar het rijkstelegraaf  kantoor op het Binnenhof, waar voor de telegrafisten 
van de itm een seinvertrek was ingeruimd.
De afwikkeling van het verkeer ging aanvankelijk met veel omslag en ver
traging gepaard. Alle doorgaande telegrammen moesten n.1. op het over
gangskantoor te ’s-Gravenhage worden opgeschreven en verder geseind. 
Van een doorverbinding tussen de kabel en de rijkstelegraaflijnen kon 
immers geen sprake zijn, omdat de Engelse naaldtelegraaftekens niet op het 
morsetoestel konden worden ontcijferd, terwijl de Engelse naaldtoestellen 
evenmin bruikbaar waren om er morseschrift op te ontvangen. Daaren
boven had het Engelse systeem nog het bezwaar, dat voor het met twee 
naalden werkende toestel twee draden nodig waren 5, waardoor de verkeers
capaciteit van de verbinding aanzienlijk werd verkleind.
De bezwaren van een dergelijke werkwijze had men bij de Rijkstelegraaf

(*) ARTM, verslag van Ruyssenaers, uitgebracht in de vergadering van honoraire directeuren 
en commissarissen van de Internationale Telegraaf Compagnie van 14 April 1853, aangeboden 
aan de koning, exh. 24 Mei 1853, no. 83.
(2) Verslag als in vorige noot; zie ook ARTM, brief van de minister aan de koning, dd. 23 Oct. 
1854, no. 242.
(3) K.B. 10 Aug. 1853, no. 58 (Stokvis I, 39) en Besch. Min. v. Binnen 1. Zaken 11 Aug. 1853, 
no. 202 (Stokvis I, 40).
(‘) K.B. 17 Febr. 1854, no. 57 (Stokvis 1, 55).
(s) De derde kabel leverde een t ’ ’ ,
van Bain werd gewerkt.
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reeds vóór de opening van de kabelverbinding voorzien. De in verband 
hiermee aangewende pogingen om door onderhandeling tot een meer doel
matige opzet te geraken faalden echter, doordat tussen Ruyssenaers en 
Ricardo diepgaande geschillen waren ontstaan. De practijk toonde al 
spoedig de gebreken in hun volle omvang. Het gestadig toenemende ver
keer kon weldra niet dan met de grootste inspanning worden verwerkt, te 
meer aangezien veelvuldig storingen optraden in de kabels, welke voort
durend door scheepsankers werden bedreigd. In 1854 bedroeg het totale 
aantal behandelde telegrammen reeds meer dan 38 000, welk getal dat van 
het gezamenlijke verkeer met België en Duitsland over landlijnen aanzienlijk 
overtrof. Duitsland was met bijna 22 000 transito-berichten verreweg de 
belangrijkste klant. Een gelukkige omstandigheid in deze moeilijke periode 
was, dat de kabelverbindingen tussen Engeland en België en Frankrijk niet 
beter functionneerden. Veel concurrentie met betrekking tot het transito- 
verkeer was dus niet te duchten, vooral niet, omdat Nederland als lid van de 
Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging in staat was om voor de Duitse 
passe-telegrammen een tarief vast te stellen, dat belangrijk lager was dan 
dat van de verbindingen via België en Frankrijk.
Ingrijpende maatregelen ter verbetering van de door de itm toegepaste 
werkwijze konden echter niet uitblijven. Nadat voldoende gebleken was, 
dat de ondernemer daaraan geen medewerking wilde verlenen, werd de 
concessie in October 1854 ingetrokken en vervangen door een nieuwe, 
in welke nadrukkelijk was bepaald, dat twee van de onderzeese draden 
moesten uitkomen op het rijkstelegraafkantoor te Amsterdam, ten einde 
doorverbinding met de kantoren op het vasteland mogelijk te maken k 
Bovendien moesten op het iTM-kantoor te Londen twee morsetoestellen 
worden gebruikt, opdat over die doorverbindingen rechtstreeks kon 
worden gewerkt. Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen diende de 
itm op eigen kosten een luchtlijn naar Amsterdam aan te leggen, welke te 
’s-Gravenhage op de kabelverbindingen werd aangesloten. De ondernemer 
kwam toen voor het probleem te staan om over de 175 km lange kabels met 
het stelsel van Morse te werken. Een dergelijke verbinding gedraagt zich 
n.1. als een condensator, welke door de seinstroom geladen wordt. Als 
gevolg hiervan ontvangt men aan het einde van de kabel, mede onder 
invloed van de electrische weerstand van de koperkern, een stroom van 
langere duur dan de uitgezonden impuls. Waar nu het morseschrift uit een 
combinatie van korte en lange stroomstoten bestaat, worden de tekens door 
de kabelvervorming onleesbaar. Dit bezwaar kon toenmaals slechts worden 
ondervangen door in zeer langzaam tempo te seinen.

(*) K.B. 27 Oct. 1854, no. 77 (Stokvis I, 68) cn Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 18 Nov. 1854, 
no. 154, 6e Afd. (Stokvis I, 70); zie ook ARTM, brief van de minister aan de koning dd. 23 Oct. 
1854, no. 242.
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(*) Voor technische bijzonderheden zie J. C. Evers, Iets over de toestellen voor het werken door den 
onder^eeschen kabel tusseben Nederland en Groot-Brittannië in Jaarboekje voor Telegrafie, 1859, blz. 52-60, 
cn van dezelfde Een paar Sleutels voor Kabels, ibidem, 1860, blz. 122-124.
(2) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 10 Juli 1858, no. 164 (Stokvis I, 124); zie ook Jaarverslag 1858, 
blz. 6.
(3) De daarvoor aan de ITM uit te keren vergoeding bleef gehandhaafd op 90 % van de over- 
brengingskosten tussen Amsterdam en Londen. Het onderhoud van de kabels bleef de taak van 
de ondernemer.

Zich eenmaal gesteld ziende voor het voldongen feit van de concessie- 
wijziging, heeft de itm zich op lofwaardige wijze op haar moeilijke taak 
geworpen. Haar bekwame ingenieur Varley slaagde er in een stelsel te ont
wikkelen, dat de funeste condensatorwerking van de zeekabel te niet deed 
door na elke uitgezonden impuls een tegenstroom te geven. Tot dat doel 
construeerde hij een seinsleutel van bijzondere samenstelling en vervaar
digde tevens een zogenaamd polair relais, waarmee voorkomen werd, dat 
het ontvangtoestel de tegenstroom zou registreren L Op 1 September 1855 
kon de nieuwe werkwijze worden ingevoerd, nadat uit proefnemingen was 
gebleken, dat Amsterdam inderdaad in snel tempo met Londen kon tele
graferen en dat ook het doorseinen van telegrammen tussen Londen ener
zijds en Berlijn en Hamburg anderzijds mogelijk was. Bij die gelegenheid 
werd tevens het iTM-kantoor te ’s-Gravenhage opgeheven, terwijl de 
ondernemer vergunning verkreeg een kantoor te Amsterdam te vestigen, 
dat over de derde kabel een eigen verbinding met Londen onderhield voor 
de behandeling van telegrammen, welke in de hoofdstad werden aangeboden 
ofwel voor die stad bestemd waren. Een maand later liet de itm een vierde 
enkeldraads kabel tussen Orfordness en Scheveningen leggen, ten einde 
stagnatie in de verkeersafwikkeling als gevolg van storingen te voorkomen. 
Dat dit geen overbodige maatregel was, blijkt wel uit het feit, dat slechts 
zelden alle kabels intact waren, terwijl het verkeer in 1855 steeg tot bijna 
50000 telegrammen.
De voortdurende reparaties legden zulk een zware last op het bedrijf, dat de 
itm in September 1858 een nieuwe kabel liet leggen tussen Dunwich en 
Zandvoort. Voorkeur was daarbij gegeven aan een nieuwe constructie, 
welke in een enkel omhulsel vier van elkaar geïsoleerde aders bevatte. Ter 
voorkoming van beschadiging waren de kusteinden bovendien voorzien 
van een dubbele laag beschermende ijzerdraden. De vergunning, welke 
voor deze uitbreiding vereist was, legde aan de ondernemer de verplichting 
op twee van de oude kabels in stand te houden en zijn kantoor in Amsterdam 
op te heffen2. Dit laatste geschiedde op 4 Maart 1859, waarna de Rijks
telegraaf de beschikking over alle kabels verkreeg 3.
Inmiddels was een vinnige concurrentiestrijd ontstaan met de Submarine 
Telegraph Company, die de kabelverbindingen tussen Engeland en België en 
Frankrijk exploiteerde. Het ging er nu vooral om sneller te werken dan de



(’) De in 1858 tussen Dunwich en Zandvoort gelegde kabel, welke in de zeventiger jarcn ernstige 
ouderdomsverschijnselen begon te vertonen, was reeds in 1885 vervangen door een nieuwe, 
lopende van Benacre naar Zandvoort.
(2) Zie voor deze overeenkomsten hierna bijlage III, blz. 418-419.
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tegenpartij. Door een aanzienlijke tariefsverlaging wist men het verkeer in 
1861, ondanks deze concurrentie, op te voeren tot ruim 106 000 telegram
men. Deze ontwikkeling was voor de itm aanleiding om in 1862 een 
tweede vierdraadskabel te leggen, welke Zandvoort met Lowestoft verbond. 
De beide oude kabels van 1853, aan welke nu geen behoefte meer bestond, 
werden daarop buiten werking gesteld.
Het verkeer nam sindsdien met grote sprongen toe, zo zelfs, dat in 1864 
niet minder dan 280 000 telegrammen over de kabels werden verwerkt. 
Dit leidde er toe, dat de itm vergunning vroeg voor het leggen van een 
derde kabel. Hierop werd echter afwijzend beschikt. De regering, die zich 
reeds tot 1873 aan de ondernemer gebonden had door hem het uitsluitende 
recht op de kabelweg naar Engeland te gunnen, achtte de verlenging van 
deze termijn, welke voor de nieuwe kabel was bedongen, ongewenst. Het 
gevolg van de weigering was, dat de maatschappij in 1866 een overeen
komst sloot met Reuter voor de exploitatie van de kabel, welke te zijnen 
behoeve zou worden gelegd tussen de Britse kust en Norderney in Noord- 
West-Duitsland. Reeds spoedig na de indienststelling trok deze verbinding 
ruim zestig procent van het transitoverkeer tussen Engeland enerzijds en 
Noord-Duitsland, Denemarken en de Scandinavische landen anderzijds 
tot zich.
In 1870 ging in Engeland de telegraaf, tot dan toe door particuliere onder
nemingen geëxploiteerd, over in handen van de staat. Dit betekende het 
einde van de itm, wier kabels door het Britse Rijk werden overgenomen. 
In haar plaats werd nu de Submarine Telegraph Company met de exploitatie 
belast. De Rijkstelegraaf nam toen de landlijnen, welke de kabeleinden te 
Zandvoort verbonden met Amsterdam, van de kabelmaatschappij over. 
In 1889 trok het Engelse telegraaf bestuur ook de exploitatie van de kabels 
aan zich. Op 5 April 1898 kwam tussen Nederland en het Britse Rijk een 
verdrag tot stand, waarbij Nederland door aankoop de halve eigendom van 
de twee vierdraadskabels verkreeg 1 en als deelgenoot medezeggenschap 
ten aanzien van de tariefsbepaling 2. Twee jaar later werd voor gezamenlijke 
rekening een derde kabel gelegd, welke Zandvoort met Benacre verbond. 
Het getuigt van de doelmatige constructie van deze zeekabels, van welke de 
oudste van 1862 dateert, dat zij tot 1940 hebben dienst gedaan, toen de 
Duitse bezetting een einde maakte aan het gebruik.
Wat de seinmethoden over de kabelverbinding met Engeland betreft, ook 
daar werden voortdurend sneller werkende stelsels toegepast, zij het wat 
later dan bij de landlijnen het geval is geweest, zulks als gevolg van de
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(9 Vgl. hierna blz. 104.
(2) Vgl. hierna blz. 97 vlg.

problemen, welke in verband met de overdracht langs zeekabels voor elk 
stelsel afzonderlijk moesten worden opgelost.
Zo werd in 1871 de typendruktelegraaf van Hughes ingevoerd en het jaar 
daarop gelukte het om, door middel van een overdrager te Amsterdam, 
een rechtstreekse hughesverbinding tussen Londen en Berlijn tot stand te 
brengen. In 1892 volgde de invoering van het duplexhughesstelsel. Met 
de toepassing van het systeem van Baudot had men meer moeite. Eerst in 
1906, dus elf jaar na de invoering op de landlijnen, werden de proefnemingen 
op de kabelverbinding met succes bekroond. In 1922 volgde de invoering 
van het duplexbaudotstelsel. Met de verreschrijver, welke evenals de 
baudot met het vijf-ecnheden-systeem werkt, had men toen minder last. 
Reeds in 1930 gelukte het met dit toestel over de kabel te werken.
De transmissietechniek kwam in 1931 aan het woord, toen over een der 
kanalen van de telefoonkabel Domburg-Aldeburgh een zgn. supra-acousti- 
sche teletypeverbinding tussen Rotterdam en Londen werd gevormd. Het 
bijzondere van een dergelijke verbinding was, dat men er tegelijkertijd en 
ongestoord een telefoongesprek over kon voeren x. Men verliet dit systeem 
echter reeds in 1939, toen het door toepassing van het meervoudige toon- 
frequentie telegrafiesysteem mogelijk werd om over een enkel telefoon
kanaal achttien verschillende telegraafcircuits tot stand te brengen 2.
Het ligt voor de hand, dat toen aan het behoud van de telegraafkabels van 
Zandvoort met hun geringe verkeerscapaciteit geen behoefte meer bestond. 
Na de bevrijdiqg zijn zij dan ook niet meer voor verder gebruik in orde 
gebracht. De in de twintiger jaren tussen Domburg en Aldeburgh gelegde 
telefoonkabels zijn op hun beurt overtroffen door de zgn. coaxiale kabels, 
van welke er in 1937 op dezelfde route twee zijn gelegd, in 1947 aangevuld 
met een derde. Dit op bijzondere wijze geconstrueerde eendraads kabeltype 
heeft zulk een brede frequentiedoorlaat, dat het mogelijk is, om een groot 
aantal telefonie- en telegrafiekanalen te vormen, welke alle door de enkele 
kern van de kabel hun weg vinden. Een dergelijke in 1950 tussen Oost- 
mahorn en Römö gelegde kabel verwerkt het gehele telegraaf- en telefoon
verkeer tussen Nederland en Denemarken met inbegrip van het transito- 
verkeer in beide richtingen.
De overname van de iTM-kabels door de Britse regering in 1870 had tot 
gevolg, dat de maatschappij haar telegraafkantoor in Amsterdam ophief. 
Hiermee kwam tevens een einde aan de situatie, dat het Amsterdamse 
publiek zich voor het verzenden van telegrammen naar en over Engeland 
had te vervoegen bij het kantoor van de ondernemer. Ook de telegram
bestellers van de itm verdwenen toen van het toneel; het rijkstelegraaf-



(’) Vgl. hierna blz. 207.
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I

De binnenlandse ^eekabelverb in dingen
Het gebruik van speciaal voor onderzeese verbindingen geconstrueerde 
kabels dateert in Nederland reeds uit de tijd, dat men met de bouw van de 
eerste telegraaflijn bezig was. De grote, druk bevaren rivieren lieten geen 
overspanning met een luchtlijn toe en daarom had men zijn toevlucht ge
nomen tot het in de bedding neerlaten van een gearmeerde zeekabel, welke 
aan de oevers werd verbonden met de daar eindigende bovengrondse lijn. 
De aldus in het leggen van kabels verworven ervaring kwam goed te pas,

kantoor verzorgde voortaan zowel het overseinen als het aannemen en 
bestellen van deze berichten. Ruim een halve eeuw later zou opnieuw een 
kantoor van een particuliere ondernemer zijn deuren openen voor het 
Amsterdamse publiek. Oorzaak hiervan was ditmaal echter de concurrentie
strijd tussen twee grote Amerikaanse kabelmaatschappijen, welke de ver
bindingen tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika in 
handen hadden. Beide hadden er belang bij het Nederlands-Amerikaanse 
verkeer naar zich toe te trekken, hetgeen belemmerd werd door de tussen
schakel, gevormd door de Britse ptt: deze veroorzaakte niet alleen op
onthoud, maar bovendien moesten voor de Britse tussenkomst transito- 
kosten worden betaald. De Western Union Telegraph Company (wu) 
was er het eerste bij om deze bezwaren uit de weg te ruimen. Zij sloot 
daartoe met de Nederlandse en Britse regeringen een overeenkomst, waar
door zij tegen een bepaalde vergoeding de beschikking kreeg over recht
streekse, door eigen telegrafisten te bedienen verbindingen tussen de beide 
landen. Op 16 Juni 1922 opende de wu te Amsterdam een eigen telegraaf
kantoor, waardoor tevens een nauwer contact met de Nederlandse klanten 
kon worden tot stand gebracht. In Januari 1923 vestigde de Commercial 
Cable Company (Cial) op overeenkomstige wijze een eigen telegraaf
kantoor te Rotterdam. Beide kantoren bestaan thans nog.
Sedert 1926 neemt ook de Rijksradiodienst deel aan de concurrentiestrijd \ 
welke in belangrijke mate heeft bijgedragen tot het versnellen van de ver
keersafwikkeling. De Nederlandse ptt heeft daarbij steeds een ruim stand
punt ingenomen door de concurrenten dezelfde faciliteiten te verschaffen 
als waarover de rijkstelegraafkantoren beschikken. Zo zijn de kantoren 
van de wu en de Cial aangesloten op de automaat van de openbare 
telegraafdienst, over welke rechtstreekse verreschrijververbindingen met de 
PTT-kantoren tot stand kunnen worden gebracht, hetgeen de snelle door
zending van kabeltelegrammen bevordert. Bovendien zijn de kabelkantoren 
verbonden met het telexnet, waarvan een druk gebruik wordt gemaakt 
voor het aannemen en afleveren van telegrammen.
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toen men zich in 1854 voor de taak zag gesteld om dwars door de Ooster- 
Schelde een 3600 m lange kabel aan te brengen, welke de aansluiting van 
Vlissingen op het telegraafnet moest mogelijk maken. Dergelijke werk
zaamheden werden in eigen beheer uitgevoerd, waarbij men gebruik maakte 
van gehuurde vaartuigen, welke tijdelijk van een inrichting tot het uitvieren 
van de kabel werden voorzien.
In 1860 zag men zich voor het eerst genoodzaakt een onderzeese verbinding 
van betekenis tot stand te brengen: Enkhuizen moest met Stavoren worden 
verbonden om een directe lijn van Amsterdam naar de noordoostelijke 
provincies te verkrijgen. De daarvoor bij Feiten en Guillaume bestelde 
18 km lange driedraads kabel werd uit Keulen aangevoerd door een Rijnaak, 
die van een tijdelijke installatie tot het uitvieren langs het geprojecteerde 
tracé was voorzien. Op de Zuiderzee nam een stoomboot het geïmprovi
seerde kabelschip op sleeptouw, terwijl drie kleinere vaartuigen assistentie 
verleenden bij het aan land brengen van de kabeleinden. De algemene 
leiding van dit belangrijke werk was door de minister van Binnenlandse 
Zaken opgedragen aan Wenckebach, die werd bijgestaan door enige op
zichters. Een ingenieur van Waterstaat was tevens aanwezig en de kabel- 
fabrikant Guillaume had persoonlijk de uitvoering op zich genomen. 
Dank zij het mooie weer slaagde men er in de kabel in één dag uit te vieren h 
Een dergelijke onderneming was in die dagen een feit van grote betekenis, 
hetgeen wel blijkt uit het omstandige verslag, dat de Staatscourant er over 
publiceerde 2.
Bij het ingebruiknemen van de nieuwe verbinding deden zich geen tech
nische moeilijkheden voor. De condensatorwerking van de kabel, welke 
zoveel korter was dan die van de itm naar Engeland, bleek zo gering, 
dat de correspondentie met het ongewijzigde morsetoestel vlot kon ver
lopen. Veel profijt heeft men desondanks van de onderzeese lijn niet gehad. 
Het tracé bleek niet gelukkig gekozen te zijn. In het ondiepe water had de 
kabel veel te lijden van scheepsankers, storm en ijsgang. Herhaaldelijk 
traden daardoor storingen op, die dikwijls slechts met de grootste moeite 
konden worden opgeheven. Wanneer de Zuiderzee dichtgevroren lag, 
was het soms zelfs maandenlang onmogelijk de kabel voor herstellingswerk 
te bereiken 3. De onderhoudskosten legden zulk een grote last op het 
bedrijf, dat men in 1873 er toe overging de verbinding buiten werking te 
stellen. De kabel werd toen opgehaald om elders te worden gebruikt.
Toen in 1866 Harlingen met Vlieland en Zuid-Beveland met Staats-Vlaan-
(x) Voor bijzonderheden zie het Jaarverslag 1860, blz. 4-6; tevens J. J. van Kerkwijk, De Tele
graafkabel door de Zuiderzee in Jaarboekje voor Telegrafie, 1861, blz. 24-43.
(2) Sc. 1860, no. 156, blz. 1.
(3) Zie F. van Erkel, Herstelling van den Zuiderzee-kabel van 1 tot 7 .April 1861 in Tijdschrift, 1861, 
blz. 74-80; tevens W. J. van Gulik, Herstelling van den telegraafkabel tusseben Noord-Holland en 
Friesland in Tijdschrift, 1864, blz. 21-37.
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(*) ARTM, verslagen van de assistent-ingenieur Collette dd. 16 Aug. 1866 (exh. 24 Aug. 1866, 
no. 116) en 1 Sept. 1866 (exh. 5 Sept. 1866, no. 124); zie ook Van der Vcgtc, De Vliekabelxn 
Tijdschrift, 1866, blz. 41-54 en van dezelfde De kabels door de Westerschelde in Tijdschrift, 1866, 
blz. 54-57-
(2) ARTM, verslag van Collette in min. verbaal van 20 Sept. 1872, no. 5863.
(3) Zie J. M. Collette, Kabelverbinding tiisschen de eilanden Texel en Vlieland in Maandblad, 1874, blz. 
158-160.
(4) APTT, dossier 258, min. besch. van 29 Maart 1900.

deren verbonden moesten worden, koos men daarvoor op grond van de 
opgedane ervaringen gunstigere tracé’s uit. Ditmaal werd Collette met de 
uitvoering van het werk belast, die zich zonder de hulp van de kabel- 
fabrikant op uitstekende wijze van de verantwoordelijke taak wist te kwijten1. 
In 1872 volgde Den Helder-Texel2 en in 1874 Texel-Vlieland 3. In latere 
jaren werden ook de andere Waddeneilanden alsmede Urk en Marken aan
gesloten, terwijl de verbindingen met de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden 
eveneens werden uitgebreid.
Voor de verkeersafwikkeling zijn, in verband met de geringe lengte van de 
binnenlandse zeekabels, nimmer speciale voorzieningen nodig geweest. De 
kleine verkeersomvang stelde evenmin bijzondere eisen aan 
ontvangtoestellen.
Naast het telegraaf-zeekabelnet kwam in de loop der jaren een afzonderlijk 
kabelstelsel voor de telefoon tot ontwikkeling. Het telefoneren over tele
graafkabels stuitte n.1. op technische bezwaren, terwijl bovendien de 
capaciteit van de telegraafverbindingen te klein zou zijn voor gemeen
schappelijk gebruik door beide diensten. Omgekeerd leenden de telefoon- 
circuits zich wel tot het overbrengen van telegraafimpulsen. Aangezien nu 
in de veeladerige telefoonkabels voldoende reserve aanwezig was om voor 
de telegraaf plaats te maken, ging men meer en meer tot combinatie over, 
als gevolg waarvan het specifieke telegraaf-zeekabelnet geleidelijk inkromp 
en ten slotte geheel verdween. Dat de exploitatiekosten hierdoor aanzienlijk 
konden worden verminderd, ligt voor de hand.
Wat het leggen van de zeekabels betreft, was de situatie lange tijd zo, dat 
het schip, dat de kabel uit Keulen aanvoerde, tevens belast werd met het 
uitvieren langs het uitgestippelde tracé, bij welk werk een sleepboot assis
tentie moest verlenen. Voor het uitvoeren van herstellingen huurde men 
een tijdelijk daartoe ingericht vaartuig, waarbij reeds in de zestiger jaren 
veelal gebruik werd gemaakt van de diensten van schipper A. Kouwen- 
hoven te Enkhuizen, die met zijn botter en een vaste werkploeg uitstekend 
werk verrichtte. Deze relatie is zeer lang bestendigd gebleven en ging van 
de vader over op de zoon H. Kouwenhoven Alb.zoon, met wie in 1900 een 
overeenkomst werd gesloten 4. De oude botter is in de dertiger jaren ver
vangen door het stalen motorvaartuig Wally, dat beter voor 
kabels en het uitvoeren van herstellingswerkzaamheden
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7. TRANSMISSIETECHNIEK

Snelheid in het overbrengen van de haar toevertrouwde berichten is de 
eerste voorwaarde voor het bestaan van de Rijkstelegraaf. Dat daaraan in 
het begin wel wat haperde, wordt duidelijk, wanneer men bedenkt, dat het 
overbrengen van een telegram met inbegrip van het collationnement vijftien 
minuten in beslag nam. Het slechte rendement van de lijnverbinding was 
deels een gevolg van de bij herhaling optredende storingen in de boven
grondse geleidingen en anderdeels van de onvoldoende ervaring van de 
telegrafisten met de practijk van de berichtenwisseling en hun onbedreven
heid in de afregeling van de gebruikte toestellen. De verkeerscapaciteit van 
de lijnen steeg dan ook aanzienlijk, toen de lijnaanleg verbeterd was en de 
telegrafisten de nodige routine hadden verworven. Niettemin bleven zich 
verkeersopstoppingen voordoen, aangezien het gebruik van het nieuwe 
verkeersmiddel voortdurend toenam. Het werd toen duidelijk, dat zelfs 
onder de gunstigste omstandigheden de snelheid van de berichtenwisseling 
gebonden was aan een limiet, welke bij het stelsel van Morse bepaald werd 
door de bediening van de seinsleutel met de hand en door het vertalen en 
opschrijven van de ontvangen tekens. Bij gebrek aan een sneller werkend 
telegraafsysteem was men onder die omstandigheden wel genoodzaakt 
seindraden bij te spannen, hoewel de vrijwel onbeperkte transmissie- 
mogelijkheden van de reeds ter beschikking staande lijn slechts voor een

Spoedig na het einde van de tweede wereldoorlog kreeg ptt 
buit tijdelijk de beschikking over een kabelschip, dat goede diensten heeft 
bewezen bij het herstel van het gehavende zeekabelnet. Toen dit vaartuig 
aan een andere mogendheid moest worden overgedragen, besloot men tot 
de bouw van een eigen kabelschip. De keuze viel op het zgn. coaster-type, 
dat zich door zijn geringe diepgang bij uitstek leent voor het gebruik langs 
de Nederlandse kusten en op de binnenwateren. Reeds in December 1948 
kon het eerste PTT-kabelschip, de Pools ter, in dienst worden gesteld. Het 
heeft sindsdien belangrijk werk verricht bij de verdere uitbreiding en het 
onderhoud van het binnenlandse zeekabelnet. Men greep toen tevens de 
gelegenheid aan om kabels te bergen, welke in de loop van de tijd onbruik
baar waren geworden ofwel vanwege hun verouderde constructie buiten 
werking waren gesteld, doch niettemin nog een aanzienlijke waarde aan 
koper en lood vertegenwoordigden. Ook op internationaal terrein is de 
Poolster werkzaam geweest: zij heeft niet alleen deelgenomen aan het leggen 
van de landingseinden der twee coaxiale kabels, welke Nederland met 
Denemarken verbinden, maar ook is zij reeds meermalen door buitenlandse 
kabelmaatschappijen gecharterd voor werkzaamheden, waarbij speciaal een 
geringe diepgang vereist was.
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fractie werden benutx. Begrijpelijkerwijze ging men slechts node tot die 
maatregel over, aangezien zij een aanzienlijke kapitaalsinvestering mee
bracht en bovendien, omdat het toenmaals uit een oogpunt van bedrijfs
zekerheid zaak was het aantal draden van een lijn zoveel mogelijk te be
perken. Men zocht derhalve tevens naar andere middelen om de berichten- 
wisseling te bespoedigen en vond deze in opheffing - waar mogelijk - van 
de estafettendienst, welke door het opnemen en verder seinen op tussen
liggende kantoren veel vertraging veroorzaakte 2. Door op die kantoren de 
lijnen met tussenschakeling van overdragers aan elkaar te verbinden, bracht 
men de drukke verkeerscentra rechtstreeks met elkaar in gemeenschap. Op 
dat moment deed de transmissietechniek haar intrede met het enige hulp
middel, dat in die tijd ten dienste stond: de overdrager.

Duplex telegrafie
i. Het differentiaalstelsel. In de geschetste situatie was nog geen verbetering 
gekomen, toen Staring - de referendaris belast met de centrale admini
stratie - in 1855 aan de minister van Binnenlandse Zaken verslag uitbracht 
over zijn bevindingen te München, waar men op de draad naar Wenen 
zgn. dubbelseinproeven nam, waarbij door de mogelijkheid om in beide 
richtingen tegelijk te seinen en te ontvangen de verkeerscapaciteit kon 
worden verdubbeld 3. Zijn aanbeveling leidde er toe, dat nog in hetzelfde 
jaar een dergelijke inrichting in dienst werd gesteld tussen Amsterdam en 
Rotterdam. Het stelsel 4 berustte op een differentiaalschakeling van de in het 
circuit gebezigde relais, welke daartoe van een dubbel stel draadwikkelingen 
waren voorzien, zodanig verbonden, dat zij bij het seinen eikaars werking 
te niet deden, het laatste om te voorkomen, dat het eigen seinschrift op de 
band zou verschijnen. Daarentegen ondersteunden de wikkelingen elkaar 
ten aanzien van de ontvangen stroomstoten, als gevolg waarvan de binnen
komende seinen wel werden opgetekend. De schakeling maakte het gebruik 
van een kunstlijn noodzakelijk met een weerstand, gelijk aan die van de 
werkelijke lijn 5. De relais sloten op de gebruikelijke wijze een locale keten, 
waarin een morsetoestel was opgenomen. Wat de seinsnelheid betrof trad 
derhalve geen verbetering in.
C1) In 1854 waren tussen Amsterdam en ’s-Gravenhage reeds drie draden in gebruik, van welke 
er twee doorliepen naar Rotterdam.
(2) Vgl. hierna blz. 105 vlg.
(3) ARTM, verslag van 23 Mei 1855.
(4) De oorspronkelijke benaming ‘dubbelsein-stelsel’ kan aanleiding geven tot verwarring. Het 
is derhalve beter te spreken van ‘differentiaal-duplex’, mede ter onderscheiding van de ‘brug- 
duplex’, welke later haar intrede deed.
(6) De kunstlijn bestond aanvankelijk slechts uit een regelbare weerstand. Eerst later werd daarin 
zelfinductie en capaciteit opgenomen. Voor meer technische bijzonderheden zie D. A. Kets, 
Stroomloop van den dubbeltoestel in Jaarboekje voor Telegrafie, 1860, blz. 11-25; E. Wenckebach, Over 
het dubbelseinen tusschen Amsterdam en Brussel, met de beschrijving der vereenvoudigde toestellen in Tijd
schrift, 1862, blz. 105-109; Van der Vegte, Dubbelseinen in Maandblad, 1873, blz. 9-11.
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(1) Vgl. hierna blz. 97 vlg.
(2) Voor technische bijzonderheden zie Handleiding voor den technischen kantoordienst, dl. I, Telegraaf
dienst, (uitgave Hoofdbestuur PTT, ’s-Hage, 19473), blz. 295-299.
(3) ARTH, schrijven van 28 Sept. 1874, dossier 77.
(‘) ARTM, verslag aan de minister dd. 21 Oct. 1878.

Een bezwaar van het stelsel was zijn labiele werking, veroorzaakt door de 
omstandigheid, dat de weerstand van de bovengrondse lijn afhankelijk was 
van het weertype. Als gevolg hiervan moest men de instelling van de kunst- 
lijn dikwijls herzien, hetgeen niet alleen handigheid en routine, doch ook 
tijd vorderde en derhalve stagnatie in de verkeersafwikkeling veroorzaakte. 
Veel opgang heeft het stelsel in zijn aanvankelijk nog primitieve vorm dan 
ook niet gemaakt. Toen in 1864 door verbeterde methoden van lijnaanleg 
het aantal geleidingen kon worden vergroot, kwam aan het gebruik van het 
differentiaalduplexstelsel een einde. In later jaren ging men, nu met meer 
succes, tot wederinvoering over, nadat door het verkabelen van de boven
grondse geleidingen de verbindingen stabieler geworden waren en de kunst- 
lijn door toevoeging van zelfinductie en capaciteit was vervolmaakt. Sinds 
de dertiger jaren wordt het stelsel echter meer en meer verdrongen door de 
draaggolftelegrafie, welke een grotere bedrijfszekerheid biedt en minder 
onderhoud vergt L

2. Hetbrugstelselvan Wheatstone2. De brugschakeling van Wheatstone vormde 
de basis van een ander systeem van duplextelegrafie, hetwelk op elke wille
keurige verbinding kon worden toegepast, zonder dat, zoals bij het diffe- 
rentiaalstelsel, speciale voorzieningen aan de apparatuur nodig waren om 
het dooreenlopen van gelijktijdig geseinde en ontvangen tekens te voor
komen.
In de geschiedenis van de Rijkstelegraaf komt het brugduplexstelsel voor 
het eerst ter sprake in 1874 door een aanbod van de Anglo-American 
Telegraph Co te Londen om er proeven mee te nemen op een van de onder
zeese geleidingen tussen Nederland en Engeland. Het voorstel werd door 
het Hoofdbestuur aanvaard 3, doch het is niet meer na te gaan, of het 
inderdaad tot experimenten is gekomen. Tot practische toepassing bij de 
Rijkstelegraaf heeft het toen in elk geval niet geleid.
Vier jaar later zag Collette bij een bezoek aan het telegraafkantoor te Parijs 
op meerdere lijnen toestellen van Hughes en Wheatstone in brugduplex- 
schakeling werken 4. Tot invoering bij de Rijkstelegraaf kwam het echter 
eerst in 1892, nadat op voorstel van het General Post Office met succes 
proeven waren genomen met een duplexhughesverbinding tussen Londen 
en Amsterdam. Het jaar daarop paste men het systeem eveneens met goed 
gevolg toe tussen Londen en Rotterdam. Het rendement van deze brug- 
duplexverbindingen was zo bevredigend, dat tot opruiming van de vier-
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I

Het opvoeren van de seinsnelheid
Het duplexstelsel bood het voordeel, dat de telegrafisten aan weerskanten 
van de lijn zonder onderbreking konden doorseinen. De verkregen winst 
bestond derhalve in het aan de seiner beschikbaar stellen van de tijd, welke 
bij het simplexstelsel nodig was voor het opnemen van ontvangen be
richten. De maximum seinsnelheid bleef echter ongewijzigd, zolang men 
aangewezen was op het stelsel van Morse, waarbij de limiet werd bepaald 
door het menselijke kunnen van de telegrafisten, dat, zelfs na langdurige 
oefening, in de practijk niet boven een gemiddelde van 15 woorden per 
minuut kwam. Aangezien de transmissiesnelheid, waartoe de lijnverbinding 
de mogelijkheid bood, vele malen groter was, is het duidelijk, dat men, 
onder de druk van het voortdurend toenemende verkeer, reikhalzend naar 
het moment uitzag, waarop de techniek tot een hoger seintempo in staat 
zou stellen. Dit ogenblik brak aan in 1868, toen door de invoering van de

(*) A. Korff, Schakeling en werkwijze van den vereenvoudigden 'Duplex-Hughestoestel in Tijdscbr. PT, 
1919/20, blz. 208-211 en 232-234.
(*) J. Drenthen, Dnplex-Bandot in Tijdscbr. PT, 1919/20, blz. 362-363, 428-431 en 445-446.

voudige toestellen van Meyer, welke voor noodgevallen als reserve waren 
aangehouden, kon worden besloten.
In 1895 beproefde men het duplexverkeer eveneens op een morseverbinding 
tussen Amsterdam en Haarlem, ten einde de practisch bereikbare capaciteit 
te kunnen vergelijken met die van de simplexhughesdienst. Daarbij kwam 
vast te staan, dat beide systemen nagenoeg hetzelfde rendement opleverden, 
doch dat de simplexhughesdienst het won, wanneer lange telegrammen 
moesten worden verwerkt, hetgeen zijn oorzaak vond in de grotere sein
snelheid van de typendruktelegraaf. Op grond van deze ervaring zag men 
voorgoed af van invoering bij de morsedienst. De duplexhughesdienst 
daarentegen voldeed zo goed, dat men het stelsel in 1900 invoerde tussen 
Amsterdam enerzijds en ’s-Gravenhage en Groningen anderzijds, terwijl 
men van een nieuwe vierdraads kabel naar Engeland verhoogd profijt trok 
door het aantal duplexverbindingen tussen Amsterdam en Londen met twee 
uit te breiden. In de jaren na 1903 bewees het stelsel goede diensten bij de 
afwikkeling van het sterk toenemende verkeer met Duitsland, totdat in 
1915 de sneltelegraaf van Siemens en Halske tussen Amsterdam en Berlijn 
in bedrijf werd gesteld. De intense opleving van het wereldverkeer na de 
oorlog 1914-1918 bracht ook in Nederland de telegrammenwisseling met 
het buitenland tot ongekende hoogte. Om dit verkeer te kunnen opvangen 
breidde men het aantal duplexhughesverbindingen in 1919 uit tot 31 h Het 
jaar daarop waren er zelfs 57 in gebruik. In 1922 volgde invoering van het 
duplexstelsel bij de baudotdienst, hetgeen de snelle afwikkeling van het 
omvangrijke verkeer met Londen, Parijs en Brussel ten goede kwam 2.
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Meervoudige telegrafie
i. Het systeem van verdeling naar de tyd. De omstandigheid, dat men in het 
begin gebonden was aan de geringe capaciteit van de toenmalige telegraaf- 
stelsels, bracht de Amerikaan Farmer reeds in 1853 op het denkbeeld de 
ruime transmissiemogelijkheid van de lijnverbinding beter te benutten door 
gebruik te maken van een systeem, waarbij met meerdere toestellen over 
dezelfde draad kon worden gewerkt. Door de met elkaar corresponderende 
toestellen groep na groep periodiek gedurende korte tijd met de lijn te ver
binden moest het mogelijk zijn evenveel afzonderlijke kanalen te vormen 
als er groepen waren. Bij dit op tijdverdeling gebaseerde stelsel zou in elk 
van de kanalen beurtelings een letter moeten worden overgeseind \ 
In 1873 gelukte het de Fransman Meyer dit denkbeeld te verwezenlijken in 
het naar hem genoemde viervoudige stelsel, waarvan het kernpunt was, dat 
door een regelmatig ronddraaiend schakelmechanisme - distributeur - de 
vier seingevers bij toerbeurt met de lijn werden verbonden. Hierdoor kregen 
de telegrafisten, door een signaal gewaarschuwd, de een na de ander ge
legenheid telkenmale een letter over te seinen. Aangezien hiervoor slechts 
een vierde deel van de tijd beschikbaar was, had Meyer een seindoos met 
acht toetsen geconstrueerd, waarmee men door gelijktijdig de overeen
komstige toetsen aan te slaan alle punt-streep combinaties van het morse- 
alfabet kon maken. Het electrisch aftasten van de seindoos geschiedde 
machinaal door de distributeur. Een synchroon en in fase lopende distribu
teur verdeelde aan de andere kant van de lijn de aankomende signalen over 
de vier ontvangtoestellen, welke de morsetekens op een papierband regi
streerden 2. Aan elk van de toestellen was een telegrafist belast met het ver
talen en opschrijven van de tekens. Men was dus ook nu weer gebonden 
aan de capaciteit, welke met het morsestelsel in de practijk te bereiken was 
en in verband hiermee had Meyer de distributeurs ingesteld op 75 toeren 
per minuut, zodat in die tijdseenheid 75 letters of gemiddeld 15 woorden 
konden worden overgebracht. Bij gebruik van alle vier kanalen bedroeg de 
capaciteit van het stelsel derhalve ongeveer 60 woorden per minuut, hetgeen 
in vergelijking met de enkelvoudige systemen van Morse en Hughes een 
flinke stap vooruit betekende.
(1) H. H. Harrison, Printing Pelegrapb Systems and Mechanisms. (Londen-New York-enz., 1925).
(2) Vgl. hiervoor blz. 44 vlg.

typendruktelegraaf van Hughes de capaciteit van 15 op ruim 35 woorden 
per minuut werd gebrachtt. In 1915 maakte Siemens en Halske met haar 
sneltelegraaf een sprong naar meer dan 100 woorden per minuut. Het stelsel 
vergde echter relatief veel bedieningspersoneel, als gevolg waarvan het in 
de dertiger jaren verdrongen werd door de meer economische verreschrijver, 
welke een capaciteit van 70 woorden per minuut bezit.



(1) Vgl. hiervoor blz. 51 vlg.
(2) Voor technische bijzonderheden zie C. Langdon-Davies, An explanation of the Pbonopore and 
more especially of the simplex Pbonopore telegraph. (Londen, 1891).
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In 1895 volgde de invoering van het eveneens op tijdverdeling gebaseerde 
viervoudige stelsel van Baudot h De daarbij gebruikte ontvangtoestellen 
waren in ontwikkeling aanzienlijk verder. Zij leverden het telegram in 
drukschrift af, zodat bij de bepaling van het toerental van de distributeurs 
nog slechts met het menselijke kunnen van de seiner rekening gehouden 
behoefde te worden. De uniform op 180 toeren per minuut ingestelde 
snelheid leverde een totale capaciteit van 120 woorden per minuut over een 
enkele lijnverbinding.

2. Het systeem van verdeling naar de stroom soort. De verschillende telegraaf- 
stelsels, welke elkaar in de loop der jaren opvolgden, hadden dit gemeen, 
dat zij met gelijkstroomimpulsen werkten. Dit principe, dat zelfs bij de 
hedendaagse verreschrijvers is gehandhaafd, is n.1. onverbrekelijk ver
bonden met de toepassing van electromagneten, waarop alle toestellen be
rusten. In dit verband ligt het voor de hand, dat men zich aanvankelijk be
paalde tot transmissie van de gelijkstroomimpulsen langs de lijn, die de 
seingever met het ontvangtoestel verbond. Dit gelijkstroomstelsel is lange 
tijd de enige mogelijkheid van telecommunicatie geweest en het wordt 
zelfs thans nog wel toegepast, hoewel reeds in het begin van de zeventiger 
jaren de mening begon veld te winnen, dat door het overbrengen van 
wisselstroomimpulsen een nuttiger gebruik kon worden gemaakt van de 
door de lijnverbinding geboden transmissiemogelijkheid. Proefnemingen 
op dit gebied hebben in 1876 zelfs tot de uitvinding van de telefoon geleid, 
waarbij een brede band van wisselstroomfrequenties nodig bleek om klanken 
te kunnen overbrengen.
De eerste proeven met wisselstroomtelegrafie werden in Nederland ge
nomen in 1889. Zij betroffen de phonopore van de Engelsman Langdon- 
Davies, een stelsel, waarbij behalve gelijkstroom- ook wisselstroom
impulsen werden overgebracht met de bedoeling om over een enkele 
draadverbinding twee verkeerskanalen te vormen, waartoe het verschil in 
eigenschappen tussen de twee stroomsoorten de mogelijkheid bood 2. Om 
ook de wisselstroomsignalen bij de ontvangst tot hun recht te laten komen 
had de uitvinder een relais geconstrueerd, dat uitsluitend op deze signalen 
reageerde. Men behoefde het ontvangtoestel nog slechts op de gebruikelijke 
wijze in een locaal gelijkstroomcircuit op te nemen om het wisselstroom 
kanaal voor gebruik gereed te hebben. De tot 1893 voortgezette proef
nemingen leverden ten aanzien van de telegraafcommunicatie gunstige 
resultaten op, doch brachten aan de andere kant een ernstig beletsel voor de 
practische toepassing van het stelsel aan het licht: de gebruikte wisselstroom
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(x) C. W. L. Schell, Vijfenzeventig jaar strijd tegen telegraafinductie op telefoonverbindingen in Jaarverslag 
19j2 van de Stichting Het Nederlandse Postmusenm, (’s-Hage, z.j. = 1953), blz. 30-40.
(2) Voor meer bijzonderheden zie Ir. W. H. van Zoest, Ontwikkeling van de meervoudige toon- 
frequent-telegraafsystemen in Het PTT-Bedri/f 1952/53, blz. 9-13 en J. H. Michaël, Telegraaftrans- 
missietechniek in Telegraaf en Telefoon, 1952, kolommen 85-98.
(3) Jaarverslag 1927, blz. 48; Wisselstroomtelegrafie in telefoonkabels (Systeem Siemens & Halske). 
(Uitgave Hoofdbestuur PTT, z.j. = ± 1927).

3. Het systeem van verdeling naar de frequentie 2. De pogingen om een meer
voudig transmissiesysteem tot stand te brengen, gebaseerd op het uitzenden 
van signalen in wisselstromen van verschillende frequenties, dateren reeds 
van omstreeks 1870. Men stuitte echter op de vervaardiging van de daarbij 
vereiste stroombron, welke sinusvormige wisselstromen moest opwekken, 
terwijl ook de constructie van selectieve relais, die aan het einde van de lijn 
de verschillende stromen moesten afsplitsen, veel hoofdbrekens kostte. 
De verkregen resultaten bleven dan ook lange tijd onbevredigend, mede als 
gevolg van de omstandigheid, dat, zoals ook bij de Phonopore van Langdon- 
Davies het geval was, hevige inductiestoringen werden veroorzaakt in 
telefoongeleidingen. Eerst in het begin van de twintiger jaren opende de 
toepassing van de in de eerste wereldoorlog tot ontwikkeling gekomen 
electronenbuis nieuwe perspectieven. Men kon nu met eenvoudige en 
weinig kostbare middelen buisgeneratoren vervaardigen, die wisselstromen 
van de vereiste vorm opwekten, terwijl de buisversterker in staat stelde om 
aan het einde van de lijn de door de overdracht verzwakte stromen te ver
sterken, zodat het ingangsniveau aanzienlijk verkleind en daardoor storing 
van telefoonverbindingen voorkomen kon worden. Tegelijkertijd had de 
voortgeschreden ontwikkeling van de techniek de constructie van elec- 
trische filters mogelijk gemaakt, welke men met succes in de plaats stelde 
van de selectieve relais, en ten slotte paste men buisgelijkrichters toe om de 
afgesplitste wisselstromen om te zetten in gelijkstroom, nodig voor de 
telegraaftoestellen.
In October 1927 ging de Rijkstelegraaf over tot invoering van het aldus 
verbeterde stelsel, dat reeds eerder in Duitsland in gebruik was genomen 3. 
De door Siemens en Halske geleverde installaties waren voor zes kanalen 
ingericht en aangezien de gebezigde wisselstromen in frequentie en sterkte

induceerde een hinderlijk fluitend geluid in de telefoonverbindingen. 
Tevergeefs heeft de uitvinder getracht dit bezwaar te ondervangen \ 
Was Langdon-Davies met zijn vinding die van de telefoon vóór geweest, 
dan zou zijn stelsel de Rijkstelegraaf stellig goede diensten hebben bewezen. 
In dat geval zou echter de ontwikkeling van de interlocale telefonie waar
schijnlijk zijn geremd in het belang van de telegraafdienst, welke zich, 
eenmaal op het gebruik van de phonopore ingesteld, niet dan door aan
zienlijke uitbreiding van het lijnennet daarvan had kunnen vrijmaken.



(x) Vgl. hierna blz. 104; zie tevens Jaarverslag 1934, blz. 21.
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overeenkwamen met die van de telefonie, kon men voor de transmissie 
gebruik maken van telefoongeleidingen, zonder dat in de kabels en ver- 
sterkerstations bijzondere voorzieningen vereist waren. Zo kwam Am
sterdam in verbinding met Dortmund, waar doorverbinding op het Duitse 
telegraafnet plaats vond. Op dezelfde wijze kreeg Rotterdam de beschikking 
over zes telegraafkanalen naar Düsseldorf. Het systeem kenmerkte zich door 
universele toepassingsmogelijkheid, aangezien de verschillende in de dienst 
gebruikte telegraaftoestellen op de kanalen konden worden aangesloten. 
Veel voldoening heeft het stelsel nochtans niet geschonken. Daarvoor 
deden zich te veel bedrijfsstoringen voor, merendeels als gevolg van het 
feit, dat de wisselstromen, draaggolven genoemd, niet voldoende frequentie- 
constant waren, waardoor zij niet zelden uit het doorlaatgebied van de 
electrische filters liepen, in welk geval ontvangst van de signalen onmogelijk 
werd. Bovendien was de demping van de voor de overdracht gebezigde 
telefoonlijn in die tijd nog teveel aan schommelingen onderhevig, met als 
gevolg, dat de versterkers veelvuldig bijregeling vereisten. De ontwikkeling 
van de techniek was bij de invoering van het draaggolftelegraafsysteem 
nog niet voldoende gevorderd om een betrouwbaar bedrijf met het nieuwe 
stelsel mogelijk te maken. Het was dan ook een opluchting, toen in 1934 
de wisselstroomtelegrafie-installaties buiten werking werden gesteld, nadat 
meer betrouwbare gelijkstroomoverdragers op lusverbindingen hun taak 
hadden overgenomen h
Sindsdien vorderde de ontwikkeling van de wisselstroomtransmissie- 
techniek echter zo snel, dat de Rijkstelegraaf reeds in 1937 een nieuwe 
installatie van verbeterde constructie en grote bedrijfszekerheid te Amster
dam in dienst kon stellen op een verbinding met Dortmund. Het door de 
Standard Telephones & Cables te Londen geleverde achttienkanalen- 
systeem voldeed uitstekend en is, hoewel verouderd van samenstelling, 
thans nog in gebruik. De draaggolven liggen 120 hertz uit elkaar en de 
kanalen hebben een bandbreedte, welke toereikend is voor de transmissie
snelheid van de verreschrijver. Kort voor het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog kwam ook op de verbinding tussen Amsterdam en Londen 
een dergelijke installatie in bedrijf. Na de oorlog werden ten behoeve van 
andere internationale verbindingen gelijksoortige installaties van Siemens 
en Halske in dienst gesteld. Middelerwijl was men in het laboratorium voor 
telegrafie en telefonie begonnen aan de ontwikkeling van een draaggolf- 
systeem, dat de radio-afdeling van het telegraafkantoor Amsterdam in staat 
moest stellen om meerdere telegrafiezenders te Kootwijk tegelijkertijd over 
een enkele lijn op afstand te bedienen, waarbij rekening was te houden met 
de maximum seinsnelheid van de automatische morsezenders, welke ruim
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(x) Zie hierna blz. 371.
(2) Vgl. hierna blz. 113 vlg.
(3) Vgl. hierna blz. 102.

150 woorden per minuut bedroeg. Aangezien de transmissiesnelheid drie
maal zo groot was als van de verreschrijver moest men de kanalen evenveel 
breder maken, waartoe de draaggolffrequenties 360 hertz uit elkaar moesten 
liggen, zodat de toenmalige telefoonlijn met haar frequentiedoorlaat van 
ca. 2700 hertz slechts zes kanalen kon bevatten. De installatie kwam in 1938 
gereed en werd met goed resultaat in dienst gesteld. Toen na de oorlog 
de frequentieband van de telefoonlijnen op aanbeveling van het ccif 1 
allerwegen tot 3400 hertz werd verbreed, ging men er toe over het aantal 
kanalen met twee te vermeerderen. Zo ontstond uit het prototype van 1939 
een 8-kanalensysteem - aangeduid met mt 8 - waarbij de frequentieafstand 
tussen de draaggolven op 3 60 hertz gehandhaafd bleef.
Inmiddels was een plan tot automatisering van het telegraaf bedrijf gereed 
gekomen, tot uitvoering waarvan op korte termijn een groot aantal ver
bindingen ter beschikking moest komen 2. Hierin kon slechts worden voor
zien door toepassing van draaggolftelegrafie op grote schaal, weshalve men 
de vervaardiging ter hand nam van een groot aantal mt 8 installaties, 
welke, in de verschillende districtscentra opgesteld, de vorming van inter- 
locale hoofdverkeersaders mogelijk maakten. De verbinding van deze 
knooppunten met de daaromheen gegroepeerde telegraafkantoren kwam 
hoofdzakelijk tot stand door middel van locale gelijkstroomcircuits over 
phantomen 3. Aan het einde van 1952 had men in de districtscentra reeds 
bijna honderd mt 8 installaties in bedrijf. In de tussentijd had het inter
nationale telexverkeer zich zo snel ontwikkeld, dat uitbreiding van het 
aantal buitenlandse telegraafverbindingen dringend nodig werd, terwijl 
ook de binnenlandse telexdienst voorzieningen vergde in verband met het 
voornemen om ook deze dienst te automatiseren. De omstandigheid, dat 
bij het automatische bedrijf vaak verschillende lijnen achter elkaar ge
schakeld moeten worden, stelde aan de transmissiequaliteit van de ver
bindingen zeer hoge eisen en aangezien de bestaande 18-kanalensystemen 
daaraan niet konden voldoen, besloot men in het PTT-laboratorium een 
geheel nieuw 24-kanalensysteem te ontwikkelen. Daarbij werd voorop
gesteld, dat vervorming tot het uiterste was te beperken en dat men boven
dien een grote ongevoeligheid voor niveauvariaties van de telefoon
verbinding, voor spanningsschommelingen in de stroomvoorziening en 
voor verandering van de eigenschappen der gebezigde electronenbuizen 
moest verkrijgen. Aan deze eisen heeft men weten te voldoen. Het prototype 
van een dergelijke installatie, welke bovendien economisch verantwoord 
was, kwam in 1952 gereed. Met de productie wordt in 1953 begonnen.
Zoals reeds vermeld biedt het meervoudige wisselstroomtelegrafiesysteem
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de mogelijkheid om over een enkele telefoonlijn een groot aantal telegraaf
verbindingen tot stand te brengen. Aangezien daarvoor echter de gehele 
beschikbare frcquentieband in beslag wordt genomen, laat een aldus benutte 
lijn niet toe, dat daarover gelijktijdig wordt getelefoneerd. Bij de telefoon
dienst heeft zich evenzeer de behoefte aan uitbreiding van verbindingen 
steeds weer doen gevoelen. Ook daar is men overgegaan tot toepassing van 
draaggolfsystemen, door middel waarvan meerdere gesprekken tegelijker
tijd over dezelfde lijn kunnen worden gevoerd. Een voorbeeld hiervan is 
het 48-kanalenstelsel, dat reeds op ruime schaal in gebruik is. Wanneer men 
bedenkt, dat een enkel van de aldus gevormde 48 telefoonkanalen de 
mogelijkheid biedt voor het onderbrengen van 24 verschillende telegraaf
verbindingen, dan springt het grote voordeel van het draaggolfsysteem wel 
duidelijk in het oog.

Gelijktijdig gebruik van lijnen voor telegrafie en telefonie
Reeds in October 1883 beschikte de Rijkstelegraaf over een experimentele 
inrichting, welke het mogelijk maakte om tussen Amsterdam en Haarlem 
te telefoneren over lijnen, die terzelfder tijd voor telegrammenwisseling 
werden gebruikt. Het gold hier een vinding van de Belgische professor 
Van Rysselberghe die, zoals Langdon-Davies naderhand ook bij zijn 
Phonopore deed, gebruik maakte van het verschil in eigenschappen tussen 
gelijkstroom en wisselstroom. Hij blokkeerde de gelijkstroomweg van de 
telegraafimpulsen voor de wisselstromen van de telefoon door smoor- 
spoelen en omgekeerd versperde hij de wisselstroomweg van de telefoon- 
stromen voor de gelijkstroomimpulsen van de telegraaf door condensa
toren x.
De proefnemingen bij de Rijkstelegraaf hadden tot doel de mogelijkheid te 
onderzoeken of van de bestaande telegraaflijnen tevens gebruik zou kunnen 
worden gemaakt om de locale telefoonnetten, welke sedert 1881 door par
ticuliere ondernemingen waren opgericht, met elkaar in verbinding te 
brengen. In het bevestigende geval zou men een apart interlocaal telefoon
net kunnen uitsparen. Het experiment verliep zo gunstig, dat men in België, 
aangemoedigd door de in Nederland bereikte resultaten, weldra tot ruime 
toepassing van het stelsel overging. In Nederland bleef ingebruikstelling 
voor het publieke telefoonverkeer echter achterwege, omdat, zoals later 
bleek, de regering principiële bezwaren had tegen wijziging van de telegraaf- 
wet van 1852 ten einde deze mede op de telefoon toepasselijk te maken. 
Had deze zwarigheid niet bestaan, dan zou het stelsel van Van Ryssel
berghe stellig op ruime schaal ook hier zijn ingevoerd, zoals trouwens in de

(*) Voor meer technische bijzonderheden zie Aug. Collette. Het anti-inductie-stelsel van Van 
Rysselberghe en %ijne toepassing op gelijktijdig telegrapheeren en telephoneeren langs den^elfden draad in 
Maandblad, 1883, blz. 85-87; vgl. het schema C achterin.
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(*) De toepassing van bet stelsel Van Rysselberghe in Maandblad, 1887, blz. 68-69.
(*) Vgl. het schema D achterin.
(3) Zie PLT (R. Plasschaert), Rendement van Telefoondraden in Orgaan der Vereeniging van Oplichters 
der Telegrafie, 1914, blz. 20-21.
(4) ARTH, geair. 23 Sept. 1919, no. 2113 5.

meeste landen van Europa en ook daarbuiten het geval is geweestAchter
af beschouwd heeft deze onverwachte wending de Rijkstelegraaf voor veel 
teleurstelling behoed, want hoezeer men ook met het resultaat van de 
proefnemingen was ingenomen, bij de toepassing in de volle practijk bleek 
al spoedig, dat de, aanvankelijk gering geschatte, door de seinstromen 
veroorzaakte nevengeluiden de telefooncommunicatie zozeer hinderden, 
dat het stelsel van Van Rysselberghe overal weer werd verlaten.
Hoe dan ook, in Nederland kwam van de aanvang af naast de telegraaf een 
geheel afzonderlijk interlocaal telefoonnet tot ontwikkeling, oorspronkelijk 
door particulier initiatief doch onder voortdurend toenemende bemoeienis 
van het rijk. Na de overneming door de staat in 1897 volgde een versnelde 
uitbreiding van het interlocale telefoonnet, dat weldra zulk een omvang 
verkreeg, dat het denkbeeld van gemeenschappelijk gebruik van de lijnen 
opnieuw post vatte. Thans zou het echter de telegraaf zijn, die het mede
gebruik van telefoonlijnen kreeg. De technische middelen om het gerezen 
plan zonder nadeel voor de telefonische gemeenschap tot uitvoering te 
kunnen brengen, waren inmiddels aanzienlijk verbeterd, want het stelsel 
van Van Rysselberghe had plaats gemaakt voor het deugdelijker systeem 
van Cailho. Hierbij bleef de normale tweedraads telefoonverbinding on
gewijzigd intact. De enig nodige verandering bestond in het aanbrengen 
van een middenaftakking op de lijnwikkeling van de translatoren, op welk 
midden de verbinding met het telegraaftoestel werd aangesloten. Door de 
aldus ten opzichte van het telefoontoestel en de lijn verkregen symmetrische 
schakeling van de telegraaf voorkwam men, dat de seinstromen het telefoon
gesprek stoorden 2.
Het is niet meer na te gaan, wanneer in Nederland de eerste Cailho-verbinding 
tot stand is gebracht; vast staat echter, dat het stelsel in 1914 reeds werd toe
gepast bij het internationale telefoonverkeer met Duitsland3. Om het 
rendement van de lange, kostbare luchtlijnen te verhogen, maakte men toen 
gebruik van Cailho-verbindingen, over welke, onafhankelijk van de tele
foon, de gesprekken telegrafisch werden voorbereid. De telefonisten, die 
blijkbaar het sounderen machtig waren, bedienden zich daarbij van een 
morseseingever en een ontvangtoestel, dat de signalen in een zoemtoon 
weergaf. Het stelsel werd daarna ook toegepast ten bate van de telegraaf, aan
vankelijk alleen op sommige binnenlandse telefoonverbindingen. In 1919 
breidde het gebruik zich uit tot een zestal verbindingen met Duitsland4. 
Intussen was in de practijk gebleken, dat een J
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(r) Vgl. het schema E achterin.
(2) Vgl. het schema F achterin. Voor technische bijzonderheden zie Leidraad voor het htsverkeer, 
(uitgave Hoofdbestuur PTT, ’s-Hage 1932).
(3) Dieselhorst-Martin- en dubbelsterkabels.
(*) Sterkabels.

hankelijk was van de toestand, waarin de lijn verkeerde. Werd de symmetrie 
van de twee samenstellende draden ten opzichte van de aarde verstoord, dan 
veroorzaakten de doorlekkende telegraafstromen hinder aan de telefonische 
gemeenschap. In dergelijke gevallen, welke zich vooral op lange lijnen en 
bij vochtig weer dikwijls voordeden, was men genoodzaakt met de telegraaf 
over een andere verbinding te werken, totdat het gebrek zich vanzelf had 
hersteld.
Toen in 1920 de eerste ondergrondse telefoonkabels waren gelegd en ge
bleken was, dat de daarin tegen weer en wind beschermde lijnen een veel 
grotere electrische stabiliteit bezaten, kreeg men een gunstige gelegenheid 
tot het vormen van zeer betrouwbare Cailho-verbindingen. De aard- 
verbinding van de telegraaftoestellen bleek echter de symmetrie van de 
kabeladers ongunstig te beïnvloeden. Hierin werd voorzien door voor de 
terugweg van de telegraafstromen een andere dubbelader van de kabel te 
bezigen. Zo ontstonden de zgn. vierdraadslussen of phantomen^ waarbij over 
twee dubbeladers op de normale wijze getelefoneerd en tegelijkertijd een 
telegraafverbinding onderhouden kon worden h
De mogelijkheden tot het vormen van kunstmatige verbindingen waren 
hiermee echter nog niet uitgeput. Zo konden uit vier dubbeladers behalve 
de vier normale telefoonverbindingen nog twee vierdraadslussen worden 
gevormd, welke op hun beurt de opbouw van een achtdraadslus of super- 
phantoom veroorloofden 2. Bij sommige kabelsoorten 3 waren de phantoom- 
circuits bruikbaar voor telefooncommunicatie, in welk geval de telegraaf 
kon beschikken over de superphantomen; bij andere kabelconstructies 4 
daarentegen was de qualiteit van de phantomen niet voldoende voor tele
fonie en kon de telegraaf daarvan gebruik maken. De successen, welke men 
in het begin over betrekkelijk korte afstanden met de lusverbindingen 
bereikte, deden besluiten het stelsel op ruimere schaal toe te passen, zodat 
weldra elke uitbreiding van het interlocale telefoonkabelnet zoveel mogelijk 
mede werd benut voor de telegrafie. Naarmate echter mèt de afstand de 
kabelweerstand toenam, moest men de seinspanning vergroten en dit had 
weer tot gevolg, dat de signalen door inductie de telefoonverbindingen 
binnen drongen, waar zij door het veroorzaken van geklik de gesprek- 
qualiteit benadeelden. Dit bezwaar deed zich nog sterker gevoelen, toen 
men omstreeks 1926 begon met het aanbrengen van versterkers in de inter
locale telefooncircuits met het doel, de door de kabeldemping veroorzaakte 
verzwakking van de spreekstromen op te heffen. Aangezien nu ook de
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storende nevengeluiden werden versterkt, was verlaging van de seinspan- 
ning de enige uitweg. Hiervoor was een ingrijpende maatregel nodig, 
welke bestond in de vervanging van de gebezigde relais door een type van 
grotere gevoeligheid, dat reeds op zwakkere impulsen betrouwbaar rea
geerde. Tevens bracht men, zoals Van Rysselberghe reeds in 1882 in prin
cipe had gedaan, snioorketens aan met het doel het steile front van de tele- 
graafimpulsen een meer geleidelijk verloop te geven x. Aangezien deze 
voorzieningen niet aanstonds tot een volledig succes leidden, trachtte men 
ook langs een andere weg het beoogde doel te bereiken en wel door uiterst 
zwakke signalen uit te zenden en deze aan het einde van de lijn door middel 
van een versterker op het vereiste niveau te brengen 2. Deze poging bleef 
echter vruchteloos, daar de versterkingsgraad teveel beïnvloed werd door 
spanningsschommelingen van het electriciteitsnet 3.
Ten slotte besloot men nog tot een proef met het zgn. VJnterlagerungssystem 
van Siemens en Halske, dat in Duitsland opgang had gemaakt. Hierbij kon 
over elke dubbelader van een kabel tegelijkertijd getelefoneerd en ge
telegrafeerd worden, zonder dat deze kanalen elkaar hinderden. Door toe
passing van electrische filters splitste men de spreekstromen en de gelijk- 
stroomtelegraafimpulsen volledig van elkaar af4. Met de door de fabrikant 
ter beschikking gestelde installaties werd in 1928 een proef genomen tussen 
Amsterdam en ’s-Gravenhage 5, doch al dadelijk deden zich moeilijkheden 
voor, aangezien de in de lijn geschakelde telefoonversterkers de gelijk- 
stroomsignalen niet doorlieten. Bovendien bleken voorzieningen nodig om 
te voorkomen, dat de in zeer lage frequentie uitgezonden weksignalen van 
de telefoon in het telegraafcircuit doordrongen en daar verminkingen in de 
ontvangst veroorzaakten. Nadat de nodige verbeteringen waren aangebracht 
nam de Rijkstelegraaf de installaties in 1929 over 6. Veel profijt heeft men er 
echter niet van gehad: de onvoldoende bedrijfszekerheid en het veel zorg 
vereisende onderhoud deden reeds na enkele jaren besluiten het stelsel te 
verlaten.
Inmiddels was het Laboratorium voor telegrafie en telefonie er in 1931 in 
geslaagd de telegraaflusverbindingen op afdoende wijze te verbeteren. Door

(1) APTT, schrijven van de directeur-generaal aan de telegraafdirectcur van Amsterdam dd. 
5 Scpt. 1929, dossier 230.5, met desbetreffend advies van de Technische Dienst.
(2) Zie Jaarverslag 1928, blz. 73; tevens APTT, schrijven van de directeur-generaal aan de tele- 
graafdirccteuren van ’s-Hage en Arnhem dd. 7 Sept. 1928, no. 18798.
(3) Zie Jaarverslag 1930, blz. 79.
(4) Het principe kwam overeen met dat van Van Rysselberghe. De filters hadden echter een 
beter scheidingsvermogen dan de voormalige smoorketens. Voor technische bijzonderheden zie 
Unterlagerungstelegraphie, Beschreibung 516E1, (uitgave Reichspostzentralamt 19312) en K.» 
Unterlagerungstelcgrafie in Tijdscbr. PT, 1927, blz. 15-18.
(6) Zie Jaarverslag 1928, blz. 73; tevens APTT, schrijven van de directeur-generaal aan de telc- 
graafdirecteuren van Amsterdam en ’s-Hage dd. 5 April 1928, no. 3441 S, Afd. TD.
(•) Jaarverslag 1929, blz. 80.
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aan de beide einden van de interlocale geleidingen geheel symmetrische en 
van filters voorziene overdraaginrichtingen - zgn. interlocale overdragers - 
aan te brengen en aldus de locale bovengrondse lijnen, op welke de tele
graafkantoren waren aangesloten, tevens gescheiden te houden van de 
kabel, had men het overspreken van de telegraaf op de telefoon volledig 
weten te voorkomen. Dit succes opende de weg tot toepassing van het 
stelsel op grote schaal, waarvan dan ook gretig gebruik werd gemaakt, 
totdat de vervolmaking van de draaggolftelegrafie laatstgenoemd stelsel 
opnieuw op de voorgrond plaatste en zijn voordelen onomstotelijk aan
toonde. Sindsdien hebben de telegraaflusverbindingen geleidelijk het veld 
moeten ruimen op de drukke interlocale routes; thans worden zij in hoofd
zaak toegepast op de lijnen, welke de telegraafkantoren met de districts- 
centra verbinden. Intussen heeft, na de tweede wereldoorlog, het besluit 
tot automatisering van het openbare telegraaf- en van het telexverkeer 
geleid tot de ontwikkeling van een nieuw type locale overdrager, waarbij 
in tegenstelling tot vroeger zeer gevoelige polaire relais worden toege
past. De schakeling is zodanig, dat thans de grootste binnen een district 
voorkomende afstanden - 60 a 70 km — practisch zonder vervorming 
van de signalen kunnen worden overbrugd, terwijl tevens een grote 
ongevoeligheid is verkregen voor eventueel voorkomende inductiever- 
schijnselen.
Van bijzonder belang voor een betrouwbare verkeersafwikkeling zijn ook 
de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar het gedrag van de con
tacten van de polaire relais geweest, dat in 1950 is afgesloten. Daarbij zijn 
voor alle voorkomende schakelingen middelen gevonden om de levensduur 
te verlengen van de contacten, welke bij de overseining van elk telegram 
enige honderden malen worden gesloten en geopend. Waar tot voor kort 
het relais na enkele millioenen schakelhandelingen door het inbranden van 
de contacten haperingen ging vertonen en revisie behoefde, is men door de 
aangebrachte voorzieningen thans zover gevorderd, dat de levensduur van 
de contacten ongeveer honderdvoudig is verlengd. Het aantal storingen op 
de telegraafverbindingen en de daaruit voortspruitende onderhouds
werkzaamheden zijn daardoor aanzienlijk verminderd.
Toen in 1931 op grond van de ervaringen met de verschillende systemen, 
welke het gelijktijdig gebruik van lijnen voor telegraaf- en telefoondoel- 
einden beoogden, gebleken was, dat de keuze moest worden bepaald op de 
lusverbindingen, werd onder de naam supra-acoustische telegrafie wederom 
een nieuw stelsel bekend. Het verschil met de Unterlagerungs- of infra- 
acoustische methode lag hierin, dat de telegraafsignalen werden uitgezonden 
in wisselstroom van een frequentie, die in het spectrum boven het telefoon
kanaal lag, met als gevolg, dat de reeds eerder vermelde bezwaren van dat 
stelsel volledig werden ondervangen. Bij de Rijkstelegraaf ging men aan-
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Totaal geseind . . 
Ter bestelling ont
vangen telegrammen 
Ontvangen passe- 
telegrammen . . .

Rotter
dam

Amster
dam

’s-Gravenhage tezamen in 
4696 in feite overbodige

Rotter
dam

januari 1853

Amster
dam

’s-Graven
hage

Aan het loket aange
nomen telegrammen . 
Doorgeseinde passe- 
telegrammen ....

DECEMBER 1852

’s-Graven
hage

stonds tot proefnemingen met dit systeem over x. Op de invoering in 1933 
tussen Rotterdam en Londen volgde in 1937 de indienststelling van een 
tweede supra-acoutische verbinding tussen de genoemde steden 2. Het 
stelsel was echter geen lang bestaan beschoren, want reeds in 1939 werd het 
vervangen door een draaggolfsysteem, dat weliswaar een telefoonverbinding 
volledig voor zich opeiste, maar 18 telegraaf kanalen daarvoor in de plaats 
stelde 3.

Totaal ontvangen . 
Totaal geseind en 
ontvangen . . . .

(*) Jaarverslag 1931, blz. 86.
(2) Jaarverslag 1933, blz. 22 en
(3) Jaarverslag 1939, blz. 26.
(4) Overgenomen uit C. W. L. Schell, De eerste verkeersproblemen van de Rijkstelegraaf in Jaarverslag 
19jo van de Stichting het Nederlandse Postmuseum, (’s-Hage, z.j. = 1951), blz. 25.

Zo werden dus op de kantoren Rotterdam en 
December 1852 en Januari 1853 resp. 2986 en

Het primitieve begin
De verkeersproblemen, voor welke men zich bij de opening van de dienst 
gesteld zag en die slechts door het sluiten van twee van de vijf telegraaf
kantoren tot oplossing konden worden gebracht, waren niet alleen het 
gevolg van de geringe verkeerscapaciteit van de toenmalige lijnverbinding. 
Ook door het opnemen en doorseinen van berichten op tussenliggende 
kantoren ging veel tijd verloren. Het volgende overzicht van de verkeers
afwikkeling in de eerste twee maanden toont dit op duidelijke wijze aan 4.
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bedrijfsstoring

handelingen verricht door het opnemen en doorseinen van even zovele 
passe-telegrammen, welke bovendien eerder hun bestemming zouden heb
ben bereikt bij een rechtstreeks verkeer tussen de kantoren onderling. Op 
deze wijze gingen bij een gemiddelde overbrengingstijd van 15 minuten 
voor elk telegram, waaraan twee telegrafisten - een seiner en een opnemer - 
werkten, het collationneren inbegrepen, dagelijks resp. 25 en 39 man-uren 
verloren.
De eerste maatregel om het vertragende 
verminderen werd omstreeks het begin

werk op de overnecmkantoren te 
van Februari 1853 getroffen: hij 

bestond in het doorverbinden van de lijn op het telegraafkantoor ’s-Graven- 
hage, waardoor Amsterdam en Rotterdam rechtstreeks met elkaar in ge
meenschap kwamen. Elk half uur moest ’s-Gravenhage echter weer in de 
lijn komen om zo nodig het eigen verkeer af te werken. Daar zat heel wat 
aan vast. Immers moest de Haagse telegrafist nu in de zgn. dradenkast, 
waarop de fijnen en toestellen met elkaar werden verbonden, draden los
maken, omleggen en weer vastschroeven. Deze manipulaties vereisten 
grote nauwkeurigheid en ervaring, omdat elke fout een 
veroorzaakte.
Toen de directe communicatie tussen Amsterdam en Rotterdam met uit
sluiting van ’s-Gravenhage in de practijk bleek te voldoen, kwam men 
vanzelf op het denkbeeld om Amsterdam rechtstreeks met Brussel in gemeen
schap te brengen, waartoe op gelijke wijze de lijnen te Rotterdam moesten 
worden doorverbonden. Aangezien echter de zoveel langer geworden lijn 
een sterkere seinbatterij te Amsterdam vorderde, moest de telegrafist aldaar 
tegelijkertijd een extra batterij inschakelen, hetgeen weer gemanipuleer met 
draadverbindingen nodig maakte. Het is daarom niet te verwonderen, dat 
deze proefneming aanvankelijk geen betrouwbare resultaten opleverde. 
Meer succes werd verkregen, toen men gebruik ging maken van de moge
lijkheid om op het ‘kantoor van voorbijgang’ het morsetoestel zo te scha
kelen, dat de hefboom van de kraspen bij zijn op- en neergaande beweging 
tevens een contact sloot, daarbij automatisch en tegelijkertijd de tekens 
verder seinende met behulp van de eigen batterij. Men noemt deze be
werking, waardoor de hierboven geschetste bezwaren van het verlenen van 
doorverbinding worden ondervangen, in technische taal kortweg over
dragen. Reeds op 19 Maart 1853 kwam aldus een goed functionnerende 
directe gemeenschap tussen Rotterdam en Berlijn tot stand, waarbij de 
seintekens te Amsterdam werden overgedragen. De directe communicatie 
tussen Amsterdam en Brussel met Rotterdam als overdraagkantoor was 
toen uiteraard geen probleem meer.
Aan het omslachtige gemanipuleer aan de dradenkast kwam in Augustus 
1853 te Rotterdam een einde door de ingebruikneming van een door 
Wenckebach ontworpen en in de Herstellingswerkplaats vervaardigde ‘grote
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wisselarm’ - een schakelinrichting, werkende met contactstoppen - waarop 
de doorverbindingen in een handomdraai konden worden tot stand ge
bracht. Een jaar later kreeg ook Amsterdam zulk een grote commutator, 
welke het mogelijk maakte om de over de Engelse kabel te ’s-Gravenhage 
ontvangen en voor Duitsland bestemde telegrammen in directe verbinding 
door te seinen. In 1856 gelukte het op dezelfde wijze Londen rechtstreeks 
met Kopenhagen in gemeenschap te brengen.
De toenmalige kennis van de schakeltechniek, hoe nuttig ook toegepast op 
lange buitenlandse verbindingen, had echter geruime tijd practisch geen 
invloed op de samenstelling van het binnenlandse telegraafnet. De gestadig 
in aantal toenemende kantoren werden opgenomen in een systeem van 
lijnen, waarbij de grote centra onderling rechtstreekse gemeenschap hadden, 
terwijl de kleinere kantoren op hun beurt waren aangesloten op de daarvoor 
in aanmerking komende knooppunten. Aangezien rechtstreekse verbin
dingen in het laatste geval weinig rendabel zouden zijn in verband met het 
geringe verkeer op de kleine plaatsen, ging men er toe over om meerdere 
in dezelfde route liggende kantoren in één lijn te schakelen. De practijk 
leerde echter al spoedig de bezwaren van deze zgn. omnibuslijnen kennen. 
Om te beginnen konden de kantoren slechts bij toerbeurt seinen, als gevolg 
waarvan bij toenemend verkeer al spoedig opstoppingen ontstonden. 
Daarenboven moesten de telegrammen, welke voor verder gelegen plaatsen 
bestemd waren, vaak meerdere malen op tussenliggende knooppunt- 
kantoren worden opgenomen en verder geseind, hetgeen behalve ver
traging in de verzending bovendien arbeidsverspilling veroorzaakte. Het 
eerstgenoemde bezwaar kon slechts worden ondervangen door de kan
toren, welke door de toeneming van hun verkeer daarvoor in aanmerking 
kwamen, uit de omnibuslijnen te lichten en in directe verbinding met het 
knooppunt te brengen. Zo groeide dus geleidelijk het aantal rechtstreekse 
lijnen, terwijl anderzijds door het openen van steeds meer nieuwe kantoren 
de omnibusverbindingen eveneens in aantal toenamen. Aan het bezwaar van 
het overnemen op de tussenliggende knooppuntkantoren kwam men 
tegemoet door het verkeer zoveel mogelijk op Amsterdam te concentreren. 
Sinds 1865 werden hiertoe steeds meer kantoren, hetzij rechtstreeks, hetzij 
in omnibusschakeling, met het grote centrum verbonden.

Het morsedoorverbindingsstelsel
Men had nog steeds geen betere oplossing gevonden, toen bij een bezoek 
aan het telegraafkantoor te Brussel in 1901 een schakelsysteem werd aan
getroffen, waarmee iedere binnenkomende lijn naar keuze kon worden 
doorverbonden met elk van de andere draden. Aangezien alle met Brussel 
verbonden telegraafkantoren aldus met elkaar in directe gemeenschap te 
brengen waren, verviel het opnemen en verder seinen op het knooppunt.
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De centrale schakelinrichting stond bovendien in verbinding met de tele
graaftoestellen in de seinzaal. Van de mogelijkheid om elk van de toestellen 
op een willekeurige lijn te schakelen maakte men gebruik om de voor 
Brussel bestemde berichten te verdelen over de beschikbare telegrafisten. 
Dit systeem, waarbij het toestelpersoneel voortdurend aan het werk kon 
worden gehouden, bood een belangrijk voordeel boven de oude methode 
van vaste verbindingen, waarbij de telegrafisten aan draden met weinig 
verkeer dikwijls lange tijd werkeloos zaten.
Het was duidelijk, dat invoering van het nieuwe stelsel ook in Nederland 
aanzienlijke besparing zowel op personeel als op toestellen kon opleveren. 
Het over de bevindingen bij de directeur-generaal uitgebrachte rapport 
leidde dan ook tot het uitzenden van een commissie naar Brussel met op
dracht, zowel uit technisch als uit administratief oogpunt, zo volledig 
mogelijk kennis te nemen van het in België toegepaste stelsel van telegram
wisseling tussen de kantoren onderling h De commissie, die alle lof had 
over de in Brussel verkregen resultaten, maande echter tot voorzichtigheid 
ten aanzien van invoering bij de Rijkstelegraaf, daar de omstandigheden in 
Nederland op enige punten sterk afweken van die in België 2. In de eerste 
plaats was daar het grote verkeerscentrum centraal gelegen, zodat men met 
betrekkelijk korte verbindingen kon werken. Hier daarentegen waren door 
de excentrische ligging van de grote handelssteden veel langere lijnen 
nodig, welke uiteraard meer kans boden op storingen. Voorts had men in 
Brussel vrijwel zonder uitzondering een directe verbinding met elk der 
omliggende kantoren, terwijl in Amsterdam 35 van de 52 lijnen omnibus
verbindingen waren, waarin meerdere kantoren waren geschakeld. Zolang 
deze onderling met elkaar werkten, zou de lijn geblokkeerd zijn voor een 
doorverbinding. Ten slotte had men rekening te houden met het feit, dat 
hier, anders dan in België, op de kleinere kantoren de telegraaf werd be
diend door personeel, dat tevens met de uitoefening van de postdienst was 
belast, zodat men niet steeds op een dadelijke beantwoording van een op
roep kon rekenen. Onnodig te zeggen, dat ook deze factor de vlotte werking 
van het doorverbindingsstelsel zou kunnen belemmeren.
De geopperde bedenkingen wogen echter niet op tegen de voordelen en 
men besloot tot een proefneming op het kantoor te Amsterdam. De Her- 
stellingswerkplaats kreeg opdracht tot vervaardiging van de daarvoor be
nodigde centraaltelegraafcommutator. Op 1 Augustus 1902 nam het proef
bedrijf een aanvang. De practijk wees uit, dat, zoals de commissie had voor
zien, de omnibuslijnen vaak oorzaak waren van stagnaties. Het was daarom 
zaak de tussenkantoren zo spoedig mogelijk in directe verbinding met de 
commutator te brengen. Verder bleek, dat een doorverbinding vaak niet
(:) ARTH, beschikking directeur-generaal van 2 Oct. 1901, no. 13650.
(*) ARTH, advies van 19 Oct. 1901.
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tot stand kon komen, omdat het opgeroepen kantoor, bezig met andere 
werkzaamheden welke geen uitstel duldden, zich óf in het geheel niet 
meldde óf wachten gaf met opgave van reden. Dit euvel, inhaerent aan de 
vereniging van de post- en de telegraafdienst op de meeste kleine kantoren, 
verminderde - zij het ook ten dele - toen er krasse maatregelen tegen 
genomen werden. Langzaam en onnauwkeurig werk van onvoldoende 
bedreven telegrafisten was evenmin bevorderlijk voor een vlotte gang van 
zaken bij het doorverbindingsstelsel. Een goede training en algehele in
voering van de sounderdienst, waardoor de ontvangende toestelambtenaar 
gedwongen werd het tempo van de seiner bij te houden, kon daarin ver
betering brengen.
Op het centrale doorverbindingspunt waren eveneens moeilijkheden te 
overwinnen. Zij sproten in hoofdzaak voort uit gebrek aan behendigheid 
en routine van het personeel, waarin alleen door dagelijkse practijk 
betering kon komen. De bezetting bestond er uit degene, die de 
tator bediende en de gehele verkeersregeling in handen had, en 
grafisten, die voor de afwikkeling van de correspondentie van en voor 
Amsterdam aan hem waren toegevoegd. Bovendien was een aantal ambte
naren belast met de bewaking van de sounderoverdragers, welke nodig 
waren om te voorkomen, dat de seinstroom te veel zou verzwakken, 
wanneer ten gevolge van een doorverbinding de lijn aanzienlijk werd 
verlengd. Het afregelen van deze toestellen vereiste behendigheid en voort
durende zorg, terwijl de bewaking onafgebroken diende plaats te hebben 
om de doorverbinding te kunnen verbreken, zodra de telegramwisseling 
werd beëindigd. Een gedegen kennis van het sounderen was daarvoor een 
eerste vereiste.
Terwijl men aan het werk toog om de bezwaren, welke zich in de practijk 
voordeden, zo goed mogelijk te verhelpen, werd intussen de uitbreiding 
van het doorverbindingsstelsel voorbereid. In 1903 vond invoering plaats 
te Rotterdam, ’s-Gravenhage en Leeuwarden volgden het jaar daarop en in 
1905 kwamen de verkeersknooppunten Groningen, Zwolle, ’s-Hertogen- 
bosch en Arnhem aan de beurt; de centraalkantoren werden daarbij zoveel 
mogelijk door dradenbundels met elkaar in verbinding gebracht. Hiermee 
was het werkplan voltooid, zodat nu alle Nederlandse telegraafkantoren via 
een of meer doorverbindingen rechtstreeks met elkaar in gemeenschap konden 
komen. In hetzelfde jaar kwam de uitvoering gereed van een project, dat 
door de aanleg van enige rechtstreekse verbindingen beoogde het aantal 
omnibuslijnen te verminderen. Daarnaast was getracht om door ver
strekking van soundertoestellen aan alle kantoren het opnemen op het 
gehoor algemeen ingang te doen vinden.
De moeilijkheden, voor welke men zich bij het totstandbrengen van één 
enkele doorverbinding reeds vaak gesteld zag door het veelvuldig bezet
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zijn van de omnibuslijnen - waarin soms wel vier en meer kantoren om 
beurten met elkaar werkten - stapelden zich op, wanneer via twee of meer 
commutatorkantoren een verbinding moest worden opgebouwd. Daarbij 
ontstonden vaak zodanige vertragingen, dat men verdere pogingen moest 
opgeven, in welk geval de telegrammen als vanouds weer moesten worden 
opgenomen en doorgeseind op de tussenliggende verkeersknooppunten. 
Al het werk was dan vergeefs geweest, afgezien nog van de belemmeringen, 
welke de verkeersafwikkeling ondervond van het nutteloos gebruik van de 
lijnen. Slechts de afschaffing van de omnibuslijnen kon hier uitkomst 
bieden 1. Dit vereiste evenwel de aanleg van talrijke rechtstreekse verbin
dingen, welke zwaar zou drukken op de exploitatie, die reeds gedurende 
vele jaren onder een deficit leed. Het uitblijven van doeltreffende voor
zieningen leidde in 1908 tot de drastische maatregel, dat op de drukste 
centra Amsterdam en Rotterdam het doorverbindingsstelsel werd op
geheven, met behoud nochtans van de commutator, welke voor de con- 
centratiedienst - de verdeling van de arbeid onder de telegrafisten in de 
seinzaal - haar nut bleef behouden. Hierdoor viel men dus in het westen 
van het land terug op het oude stelsel van verkeersafwikkeling, dat slechts 
kort tevoren om zijn mindere doelmatigheid was prijsgegeven. Op de 
overige, minder drukke commutatorkantoren bleef het stelsel gehandhaafd 
met dien verstande, dat slechts enkelvoudige doorverbindingen mochten 
worden tot stand gebracht.
De afbraak ging voort, toen in 1914 te ’s-Gravenhage en het jaar daarop ook 
te Groningen en ’s-Hertogenbosch het doorverbindingsstelsel werd op
geheven. Hierdoor bleef slechts een betrekkelijk gering aantal kantoren 
over, dat, aangesloten op de in functie gebleven centraalkantoren Leeu
warden, Zwolle en Arnhem, doorverbinding kon krijgen met de andere 
knooppunten. Nog verder schrompelde het stelsel ineen door een in 1922 ge
troffen maatregel, waarbij het rechtstreekse verkeer van de kleine groep over
blijvers met Amsterdam, Rotterdam en ’s-Gravenhage werd stopgezet.
In het tekort aan lijnen, dat door het sprongsgewijze toenemen van het 
verkeer na het einde van de eerste wereldoorlog nijpend was geworden, 
kwam intussen verbetering door toepassing van een bijzondere schakeling, 
waardoor het mogelijk werd de interlocale telefoonlijnen tevens voor de 
telegraaf te benutten. Het betrof hier het stelsel van Cailho, waarmee reeds 
eerder proeven waren genomen en waarvan de toepassing thans vruchten 
ging opleveren 2. Zonder noemenswaardige kosten kwamen op die wijze 
tal van telegraafverbindingen ter beschikking, hetgeen in 1923 de weder
invoering van het doorverbindingsstelsel te ’s-Hertogenbosch veroorloofde.

C) APTT, rapport van de telegraafdirecteur van Amsterdam aan de directeur-generaal dd. 5 Jan. 
1907 over de werking van de commutatordienst met verkeersstatistiek over 1906.
(2) Vgl. hiervoor blz. 101.
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(l) Vgl. hiervoor blz. 102.

De ervaring met verschillende systemen van telegraafrelais, opgedaan bij de 
proefnemingen met het stelsel van Cailho, leidde er tevens toe de ouder
wetse sounderoverdragers, welke nog bij de doorverbindingsdienst in 
gebruik waren, te vervangen door modern materiaal, dat veel minder af
hankelijk was van stroomsterkteveranderingen. Hierdoor kwam een einde 
aan het tijdrovende bijregelen van de overdragers. In 1924 kwam Groningen 
weer voor het doorverbindingsstelsel in dienst en het volgend jaar werd 
zelfs een nieuwe commutator in bedrijf genomen te Utrecht.
Inmiddels hadden zich ten aanzien van de uitbreiding van het interlocale 
telefoonnet nieuwe gezichtspunten ontwikkeld met als gevolg, dat een 
groot aantal lijnen in kabels onder de grond werd aangelegd. Door toe
passing van een bijzondere schakeling (lusverbindingen) konden deze 
lijnen - zonder nadeel voor de telefonie - tevens voor telegrafie worden 
gebruikt h Van deze gunstige omstandigheid werd in 1927 gebruik ge
maakt om de commutatorkantoren Amsterdam, Rotterdam en ’s-Graven- 
hage weer open te stellen voor de rechtstreekse berichtenwisseling met de 
kantoren, aangesloten op het doorverbindingsstelsel. Twee jaar later waren 
deze drie grote centra weer volledig in de commutatordienst opgenomen. 
Een belangrijke technische verbetering bracht 1934 in de vorm van de 
sluitsignalering, bestaande uit een verklikkerinrichting op de commutator, 
welke door een langdurige stroomstoot in werking kon worden gesteld. 
Op deze wijze konden de met elkaar verbonden kantoren degene, die de 
commutator bediende, zelf waarschuwen, dat de doorverbinding kon 
worden verbroken. De reeds van oudsher daarvoor ingestelde bewaking 
van de overdragers kwam hierdoor te vervallen, hetgeen een aanzienlijke 
personeelsbesparing meebracht.
De gestadige uitbreiding van het interlocale telefoonnet schiep intussen 
voor de telegraaf nieuwe mogelijkheden. Deze werden benut om een einde 
te maken aan de meervoudige doorverbinding, welke sedert het herstel 
van de commutatordienst weer werd toegepast, doch ook nu weer, zij het 
in mindere mate dan vroeger, vertraging veroorzaakte. Daartoe sloot men 
de kantoren, die met Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Arnhem in ver
binding stonden, rechtstreeks aan op de vijf andere knooppunten, zulks 
met opheffing van de commutatordienst op de genoemde plaatsen. Toen 
dit werk in 1935 gereed was, kon in hoofdzaak met één enkele doorver
binding worden volstaan om twee willekeurige kantoren met elkaar in 
gemeenschap te brengen. In deze vorm bleef de commutatordienst in zijn 
volle omvang gehandhaafd, totdat, als gevolg van de inbedrijfstelling van 
een automatische centrale, het stelsel in 1951 te Amsterdam en Rotterdam 
en het jaar daarop ook te Zwolle werd afgeschaft. De snelle uitbreiding van
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de automatisering doet verwachten, dat de commutatordienst, welke aan
vankelijk zoveel stof heeft doen opwaaien, maar in latere jaren toch een 
belangrijk aandeel heeft gehad in de goede functionnering van de Neder
landse telegraafdienst, in de naaste toekomst ook op de overgebleven knoop
punten te ’s-Gravenhage en ’s-Hertogenbosch zal worden opgeheven, als 
gevolg waarvan ook de morsedienst tot het verleden zal gaan behoren.

De automatisering van het telegraaf bedrijf
In het grote verband van de gehele verkeersafwikkeling bij de openbare 
telegraafdienst beschouwd, voorzag het morsedoorverbindingsstelsel 
slechts in een deel van de behoeften, aangezien men daarbij gebonden was 
aan de toepassing van morsetoestellen, welke door hun geringe seinsnelheid 
niet in aanmerking kwamen voor de berichtenwisseling tussen drukke 
verkeerscentra. Hiervoor maakte men gebruik van hughes- en baudot- 
toestellen en van verreschrijvers, die in de loop der jaren waren ingevoerd 
en een bonte mengeling vormden van apparaten, tussen welke geen samen
werking mogelijk was. Deze historische groei leidde derhalve tot veelvuldig 
overnemen en doorseinen van telegrammen.
Dit bezwaar deed zich, zoals reeds eerder vermeld, evenzeer bij het morse
doorverbindingsstelsel voelen, wanneer het opgeroepen kantoor met een 
ander in correspondentie bleek te zijn, in welk geval het centraalkantoor 
tussenkomst verleende door de voorhanden berichten op te nemen en, 
zodra het kantoor van bestemming vrij was, daarheen door te seinen. Deze 
omslachtige methode van werken vormde vooral in tijden van druk verkeer 
een struikelblok, hetgeen duidelijk blijkt uit een statistiek van 1946, welke 
aantoonde, dat ieder binnenlands telegram gemiddeld 2,3 maal moest 
worden geseind om zijn bestemming te kunnen bereiken. Daarnaast kwam 
ook in het op Amsterdam, Rotterdam en ’s-Gravenhage geconcentreerde 
buitenlandse verkeer een belangrijk aantal overnemingen voor.
Een ander bezwaar, dat aan de snelle en vlotte verkeersafwikkeling afbreuk 
deed, was gelegen in de omstandigheid, dat de tijd, welke bij het totstand- 
brengen van een doorverbinding verloren ging, vaak de seinduur van de 
voorhanden berichten overtrof. Houdt men verder in het oog, dat de vaste 
verbindingen, over welke met de snellere seinstelsels werd gewerkt, ook in 
de uren van slap verkeer hun personeelsbezetting moesten behouden, en 
dat de verschillende bij de Rijkstelegraaf toegepaste seinsystemen ieder voor 
zich speciaal opgeleid personeel vereisten, dan zal het duidelijk zijn, dat de 
openbare telegraafdienst mank ging aan onvolkomenheden, welke hun 
stempel drukten op de bedrijfsuitkomsten. De abonnételegrafie, van de 
aanvang af ingesteld op de uitsluitende toepassing van verreschrijvers bij 
de deelnemers, die met gebruikmaking van de automatische telefoon
centrales hun verbindingen snel konden opbouwen, verkeerde in dit op-
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;ere omstandigheden, hetgeen dan ook tot haar succeszicht in veel gunstig< 
heeft bijgedragen.
Het zijn de PTT-ingenieurs H. L. van Lommel en R. M. M. Oberman 
geweest, die zich, met volle steun van hun toenmalige chef Ir. J. D. Tours, 
tot het oplossen van dit brandende probleem hebben gezet. In hun in 1941 
gereedgekomen voorstel tot reorganisatie van het telegraafwezen in Neder
land 1 adviseerden zij de verschillende tot dan toe toegepaste systemen, 
welke ieder voor zich slechts een beperkte gebruiksmogelijkheid boden, te 
vervangen door een enkel uniform stelsel met een grote verscheidenheid 
van mogelijkheden, zowel op het gebied van de openbare telegrafie als op 
dat van het particuliere verkeer. Beide bedrijfsonderdelen zouden alsdan 
profijt kunnen trekken van dezelfde schakelapparatuur, welke berustte op 
het automatisch totstandbrengen van verbindingen op analoge wijze als 
reeds jaren met succes geschiedde bij het geautomatiseerde telefoonbedrijf, 
terwijl door het gemeenschappelijke gebruik van interlocale verbindings- 
kanalen tussen de op te richten automatische centrales het rendement daar
van aanzienlijk vergroot zou kunnen worden. Annex hiermee beval men 
toepassing van één uniform seinstelsel aan, n.1. de verreschrijver, die snel
heid van overbrenging paarde aan eenvoud van bediening. Nadat het plan 
door een studiecommissie op zijn practische uitvoerbaarheid was beoor
deeld en de directeur-generaal met de nadere uitwerking had ingestemd, 
toog men nog in hetzelfde jaar aan het werk.
Inmiddels waren de voorstellers met steun van de Centrale Werkplaats reeds 
in 1940 begonnen met proefnemingen op het nieuw te ontginnen gebied. 
Zij richtten daarbij in het bijzonder de aandacht op het voldoen aan de 
technische eisen, voortspruitende uit het vooropgestelde doel, dat de auto
matische schakelapparatuur zowel in de behoeften van de openbare tele
grafie als in die van de telexdienst had te voorzien, een voorwaarde, waarop 
de in sommige landen reeds vóór de oorlog in dienst gestelde systemen 
niet waren berekend. Uit deze onderzoekingen en experimenten heeft zich 
een proefautomaat ontwikkeld, welke in 1944 gereed kwam en vele nieuwe 
vindingen in zich verborgen hield, op welke na de oorlog octrooi is ver
kregen 2. Dit met zgn. registers werkende indirecte systeem laat talrijke 
mogelijkheden toe. Van grote betekenis is daarbij, dat, hoewel de openbare 
en de abonnételegrafie door dezelfde centrale bediend worden, een volledige 
afscheiding van de beide diensten en daardoor ook een absolute waarborg 
van het telegraafgeheim is verkregen. Daarnevens is de weg geopend tot het 
verlenen van bijzondere faciliteiten aan telexabonné’s, van welke slechts 
worden genoemd de mogelijkheid om een reeds tot stand gekomen ver-

(*) Over een voorstel tot reorganisatie van het telegraafwezen in Nederland, gedateerd 1 Febr. 1941.
(2) Deze installatie bevindt zich bedrijfsvaardig in de technische verzameling van het Nederlandse 
Postmuseum.
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binding te verbreken, ten einde in bijzondere gevallen aan de overseining 
van eigen berichten voorrang te kunnen verlenen, en het doorgeven van 
berichten over een aantal verbindingen tegelijkertijd. Van groot gemak 
voor de gebruiker is voorts, dat het kiezen van een verbinding geschiedt 
met de toetsen van het seinklavier in plaats van met een kiesschijf, zoals tot 
nog toe plaats heeft. Daarbij blijft de tussenschakel van een telefonische 
verbinding achterwege, zodat terstond nadat het gekozen toestel zich- 
zonder dat daarvoor bediening nodig is - door middel van zijn naamgever 
heeft gemeld en men daaruit de juistheid van de tot stand gekomen ver
binding heeft vastgesteld, de correspondentie een aanvang kan nemen. Het 
register van de automaat voorziet de aangeslotenen ook op ander gebied 
van informaties. Het geeft niet alleen in minuten nauwkeurig de tijd van 
aanvang van een verbinding op, maar het kan ook eventuele bijzonderheden 
verstrekken omtrent het aangevraagde nummer, zoals ‘bezet’, ‘gestoord’, 
‘niet bestaand’, ‘niet toegelaten’ en ‘geen vrije lijn’.
De proefautomaat kwam in verband met haar geringe capaciteit niet voor 
indienststelling in het volle bedrijf in aanmerking. Om in de behoeften van 
het laatste te voorzien had men een installatie nodig, welke vele malen 
groter was, en aangezien na de bevrijding de Nederlandse industrie niet in 
staat was op korte termijn de vervaardiging ter hand te nemen, was men 
daarvoor op het buitenland aangewezen. Nadat men zich op dit punt ter
dege had georiënteerd, ging in 1948 de belangrijke opdracht naar de Bell 
Telefoon Mij te Antwerpen voor de constructie van een automaat met 
500 aansluitingen, later verhoogd tot 800, gebaseerd op het door ptt ont
wikkelde prototype.
Inmiddels had men bij de ordening van dumpmateriaal een gedeelte van een 
telegraafautomaat van Siemens en Halske aangetroffen, welke tijdens de 
bezetting door de Duitse weermacht was gebruikt. Door de daaraan ont
brekende onderdelen aan te vullen verkreeg men een bruikbaar geheel, 
dat voorlopig zou kunnen dienen voor de automatisering van de openbare 
telegraafdienst, totdat een definitieve installatie naar eigen ontwikkeling 
gereed zou zijn en het bedrijf kon overnemen. Voor de opstelling van deze 
tijdelijke automaat koos men het telegraafkantoor Amsterdam, waar de 
montage in de eerste helft van 1949 gereed kwam, waarna op 6 Mei van dat 
jaar de indienststelling plaats vond, voorlopig alleen met genoemd kantoor 
en Zaandam als aangeslotenen. Eerst nadat de nieuwe werkwijze van haar 
kinderziekten was genezen en volkomen bedrijfszekerheid was gewaar
borgd, ging men over tot het aansluiten van andere telegraafkantoren in de 
volgorde van hun belangrijkheid. Daarvoor moest een aanzienlijke hoeveel
heid werk verzet worden, daar elke aansluiting gepaard ging met ver
schillende ingrijpende technische voorzieningen, terwijl ook op het punt 
van de verkeersregeling veelomvattende voorbereidingen en maatregelen
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nodig waren. Niettemin namen aan het einde van 1952 reeds 61 telegraaf
kantoren met tezamen 166 aansluitingen op de automaat deel aan de nieuwe 
methode van verkeersafwikkeling, welke twee belangrijke voordelen in 
zich verenigt, n.1. de grote snelheid, met welke de verbindingen tot stand 
komen, en het hoge seintempo van de verreschrijver. Van het gehele 
binnenlandse verkeer werd toen reeds 80 % over de automaat geleid. Het 
resterende vijfde gedeelte kwam voor rekening van een aantal vaste verre- 
schrijververbindingen tussen de grootste verkeerscentra, van het morse- 
doorverbindingsstelsel, dat tot de centraalkantoren te ’s-Gravenhage en 
’s-Hertogenbosch was ingekrompen en van enige vaste morse verbindingen 
tussen kleine kantoren en hun districtscentrum. Dit laatste geldt echter 
alleen voor die delen van het land, waar het telefoonverkeer nog niet ge
automatiseerd is. Waar dit wel het geval is, heeft men op die kantoren, 
welke in verband met hun onbelangrijke verkeer niet voor aansluiting op de 
automaat in aanmerking komen, met de opheffing van de morsedienst de 
regeling getroffen, dat de telegrammen per telefoon worden doorgegeven. 
Verwacht wordt, dat tegen het begin van 1954 in totaal 81 kantoren met de 
automaat verbonden zullen zijn, waarmee voorlopig de maximum aan- 
sluitingscapaciteit is bereikt. Dit zal tevens het einde van het morsedoor- 
verbindingsstelsel betekenen, waaraan dan geen behoefte meer zal bestaan x. 
Middelerwijl is men in 1952 op het telegraafkantoor Amsterdam begonnen 
met voorbereidingen voor de opstelling en montage van de reeds ten dele 
door de Bell Telefoon Mij geleverde definitieve automaat, die met zijn 
800 aansluitingen een viermaal zo grote capaciteit zal hebben als de tijdelijke 
installatie. Lag het aanvankelijk in de bedoeling de nieuwe installatie te be
stemmen voor de openbare telegraafdienst, zo was men door de enorme 
vlucht, welke het internationale telexverkeer sindsdien heeft genomen, wel 
genoodzaakt de bakens te verzetten, ten einde kostbare voorzieningen in de 
bestaande internationale telexcentrales en aanschaffing van in de toekomst 
overbodige toonfrequentieapparaten zoveel mogelijk te voorkomen 2. In 
verband hiermee zal de telexdienst met voorrang gebruik gaan maken van de 
definitieve automaat te Amsterdam, waartoe allereerst de daar en te Rotter
dam gevestigde abonné’s er op worden aangesloten, die, tezamen 416 in 
getal, ruim 80 % van het internationale telexverkeer opbrengen. De 
overige 282 abonné’s elders in Nederland zullen eerst aan de beurt kunnen 
komen, wanneer ook Rotterdam en ’s-Gravenhage met een automaat zijn 
uitgerust. Voor hen zal voorlopig het thans bestaande systeem op telefoon- 
basis moeten worden gehandhaafd 3. Daarnaast zal de openbare telegraaf-

(*) De hughesdienst werd reeds in 1950 afgeschaft.
(2) In 1949 kon men op de internationale telexcentrales volstaan met 4 bedieningsposten en
20 lijncircuits. Drie jaar later waren reeds 19 posten en 95 verbindingen nodig.
(’) Vgl. hierna blz. 121.
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belangrijk telegraaf- 
van dit systeem gebaat

Het begin van particuliere zelfwerkzaamheid
Het denkbeeld om particulieren door het in huur verstrekken van de be
nodigde lijnen en toestellen in staat te stellen hun telegrafische correspon
dentie zelf te verzorgen, werd in Nederland voor het eerst in 1861 gepropa
geerd door de Amsterdamse kooplieden Keyzer en Swertz. Het inschakelen 
van de zelfwerkzaamheid van de abonné’s bij hun onderlinge telegrafische 
verkeer zou stellig een aanzienlijke tijdsbesparing kunnen opleveren. 
Immers hierdoor kwamen zowel de aanbieding aan het telegraafloket door 
de afzender als de bestelling bij de geadresseerde te vervallen.
Het spreekt wel vanzelf, dat alleen zij, die dagelijks een 
verkeer met elkaar onderhielden, bij de toepassing 
zouden zijn. Het indienstnemen van een ervaren telegrafist zou echter te 
veel kosten met zich brengen. Daarom stelden de ontwerpers zich voor 
wijzertoestellen van Wheatstone te bezigen, welke door een leek te bedienen 
waren. Ook het technische onderhoud van de seintoestellen moest tot het 
uiterste beperkt worden, met het oog waarop men speciaal geconstrueerde 
inductorseingevers zou gebruiken, welke de benodigde seinstroom konden 
leveren, zodat geen onderhoud vereisende batterijen nodig waren.
In 1862 kregen de initiatiefnemers vergunning om voor het gestelde doel in 
Amsterdam een telegraafnet aan te leggen 2. De Rijkstelegraaf hield terdege 
rekening met de mogelijkheid, dat de onderneming zou slagen. Dit blijkt 
uit het feit dat, in afwachting van de resultaten, de uitvoering van het voor
nemen om in Amsterdam enkele hulptelegraafkantoren te vestigen voor
lopig werd opgeschort3. Tot verwezenlijking van het plan is het echter 
nimmer gekomen. Aan locaal telegraafverkeer tussen particulieren recht
streeks scheen niet voldoende behoefte te bestaan.
Het eerste geval, waarin door particulieren daadwerkelijk van een eigen

dienst vooralsnog van de tijdelijke automaat gebruik moeten blijven maken. 
Zijn echter de bovenbedoelde centrales gereed, hetgeen naar het zich laat 
aanzien in 1955 het geval zal zijn, dan ligt de weg open tot volledige uit
voering van het project, waarbij zowel de telegraafkantoren als alle telex- 
abonné’s op het gemeenschappelijke automatische stelsel zullen worden 
aangesloten h

(*) Voor technische bijzonderheden en toekomstige ontwikkeling zie Ir. Hl L. van Lommel, 
De automatisering van het telegraaf- en telexverkeer in Nederland in Het PTT-Bedri/f, 1948/49, blz. 1-8 
en 67-78, en Telegraaf- en telexdienst in Nederland. Automatisering van bet verkeer in Electro-Techniek, 
telegraaf jubileumnummer, 1952, blz. 471-478; tevens A. Roos, De afwikkeling van het telegraaf- 
en telexverkeer in Nederland in Telegraaf en Telefoon, 1953, kolommen 3-24.
(2) Jaarverslag 1862, blz. 11.
(3) Jaarverslag 1863, blz. 13.
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(*) Jaarverslag 1865, blz. 14.
(a) Jaarverslag 1874, blz. 14.
(3) Jaarverslag 1875, blz. 15. Zie ook ARTM, Besch. Min. v. Fin. 24 Juli 1875, no. 2958.
(4) Jaarverslag 1875, blz. 15.

telegraaf werd gebruik gemaakt, dateert van 1865 x. Met toestemming van 
de overheid liet in dat jaar J. W. Wilson, chef van de firma Thomas Wilson 
te Haarlem, met gebruikmaking van de palen van het rijk langs de Hol
landse Spoorweg een lijn aanleggen, welke zijn buitenverblijf te Hillegom 
verbond met zijn etablissement te Haarlem. De enige voorwaarden, die 
hem werden gesteld, waren, dat de rijksdienst niet gehinderd mocht worden 
en dat derden van de verbinding geen gebruik mochten maken dan met 
toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken. De omstandigheid, 
dat toendertijd in Hillegom nog geen telegraafkantoor gevestigd was, 
moet deze particuliere zelfwerkzaamheid hebben uitgelokt. Het voorbeeld 
werd in de volgende jaren in verschillende delen van het land door anderen 
gevolgd. Na daartoe vergunning verkregen te hebben ging de gemeente 
Amsterdam er in 1874 toe over de posten van haar brandweer onderling 
telegrafisch te verbinden 2. ’s-Gravenhage volgde in 1879.
In 1875 trachtte wederom een Amsterdammer de abonnételegrafie ingang 
te doen vinden. A. J. van Beek, telegrafist 2e klasse op het rijks telegraaf
kantoor, tevens candidaat-notaris, had een plan ontworpen, dat veel groter 
van opzet was dan dat van Keyzer en Swertz in 1861. Met vergunning van 
het rijk zou een telegraaflijn worden aangelegd, welke de Groote Koop
mansbeurs, de Effectensociëteit, de Korenbeurs en de veilingslokalen ‘De 
Brakkegrond’ te Amsterdam met elkaar en met de Beurs en het Algemeen 
Verkooplokaal te Rotterdam zou verbinden. Tevens zou deze lijn kunnen 
worden aangesloten op het rijkstelegraafkantoor te Amsterdam en op de 
kantoren van bijzondere personen in die stad en in Rotterdam 3. Het betrof 
hier dus een onderneming met een interlocaal karakter, welke vele mogelijk
heden bood. Niettemin waren ook thans niet voldoende deelnemers te 
vinden, als gevolg waarvan ook dit plan op dood spoor geraakte.
Het was eveneens in 1875, dat het particuliere initiatief een nieuwe weg 
vond tot zelfwerkzaamheid op het gebied van het telegraafverkeer. De 
directie van de Nieuwe Kotterdamsche Courant liet in dat jaar n.1. voor het 
eerst een telegraaflijn aanleggen tussen haar kantoor en dat van de Rijks
telegraaf 4. Deze verbinding mocht slechts worden gebruikt voor de over- 
seining van telegrammen van en voor de redactie van genoemd dagblad. 
Het telegraafkantoor zorgde voor een toestel en de nodige bediening aan 
de ene zijde van de lijn; de Nieuwe Kotter damsche Courant deed dit aan de 
andere zijde. Dit eerste telegrafische contact tussen gebruiker en exploitant 
van de telegraaf, in het leven geroepen om de aanbieding en aflevering van 
berichten te bespoedigen, bleef lange tijd een unicum. Eerst in 1880 en vooral



(*) Zie APTT, schrijven van de directeur-generaal aan adressant van n Aug. 1897, no. 10300. 
(*) Het heeft er alle schijn van, dat Binger het oog had op de Ferndrucker van Siemens en Halske, 
waarop in 1899 patent werd verkregen.
(*) Zie hierboven en vgl. hierna bijlage I, blz. 397.
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toen kort daarna de telefoon meer en meer in gebruik kwam, werd het 
voorbeeld door anderen gevolgd.
Deze ontwikkeling deed weldra de wenselijkheid naar voren komen tot 
ordening van de materie door de overheid. Hieruit ontstond het Koninklijk 
Besluit van 11 Mei 1881 (Stbl. 57), tot vaststelling der voonvaarden betreffende 
het verbinden van particuliere electrische geleidingen met Rijkstelegraaf kantoren. Dit 
hield de bepaling in, dat de aanleg van lijnen voortaan moest geschieden 
volgens een vooraf door de minister goedgekeurd ontwerp; de vergunning 
werd slechts verleend, wanneer het aan te sluiten perceel meer dan 500 m 
van het rijkstelegraaf kantoor was verwijderd. Het rijk verstrekte en onder
hield de benodigde toestellen; als vergoeding moest voor een telefoon
toestel f 25,- en voor een morsetoestel f 60,- per jaar worden betaald. 
Bovendien werd voor de bediening van het toestel op het verbonden rijks
telegraaf kantoor f 0,05 voor elk overgebracht telegram in rekening ge
bracht. Het aantal aldus met de telegraafkantoren verbonden percelen nam 
in de volgende jaren gestadig toe. De mogelijkheid om deze verbindingen 
te benutten voor rechtstreekse telegramwisseling tussen de aangeslotenen 
onderling bestond echter nog niet. Daaraan bestond overigens ook geen 
behoefte, omdat men in de meeste grote plaatsen toen reeds een aansluiting 
op het telefoonnet kon krijgen.
In 1897 rijpte, wederom te Amsterdam, een nieuw plan voor abonné- 
telegrafie. M. H. Binger vroeg concessie voor aanleg en exploitatie van 
communale telegraafverbindingen in 25 gemeenten. Hij was voornemens 
een toestel van nog geheime vinding toe te passen, waarmee de ingezetenen 
van een gemeente met elkaar in telegrafische verbinding konden worden 
gebracht op dezelfde wijze als bij de telefoon, welke toen reeds gemeengoed 
geworden was x. Het toestel was zo geconstrueerd, dat ieder de bediening 
gemakkelijk kon aanleren 2. In verband met onaanvaardbare eisen van de 
aanvrager werd de concessie echter niet verleend.
Na deze derde vruchteloze poging om de abonnételegrafie ingang te doen 
vinden bleef het denkbeeld lange tijd onaangeroerd. Eerst in 1907 werd het 
weer aan de orde gesteld, ditmaal in het Koninklijk Besluit van 30 Decem
ber 1907 (Stbl. 374) tot regeling van den aanleg en het gebruik van telegrafische 
verbindingen tusschen perceelen en Rijkstelegraaf kantoren, dat een herziening 
bevatte van de bepalingen betreffende bedoelde verbindingen 3. Wat achter
af en weinig opvallend stond er in vermeld, dat voor een verbinding met het 
telegraafkantoor f 10,- per maand was verschuldigd, wanneer zij werd ge
bruikt voor het telegraferen naar een ander op dat kantoor aangesloten
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Aug. 1925, no. 14013. 
Aug. 1925, no. 14013.

(’) Ook wel telescripteurs genoemd.
(*) APTT, brief van de directeur-generaal aan de telegraafdirecteur te Rotterdam van 12 Aug. 
1910, no. 13839.
(3) APTT, nota’s van de telegraafdirecteur te Rotterdam bij gearr. van 22
(4) APTT, nota van de Technische Dienst van 30 Juli 1925 bij gearr. van 22

perceel. In plaats van morsetoestellen stelde men toen tevens de zoveel 
eenvoudiger te bedienen Ferndruckers ter beschikking van de aangeslotenen. 
Abonné’s meldden zich echter voorlopig niet aan. Pas in 1910 kwam de 
eerste klant; het was de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maat
schappij te Rotterdam, die door Ferndruckers 1 in verbinding kwam met het 
rijkstelegraaf kantoor aldaar2. Sinds 1912 nam de belangstelling van de 
grote ondernemingen, zij het met enige aarzeling, langzaam toe, maar van 
onderlinge telegramwisseling onthielden de aangeslotenen zich angst
vallig. Het gebruik van de particuliere verbindingen met het rijkstelegraaf- 
kantoor bleef beperkt tot het aanbieden en afleveren van berichten, waar
voor de Rijkstelegraaf haar tussenkomst verleende.
Met de Ferndrucker kon geen grote snelheid worden bereikt; de capaciteit 
kwam ongeveer overeen met die van het morsetoestel. De exploitatie van de 
Ferndruckers was bovendien kostbaar, hetgeen wel zijn hoofdoorzaak vond 
in het feit, dat de accu’s, welke voor het bedrijf nodig waren en bij de 
abonné’s stonden opgesteld, regelmatig voor het bijladen moesten om
gewisseld worden. Alleen aan arbeidsloon en transportkosten bracht dit een 
maandelijkse uitgave van ruim f 60,- mee 3. Vol verlangen zag men daarom 
uit naar een sneller en bovenal economischer toestel. Ook op de telegraaf
kantoren te Amsterdam en Rotterdam, waar de particuliere verbindingen 
het eerst in gebruik kwamen, was de exploitatie aanvankelijk zeer kostbaar, 
aangezien elke verbinding een vaste personeelsbezetting had. Later kwam 
hierin verbetering doordat men de particuliere lijnen aansloot op een 
centraalpost, waardoor het werk over een kleiner aantal telegrafisten ver
deeld kon worden.
Wat de apparatuur betreft, deed zich in 1921 de mogelijkheid voor om een 
aantal zgn. teletypetoestellen van de Amerikaanse Morkrum Company aan 
te schaffen 4. Uit een oogpunt van bediening waren deze toestellen verre te 
prefereren boven de Ferndrucker. In tegenstelling met de laatste, die voor
zien was van vier rijen toetsen in alfabetische volgorde, had de teletype een 
vrijwel normaal drierijïg schrijfmachineklavier, zodat iedere geroutineerde 
typist haar zonder veel moeite kon bedienen. Daarenboven was de sein- 
snelheid zeker driemaal zo groot. De seinstroom werd betrokken uit een 
centrale batterij, opgesteld in het rijkstelegraaf kantoor. Hierdoor kwam 
dus ook het tijdrovende en kostbare accu-onderhoud te vervallen. Geen 
wonder, dat velen op omwisseling van hun oude Ferndrucker aandrongen. 
Het beperkte aantal teletypes noopte echter tot distribuering. Slechts zij,



120

Invoering van de abonnételegrafie 4
Intussen had de techniek echter nieuwe middelen aan de hand gedaan, 
welke een ommekeer teweeg zouden brengen. De bladschrijver deed zijn 
intrede. De abonné werd daardoor in staat gesteld tegelijkertijd vijf copieën 
te vervaardigen, terwijl men zelfs stencils of andere voor directe vermenig
vuldiging geschikte ontvangbladen kon gebruiken. Daarnaast boden de 
ponsmachine, de reperforator en de automatische zender de mogelijkheid 
het seintempo tot het maximum op te voeren en de tijd, benodigd voor het 
eventueel doorseinen van ontvangen berichten, te bekorten. Ten slotte 
konden nu aan de deelnemers ook interlocale en zelfs internationale door
verbindingen in het vooruitzicht worden gesteld, waardoor het nut van een 
aansluiting belangrijk toenam.
Onder deze gunstige omstandigheden was het, dat het Staatsbedrijf der 
ptt zich ten taak stelde om de perspectieven van de abonnételegrafie op
nieuw ernstig te onderzoeken. Wat de inrichting van de dienst betreft 
konden enkele voorbeelden in het buitenland tot lering strekken. In de 
Verenigde Staten van Amerika had omstreeks 1929 de American Telegraph 
en Telephone Company een begin gemaakt met de aansluiting van abonné’s

die een minimum verkeer van veertig telegrammen per dag hadden, kwamen 
in aanmerking, de anderen moesten hun beurt afwachten. In 1925 was de 
situatie zo, dat van de dertig Rotterdamse abonné’s negentien en van de 
zes en twintig Amsterdamse aangeslotenen achttien op de wachtlijst stonden. 
’s-Gravenhage had toen twee klanten, die in verband met hun onvoldoende 
verkeer eveneens niet voor het moderne toestel in aanmerking kwamen1. 
Vijf jaar later was men zo ver, dat de laatste Ferndruckers konden worden 
opgeruimd.
Intussen was ook toen nog steeds geen sprake van onderling berichten
verkeer tussen de abonné’s. Daarmee zou in 1931 te Amsterdam een eerste 
proef worden genomen, die een plaatselijk karakter zou dragen en bedoeld 
was om ervaringen op te doen 2. Indien het experiment slaagde, zouden 
ook de abonné’s in andere plaatsen in de gelegenheid worden gesteld onder
ling in verbinding te komen. De resultaten waren echter bedroevend: van 
de geboden gelegenheid werd in het geheel geen gebruik gemaakt. Ander
half jaar later besloot men de door gebrek aan belangstelling mislukte 
proefneming te beëindigen 3.

(r) APTT, nota van de Technische Dienst van 30 Juli 1925 bij gearr. van 22 Aug. 1925, no. 14013.
(2) APTT, nota van de directeur-generaal aan de telegraafdirecteur te Amsterdam van 8 Sept. 
1931.
(3) APTT, brief van de directeur-generaal aan de telegraafdirecteur te Amsterdam van 6 April 
1933, no. 8704.
(4) Zie ook T. Perry, Teiex-Verkeer in Tijdschr. PTT, 1933/34, blz. 149-160 en van dezelfde 
Telex, ibidem, 1934/35, blz. 14-22.
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op handcentraalposten. De verbindingen kwamen tot stand met behulp van 
telegraaflijnen en tegen een tarief, dat, al naar de afstand groter werd, lager 
was dan dat voor de telefoon. Deze bijzondere dienst duidde men in 
Amerika aan met de naam Teletypewriter Tixchange Service, afgekort TUTX- 
Service. Abonnementsgeld werd voor de toestellen niet geheven; de ex
ploiterende maatschappij stelde zich tevreden met een matig garantie- 
bedrag voor het af te wikkelen verkeer. In Duitsland had men even later 
proeven genomen met een automatisch verbindingssysteem, dat eveneens 
over telegraaflijnen werkte. Daartegenover had men in Groot-Brittannië 
een begin gemaakt met een combinatie van de abonnételegraafdienst met 
de telefoon. De abonné bouwt bij zulk een systeem de gewenste verbinding 
op met behulp van zijn telefoontoestel. Nadat telefonisch contact is ge
kregen, wordt overgeschakeld op de verreschrijver, waarna het verkeer 
verder telegrafisch wordt afgewikkeld. Men maakt daartoe bij de abonné 
gebruik van een toonfrequentieapparaat, dat de uitgezonden seintekens van 
de verreschrijver omzet in wisselstromen. Omgekeerd zorgt het apparaat er 
tevens voor, dat de over de telefoonlijn binnengekomen wisselstroom- 
impulsen worden omgezet in gelijkstroomstoten, welke voor het function- 
neren van de verreschrijver nodig zijn. De eerste groepen van aansluitingen 
ontstonden in 1932; het jaarabonnement bedroeg 65 pond sterling. Als be
naming voor de nieuwe vorm van verkeer had men het kunstwoord telex 
gevonden, afgeleid van teleprinter (verreschrijver) en exchange (centrale). 
Deze afkorting werd naderhand aanvankelijk door Nederland en in 1948 
algemeen in Europa aangenomen.
Aangaande de voor Nederland te kiezen vorm van de telexdienst liet de 
directeur-generaal der ptt zich adviseren door een studiecommissie onder 
voorzitterschap van de inspecteur der ptt Th. W. L. M. de Winter. Het 
door deze commissie in de loop van 1932 uitgebrachte advies kwam hierop 
neer, dat men, om een begin te maken, het systeem van combinatie met de 
telefoondienst moest invoeren. Hieraan kon later tussen de plaatsen, welke 
daarvoor in verband met het aantal abonné’s in aanmerking kwamen, 
eventueel een verbindingsstelsel worden toegevoegd, waarover uitsluitend 
per verreschrijver kon worden gecorrespondeerd. Hierbij had de commissie 
er zich rekenschap van gegeven, dat het moderne telefoonnet in een klein 
land als Nederland aan de telexdienst de beste kansen zou bieden voor een 
eerste ontwikkeling. Samenvoeging van telex met telefoon opende immers 
de mogelijkheid van aansluiting op korte termijn van elke gegadigde, waar 
hij ook mocht wonen. Daarbij zou dan tevens de nieuwe kapitaalsinvestering 
tot een minimum — de kosten van de apparatuur bij de abonné’s — beperkt 
worden. Aan de andere kant zag men ook de voordelen, welke verbonden 
waren aan een telegraaftelexnet. Hiertoe behoorde o.a. de mogelijkheid om 
tot lagere tarieven te komen dan die, welke voor de telefoondienst golden.
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(’) Zie Uitgebreide aanteekeningen ten behoeve van de leden van den Postraad, betreffende de verhandelingen 
van dien Raad in t?J2, (z.pl., z.j.), blz. 65—66.

In December 1932 besloot men tot invoering van het telefoontelexsysteem 
als een eerste stap en op basis van proefneming. Aanvankelijk was de toe
loop van abonné’s, in weerwil van een krachtig aangevatte acquisitie, niet 
groot. Velen zagen in een telexinstallatie maar weinig voordelen. Ken
merkend voor de opvatting in het zakenleven was wel de.volgende uit
spraak van de Postraad: ‘De Raad heeft waardering voor de technische 
vinding en voor de voortvarendheid waarmede het Hbs deze zaak heeft 
aangevat, maar acht het tijdstip voor het lanceeren van deze nieuwigheid 
ongunstig. Heeft dan ook niet de verwachting dat dit thans iets zal op
leveren. Tot aanschaffing van apparaten ware niet over te gaan voordat 
men van eenig succes verzekerd is, m.a.w. voordat men - b.v. door 
middel van den acquisitiedienst - gepeild heeft of handel en pers een be
hoorlijk aantal van deze installaties willen afnemen’1.
Dat er aanvankelijk weinig animo voor de nieuwe dienst bestond, ligt in 
wezen voor de hand. De telex immers is, evenals de telefoon, een middel van 
telecommunicatie, dat zijn waarde voor een groot deel ontleent aan een 
algemene verbreiding. Men had bij het eerste begin geen partners in het spel. 
Het zal duidelijk zijn, dat de acquisitiedienst van ptt in verband hiermee 
zich in eerste instantie wendde tot die instellingen, welke tussen de onder
delen van hun bedrijven een belangrijk berichtenverkeer onderhielden, 
zoals dagbladen met persbureaux, fabrieken met hun verkoopkantoren of 
nevenbedrijven, bankinstellingen met hun bijkantoren, enz. Doch zelfs daar 
had men veelal weinig succes, omdat het practische nut van de telex niet 
met voorbeelden was aan te tonen. In het bijzonder wat de persinstellingen 
betreft was het eerste contact op het gebied van de telex ontmoedigend. 
De telefoon in combinatie met bekwame stenografen en automatische op- 
name-apparatuur, de radio en ook de bodediensten waren, zo meende men 
daar, onovertrefbaar voor de overbrenging van nieuws. Na vele vergeefse 
pogingen bereikte men echter toch, dat enkele telexinstallaties in gebruik 
werden genomen. De grote voordelen van het nieuwe communicatie
middel bleken toen spoedig genoeg. Weldra kwamen zelfs verzoeken 
binnen om gedurende de gehele dag een vaste lijn tussen de verreschrijvers 
beschikbaar te stellen, een telegraaf huurlijn dus. Dit bracht uiteraard mede, 
dat de telexdienst als zodanig zich enkele nog kort tevoren gewonnen 
gebruikers zag ontvallen, doch anderzijds bleek daaruit wel duidelijk, 
dat de verre schrijver als kantoormachine zich een vaste plaats aan het ver
overen was.
De ptt deed een gelukkige greep, toen zij er in 1933 toe over ging de 
telegraafkantoren te Amsterdam, Rotterdam en ’s-Gravenhage in de telex-
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0) Dienstorders PTT, 18 Jan. 1953, no. 48.
(2) Zie ook T. Perry, Internationaal Telexverkeer in Tijdscbr. PTT, 1934/35, blz. 172-176.
(3) Voor technische bijzonderheden zie Verslag Laboratorium T en T no. 20 van 1933: A.coustiscbe 
telegrafie en no. 79 van 1935: Toonapparaat voor den telexdienst.

telexverkeer met het buitenland 2
Bij de voorbereiding van het telexverkeer met het buitenland kwamen be
grijpelijkerwijze in eerste instantie die vraagstukken aan de orde, welke 
zich voordeden in verband met de in de diverse landen toegepaste tech
nieken. Het in Groot-Brittannië aangenomen stelsel stemde in hoofdzaak 
overeen met dat in Nederland. In de detailuitvoering bestonden echter ver
schillen, welke een beletsel vormden voor samenwerking. Zo waren de 
Nederlandse toonfrequentie-apparaten ingericht voor een wisselstroom van 
1700 hertz, terwijl Groot-Brittannië zich hield aan 300 hertz. Pas nadat 
beide landen hun installaties hadden aangepast aan de inmiddels inter
nationaal aanvaarde frequentie van 1500 hertz, konden in 1936 de eerste 
proeven worden genomen. Met enkele abonné’s in België, die de beschik
king hadden over toonfrequentie-apparaten van dezelfde samenstelling als 
de Nederlandse, kon reeds in December 1933 het verkeer worden geopend 3. 
In Duitsland waren in de loop van 1933 te Berlijn en Hamburg automatische 
‘telegraaf’-telexcentrales in dienst gesteld, die volgens een geheel ander 
systeem werkten dan de Nederlandse telexdienst. Een aanpassing verkreeg 
men reeds in December van hetzelfde jaar door een proefinstallatie, door 
Siemens en Halske te Berlijn opgesteld. Hierbij werd met het Nederlandse 
stelsel gewerkt tot Berlijn, waarna het Duitse systeem werd toegepast voor 
de verbinding met abonné’s in Berlijn en Hamburg. Zelfs slaagde op deze 
wijze een proefverbinding tussen het Hoofdbestuur der ptt te ’s-Graven- 
hage en de juist gereed gekomen eerste automatische centrale te Zürich. In 
November 1934 plaatste de Duitse ptt een dergelijke telexoverdraagpost 
in Düsseldorf, welke was voorzien van twee telegraafverbindingen met de 
centrale te Berlijn en van twee telefoonverbindingen met Amsterdam. De

dienst op te nemen ten behoeve van de behandeling van telegrammen met 
de abonné’s over het gehele land h Zij, die in de genoemde plaatsen voor 
dat doel reeds een vaste verbinding met het telegraafkantoor hadden, ver
zochten toen deze te wijzigen in een telexaansluiting, omdat daardoor tevens 
de mogelijkheid ontstond met de andere aangeslotenen in contact te komen. 
De toeneming van het aantal abonné’s, welke hiervan het gevolg was, deed 
op haar beurt verscheidene instellingen, die tot dan toe nog niet voldoende 
redenen aanwezig achtten voor deelneming aan de telexdienst, besluiten 
daar nu toe over te gaan. Nog gemakkelijker bleek het gegadigden te 
vinden, toen de mogelijkheid tot doorverbinding met telexaansluitingen in 
het buitenland werd opengesteld.
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Huurlijnen en distributienetten
Hoewel de binnenlandse telexdienst, dank zij de doeltreffende maatregelen, 
welke zowel op technisch als op exploitatief gebied waren genomen, naar

beambte te Düsseldorf bracht in oostelijke richting de verbindingen tot 
stand met behulp van een kiesschijf, terwijl in westelijke richting verbinding 
met de Nederlandse telexabonné’s werd verkregen door bemiddeling van 
een telefoniste te Amsterdam. Hiermee was de Nederlands-Duitse telex
dienst definitief tot stand gekomen.
Al spoedig kreeg de post te Düsseldorf ook enige verbindingen met de 
centrale te Zürich en zo kon nog in hetzelfde jaar de telexdienst Nederland- 
Zwitserland worden opengesteld. In Juni 1936 bracht men via Duitsland 
ook telexverbindingen met de automatische centrale in Kopenhagen tot 
stand. Het verkeer had inmiddels zulk een omvang aangenomen, dat plaat
sing van een overdraagpost in Amsterdam gemotiveerd was. Deze in 
Juni 1936 in gebruik genomen installatie was voorzien van rechtstreekse 
telegraafverbindingen met Duitsland, Zwitserland en Denemarken. In 1937 
volgde de openstelling van de telexdienst met Oostenrijk en in 1938 met 
Frankrijk (handcentrale te Parijs).
Het internationale verkeer met de landen, welke het ‘telegraafsysteem’ ge
kozen hadden, ontwikkelde zich zeer voorspoedig. Het was in de ware zin 
des woords snelverkeer, omdat het aantal internationale verbindingen werd 
aangepast aan de verkeersbehoeften in de spitsuren. Voorzover de buiten
landse telexnetten geautomatiseerd waren, bracht de telefoniste van de over
draagpost te Amsterdam de verbindingen met de abonné’s zelfstandig met 
behulp van haar kiesschijf tot stand. Een gunstige factor voor een snelle 
ontwikkeling was uiteraard, dat voor het gebruik van telegraafcircuits over 
lange afstanden de helft van het telefoontarief werd berekend. De kwaliteit 
van de transmissie was uitstekend en het is wel begrijpelijk, dat de dienst 
gaandeweg populariteit verkreeg.
Het telexverkeer met België en Groot-Brittannië, dat tussen het normale 
telefoonverkeer door moest worden afgewikkeld, baarde meer zorgen. 
Telexverkeer over telefoonlijnen is slechts mogelijk, indien over goede, 
stabiele telefoonlijnen wordt beschikt, indien de telefonisten niet door on
tijdig in de verbinding te komen het verkeer storen en indien aan weerszijden 
de grootst mogelijke aandacht wordt besteed aan de constructie van de 
toonfrequentie-apparaten. Dat in het internationale telefoon-telexverkeer 
aan al deze eisen is voldaan, kan helaas niet worden gezegd. Groei van be
tekenis op internationaal gebied werd dan ook bij deze techniek vóór de 
oorlog niet waargenomen. Ongetwijfeld hebben de toepassing van het volle 
telefoontarief en de in het telefoonverkeer voorkomende vertragingen 
eveneens remmend gewerkt.



i) Zie ook T. Perry, Telexdisiributienetten in Nederland in Tijdschr. PTT, 1941/42, blz. 70-74.
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behoren functionneerde, nam het gebruik geen grote afmetingen aan. 
Enerzijds was dit het gevolg van de omstandigheid, dat nog vele instellingen 
zich voor wat hun binnenlandse correspondentie betreft afzijdig hielden 
van de telex. Anderzijds gingen belangrijke klanten, die regelmatig een 
druk berichtenverkeer onderhielden met vaste relaties, er meer en meer toe 
over om daarvoor telegraafhuurlijnen te gebruiken, langs welke ononder
broken gemeenschap kon worden onderhouden. Hierdoor spaarde men 
niet alleen de tijd uit, die anders verloren ging door het veelvuldig weer tot 
stand brengen van de verbinding, maar bovendien kwam men zodoende in 
een voordeligere tarief klasse. De telexdienst met zijn normaal drie-minuten- 
tarief voor interlocale gesprekken bleef echter van belang voor verspreide 
contacten van korte duur.
De pers, die aanvankelijk voor de verreschrijver geen belangstelling had, 
ging ten slotte toch tot het gebruik van de telexdienst en van telegraafhuur
lijnen over. De Maasbode brak het ijs door in 1933 een huurlijn te nemen 
tussen Rotterdam en Amsterdam. Andere grote bladen volgden en toen in 
1934 het Algemeen Nederlands Persbureau (anp) werd opgericht, kon 
voor de verspreiding van nieuws in Nederland een plan van inderdaad 
grote omvang ontworpen worden. Het gevolg was, dat het anp in 1935 
een overeenkomst sloot met de ptt tot aanleg van een telexdistributienet, 
waarop door middel van een stervormig systeem van telefoonverbindingen 
een zeventigtal Nederlandse dagbladen werd aangesloten. Op deze wijze 
kon men alle geabonneerden tegelijk van een centraal punt uit - het anp- 
bureau te Amsterdam, later te ’s-Gravenhage - van nieuws voorzien h 
Het net werd op 6 April 1936 in dienst gesteld en sindsdien ontvangt elke 
krant van betekenis in Nederland - thans zijn er 91 aansluitingen - de be
richten tot een omvang van 60 000 tot 80 000 woorden per dag over de 
verreschrijver. Vooruitlopend op dit grote project begon het anp in 
December 1935 met een kleiner distributienet voor de grootste dagbladen, 
waarover het buitenlandse nieuws in de oorspronkelijke taal werd over
gebracht.
Het aanvankelijke stervormige systeem van telefoonlijnen wijzigde men 
reeds spoedig in een meervoudig telexdistributienet, een systeem van meer
voudige telegrafie, dat de mogelijkheid schiep tot verhuur van kanalen aan de 
gebruikers. Door deze verruiming kon in 1938 voor de Vereeniging voor 
den Effectenhandel te Amsterdam een telexkoersennet worden ingericht, 
waarover een aantal over het land verspreide bankinstellingen het volledige 
overzicht ontving van de handel op de Effectenbeurs te Amsterdam. De 
uitzendingen werden door de Vereeniging voor den Effectenhandel ver
zorgd in samenwerking met de nv Tikkerdienst te Amsterdam, die met
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0) Groot-Brittannië alleen voorzover betreft het internationale verkeer.
(2) Zie de grafieken in de Jaarverslagen.
(*) Zie ook Telexverbinding met Amerika in PTT-Bedrijfsbanden, 1950, blz. 170-171.
(*) Vgl. hierna blz. 228.

behulp van de Edison Ticker voor hetzelfde doel reeds eerder een locaal net 
in Amsterdam en ’s-Gravenhage exploiteerde.

De oorlog en de wederopbouw
Het behoeft wel geen betoog, dat de oorlog voor het Nederlandse telex- 
verkeer, dat zich vooral met het buitenland gunstig had ontwikkeld, van 
catastrophale betekenis is geweest. Alleen reeds bij de inval werden 65 verre- 
schrijvers vernietigd. Het binnenlandse verkeer liep snel terug, terwijl de 
internationale dienst geheel tot stilstand kwam. Slechts een beperkt aantal 
huurlijnen en de telexdistributienetten bleven intact. In October 1944 werd 
ook dit verkeer stopgezet, waarna vorderingen van materieel op grote 
schaal plaats vonden. Zo heerste op het gebied van de telex bij de bevrijding 
een toestand van volkomen ontreddering.
Met kracht en toewijding nam men de wederopbouw echter ter hand. Reeds 
in Juni 1945 was het ANP-telexnet voor een belangrijk deel hersteld en in 
November had het weer zijn vroegere omvang herkregen, de schaarste aan 
materieel ten spijt. In Maart 1946 kon de dienst op Zwitserland worden 
heropend, in Augustus die op Frankrijk. België en Groot-Brittannië1 
hadden het telefoon-telexsysteem verlaten en heropenden resp. in Novem
ber 1946 en Maart 1947 met handcentrales op telegraaf basis te Brussel en 
Londen het verkeer met Nederland. In Juni 1947 kon verkeer worden 
afgewikkeld met Tsjecho-Slowakije en in December 1947 met Denemarken. 
In 1948 volgden Zweden, Oostenrijk en Noorwegen, in Februari 1949 
Duitsland, in November 1950 Finland en in Februari 1952 Luxemburg. De 
hernieuwing van contacten na de oorlog heeft mede een ongekende vlucht 
van het internationale telexverkeer tot gevolg gehad 2.
Op 15 Mei 1950 werd voor het eerst in de geschiedenis de Atlantische 
Oceaan voor het telexverkeer overbrugd. Daardoor kwam de internationale 
telexcentrale te Amsterdam in directe verbinding met New York 3. Tot 
dusverre was telexverkeer langs de radioweg over zulk een grote afstand 
niet mogelijk geweest, omdat verminkingen door atmosferische storingen 
niet te vermijden waren. Dit beletsel werd echter opgeheven door de vinding 
van de ingenieur der Nederlandse ptt, Dr. Ir. H. C. A. van Duuren, en 
sindsdien zorgen Nederlandse TOR-installaties voor een onfeilbare over
brenging van de radio-telexberichten 4. Op 15 October van hetzelfde jaar 
volgde de opening van het telexverkeer tussen Amsterdam en Washington. 
Wat de voor de telexdienst toegepaste techniek betreft heeft men allerwegen 
uitbreiding en modernisering van de installaties ter hand genomen. Ook en
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zeker niet het minst in Nederland. Het spreekt wel vanzelf, dat hier, nadat 
omtrent de perspectieven van deze dienst zekerheid was verkregen, bij 
voortduring de aandacht is gericht geweest op de vorming van een afzonder
lijk telexnet, bestaande uit telegraafverbindingen en voorzien van speciaal 
voor de afwikkeling van het telexverkeer ingerichte automatische centrales. 
Aangezien met de beschreven combinatie van telex met telefoon op vlotte 
wijze aan de behoeften kon worden voldaan, bestond in Nederland de ge
legenheid voor een rustige bestudering van de materie en was de mogelijk
heid gegeven om voor de definitieve automatisering van de telexdienst te 
profiteren van de gerijpte inzichten op dit bijzondere terrein. Thans bouwt 
men te Amsterdam de eerste centrale van een nieuw telexnet, dat op tele
graaf basis wordt ingericht. De in de naaste toekomst op dit net aangesloten 
abonné zal zelf zijn binnenlandse verbindingen vol-automatisch kunnen op
bouwen door op het klavier van zijn verreschrijver het nummer van de 
verlangde relatie aan te slaan. Dit in tegenstelling dus met de werkwijze bij 
het huidige stelsel, waarbij de telefoon als tussenschakel wordt gebruikt 
voor het totstandbrengen van een telexverbinding.
Bij het telexverkeer met het buitenland is de situatie thans nog zo, dat in 
Nederland tussen de internationale telexcentrales te Amsterdam en Rotter
dam en de abonné’s wordt gebruik gemaakt van telefoonlijnen. Dit brengt 
mee, dat men voor een doorverbinding met een buitenlandse lijn op tele- 
graafbasis een speciale koppeling moet tot stand brengen op een van de 
genoemde centrales. Voor het uitgaande verkeer kan de Nederlandse tele
foniste daarna met haar kiesschijf automatisch de verbinding met de op- 
geroepene in het buitenlandse telexnet opbouwen, voorzover dat net 
althans geautomatiseerd is. Aan een oproep uit het buitenland zit echter 
meer vast, omdat de bedienster van een telexpost in het buitenland de 
Nederlandse abonné niet rechtstreeks kan kiezen. Daarvoor heeft zij de 
tussenkomst nodig van haar collega te Amsterdam of Rotterdam. Deze be
middeling zal na de invoering in Nederland van een geautomatiseerd telex
net niet meer nodig zijn.
In de algemene opzet van het toekomstige Europese telexnet, waarin alle 
landen geautomatiseerd zijn, behoeft in een verbinding slechts één telefoniste 
op te treden en wel in het land van de aanvrager. De basis voor een volgende 
stap is intussen reeds gelegd. In September 1952 hebben n.1. de West-Duitse en 
Nederlandse diensten in principe overeenstemming bereikt over de invoering 
van vol-automatisch verkeer tussen beide landen. Hiermee is tevens de eerste 
fase ingeluid van een volledige automatisering van het Europese telexverkeer. 
Met de geschiedenis van de Nederlandse telexdienst is onverbrekelijk ver
bonden de persoon van T. Perry \ die in de moeilijke beginperiode door
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hoogstens

rusteloos streven er in slaagde de nieuwe dienst ingang te doen vinden in 
het zakenleven en in later jaren door vervolmaking 
werkmethode het nut daarvan vooral ten aanzien 
gedachten wisseling aanzienlijk heeft vergroot.

(*) ARTM, brief aan de minister van Marine dd. 30 Dec. 1865; zie ook Jaarverslag 1864, blz. 14.
(2) ARTH, vergunning van de Referendaris belast met het hoofdbestuur dd. 12 Maart 1867; 
zie ook J. M. Collette, Vlaggeseinpost op het eiland Vlieland in Maandblad, 1875, blz. 43-47.
(3) ARTH, rapport van Staring aan de minister dd. 23 Mei 1868.
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van de organisatie en 
van de internationale

Gewoon als men geworden is aan de diensten, dagelijks door de radio be
wezen, kan men zich het leven zonder dit communicatiemiddel bijna niet 
voorstellen. Nog minder kan men zich de absolute eenzaamheid en ver
latenheid indenken, aan welke een schip in volle zee was overgeleverd in de 
tijd, toen berichten wisseling nog slechts mogelijk was door optische seinen 
en geluidsignalen, welke bij gunstig weer een afstand van hoogstens een 
tiental kilometers vermochten te overbruggen.
De electromagnetische telegraaf bracht hierin geen verbetering. Het enige, 
dat er mee bereikt kon worden, was een bespoediging van de verbindingen 
tussen de seinposten aan de kust en het achterland. Deze mogelijkheid werd 
in de geschiedenis van de Rijkstelegraaf voor het eerst aangegrepen in 1864, 
toen men de bestaande telegraaflijnen benutte om stormwaarschuwingen 
van het Meteorologisch Instituut te Utrecht over te seinen naar Rotterdam, 
Brielle, Brouwershaven, Nieuwediep, Vlissingen en Hellevoetsluis, waar 
stormsignalen werden gehesen om de uitvarende schepen voor onheil te 
behoeden x.
Een commerciële achtergrond had de particuliere semaphorepost, welke 
drie jaar later op Vlieland werd opgericht door Schmidt, de eerstaanwezend 
ambtenaar van het telegraafkantoor aldaar, aan wie gebleken was, dat de 
reders en scheepsmakelaars groot belang hadden bij gegevens betreffende 
de schepen, welke de Vlierede passeerden op weg naar Amsterdam en 
andere Zuiderzeehavens 2. Daarbij werd van de telegraaf gebruik gemaakt 
om de langs optische weg ontvangen seinen snel naar hun bestemming 
door te geven. Vermoedelijk is het bestaan van deze florerende dienst en 
anderzijds het ontbreken van telegraafverbindingen met de overige kust- 
seinposten in Nederland 3 voor de Engelse ondernemers Knapp Barrow, 
Box en Parkington Sharp aanleiding geweest om in 1870 vergunning te 
vragen om de door hen in zee te plaatsen drijvende telegraafstations te ver-
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(*) ARTM, min. besch. van 24 Febr. 1870.
(«) ARTM, min. verbaal van 6 Oct. 1887 (inzake bekendmaking in de Sc.). Het feit, dat toen 
reeds van de telefoon kon worden gebruik gemaakt om de vuurtorenwachters met het nabij
gelegen telegraafkantoor in contact te brengen, voorkwam de moeilijkheid, verbonden aan een 
langdurige telegraafopleiding van het kustbcwakingspersonecl. Vgl. hierna blz. 353-354.

binden met de Nederlandse telegraaflijnen. Tot uitvoering van het plan, 
waarvoor inderdaad toestemming werd verleend x, is het echter nimmer 
gekomen.
Het achterwegeblijven van telegrafische verbindingen tussen de kust- 
seinposten en de nabijgelegen havens had in 1882 het rampzalige gevolg, 
dat het Nederlandse oorlogsschip Adder op zijn tocht van Nieuwediep naar 
Hellevoetsluis verging, zonder dat iets tot redding van schip of bemanning 
kon worden gedaan. Deze schokkende gebeurtenis gaf de stoot tot de op
richting van een kustwachtdienst, waarbij de kustlichttorens en reddings- 
stations in verbinding werden gebracht met het rijkstelegraafnet. De 
opening van deze dienst, welke tevens een zevental kustseinposten omvatte, 
vond plaats in 1887 2. Daarmee beschikte men over een naar de begrippen 
van die tijd snel werkend systeem om langs de gehele kust contact te onder
houden met schepen, zolang deze binnen gezichtsafstand koersten. Buiten 
deze smalle strook was geen gemeenschap mogelijk.
De benauwende begrenzing zou eerst een twintigtal jaren later door toe
passing van de draadloze telegrafie worden opgeheven. Aanvankelijk wist 
men daarbij afstanden over zee van 200 km te overbruggen. Meer was uit 
veiligheidsoverwegingen eigenlijk niet nodig, aangezien hulp van verder 
gelegen punten toch te lang zou uitblijven. Het gebruik, dat spoedig van de 
draadloze telegrafie tevens werd gemaakt voor persoonlijke en commerciële 
doeleinden, vormde echter een voortdurende aansporing tot verbetering 
van de toestellen, ten einde de werkingssfeer te vergroten, en uiteindelijk 
kon de gehele wereldbol worden omspannen.
Reeds sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw hadden verschillende 
grote natuurkundigen zich bezig gehouden met de oplossing van het 
probleem om de telegrafie van haar gebondenheid aan een metallische 
geleider te bevrijden. Sommigen hebben daarvoor de theoretische grond
slagen gelegd, terwijl anderen zich vooral met de practische opbouw hebben 
bezig gehouden. Ten slotte is het werk door veler arbeid voltooid. Met een 
kort overzicht van de voornaamste feiten moge hier worden volstaan.
In 1865 publiceerde Maxwell zijn beroemd geworden theorie, dat de electro- 
magnetische werking in de vrije ruimte wordt voortgeplant in de vorm van 
een evenwichtsverstoring, welke zich met de snelheid van het licht voort
beweegt.
In 1888 toonde Hertz experimenteel de juistheid van de Maxwellse theorie 
aan. Hij stelde daarbij vast, dat de evenwichtsverstoringen het karakter van
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een golfbeweging hebben. Zijn toestellen waren evenwel niet in staat om 
afstanden van meer dan enkele meters draadloos te overbruggen.
In 1890 gebruikte Branly een 
voor de Hertzse golven.
In 1892 voegde Lodge aan de coherer van Branly een klopper toe om het 
vastkoekende vijlsel los te schudden.
In 1895 gebruikte Popoff de coherer met klopper voor het detecteren van 
atmosferische ontladingen, waarbij hij een luchtdraad (antenne) toepaste.
Marconi maakte bij zendproeven gebruik van de ontvangmiddelen van 
Popoff. Hij kwam tot practisch bruikbare resultaten door ook de zender 
van een luchtdraad te voorzien. In 1896 gelukte het hem berichten over te 
seinen over een afstand van enige honderden meters. Twee jaar later volgde 
draadloze verbinding met een sleepboot op achttien mijl afstand en in 1899 
de overbrugging van het Kanaal.

2. DE INTREDE VAN DE DRAADLOZE TELEGRAFIE IN NEDERLAND

De geschiedenis van de draadloze telegrafie in Nederland begint in 1899 
met een verzoek van Lloyds Committee te Londen om in het belang van 
handel en scheepvaart geheel op eigen kosten een Marconi-toestel te mogen 
plaatsen en exploiteren op het lichtschip Maas. Nadat Marconi, die naar 
Engeland was gegaan om zijn proefnemingen voort te zetten, zijn eerste 
werkelijke successen had geboekt, trok het nieuwe communicatiemiddel 
spoedig de aandacht van Engelse ondernemerskringen. Men voorzag de 
betekenis er van voor de oprichting van een nieuw winstgevend bedrijf, 
indien de technische voorsprong door tijdige oprichting van stations in het 
buitenland werd benut om een monopolie te verwerven. Dit had de op
richting van de Wireless Telegraph and Signalling Company tot gevolg, 
welke uiteraard met Lloyds in nauwe relatie stond.
Inwilliging van het verzoek van Lloyds zou de Nederlandse zelfwerkzaam
heid op het nieuwe arbeidsterrein voor lange tijd aan banden leggen en 
daardoor verstrekkende gevolgen kunnen hebben èn voor de telegraafdienst 
èn voor de Marine hier te lande, welke bij de toepassing van het nieuwe 
stelsel eveneens grote belangen had. Deze overwegingen kwamen tot uiting 
in een afwijzende houding ten aanzien van buitenlandse inmenging en bij 
gezamenlijke beschikking riepen de ministers van Waterstaat, Landbouw en 
Nijverheid en van Marine een commissie in het leven om advies uit te 
brengen omtrent de mogelijkheid van een telegrafische gemeenschap zonder 
draad tussen het lichtschip Maas en enig kantoor op de vaste wal bij de 
ingang van de Rotterdamse Waterweg L Men ging dus een stap verder dan 
het voorstel van Lloyds en betrok in het plan een kuststation, dat enerzijds

(’) APTT, besch. van 25 Jan. 1899.
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nodig was om seinproeven te kunnen doen met het lichtschip en anderzijds 
om een verbinding met het bestaande telegraafnet tot stand te brengen.
De samenstelling van de commissie moet een probleem op zich zelf zijn 
geweest. Men beschikte destijds immers niet over tot oordelen bevoegde 
deskundigen op het gebied van de nieuwe techniek. Van de vier leden, 
B. J. R. Engelbrecht, inspecteur der Posterijen en Telegrafie, C. J. de 
Vriese, inspecteur van het Loodswezen, J. C. Ramaer, ingenieur van de 
Waterstaat en Dr. L. Bleekrode, leraar MO, werd alleen de laatste bekend 
verondersteld met de theoretische grondslagen \ Het enige, wat de com
missie in de gegeven omstandigheden te doen stond, was naar Engeland te 
reizen ten einde kennis te kunnen nemen van de seinproeven, welke door de 
Wireless Telegraph and Signalling Company werden gehouden tussen een 
station bij de vuurtoren van South-Foreland bij Dover en een tegenpost aan 
boord van een op zeventien km afstand gelegen lichtschip. De technische 
installaties bleken zeer eenvoudig te zijn: het verschil met de morselijn- 
telegraaf bestond slechts in de luchtdraad, benevens aan de zendzijde een 
Ruhmkorffse klos en bij de ontvanger een coherer met afklopper en relais, 
welke voor het schrijftoestel waren geschakeld. De gewisselde seinen 
kwamen op beide stations zo goed over, dat bij de commissie geen twijfel 
meer bestond aan de mogelijkheid van een draadloze verbinding tussen het 
lichtschip Maas en Hoek van Holland, een afstand van 15 km. Men trad 
daarom in onderhandeling met de maatschappij, welke buiten verwachting 
bereid bleek om voor het redelijke bedrag van f 2800,- de benodigde zend
en ontvangtoestellen te leveren en te bestemder plaatse in bedrijf te stellen 2. 
De weg scheen geëffend, totdat korte tijd later de leveranciers, terugkomend 
op hun aanvankelijke toezeggingen, betaling van £ 1200 ineens en een jaar
lijkse uitkering verlangden. Deze voorwaarden waren tè bezwarend en op 
advies van de commissie werden de toestellen toen besteld bij de firma 
Ducretet te Parijs, welke met de Russische geleerde Popoff samen werkte. 
De levering liet echter anderhalf jaar op zich wachten 3. Van deze tegen
valler maakte de te Brussel gevestigde continentale directie van de Marconi 
International Marine Communication Company Ltd, welke als vertegen
woordigster van de eerder genoemde Engelse maatschappij optrad, in 
November 1900 gebruik om concessie aan te vragen tot het inrichten van 
een dienst voor het overbrengen van telegrammen van de kust naar zee en

(*) In het rapport van de commissie van 3 Juli 1899 (ARTM) wordt bij een technische uiteen
zetting verwezen naar een artikel van L. Bleekrode in De Natuur van 1897, blz. 326 vlg.» getiteld 
De Proefnemingen met Marconi's telegraaftoestel. Wij vonden echter op de aangegeven plaats: Het 
telegrafeeren ponder geleiddraden, volgens het stelsel Marconi door Dr. A. van Hennekeler.
(2) APTT, rapport van de commissie dd. 3 Juli 1899.
(’) Zie B. C. Sluyk, De Commissie 'Lichtschip Maas - Hoek van Holland' in het jubileumnummer 
van Tifdschr. PTT, 19 Dec. 1929, blz. 47.
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omgekeerd L De afwijzende beschikking was voor genoemde maatschappij 
geen reden om haar pogingen op te geven, immers terwijl de commissie 
‘Lichtschip Maas' haar practische taak met de toestellen van Ducretet was be
gonnen en daarbij op talloze problemen stuitte, deed zij in Mei 1901, dit
maal met steun van de Belgische gezant, een verzoek om bij wijze van proef 
op particulier terrein een post voor draadloze telegrafie te mogen oprichten. 
Ook hierop werd echter niet ingegaan; men wenste het resultaat van de 
eigen experimenten af te wachten. Deze bleken inmiddels weinig vrucht
baar, want in September 1901 had de commissie het nog niet verder ge
bracht dan een gebrekkige gemeenschap tussen de twee stations, waarbij de 
ontvangen seintekens veelal onleesbaar waren 2.
Middelerwijl was ook de technische dienst van de Rijkstelegraaf met proef
nemingen begonnen, welke zich speciaal richtten op draadloze verbinding 
over land, waarbij zich tussen de stations obstakels bevonden, zoals kerken 
met hoge torens en bliksemafleiders. Veel resultaat werd ook daarbij niet 
bereikt. Weliswaar verkreeg men in Februari 1901 een goede verbinding 
tussen de Herstellingswerkplaats en het telegraafkantoor, beide te ’s-Graven- 
hage, doch men slaagde er niet in met Rotterdam in contact te komen. 
Bovendien bleken de seinen hinder te veroorzaken in het telefoonnet3. 
Meer succes had in 1902 de Hollandse Spoorweg Mij, welke met Duitse 
toestellen volgens het systeem Slaby-Arco verbinding wist tot stand te 
brengen tussen haar spoorwegstations te Enkhuizen en Stavoren.
Zover hadden de zaken zich ontwikkeld, toen opnieuw, ditmaal van ver
schillende zijden, gepoogd werd ons land binnen de invloedssfeer van het 
Engelse Marconi-concern te trekken, dat inmiddels op het vasteland meer
dere vertegenwoordigingen had gevestigd. De aanval werd geopend door 
de Compagnie de Télégraphie sans Fil te Brussel, welke in Maart 1902 voor 
dertig jaar concessie aanvroeg voor exploitatie van een stelsel van draadloze 
telegrafie in Nederland en zijn koloniën en bezittingen, zulks met uit
sluiting van derden 4. De maatschappij wenste stations te vestigen op twee 
semaphoreposten in Nederland en deze uit te rusten met Marconi-toestellen. 
De regeling van de exploitatie en het vaststellen van tarieven moesten aan 
haar worden overgelaten, terwijl zij zich het recht voorbehield om een of 
meer van haar employé’s toe te voegen aan het van staatswege te verschaffen 
personeel, dat met de bediening zou worden belast. De staat zou verder 
voor de benodigde lokaliteiten moeten zorgen. Als compensatie mocht 
kosteloos gebruik van de stations worden gemaakt ten dienste van het
O APTT, rapport van de eerste interdepartementale commissie inzake draadloze telegrafie 
dd. 3 Dec. 1903.
(2) APTT, verslag van de commissie dd. 9 Sept. 1901.
(3) Zie Ir. A. E. R. Collette, De vóór-geschiedenis van het Radio-T'elegraaj'station te Scheveningen in het 
jubileumnummer van Tijdschr. PTT, 19 Dec. 1929, blz. 11.
(4) APTT, cxh. 23 April 1902, no. 9233 bis.
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loodswezen of de kustwacht. Ten slotte zouden alle ontvangsten de maat
schappij toevallen.
Dit ging te ver. Er zou echter nog meer volgen. Voorzien van een met de 
Marconi Wireless Company afgesloten contract om de Nederlands-Indische 
eilanden door middel van draadloze telegrafie onderling in gemeenschap te 
brengen, had de directeur van de Algemene Handel en Cultuur Maatschappij 
te Batavia, A. Weiss x, voor uitvoering van zijn plan concessie aangevraagd 
bij de Gouverneur-Generaal. Om zijn verzoek kracht bij te zetten wenste 
Weiss door experimenten hier te lande aan te tonen, wat met zijn Marconi- 
toestellen kon worden bereikt. Hij wist de minister van Marine voor zijn 
plan te winnen, die het pantserschip Hvertsen voor de proefnemingen ter 
beschikking stelde. Deze oorlogsbodem werd van een Marconi-installatie 
voorzien en zou op een afstand van vijftig zeemijlen in verbinding worden 
gebracht met een voor die proef op het Wilhelminawandelhoofd te Scheve- 
ningen op te richten tegenstation. Om aan het experiment een officieel 
karakter te geven werd de directeur-generaal der Posterijen en Telegrafie uit
genodigd de demonstratie ambtelijk te doen controleren en attesteren 2. Alles 
ging zo vlug in zijn werk, dat aan laatstgenoemde, voor het voldongen feit ge
steld, dat Marine aan de proef medewerking verleende, niets anders overbleef, 
dan zich door enkele ingenieurs te doen vertegenwoordigen. Omtrent de 
resultaten van deze op 25 April 1902 gehouden proef zijn geen gegevens meer 
beschikbaar, doch uit het feit, dat zelfs op het lichtschip Maas de tekens konden 
worden geregistreerd 3, mag men de gevolgtrekking maken, dat de demon
stratie een vlot verloop had. Daarvoor zal de Marconi Wireless Company, wier 
in het vak doorknede ingenieurs de proefverbinding tot stand brachten 4, 
overigens wel hebben gezorgd. Een onverwacht gevolg was echter, dat Weiss 
in conflict kwam met de Brusselse Compagnie de Télégraphie sans Fil, die 
opkwam voor de rechten, welke zij zich voor alle landen van het continent 
alsmede hun koloniën en bezittingen had verworven op de Marconi- 
patenten5. Beide concessie-aanvragen werden ten slotte afgewezen. Het ge
krakeel beperkte zich echter niet tot de ondernemingen, die elkaar hun rechten 
op de Marconi-patenten betwistten. Ook in Duitsland was onenigheid ont
staan tussen de bezitters van het patent Slaby-Arco en de firma Siemens en 
Halske, die het octrooi van Braun8 had verworven. Daarenboven stonden 
beiden weer fel tegenover de Engelse Marconi-maatschappij7.

(*) Weiss ontpopte zich later als vertegenwoordiger van
(2) APTT, exh. 21 April 1902, no. 8980.
(3) Jaarverslag 1904, blz. 31.
(4) APTT, exh. 24 April 1902, no. 9326.
(6) Zie Ir. A. E. R. Collette, De vóór-gescbiedenis van het Radio-Telegraaf.'station te Scbeveningen in het 
jubileumnummer van Tijdscbr. PTT, 19 Dec. 1929, blz. 11.
(•) De uitvinder van de gekoppelde ketens.
(’) Zie De Nieuwe Courant van 4 April 1902.
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(*) APTT, gearr. 18 Nov. 1902, no. 3963.
(2) G. J. W. Putman Cramer, Draadloos^ herinneringen in Vyf-en-twintigjaren radiodienst der Marine 
1904-1929. Draadlooss herinneringen van officieren en ond-officieren van Hr. Ms. Zeemacht, (Den Helder, 
z.j. = 1929), blz. 18-25.
(3) APTT, rapport van de Nederlandse gezant te Londen dd. 15 Sept. 1902.
(4) Jaarverslag 1904, blz. 32.
(5) APTT, gearr. 30 Jan. 1902, no. 1438.
(6) APTT, rapport van de eerste interdepartementale commissie inzake draadloze telegrafie 
dd. 3 Dec. 1903.
(’) Deze naam is later gewijzigd in: Telefunken.

Als gegadigde voor de exploitatie van draadloze stations in Nederland had 
zich in Mei 1902 ook nog de Société Fran^aise des Télégraphes et Télé- 
phones sans fil aangediend. Toen hierop evenmin werd ingegaan \ trachtte 
dit concern de belangstelling van het departement van Marine voor zijn 
toestellen te wekken, met het gevolg, dat daarmee op beperkte schaal 
proeven werden genomen tussen Amsterdam en Kampen. Veel resultaat 
hebben deze echter niet opgeleverd 2.
In deze bewogen tijd werden de proefnemingen tussen het lichtschip Maas 
en Hoek van Holland zonder veel gevolg moeizaam voortgezet. Het zwakke 
punt was en bleef de ontvanger aan boord. Het uiterst gevoelige relais 
weigerde dienst te doen, zodra het schip slingerde. De gebrekkige ver
binding op deze korte afstand vormde wel een scherp contrast met de 
schitterende successen, welke Marconi in Engeland had weten te behalen 3. 
Het Engelse centrale station te Mullion, dat reeds in Juli 1902 contact had 
gekregen met het te Kroonstad voor anker liggende Italiaanse oorlogsschip 
Carlo Alberto, kreeg twee maanden later andermaal verbinding met dat 
schip, toen het in de golf van Spezzia lag. Weliswaar bereikte de Neder
landse commissie in 1903 betere resultaten, nadat bij een grote reparatie van 
het lichtschip Maas ook de door de commissie nodig geachte voorzieningen 
waren getroffen, maar tot een noemenswaard gebruik van de verbinding is 
het nimmer gekomen. Op herhaald aandringen van de commissie werd zij 
in 1904 van haar even moeilijke als onvruchtbare taak ontheven. De toe
stellen te Hoek van Holland werden toen ter beschikking gesteld van de 
Rijkstelegraaf4.
De minister van Marine, die er reeds in het begin van 1902 op had aan
gedrongen de draadloze installaties op het lichtschip Maas en te Hoek van 
Holland voor practisch gebruik geschikt te maken, doch evenmin als de 
directeur-generaal der Posterijen en Telegrafie bereid was de commissie 
daadwerkelijk steun te verlenen 5, trachtte in Mei van dat jaar tot samen
werking te komen met het departement van Koloniën 6. Het gevolg was, 
dat een commissie werd benoemd, belast met het nemen van proeven tussen 
Amsterdam en Kampen. Beide stations kwamen, uitgerust met toestellen 
van de Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie 7, in 1903 gereed.
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er juist thans, 

zou hechten

(‘) APTT, exh. n Nov. 1903.
(2) APTT, gearr. 24 Nov. 1903.
(3) Deze was reeds eerder lid van de commissie ‘Lichtschip Maas - Hoek van Holland’; zie 
hiervoor blz. 131.
(4) Vgl. hierna blz. 371.
(5) Vgl. hierna blz. 372 vlg.
(•) Het advies, in APTT, is gedateerd 3 Dec. 1903.
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Anderhalf jaar was inmiddels verstreken sinds de laatste pogingen van het 
Marconi-concern om de Nederlandse Noordzeekust te betrekken in zijn 
streven naar een monopolie-positie, toen in 1905 opnieuw blijk werd ge
geven van onverminderde belangstelling. Ditmaal bracht de Britse gezant 
een voorstel over van de markies van Landsdowne, lid van het Engelse 
Hogerhuis, om in Scheveningen een draadloos station voor gemeenschap 
met schepen te doen oprichten hetzij door Lloyds hetzij door de Marconi 
Wireless Company 1. Dit voorstel had tot gevolg, dat een interdepartemen
tale commissie inzake de draadloze telegrafie werd benoemd 2, wier taak het 
was de regering van advies te dienen niet alleen over de beantwoording van 
het voorstel, maar ook betreffende de zo hoog nodige coördinatie ten aan
zien van het gebruik van draadloze telegrafie door de onder de verschillende 
departementen ressorterende takken van staatsdienst. Leden waren o.a. de 
hoofdingenieur der Telegrafie A. E. R. Collette, de inspecteur der Poste
rijen en Telegrafie B. J. R. Engelbrecht 3, de luitenant ter zee ie klasse 
J. Hissing en de luitenant-kolonel van de Genie P. Kleynhens. De gemeen
schap tussen de kust en schepen in zee, zo oordeelde de commissie, diende 
beheerst te worden door bepalingen, welke tot over de grenzen van het 
eigen land reikten. En aangezien de Duitse regering bereids het initiatief 
genomen had om dergelijke bepalingen op een internationale conferentie te 
doen vaststellen 4, lag het in de rede, dat de staat zich vooralsnog op aan
vragen tot oprichting en exploitatie van stations voor draadloze telegrafie 
zijn beslissing moest voorbehouden. Naar het gevoelen van 
was het niet onwaarschijnlijk, dat de Marconi-maatschappij 
met het oog op de voorgenomen conferentie, veel waarde aan 
om met de staten afzonderlijk overeenkomsten te sluiten aangaande de 
vestiging van draadloze stations, ten einde te zijner tijd een bepaalde positie 
tegenover het internationale standpunt te kunnen innemen en zich zo 
mogelijk vooraf een monopolie te verzekeren, waarvan men zich slechts 
met grote financiële offers zou kunnen losmaken 5.
De regering nam het advies 6 ter harte, maar wie meende, dat de Marconi- 
maatschappij nu van verdere pogingen zou afzien, kwam bedrogen uit. 
Zonder daartoe vooraf vergunning te hebben gevraagd en zonder dat 
daarvan merkwaardigerwijze iets bij de belanghebbende autoriteiten was 
bekend geworden, had de reeds genoemde Weiss een Marconi-station op
gericht aan de Overtoom te Amsterdam. Eerst toen de installatie gereed was
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en reeds met het station van de Marconi-maatschappij te Broomfield in 
Engeland in verbinding stond, verwittigde hij op 8 Februari 1904 de mi
nister van het bestaan van zijn onderneming, daaraan toevoegende, dat de 
commissie voor draadloze telegrafie van de Marine binnenkort met zijn 
installatie proeven zou nemen en dat reeds regelmatig berichten, en zelfs 
omvangrijke, naar Engeland werden overgeseind om de deugdelijkheid 
van de verbinding te bewijzen. Bovendien werden, behalve de minister, ook 
de directeur-gencraal der Posterijen en Telegrafie en de hoofdingenieur der 
Telegrafie tot bezichtiging van het station uitgenodigd h De volgende dag 
maakte de krant melding van het feit, dat de inrichting in exploitatie was 
gebracht2, terwijl kort daarop ook de Engelse pers zich voor het geval 
interesseerde en daarbij sprak van de eerste commerciële draadloze telegraaf
dienst tussen Engeland en het vasteland met als bijzonderheid, dat het 
Algemeen Handelsblad reeds nieuws uit Engeland ontving per ‘marconigram’3. 
Pogingen om op grond van de telegraafwet van 1852 aan het zonder machti
ging opgerichte station het zwijgen op te leggen bleven vruchteloos, aan
gezien die wet niet voorzag in het gebruik van een telegraaf zonder draad. 
Tevens kwam toen op duidelijke wijze aan het licht, hoe gebrekkig de 
Nederlandse ontvangstations waren ingericht. Immers kon aan een ver
zoek om van de gewisselde telegrammen aantekening te houden noch door 
Enkhuizen (hsm) noch door Kampen (Marine) worden voldaan, omdat 
het onmogelijk bleek de zwakke seinen van Broomfield op te vangen 4.
Op 1 Maart van hetzelfde jaar trad de nieuwe telegraaf- en telefoonwet in 
werking 5, welke wèl van toepassing was op de draadloze telegraaf. Weiss 
wist echter door de mazen van deze wet te kruipen door tijdig de Marconi- 
installatie bij contract in dienst te stellen van het Algemeen Handelsblad tegen 
vergoeding van kosten en bediening. Aangezien het station hierdoor kenne
lijk zijn openbare karakter had verloren, behoefde het niet de bij de wet 
vereiste concessie. Als particulier station, niet tegen betaling aan derden in 
gebruik gegeven, had het evenmin een ministeriële machtiging nodig. Het 
kon dus ongehinderd blijven voortbestaan. De draadloze verbinding 
Amsterdam-Broomfield behield nu echter door de enge begrenzing van .haar 
gebruik nog slechts weinig van haar betekenis. In April 1905 kwam ook hier
aan een einde, doordat in Engeland op grond van een nieuwe wet de tele
gramwisseling met Nederland via het station te Broomfield werd verboden8.

(*) APTT, exh. 9 Febr. 1904, no. 3924.
(2) Algemeen Handelsblad, ochtendblad van 9 Febr. 1904.
(3) The Daily News van 11 Febr. 1904.
(4) APTT, nota aan de directeur-generaal bij gearr. 3 Maart 1904, no. 4223.
(5) Wet van 11 Jan. 1904 (Stbl. 7) betreffende aanleg, exploitatie en gebruik 
telefonen (Telegraaf- en Telefoonwet 1904); vgl. hierna blz. 304 vlg.
(6) APTT, exh. 8 Nov. 1906, no. 42081.
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(*) APTT, nota van de directeur-generaal aan de hoofdingenieur der Telegrafie dd. 16 Nov. 1903.
(2) 45 woorden per minuut.
(3) APTT, nota van de hoofdingenieur der Telegrafie aan de directeur-generaal dd. 17 Nov. 1903.
(4) APTT, verslag van Verkerk dd. 19 Maart 1904 bij gearr. 8 April 1904, no. 6662.
(5) A. E. R. Collette was zijn vader als hoofdingenieur opgevolgd; vgl. hierna blz. 262.
(•) APTT, nota van Collette aan de directeur-generaal dd. 26 Maart 1904 bij gearr. 8 April 1904, 
no. 6662.

3. HET BEGIN VAN DE RIJKSRADIODIENST

In de tweede helft van 1903 kwam er meer tekening in de plannen van de 
overheid met de draadloze telegrafie. Had zij zich voordien in hoofdzaak 
beperkt tot het afwijzen van buitenlandse inmenging, nu de nieuwe tele
graaf- en telefoonwet, welke ook op de draadloze telegrafie van toepassing 
zou zijn, op stapel stond, werd het duidelijk, dat de staat de exploitatie van 
het nieuwe communicatiemiddel zelf ter hand moest nemen.
In November was het reeds een uitgemaakte zaak, dat de Rijkstelegraaf met 
de uitvoering van de nieuwe dienst zou worden belast. De minister had zelfs 
de wens geuit, dat een van de ingenieurs zich in het bijzonder op de draad
loze telegrafie zou toeleggen x. In Engeland werden toen juist proeven 
genomen met een nieuw Amerikaans systeem van De Forest, waarmee een 
ongekend hoge seinsnelheid kon worden behaald 2, en men besloot deze 
demonstraties te doen bijwonen door de ingenieur De Brauw en de op
zichter Nierstrasz 3. Aangezien hun bevindingen minder gunstig waren, 
werd de ingenieur Verkerk kort daarop naar Berlijn gezonden om zich te 
oriënteren omtrent het systeem van de Gesellschaft für Drahtlose Tele- 
graphie. Hetgeen hij daar te zien kreeg bood meer kans op goede resultaten. 
Er was zelfs keuze mogelijk tussen een krachtige zend-installatie met een 
werkingssfeer van 1000 km en een zwakkere, welke 200 km haalde 4.
Hoofdingenieur Collette 5 bepleitte het gebruik van een enkele sterke 
zender, die naar zijn mening in Scheveningen moest worden opgesteld. 
Besloot men tot de zwakkere installatie, dan zouden er twee nodig zijn: een 
in het noorden en een in het zuiden van het land. Veel vertrouwen in de 
toekomst van de draadloze telegrafie had Collette niet, hetgeen blijkt uit 
enkele merkwaardige uitspraken in zijn advies aan de directeur-generaal6. 
Zo was hij van oordeel, dat ten behoeve van de gemeenschap tussen plaatsen, 
welke door kabels waren of konden worden verbonden, van de draadloze 
geen voordeel van betekenis was te verwachten. Alles wat men te dien 
aanzien voorspiegelde, achtte hij blote reclame. Zijns inziens bestond 
daarom ten behoeve van de gemeenschap met Engeland of andere landen 
voor het nieuwe communicatiemiddel geen toekomst. Ook tegenover de 
technische toepassingsmogelijkheden stond Collette sceptisch. Het door de 
Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie ingevoerde afstemmen zou naar zijn 
mening alleen binnen bepaalde grenzen toegepast worden. Deze interessante
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vinding zou nimmer als basis mogen dienen voor de bewering, dat meerdere 
stations naast of in elkanders nabijheid konden werken zonder onderling 
hinder te veroorzaken.
Deze uitspraken mogen thans kortzichtig lijken, men verlieze echter niet 
uit het oog, dat zij dateren uit een tijd, waarin de draadloze nog met ernstige 
kinderziekten te kampen had, zodat voorzichtigheid geboden en een ge
matigd pessimisme begrijpelijk was. Hoe dan ook, er werden twee zenders 
besteld, een sterke en een zwakkere als reserve, en de voorbereidingen voor 
de opstelling namen een aanvang. Nabij de Scheveningse haven kreeg men 
de beschikking over een terrein van de gemeente ’s-Gravenhage, groot 
genoeg om de antenne op te richten. In een bestaande houten keet kon het 
draadloze station onder dak worden gebracht. De rijksbouwmeester ont
ving opdracht om voor de geraamde som van f 1000,- de keet in orde te 
brengen, een plaatijzeren loodsje te bouwen voor het benzine-aggregaat, dat 
de zender van stroom moest voorzien, en twee palen aan te kopen en te 
plaatsen, waaraan de antenne zou worden opgehangen h
Omstreeks half September 1904 volgden de eerste experimenten tussen 
Scheveningen en Hoek van Holland en reeds dadelijk ondervond men 
daarbij hinder van de seinen, gewisseld tussen de marinestations te Amster
dam en Kampen. Dit was voor de minister aanleiding om zijn ambtgenoot 
van Marine te verzoeken de commissie, belast met onderzoekingen op het 
gebied van de draadloze telegrafie, op te dragen haar proefnemingen tijdelijk 
te staken, zodra Scheveningen berichten had over te brengen of te ont
vangen. Daaraan voegde hij de mededeling toe, dat, mochten de experi
menten slagen, het station Scheveningen geopend zou worden met gelijk
tijdige vestiging van een bijtelegraafkantoor 2.
De proefnemingen onder leiding van de opzichter Nierstrasz werden inder
daad een succes. Het sprekende verschil met de resultaten van de commissie 
‘Lichtschip Maas' moet waarschijnlijk ten dele worden toegeschreven aan de 
betere constructie van de uit Duitsland betrokken toestellen. Van de andere 
kant zullen zowel de grote practische bekwaamheid van Nierstrasz als het 
feit, dat hij zich ten volle aan zijn taak kon geven en daarbij de beschikking 
had over de technische hulp van de Herstellingswerkplaats, een belangrijke 
rol hebben gespeeld. Men maakte zulke snelle vorderingen, dat reeds in 
November aan verschillende Nederlandse scheepvaartmaatschappijen het 
voornemen werd bekend gemaakt om het station bij wijze van proef voor 
het openbare verkeer open te stellen. Gedurende de proeftijd zouden voor 
telegrammen naar zee geen kosten boven het landtarief worden geheven. 
Anderzijds zouden de berichten, afkomstig van schepen, worden door
geseind over de landlijnen, indien de gezagvoerders zich voor de sein-
(*) APTT, verbaal van de directeur-generaal dd. 27 Juli 1904, no. 15978.
(2) APTT, gearr. 17 Sept. 1904.
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(*) APTT, verbaal van de directeur-generaal dd. 14 Nov. 1904, no. 21871.
(2) Vgl. hierna blz. 367.
(3) APTT, verbaal van de directeur-generaal dd. 1 Dec. 1904, no. 23115.
(*) APTT, verbaal van de directeur-generaal dd. 9 Dec. 1904, no. 23703.
(5) APTT, ministerieel verbaal dd. 18 Nov. 1904, no. 3961.
(•) APTT, gearr. 15 Dec. 1904, no. 4329.

kosten aansprakelijk stelden; wensten zij dat niet, dan zou de doorzending 
per post geschieden. Tevens werd aan dit bericht de vraag toegevoegd, 
wanneer de maatschappijen voornemens waren hun schepen met een draad
loos station uit te rusten en of eventueel boten beschikbaar konden worden 
gesteld om er de benodigde toestellen door de Rijkstelegraaf op te doen 
plaatsen, ten einde daarmee proeven te kunnen nemen binnen de werkings
sfeer van Scheveningen h
Kort daarop werd ook het toen te Bern gevestigde Bureau International van 
de Internationale Telegraafunie 2 ingelicht met het verzoek de telegraaf- 
administraties van het plan te verwittigen 3. Dat Bern zich daartoe niet 
bevoegd achtte, aangezien de draadloze telegrafie niet onder de internatio
nale conventie viel, mocht een teleurstellend antwoord zijn, het stemde toch 
tot voldoening, dat Nederland, ondanks de sinds 1899 verspilde tijd, een 
van de eerste landen was, welke kans hadden gezien een kuststation op te 
richten, in staat om op grote afstand draadloos verkeer met schepen in zee 
te onderhouden. De kennisgeving aan de telegraafadministraties werd toen 
door Nederland zelf verzorgd 4.
Intussen zou men nog tot coördinatie met de departementen van Marine en 
van Oorlog moeten komen, ten einde de goede werking van de voor het 
openbare verkeer bestemde stations te verzekeren. Tot dat doel werd aan de 
betrokken ministers voorgesteld gezamenlijk een commissie te benoemen 
met als voorzitter de hoofdinspecteur der Telegrafie A. Kruyt, terwijl hoofd
ingenieur Collette als lid werd voorgedragen en als secretaris de adjunct- 
commies Mr. J. F. van Royen 5.
Half December waren de voorbereidingen voor de officiële opening van de 
dienst zover gevorderd, dat de minister de volgende beschikking kon uit
vaardigen :

‘Met ingang van een door den directeur-generaal der Posterijen en Tele
grafie nader te bepalen datum wordt gevestigd een bij telegraafkantoor, 
Schevcningen-Haven, nabij de Visschershaven te Scheveningen, hetwelk 
tevens bij wijze van proef voor het wisselen van telegrammen met 
schepen in zee door middel van draadlooze telegrafie voor het algemeen 
verkeer wordt opengesteld’ 6.

De opening vond plaats op 19 December 1904. Aangezien verschillende 
administratieve bepalingen met betrekking tot de verkeersregelen, de 
tarieven, de invordering van seinkosten, enz. door de op handen zijnde
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internationale conferentie te Berlijn 1 moesten worden overwogen en vast
gesteld, werd nader besloten de telegramwisseling met schepen op zee te 
beginnen zonder extra heffing boven het normale landtarief en alle be
richten te beschouwen als te zijn afkomstig van of bestemd voor het bij
kantoor Scheveningen-Haven. Telegrammen uit zee zouden per lijntelegraaf 
naar hun bestemming worden doorgeseind; de landtaks werd bij de af
levering wel van de geadresseerde geïnd.
Men beschikte nu wel over een voor die tijd goed geoutilleerd kuststation, 
dat op grote afstand in gemeenschap kon komen met schepen in zee, maar 
zolang de eigen koopvaarders niet met draadloze toestellen waren uitgerust, 
had men daarvan nog maar weinig nut te verwachten. Weliswaar kon men met 
schepen van vreemde nationaliteit in contact komen, maar ook dit leverde 
vaak moeilijkheden op, aangezien de Marconi-maatschappij haar telegrafisten 
strenge orders had gegeven zich te onthouden van correspondentie met 
stations van ander fabrikaat. Er bestond derhalve alle aanleiding om deel
neming van Nederlandse schepen aan het radioverkeer te bevorderen.
De aan de stoomvaartmaatschappijen gerichte bekendmaking had welis
waar allerwegen belangstelling gewekt, doch alleen de Maatschappij Zeeland 
had zich bereid verklaard aan proefnemingen mee te werken. Zij stelde haar 
dagboot Duitscbland ter beschikking voor het inrichten van een proefstation 
en droeg verder zorg voor verlenging van de masten, welke niet hoog 
genoeg waren voor de antenne, voor een ruimte, waarin de toestellen kon
den worden ondergebracht, voor logies voor het bedieningspersoneel en 
voor levering van 65 volt gelijkstroom voor de voeding van de zend- 
installatie2. De Rijkstelegraaf nam de aanschaffing van een complete 
Telefunken-installatie voor f 7000,- en de inrichting en bediening van het 
station voor haar rekening. Nierstrasz pakte, met gebruikmaking voorlopig 
van de reserve-installatie van Scheveningen-Haven, de practische uitvoering 
van het overeengekomen plan met zo grote voortvarendheid aan en had 
daarbij zulk een succes, dat de eerste telegrammen nauwelijks drie weken 
later met het schip konden worden gewisseld. In zijn enthousiasme regelde 
hij meteen - buiten het Hoofdbestuur om - de organisatie en de opening 
van de dienst.
Dit veroorzaakte bij het bekend worden op het Hoofdbestuur uiteraard 
beroering, zoals blijkt uit de notawisseling tussen de betrokken afdelings
hoofden en de directeur-generaal, aan wie werd gerapporteerd, dat op de 
Duitscbland sedert 1 Augustus 1905 telegrammen werden aangenomen en 
overgebracht naar Scheveningen-Haven, weshalve op genoemd schip een 
volledig telegraafkantoor geïnstalleerd scheen te zijn, zonder dat daartoe

C1) Vgl. hierna blz. 372 vlg.
(2) APTT, brief dd. 20 Juni 1905 in het verbaal van 
14448.
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officieel een regeling was getroffen1. Twee weken later werd deze unieke 
opening van het eerste Nederlandse draadloze scheepsstation formeel be
krachtigd, waarbij tevens de dienst officieel geregeld werd 2. De reprimande, 
welke Nierstrasz voor zijn eigendunkelijk optreden toekwam, moet in 
verband met het behaalde succes, dat allerwegen de aandacht had getrokken, 
wel weinig streng zijn geweest. Het feit, dat hij met ingang van i Septem
ber 1905 onder de onmiddellijke bevelen van de directeur-generaal voor
lopig met de leiding en uitvoering van het technische gedeelte van de Rijks- 
radiodienst belast werd 3, is daarvoor een aanwijzing.
Met de opening van het station op de Duitschland nam het verkeer van 
Scheveningen-Haven met een sprong in betekenis toe. Waren er in de 
eerste zeven maanden van het jaar in totaal slechts negentig telegrammen 
gewisseld, sinds 1 Augustus bedroeg het daggemiddelde zeven a acht be
richten 4. Nog in hetzelfde jaar werden de twee andere dagboten van de 
Maatschappij Zeeland, de Nederland en de Hngeland van een rijksradio- 
station voorzien. In 1906 volgden de nachtboten.

4. DE EERSTE PARTICULIERE RADIOSTATIONS OP 

NEDERLANDSE SCHEPEN

Reeds vóór de openstelling van het rijksradiostation op de Duitschland had de 
Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij Holland-Amerika 
Lijn vier van haar schepen met radio uitgerust. De stations werden geëxploi
teerd door de Compagnie de Télégraphie sans Fil te Brussel, een organisatie 
van de Marconi-maatschappij. Het personeel was in dienst van de exploitant 
en had derhalve strenge orders alleen met andere Marconi-stations in gemeen
schap te treden. Scheveningen-Haven was voor hen dus verboden.
De overheid stond hier machteloos tegenover. Weliswaar kon zij op grond 
van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 voorwaarden stellen ten aanzien 
van het gebruik van stations voor openbaar verkeer, doch de scheeps- 
stations van de Holland-Amerika Lijn behoorden niet tot deze categorie. 
Evenmin konden de bepalingen omtrent het aanleggen of gebruiken van 
niet voor openbaar verkeer bestemde stations worden toegepast, omdat de 
bewuste installaties bij het inwerkingtreden van de betreffende algemene 
maatregel van bestuur reeds in gebruik waren 5. De omstandigheid, dat de 
stations van de Holland-Amerika Lijn niet met Scheveningen-Haven 
mochten werken, was overigens ook voor de passagiers en de bemanning
(1) APTT, in het verbaal van de directeur-generaal aan de postdirecteur van Scheveningen 
dd. 15 Aug. 1905.
(2) APTT, verbaal van de directeur-generaal dd. 15 Aug. 1905.
(3) APTT, Besch. van de directeur-generaal dd. 1 Sept. 1905, no. 19017.
(4) APTT, brief van de minister aan de koningin dd. 1 Nov. 1905, no. 4721.
(5) K.B. 6 Maart 1905 (Stbl. 90); vgl. hierna bijlage I, blz. 394.
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(*) Gebaseerd op het reeds genoemde K.B. 6 Maart 1905 (Stbl. 90).
(2) APTT, gearr. 8 Febr. 1906, no. 603.
(3) APTT, exh. 31 Maart 1906, no. 26.
(*) APTT, gearr. 4 April 1906, no. 1517.

bezwarend. Immers werd berichtenwisseling met en via Nederland daardoor 
voor hen onmogelijk gemaakt. Om hierin te voorzien trof de Marconi- 
maatschappij een regeling, waarbij de in Rotterdam liggende schepen om 
beurten als kuststation fungeerden en voor de berichtenwisseling met de 
wal zorg droegen.
Dit ging te ver. Bovendien ondervond het bedrijf van Scheveningen-Haven 
storing van de op zo korte afstand uitgezonden seinen. Een verbod van het ge
bruik van de scheepsstations binnen de territoriale wateren op grond van de be
lemmering, welke zij veroorzaakten voor het openbare verkeer van het kust
station, maakte aan deze ongewenste toestand een eindex. Het verkeer met 
het Nederlandse kuststation werd echter ook daarna halsstarrig vermeden.
Toen kort daarop de Holland-Amerika Lijn de Nieuw Amsterdami welke op 
7 April 1906 haar eerste reis naar Amerika zou maken, in dienst stelde, zag 
de maatschappij zich ten aanzien van het op haar nieuwe schip te plaatsen 
radiostation voor een moeilijk probleem gesteld. Enerzijds moest zij nu wel 
met een verzoek om vergunning komen, welke echter slechts kon worden 
verkregen onder beding, dat met Scheveningen-Haven moest worden 
gewerkt. Anderzijds was de maatschappij voor oprichting en exploitatie 
van het nieuwe station aangewezen op de Marconi-maatschappij, welke 
slechts verkeer met door haar ingerichte stations toeliet. Mogelijkheid om 
met een andere onderneming dan die van Marconi in zee te gaan bestond 
niet, immers dit concern had op de route naar Amerika alle kuststations in 
handen. Zelfs de Duitse stoomvaartmaatschappijen hadden het hoofd 
moeten buigen 2. Varen zonder radiostation was uitgesloten; daarvoor was 
de concurrentie met andere rederijen te scherp.
Ten einde raad trad de Holland-Amerika Lijn in onderhandeling met de 
exploitant van de radiostations op haar schepen; tegelijkertijd verzocht zij 
de minister om, zolang dit overleg duurde, voorlopig toe te staan, dat de 
aan een vergunning verbonden voorwaarden niet zouden worden toegepast, 
daarbij voorstellende de exploitatie van het nieuwe station zolang op 
dezelfde wijze toe te laten als op haar andere schepen 3. De minister ging 
hier echter niet op in. De maatschappij kreeg een voorlopige vergunning, 
welke slechts geldig was tot de terugkeer van de Nieuw Amsterdam van haar 
eerste reis. Daarbij werd bepaald, dat het radiostation onmiddellijk had te 
voldoen aan oproepen en aanwijzingen van Scheveningen-Haven, dat het 
niet mocht worden gebruikt binnen de uitertonnen van het rijk en dat het, 
daar buiten varende, evenmin mocht werken met schepen, welke zich 
binnen de uitertonnen bevonden 4.
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5. DE VERDERE ONTWIKKELING VAN DE KUSTSCHEEPSDIENST

Verhouding tot de Marconi-maatschappij
1907 beloofde een goed jaar te zullen worden. Er was namelijk met de Mar
coni-maatschappij een overeenkomst tot stand gekomen, waarbij de laatste 
zich had verbonden de nader door haar aan te wijzen stations op schepen 
van vreemde nationaliteit open te stellen voor het verkeer met het Neder
landse kuststation 5. Op grond van dit succes kon met gerechtvaardigde

Aanvankelijk hadden deze bepalingen weinig uitwerking, want de marco
nisten, gebonden als zij waren aan hun consignes, bleven Scheveningen- 
Haven negeren. De overheid hield echter voet bij stuk. Door telkenmale een 
voorlopige vergunning voor slechts één reis te verlenen herinnerde zij de 
Holland-Amerika Lijn er aan, dat haar onderhandelingen met de Marconi- 
maatschappij zo spoedig mogelijk tot een goed einde moesten worden 
gebracht.
Het waren de besluiten, door de internationale conferentie van Berlijn in 
October 1906 genomen, welke de Marconi-maatschappij ten slotte definitief 
haar standpunt deden wijzigen h Ruim anderhalf jaar vóór het inwerking
treden van dit verdrag - 1 Juli 1908 - kwamen vertegenwoordigers van de 
Marconi-maatschappij op audiëntie bij de minister. Omtrent het be
sprokene zijn helaas geen gegevens bewaard gebleven2. Het onderhoud is 
echter zeker vruchtbaar geweest, want reeds op 17 December 1906 werd de 
eerste definitieve vergunning voor het oprichten en gebruiken van radio- 
telegrafische scheepsstations verleend 3. Zij betrof alle Nederlandse schepen 
van de Holland-Amerika Lijn en behelsde onder meer bindende bepalingen 
ten aanzien van het verkeer met Scheveningen-Haven en de heffing van 
scheepstaks voor de behandelde telegrammen. De Marconi-maatschappij 
verstrekte aan haar stationbeheerders aan boord van de schepen van de 
Holland-Amerika Lijn gewijzigde instructies, waarbij ten aanzien van 
Scheveningen-Haven het uitsluitingsstelsel werd losgelaten. Ook het 
Nederlandse kuststation ontving voorschriften met betrekking tot het 
verkeer met de stations van de Holland-Amerika Lijn 4.
De getroffen regeling kwam het verkeer van Scheveningen-Haven ten goede. 
Bedroeg het aantal telegrammen, gewisseld met schepen in zee - de rijks- 
stations aan boord van de boten van de Maatschappij Zeeland niet mee
gerekend - in 1906 nog slechts rond 300, het. jaar daarop werden er reeds 
600 verwerkt.

(*) Vgl. hierna blz. 373.
(*) APTT, cxh. 18 Oct. 1906, no. 39238 (vernietigd).
(3) APTT, min. besch. van 17 Dec. 1906, no. 5463.
(«) Zie V. v. V. 1907, no. 22, blz. 4-5.
(6) APTT, min. besch. van 26 Jan. 1907, no. 381.
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trots worden geconstateerd, dat Nederland de eerste en tot dan toe de enige 
administratie was, op welke het uitsluitingsstelsel van de Marconi-maat- 
schappij niet meer werd toegepast L In goed vertrouwen, dat ook de 
andere partij de bepalingen van de overeenkomst loyaal zou nakomen, meende 
de Rijkstelegraaf goed te doen, nog voordat de Marconi-maatschappij de 
opgave had ingediend, al haar kantoren te instrueren, dat voortaan ook 
telegrammen konden worden aangenomen voor Marconi-stations op 
schepen van vreemde nationaliteit 2.
Een maand later, toen de Britse administratie had laten weten, dat zij voor
nemens was haar telegraafkantoren open te stellen voor het aannemen van 
radiotelegrammen, welke via Scheveningen-Haven hun bestemming konden 
bereiken 3, had de Marconi-maatschappij echter nog niet aan de contractuele 
bepaling voldaan. Achteraf bleek, dat zij nog steeds aan het uitsluitings
stelsel vasthield. Alleen aan de schepen van de Holland-Amerika Lijn was 
vergund met het Nederlandse kuststation te werken; verder wenste zij 
voorlopig niet te gaan 4. Het was echter de Marconi-maatschappij zelf, 
welke van haar starre houding uiteindelijk het meeste nadeel ondervond, 
aangezien in het zeer druk bevaren gebied, dat binnen de werkingssfeer van 
Scheveningen-Haven viel, de scheepsstations goeddeels tot werkeloosheid 
waren gedoemd. Dit bracht de maatschappij spoedig tot inkeer. Enkele 
maanden later werd de lang verbeide lijst ontvangen en op 1 Augustus 1907 
zag Scheveningen-EIaven zijn arbeidsveld uitgebreid met ruim twintig 
Marconi-stations op schepen van vreemde nationaliteit5.
Het op 1 Juli 1908 in werking getreden Dienstreglement van 
het punt van de verkeersregeling tussen de scheeps- en de kuststations geen 
bindende voorschriften. Weliswaar bestond de bepaling, dat de schepen als 
regel hun telegrammen naar het meest nabij gelegen kuststation moesten 
seinen, maar aan de marconisten werd daarbij zoveel vrijheid gelaten, dat 
meer dan nodig was van de algemene regel werd afgeweken. Reeds spoedig 
begon men voorkeur te geven aan die kuststations, welke het snelst op een 
oproep reageerden en waarmee de correspondentie vlot kon worden af
gewikkeld. Deze situatie leidde er toe, dat verschillende landen onderling 
regelingen troffen om tot een meer ordelijke verkeersafwikkeling te ge
raken. Zo was ook tussen de Nederlandse administratie en de Marconi- 
maatschappij een overeenkomst tot stand gekomen, waarbij het werkings
gebied van de wederzijdse kuststations werd afgebakend6. Dat van 
Scheveningen-Haven reikte tot de monden van de Schelde in het zuiden en
(*) APTT, gearr. 23 Jan. 1907, no. 1999.
(2) Zie V. v. V. 1907, no. 2, blz. 2.
P) APTT, exh. 27 Febr. 1907, no. 8087.
(4) APTT, exh. 27 Maart 1907, no. 11971.
(6) Zie V. v. V. 1907, no. 21, blz. 3-10.
(6) APTT, gearr. 14 Aug. 1908, no. 14622.
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56. Hulpkuststation Hoek van Holland (1904—1915)

57. De technische inrichting van het hulpstation. Links: ontvangtoestel voor zichtbare tekens (cohcrer, relais en morsctocstcl). 
Midden: ontvanger voor hoorbare tekens (detector van Schlömilch en koptelefoon). Rechts: bromvonkzender met scinslcutcl, 
kwikintèrruptor (onder de tafel), Leidse flessen en vonkbrug
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58. Kuststation Schcvcningcn-Havcn nabij dc Visscrshavcn (1904—1910)

59. Dc oorspronkelijke technische inrichting van 
voor hoorbare tekens. Rechts: bromvonkzender
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Tclcfunkcn. Links: ontvangtoestel voor zichtbare tekens. Midden: ontvanger
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(*) APTT, nota van Nicrstrasz aan de directeur-generaal bij gearr. 18 Jan. 1909, no. 254; zie 
tevens Jaarverslag 1908, blz. 155.
(2) Vgl. hierna blz. 374 vlg. en bijlage III, blz. 429.
(3) APTT, gearr. 15 Nov. 1912, no. 4890.
(4) APTT, gearr. 16 April 1907, no. 635.

tot Terschellingerbank in het noorden voorzover het telegrammen betrof, 
welke naar het buitenland moesten worden doorgeseind. Voor telegrammen 
met bestemming Nederland was een veel groter werkingsgebied toege
wezen, dat zich uitstrekte van Boulogne tot Emden. Deze overeenkomst 
gold alleen voor het op de normale werkgolf van 600 m afgewikkelde 
verkeer. Op een golflengte van 1600 m en daarboven mocht volgens de 
bepalingen van Berlijn op ongelimiteerde afstand worden gewerkt.
Onder de bekwame leiding van Nierstrasz wist Scheveningen-Haven het op 
het punt van verkeer op grote afstand in 1908 tot een wereldrecord te 
brengen: 1600 zeemijlen was de grootste overbrugging, terwijl vaak ge
correspondeerd werd met in de Middellandse Zee varende schepen x. Het op 
1 Juli 1913 in werking getreden verdrag van Londen 2 maakte door het 
bindende voorschrift, dat de scheepsstations bij gebruik van de 600 m 
golf alleen met het naastbij gelegen kuststation in correspondentie mochten 
treden, de overeenkomst met de Marconi-maatschappij overbodig. Zij 
werd dan ook met ingang van genoemde datum door de Nederlandse 
administratie opgezegd 3.

Verdere uitbreiding van het verkeer
kenmerkte zich ook in ander opzicht als een jaar van verhoogde ac

tiviteit op het gebied van de draadloze telegrafie. Reeds voordat Scheve
ningen-Haven gereed was, kwam het denkbeeld naar voren om een of meer 
lichtschepen van een radio-installatie te voorzien, ten einde vlaggeseinen van 
voorbijvarende schepen, welke geen radio aan boord hadden, te kunnen 
doorseinen naar de vaste wal. Het zou echter tot 1907 duren, voordat het 
departement van Marine gereed was met de installatie op het lichtschip 
Haaks, 96 km van Scheveningen verwijderd. Op 15 April werd het station 
in dienst gesteld en konden de eerste berichten, afkomstig van voorbij
gaande schepen en bestemd voor de wal, naar Scheveningen-Haven per 
radio worden doorgeseind 4.
Het gebruik, dat van deze gelegenheid werd gemaakt, viel erg tegen. 
Hoewel jaarlijks gemiddeld 11 000 schepen het lichtschip passeerden, had 
men in de eerste acht maanden in totaal slechts negentien telegrammen voor 
doorseining opgevangen, waarvan de opbrengst nog geen f 100,- bedroeg. 
In 1911 werd ook het lichtschip Maas met radio uitgerust, aanvankelijk 
eveneens alleen om berichten van voorbijvarende schepen, door middel van 
vlaggeseinen opgenomen, naar Scheveningen-Haven door te seinen. Op
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(*) Zie Jaar vers/ag 1911, blz. 154-155.
(z) APTT, gearr. 2 Juli 1906, no. 15862.
(3) APTT, exh. 4 Mei 1907, no. 16862.
(♦) Zie Jaarvers/ag 1912, blz. 155-158.

i December van dat jaar werden beide lichtschepen tevens opengesteld 
voor het overbrengen van telegrammen in omgekeerde richting \
Ook met de radio-installatie van de politiekruiser Zeehond had het departe
ment van Marine proeven genomen, waarbij particuliere berichten ten 
dienste van de vissersvloot werden doorgeseind 2. Deze experimenten, 
waarbij het contact met de vissers door middel van vlaggeseinen werd 
onderhouden, slaagden zo goed, dat het station aan boord van de Zeehond 
op 1 Mei 1907 voor dat doel werd opengesteld 3. Scheveningen-Haven 
vormde ook hier de schakel tussen het schip en het Rijkstelegraafnet.
Deze nieuwe mogelijkheden leverden echter weinig verkeer op. Van veel 
meer betekenis was de vestiging van radiostations op de mailstomers. 
De Batavierlijn begon daarmee in 1907. In 1909 volgde de Koninklijke 
Hollandsche Lloyd en het jaar daarop de Stoomvaart Maatschappij Neder
land en de Rotterdamsche Lloyd. Al deze stations werden geëxploiteerd 
door de Compagnie de Télégraphie sans Fil te Brussel, een stichting van 
de Marconi-maatschappij, met welke intussen een goede samenwerking was 
verkregen. De Koninklijke West-Indische Maildienst hield zich aanvankelijk 
afzijdig. Men achtte de kosten van de voorzieningen te hoog en bleef in die 
mening volharden, zelfs toen de Prins Willem II in het begin van 1910, 
varende van Amsterdam naar Paramaribo, spoorloos verdween en klaar
blijkelijk met man en muis was vergaan. Pas twee jaar later kwam men 
tot andere gedachten, waartoe zowel de gouverneur van Suriname als de 
minister van Koloniën het hunne hadden bijgedragen.
In 1912 begon ook de zeesleepdienst belangstelling te tonen voor het 
nieuwe communicatiemiddel. L. Smit & Co’s Sleepdienst te Rotterdam 
was de eerste, die tot gebruik er van overging 4. Zelfs in volle zee stond nu 
haar sleepboot Roode Zee in voortdurend contact met de waldienst. Spoedig 
daarna volgden meerdere rederijen. In 1913 waren in totaal 68 Nederlandse 
schepen van radio voorzien. Het verkeer was toen, vergeleken met de 
cijfers van 1906, reeds verdubbeld.
De eerste wereldoorlog zou stellig in verband met de toegenomen gevaren 
op zee een bijzonder krachtige ontplooiing van de radiotelegrafie te zien 
hebben gegeven, ware het niet, dat de aanschaffing van het benodigde 
materiaal in die tijd grote belemmering ondervond. Bovendien was menig 
Nederlands schip als gevolg van de onbeperkte duikbootoorlog ten onder 
gegaan en een nog groter aantal door de geassocieerde regeringen in beslag 
genomen. Uit deze moeilijke jaren, welke de ontwikkeling van de kust- 
scheepsdienst hebben tegengehouden, stamt ook de oprichting van de



147

nv Nederlandsche Telegraafmaatschappij Radio-Holland, die in 1916 de 
exploitatie van de scheepsstations overnam van de Brusselse Marconi-maat- 
schappij en zich sindsdien in nauwe samenwerking met ptt tot een omvang
rijk bedrijf heeft ontwikkeld.
Toen in 1918 de oorlog ten einde was, de in beslag genomen schepen 
werden vrijgegeven en men weer materiaal kon aanschaffen, werd de 
geleden schade ingchaald. In 1920 nam het aantal scheepsstations met 149 toe, 
hetgeen bijna een verdubbeling betekende. Deze ongekende ontwikkeling 
moet stellig mede worden toegeschreven aan een in 1919 door Engeland 
getroffen veiligheidsmaatregel, waarbij het aan schepen van meer dan 
1600 bruto register ton verboden werd enige Engelse haven te verlaten, 
indien zij niet van radio waren voorzien.
Op het moment, dat Nederland in de tweede wereldoorlog werd betrokken, 
telde zijn handelsvloot ongeveer 400 radiotelegrafiestations. De radio
telefonie was een geduchte concurrent geworden, vooral op de kleinere 
schepen, waar de bemanning de installatie zelf kon bedienen, zodat een 
speciaal opgeleide telegrafist niet nodig was. De jaren 1940-1945 drukten 
ook op de kustscheepsdienst hun stempel. Nauwelijks echter was Nederland 
bevrijd of op 29 Juni 1945 vatte Scheveningen-Radio het zo lang verbroken 
contact met de schepen weer op. Veel stations waren voor altijd uit de 
aether verdwenen, immers ook de Nederlandse handelsvloot had zware 
verliezen geleden. Met nieuwe moed en in snel tempo werd echter weer 
opgebouwd. In 1945 opnieuw begonnen met 186 scheepsstations voor 
radiotelegrafie, kan de Nederlandse scheepvaart zich er op beroemen dat 
aantal in zeven jaar te hebben verdrievoudigd. Ook het verkeer met Scheve
ningen-Radio is thans met een jaartotaal van ruim 250 000 telegrammen tot 
ongekende hoogte geklommen.

bemoeienis van de overheid niet de scheepsstations
Reeds bij de internationale conferentie voor radiotelegrafie te Berlijn in 
1906 was overeengekomen, dat de contracterende staten toezicht zouden 
houden op een vakkundige bediening van de stations, welke onder hun vlag 
voeren. Deze bemoeienis zou moeten blijken uit een aan de telegrafisten uit 
te reiken certificaat van bekwaamheid h Aanvankelijk nam men het met 
deze verplichting niet zo nauw en ook in Nederland meende men te kunnen 
volstaan met een verklaring van de exploitant van de scheepsstations, dat 
zijn telegrafisten aan de gestelde eisen van vakbekwaamheid voldeden 2. 
Amerika dacht er echter anders over. Op grond van The Wireless Ship Act 
van 24 Juni 1910 mocht met ingang van 1 Juli 1911 geen enkel schip, dat

(») Zie artikel VI van het Dienstreglement, behorende bij het verdrag van Berlijn van 3 Nov. 
1906; vgl. hierna bijlage III, blz. 428.
(2) APTT, exh. 13 Mei 1911, no. 15589.



passagiers vervoerde en vijftig of meer personen aan boord had, een 
Amerikaanse haven verlaten, tenzij het was voorzien van een doelmatige en 
goed werkende radio-installatie, beheerd door een in het gebruik daarvan 
bedreven persoon. Alleen, wanneer de telegrafisten waren voorzien van een 
door hun land afgegeven certificaat, zouden zij geacht worden aan de door 
de wet gestelde eisen te voldoen. Zo niet, dan zouden de Amerikaanse kust- 
stations een practische vaardigheidsproef afnemen h
Deze maatregel verwekte heel wat opschudding. Om tijdig orde op de 
zaken te kunnen stellen en stagnatie in de scheepvaart op Amerika te voor
komen, werd Nierstrasz gemachtigd om een regeling te treffen met de 
Marconi-maatschappij te Brussel, ten einde de telegrafisten aan een examen 
te onderwerpen 2. Uit deze tijd dateren dus de eerste certificaten van be
kwaamheid. Nierstrasz maakte toen meteen een begin met de inspectie van 
de scheepsstations. Een van zijn eerste rapporten, welke toen nog aan de 
directeur-generaal zelf gericht waren, dateert van 25 November 1911 3. Het 
betrof een onderzoek van de installatie aan boord van de Koningin der Neder- 
landen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Een merkwaardige 
bijzonderheid, daarbij opgemerkt, was de aanwezigheid van een ontvanger, 
werkende met een flenring valve 4.
In 1914 werd aan het radiotelegrafistenexamen een meer officieel karakter 
gegeven door de instelling van een formele examencommissie, waarvan het 
programma werd bekend gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant5. De 
omvang, welke de overheidsbemoeienis in de loop der jaren heeft aan
genomen, blijkt uit het feit, dat in 1952 niet minder dan 604 certificaten van 
bekwaamheid zijn uitgereikt en 2300 scheepsstations werden gekeurd en 
geïnspecteerd.
Intussen voelde men ook hier reeds in 1911 de wenselijkheid om - in na
volging van het Amerikaanse voorbeeld - Nederlandse schepen en even
tueel ook schepen van vreemde nationaliteit, welke Nederlandse havens 
aandeden, te verplichten een radiostation aan boord te hebben. Daarvoor 
zou echter een wettelijke regeling nodig zijn 6. Dat het zover niet is ge
komen, zal mede een gevolg geweest zijn van het feit, dat men er weinig 
voor voelde op deze wijze het binnenlopen van schepen in de Nederlandse 
havens te bemoeilijken. Aan deze toestand kwam een einde op 1 Januari 
1933 door het inwerkingtreden van het Schepenbesluit7.
(*) APTT, gearr. 9 Juni 1911, no. 13.
(2) APTT, gearr. 1 Juni 1911, no. 2637.
(3) APTT, exh. 26 Nov. 1911, no. 28612.
(4) Electronenbuis met twee electroden, die als detector werkt.
(6) Sc. 1914, no. 68; zie ook Jaarverslag 1914, blz. 138.
(6) APTT, gearr. 7 Juni 1911, no. 13.
(7) K.B. van 26 Nov. 1932 (Stbl. 563) tot vaststelling van een Algemeenen Maatregel van Be
stuur ter uitvoering van de artikelen 3, 4, qbis, 5, 9 en 17 van de Schepenwet. Dit besluit is sinds
dien herhaaldelijk gewijzigd. Vgl. blz. 151-152.
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(‘) APTT, gearr. 24 Aug. 1912, no. 3448.
(j) APTT, gearr. 18 Maart 1914, no. 1100, tevens 2 Juli 1915, no. 3879. Vgl. hierna blz. 157.
(’) Zie hierna blz. 371.
(*) APTT, gearr. 23 Aug. 1905, no. 18234.

beveiliging van mensenlevens op %ee
Het nieuwe communicatiemiddel had aanvankelijk voor de beveiliging van 
mensenlevens op zee en van de scheepvaart in het algemeen niet veel te 
betekenen. Daarvoor waren nog te weinig schepen van radio voorzien. 
Weliswaar had de voorlopige internationale conferentie voor radiotelegrafie 
van Berlijn in 1903 3 zich uitgesproken voor een algemene verplichting om 
verzoeken van schepen om hulp met voorrang te behandelen, maar aan een 
uitgewerkte internationale regeling was men nog niet toe, toen in de nacht 
van 18 op 19 Augustus 1905 het eerste noodsein door Scheveningen-Haven 
werd opgevangen. Men wist er geen raad mee en gaf er geen gevolg aan 4.
Naar aanleiding van dit voorval stelde het Hoofdbestuur der Posterijen en 
Telegrafie met bekwame spoed een voorlopige instructie samen, welke 
reeds vijf dagen na het voorval van kracht werd. Het was een uitgebreid 
voorschrift, dat zelfs voorzag in het geval, dat het noodsein zonder enige 
verdere aanduiding werd opgevangen. De commissarissen der loodsen, ge- 
stationneerd op acht verschillende plaatsen tussen Vlissingen en Delfzijl, als
mede de commandanten der Marine te Willemsoord, Amsterdam en Helle - 
voetsluis moesten ook in zulk een geval telegrafisch worden gewaarschuwd, 
al gaf het bericht: ‘schip in nood, naam en ligging onbekend’, geen enkele 
aanwijzing. Konden wel bijzonderheden worden opgegeven, dan was de 
kans op redding uiteraard groter.
Hoe het ook zij, de inderhaast samengestelde voorlopige regeling voorzag 
in de eerste behoeften en Scheveningen-Haven wist nu tenminste hoe het in 
voorkomende gevallen had te handelen. In samenwerking met het departe
ment van Marine werd vervolgens een definitieve instructie ontworpen,

Ook met de opleiding van de aspirant-telegrafisten liet de Rijksradiodienst 
zich destijds in. Bij gebrek aan bevoegde leerkrachten werden de zes be
heerders van de rijksstations op de Zeeland-boten in 1912 aangewezen om 
bij toerbeurt les te geven aan de leerling-stuurlieden van de De Ruyter- 
school te Vlissingen h Deze regeling ontmoette echter in de practijk be
zwaren. Toen dan ook in 1915 het hulpkuststation Hoek van Holland werd 
verplaatst naar Vlissingen, greep men deze gelegenheid aan om de beheerder 
van dat station tevens te belasten met het radio-onderwijs op de stuur
liedenschool 2. Ook door het beschikbaar stellen van oefentoestellen heeft 
men de radio-opleiding te Vlissingen en later eveneens te Amsterdam ver
beterd en gestimuleerd. Toen in latere jaren de particuliere opleiding zich op 
eigen kracht kon ontwikkelen, trok de overheid zich terug.
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van het eigenlijke reddingswerk.

(1) Instructie voor het Kadiotelegrafisch station Scheveningen-Haven ter behandeling van de langs radio- 
telegrafischen weg ontvangen noodseinen, vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de 
ministers van Waterstaat en Marine van 22 Oct. 1906, no. 46i8bis en 31 Oct. 1906, no. 57; zie 
V. v. V. 1906, no. 34, blz. 3-11. Herzien bij beschikking als boven van 25 Mei 1917, no. 14; 
zie VT 1917, bijlage XX, tevens APTT, gearr. 18 Oct. 1917, no. 12. Sindsdien is zij herhaalde
lijk aangepast aan de zich wijzigende omstandigheden; de laatste instructie voor de behandeling 
van nood- en spoedseinen is vastgesteld bij gezamenlijke beschikking van de ministers van Ver
keer en Waterstaat, van Oorlog en van Marine dd. 20 Nov. 1950, no. 1.
(2) Handelingen Tweede Kamer 1904-190j, Bijlage A, Hoofdstuk IX, (Voorlopig Verslagen Memorie 
van Toelichting), artt. 191 en 192.
(3) Op 21 Nov. 1908 deden zich de eerste scheepsrampen in het zicht van de Haaks voor, waarbij 
het lichtschip hulp verleende door radiografische melding via Scheveningen-Haven; zie APTT, 
gearr. 18 Jan. 1909, no. 254.
(4) Jaarverslag 1907, blz. 19 en 26; tevens APTT, exh. 25 Jan. 1907, no. 3437.
(5) Jaarverslag 1907, blz. 18.
(6) APTT, gearr. 8 April 1911, no. 1790.
(7) Zie Th. P. van den Bergh, De ontwikkeling van het radiobedrijf aan boord der Nederlandsche koop
vaardijvloot 1904-1929 ... in het jubileumnummer van “ ' “
(8) Vgl. hierna blz. 374.

welke beter was afgestemd op de practijk 
Zij trad ruim een jaar later in werking
Inmiddels was de toepassing van de radiotelegrafie ten dienste van de 
Stormwaarschuwingsdienst en de Kustwacht ter sprake gekomen bij de 
behandeling van Hoofdstuk ix van de Staatsbegroting van 1905 in de 
Tweede Kamer 2, met als gevolg, dat twee jaar later op het lichtschip Haaks 
een radiostation gevestigd werd, dat eventueel ontvangen noodseinen naar 
Scheveningen-Haven moest doorseinen. Verder zou het waargenomen 
scheepsrampen via het kuststation aan de betrokken autoriteiten moeten 
melden 3 en hebben deel te nemen aan de Stormwaarschuwingsdienst4. 
Tegelijkertijd onderging de Kustwachtdienst nog een andere verbetering, 
doordat de waarnemingsposten tussen Hoek van Holland en Scheveningen 
rechtstreeks met elkaar en met het kuststation telefonische verbinding 
kregen5. In 1911 werd ook het lichtschip Maas van radio voorzien6. Een 
jaar later nam het lichtschip Noordbinder de radiotaak over.
De ramp van de Titanic, die in April 1912 op de Atlantische Oceaan verging 
zonder dat hulp was geboden, wekte grote beroering, vooral toen bij het 
onderzoek bleek, dat de Californian op geringe afstand was gepasseerd 
zonder de uitgezonden noodseinen te horen 7. De telegrafist was op dat 
moment vrij van dienst. Dit feit noopte tot spoedige voorzieningen, waartoe 
toevalligerwijze op korte termijn gelegenheid was op de tweede conferentie 
van de Internationale Radiotelegraafunie, welke op 4 Juni te Londen zou 
beginnen 8. Drastische maatregelen werden daarbij getroffen om verder on
heil te verhoeden. Op de schepen met een onafgebroken dag- en nachtdienst 
moest permanent naar noodseinen worden geluisterd. Hadden de stations een 
bepaalde diensttijd, dan luidde het voorschrift: luisteren tijdens de dienst
uren en daarenboven gedurende de eerste tien minuten van elk uur. Tevens
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werd voor de uitzending van noodseinen een bepaalde golflengte aangewezen, 
met name de normale scheepsgolf van 600 m, welke uiteraard de beste kansen 
bood. De kuststations moesten elk kwartier drie minuten luisteren op'de nood- 
golf, waartoe zij het verkeer zowel op de 600 m als op de 1800 m dienden te 
onderbreken. Als bijzondere veiligheidsmaatregel werd nog voorgeschreven, 
dat de stations, welke verplichte luistertijden hadden, voorzien moesten 
zijn van een noodzender, waarmee geseind kon worden zelfs wanneer de 
electrische stroomvoorziening van het schip onklaar was geraakt.
Het verdrag van Madrid van 1932 1 ging nog een stap verder en stelde op de 
600 m golf verplichte stilteperioden in. Sindsdien moet al het verkeer op 
die golf worden gestaakt tussen de 15e en 18e en de 45e en 48e minuut van 
elk uur, gerekend naar de middelbare tijd van Greenwich, ten einde het 
opvangen van mogelijke noodseinen te bevorderen.
Kort na het inwerkingtreden van het verdrag van Londen op 1 Juli 1913 2 
werd aldaar op 20 Januari 1914 een ander verdrag gesloten, dat speciaal 
op het terrein van de beveiliging van mensenlevens op zee uitgebreide 
voorschriften gaf3. De ratificering door de contracterende landen onder
vond echter door de eerste wereldoorlog en zijn naweeën ernstige ver
traging. Zelfs in 1924 was het verdrag nog in geen enkel land in werking 
getreden met als gevolg, dat meerdere staten er toe waren overgegaan zelf 
voorschriften samen te stellen tot verhoging van de veiligheid op zee. 
Zo had Engeland zijn Merchant Shipping (Wireless Telegraphy) A.ct van 1919, 
welke het verlaten van Engelse havens verbood aan schepen van meer dan 
1600 ton, indien zij niet van radio waren voorzien. Aangezien Neder
land zelf nog geen maatregelen had getroffen, ontstond nu de minder 
eervolle situatie, dat Nederlandse rederijen hun schepen met radio gingen 
uitrusten, omdat de Engelse wetgeving zulks eiste. Kenmerkend voor de 
ongewenste toestanden, welke daardoor konden ontstaan, was het feit, dat 
een der Nederlandse rederijen de radiostations op haar schepen sloot en door 
het rijk liet verzegelen, wanneer geen Engelse havens werden aangedaan4. 
Vijftien jaar na het eerste nimmer in werking getreden Londense verdrag 
kwam op 31 Mei 1929 eveneens te Londen een nieuw verdrag voor de be
veiliging van mensenlevens op zee tot stand, dat op 1 Januari 1933 voor 
Nederland van kracht werd 5. Dit had in Nederland het Schepenbesluit 
van 1932 tot gevolg 6, dat niet alleen voorschriften inhield met betrekking

0) Vgl. hierna blz. 380 vlg.
(2) Vgl. hierna bijlage III, blz. 429.
(3) Vgl. hierna bijlage III, blz. 432.
(4) APTT, gearr. 8 Mei 1924, no. 9663.
(5) Door Nederland goedgekeurd bij de wet van 18 Juli 1930 (Stbl. 305); vgl. hierna bijlage III, 
blz. 432-433. Naar aanleiding van het Londense verdrag werd bij de wet van 31 Dec. 1931 
(Stbl. 587) de Schepenwet van 1 Juli 1909 (Stbl. 219) gewijzigd.
(6) Vgl. hiervoor blz. 148.
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Bijzondere diensten aan de scheepvaart bewegen
Naarmate het aantal met een radiostation uitgeruste schepen toenam, 
groeide de behoefte aan een organisatie tot het uitseinen van meldingen aan 
schepen in zee. Het Duitse kuststation Norddeich belastte zich reeds in 1910 
met een dergelijke dienst, van welke veel nut en gemak werd ondervonden 
binnen de werkingssfeer van dat station 2. Een in 1913 van de Duitse ad
ministratie ontvangen voorstel om ook buiten die werkingssfeer de schepen 
van meldingen te voorzien door invoering van zulk een dienst te Scheve- 
ningen-Haven deed besluiten om met ingang van 1 Augustus 1913 een 
dagelijks door het knmi verstrekt weerbericht uit te zenden3.

(*) Alleen reeds in de nacht van 31 Januari op 1 Februari 1953, toen op de Noordzee de hevige 
orkaan losbarstte, welke vooral Nederland zo zwaar geteisterd heeft, werden door Scheveningen- 
Radio niet minder dan 28 noodoproepen van in gevaar verkerende schepen behandeld en aan 
de bij de redding en hulpverlening betrokken instanties doorgegeven.
(2) APTT, gearr. 12 April 1913, no. 13.
(3) APTT, gearr. 22 Juli 1913, no. 19.
(4) APTT, gearr. 13 Juni 1914, no. 10.

1. Berichten aan zeevaren^en- Op 1 Juli 1914 werd de dienst Berichten aan 
Zeevarenden ingesteld. Deze omvatte een uitzending tweemaal daags van 
het weerbericht, gevolgd door een opgave van ontvangen stormseinen en 
een bericht, waarin melding werd gemaakt van wijzigingen in de opstelling 
van kustlichten, lichtschepen en lichtboeien, alsmede andere voor de navi
gatie belangrijke informaties 4. De uitseining geschiedde driemaal achtereen 
in het Nederlands en Engels, de eerste keer in snel tempo voor de gerouti-

tot de radiotelegrafische inrichting aan boord van schepen, maar bovendien 
gebiedend bepaalde, dat alle passagiersschepen en voorts alle andere schepen 
met een bruto inhoud van 1600 ton of meer moesten zijn uitgerust met een 
radiotelegraafinrichting.
De sedert het begin van de dertiger jaren tot ontwikkeling gekomen toe
passing van de radiotelefonie op kleinere schepen, op welke voor een 
speciaal daartoe opgeleide radiotelegrafist geen emplooi zou zijn te vinden, 
deed weldra de behoefte ontstaan om ook voor de uitsluitend met radio
telefonie uitgeruste vaartuigen een organisatie te scheppen, welke het 
noodverkeer mogelijk zou maken. Nadat daarvoor bij het verdrag van 
Madrid van 1932 de 182 m als noodgolf was aangewezen, ging IJmuiden 
er op 15 April 1935 toe over om dagelijks tussen 8.30 en 15 uur op vast
gestelde tijdstippen naar noodoproepen te luisteren. Sedert 1936 werkt deze 
luisterdienst gedurende het gehele etmaal. Het aandeel, dat het Nederlandse 
kuststation heeft gehad in het reddingswerk bij scheepsrampen is zeer aan
zienlijk geweest1.
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neerde telegrafisten, de laatste twee malen langzaam voor de minder be- 
dre venen.

(1) APTT, gearr. 10 Jan. 1925, no. 246 S.
(2) APTT, gearr. 10 Maart 1920, no. 13.
(3) APTT, gearr. 15 Mei 1920, no. 14.
(*) APTT, gearr. 7 Jan. 1920, no. 2.
(6) APTT, exh. 7 April 1922, no. 1270.

2. Ijsberichtendienst. Op 15 Januari 1925 volgde de invoering van de radio- 
telegrafische Ijsberichtendienst met betrekking tot de zeehavens Delfzijl, 
Harlingen, Amsterdam, Zaandam, Den Helder, Rotterdam, Dordrecht 
Noord en Dordrecht Mallegat Dit in cijfercode gestelde bericht werd als 
Icereport zo nodig aan de bestaande dagelijkse meldingen toegevoegd.

3. Radiopeildienst. Bij mistig weer en bewolkte lucht was plaatsbepaling op 
zee voorheen niet mogelijk geweest; eerst de radiopeiling bracht hier uit
komst. Amerika had in 1920 reeds een goed georganiseerde radiopeildienst. 
Schepen, die een peiling wensten en zulks radiografisch aan de Amerikaanse 
kuststations hadden bericht, behoefden daartoe slechts gedurende enige tijd 
op 800 m golflengte signalen uit te zenden. Twee peilstations bepaalden dan 
nauwkeurig de geografische richting, van waar de seinen werden ont
vangen en deelden de meetresultaten aan het schip mede. Deze richtingen 
zette men aan boord met de betrokken peilstations als uitgangspunt op de 
kaart uit, zodat het snijpunt van de beide lijnen de positie van het schip 
aangaf.
De door Amerika aangewezen peilgolf van 800 m was echter niet reglemen
tair in zoverre, dat het internationale verdrag van Londen van 1 Juli 1913 
daaromtrent geen voorschriften gaf; overigens begrijpelijk, aangezien de 
radiopeildienst pas daarna aan de orde gekomen is. Radio-Holland, die voor 
de door haar geëxploiteerde scheepsstations gaarne van de nieuwe dienst 
gebruik wenste te maken, kon geen vrijheid vinden op eigen gezag te 
handelen. Zij vroeg daarom aan de minister van Waterstaat vergunning om 
voor het beoogde doel de 800 m golf te mogen gebruiken 2. Dit was echter 
te veel gevraagd, immers de minister kon geen sanctie verlenen aan een werk
wijze, waarin het internationale verdrag niet had voorzien. Men koos daarom 
de gulden middenweg door geen bezwaar te maken, mits Radio-Holland de 
verantwoordelijkheid voor mogelijke consequenties op zich nam 3.
Intussen had reeds eerder de mogelijkheid van het draadloos peilen van sche
pen de aandacht getrokken van de regering, die al in het begin van 1920 een 
commissie voor de peilstations had benoemd4. De geraamde kosten voor de 
inrichting van een peildienst waren echter zo hoog, dat men geen aanleiding 
vond die last voor rekening van het rijk te nemen5. Daarmee was de zaak van
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5. Callibratie^ender. Sedert 1952 verleent het Nederlandse kuststation zijn 
bemiddeling, wanneer schepen, die de werking van hun radiorichting-

4. Bakenstations. Het mag bevreemding wekken, dat ondanks de grote 
vlucht, welke de toepassing van de radiotelegrafie aan boord van schepen 
sedert de opening van de peildienst in 1926 heeft genomen, het gebruik van 
deze dienst belangrijk is teruggelopen. Tegenover de 277 peilingen van de 
eerste twee maanden staat n.1. een aantal van 691 over het gehele jaar 1952, 
Toch is deze teruggang gemakkelijk te verklaren uit de loop van de ge
schiedenis, welke aantoont, dat de ontwikkeling van de techniek de zelf
werkzaamheid van de schepen ten aanzien van hun positiebepaling stimu
leerde. Toen men in verschillende landen er toe overging om op de vaste 
wal en op lichtschepen zgn. bakenstations op te richten met de bedoeling 
om deze aan die plaatsbepaling dienstbaar te maken, lieten de rederijen meer 
en meer hun schepen van een eigen peilinstallatie voorzien, waardoor de 
hulpverlening van de peilstations kon worden ontbeerd. Nederland heeft 
thans vijf van zulke radiobakens in werking te Terschellingerbank, Texel, 
IJmuiden, Hoek van Holland en Goedereede. Deze stations, van welke de 
geografische ligging door de nomenclature nauwkeurig aan alle scheeps- 
stations bekend is, zenden voortdurend op vastgestelde golflengten her
kenningstekens uit, welke door de boordtelegrafisten kunnen worden 
gepeild. Uit het resultaat van de peilingen van twee radiobakens kan de 
gezagvoerder nauwkeurig de positie van zijn schip bepalen.

de baan, totdat enkele jaren later door samenwerking van particuliere belang
hebbenden en het departement van Marine toch radiopeilstations tot stand 
kwamen. De nv Dirkzwager’s Scheepsagentuur bouwde er een te Maassluis, 
de nv Bureau Wijsmuller te IJmuiden en de Marine te Willemsoord x.
Zo werd dan op 1 November 1926 in Nederland een Radiopeildienst in
gevoerd, waarbij het kort tevoren naar IJmuiden verplaatste kuststation 
tussenkomst verleende voor het doorgeven van aanvragen naar de peil
stations en van de meetresultaten naar het belanghebbende schip. Dat er 
aan deze dienst behoefte bestond, blijkt wel uit het aantal verrichte peilingen, 
dat alleen in de laatste twee maanden van dat jaar reeds 277 bedroeg.
In 1932 richtte Marine het vierde peilstation op en wel te Vlissingen. 
Sindsdien is de organisatie van het peilwezen in andere banen geleid, 
waarbij aan de medewerking van particuliere ondernemingen een einde 
kwam. Thans exploiteert het Loodswezen vier door Marine ingerichte 
peilstations te Terschelling, Willemsoord, IJmuiden en Hoek van Holland. 
Een vijfde station is te Westkapelle ontworpen.
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zoeker wensen te controleren, verzoeken de daarvoor speciaal bestemde 
callibratiezender in te schakelen, welke in samenwerking tussen ptt en het 
Loodswezen in Hoek van Holland is opgesteld. Sinds November 1952 fun
geerde Scheveningen-Radio in voorkomende gevallen ook als schakel voor 
schepen, welke bij mist het Noordzeekanaal wensen binnen te lopen met 
assistentie van het walradarstation te IJmuiden.

6. Nieuwsvoorziening. Een ander punt van belang voor de schepen was de 
nieuwsvoorziening. Met ingang van 1 Juni 1928 zond het Nederlandse 
kuststation een dagelijks door Aneta in samenwerking met Radio-Holland 
verstrekt perscommuniqué uit. Na een half jaar werd deze proefneming 
gestaakt, doch op 1 September 1932 volgde een definitieve nieuwsdienst, 
welke tot op heden in stand is gehouden en waarbij Radio-Holland haar 
bemiddeling verleent door de uit te zenden persberichten aan het kust
station op te geven.

7. Radio-niedische adviezen. In 1929 had het de aandacht van het Neder
landse Rode Kruis getrokken, dat in België en Denemarken een dienst was 
ingesteld, welke voorzag in het verstrekken van radio-medische adviezen 
aan schepen, die geen dokter aan boord hadden, zulks op grond van een 
regeling in het door de Internationale Radiotelegraafunie in 1927 gesloten 
verdrag van Washington h Naar aanleiding hiervan overwoog men ook in 
Nederland een dergelijke dienst in te richten 2. Lange tijd heeft het echter 
een punt van discussie uitgemaakt, welke instantie de kosten zou moeten 
dragen, en inmiddels kwamen Zweden, Noorwegen en Amerika Nederland 
voor, terwijl Engeland en Duitsland voorbereidingen troffen. In Maart 1931 
hakte het Rode Kruis de knoop door: het bood aan de medische adviezen 
gratis te verstrekken en nam bij wijze van proef ook de overseiningskosten 
voor zijn rekening, welke dan later met de betrokken rederij zouden kunnen 
worden verrekend 3. De ten aanzien van het buitenland ontstane achterstand 
werd toen snel ingehaald, want reeds op 10 Augustus 1931 was de organi
satie van de nieuwe dienst gereed en kon deze een aanvang nemen 4. Het 
Nederlandse kuststation verleende daarbij zijn tussenkomst voor het op
vangen van de betreffende scheepsaanvragen en het telefonisch doorgeven 
aan het Rode Kruis Ziekenhuis te ’s-Gravenhage, en tevens voor het tele
fonisch opnemen van de verstrekte adviezen en het doorseinen van deze

(x) Zie hierna bijlage III, blz. 429.
(2) APTT, brief van de dirccteur-generaal aan de directeur van IJmuiden dd. 6 Maart 1929, 
no. 2547 S.
(3) APTT, verslag van de bespreking op het Hoofdbestuur der PTT op 4 Maart 1931 bij gearr.
13 Maart 1931, no. 6872.
(4) APTT, brief van de dirccteur-generaal aan de telegraafdirecteuren te IJmuiden en ’s-Graven
hage dd. 4 Aug. 1931, no. 18129.
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8. Veiligheids seinen. Sedert de inwerkingtreding van het verdrag van 
Washington, waarin ook een regeling werd getroffen voor de uitzending 
van zgn. veiligheidsseinen, neemt het Nederlandse kuststation ook aan deze 
dienst deel, welke voor de scheepvaart van uitermate groot belang is. Het 
constateren van drijvende mijnen en wrakken en andere voor de veiligheid 
van de navigatie belangrijke feiten, waaronder begrepen meteorologische 
waarschuwingen, worden door IJmuiden met voorrang boven het tele
gramverkeer aan de schepen op zee bekend gemaakt.

naar de betrokken schepen. Sinds i Februari 1935 kunnen radio-medische 
aanvragen en adviezen ook door middel van de radiotelefonie worden 
doorgegeven. De dienst heeft reeds in menig spoedeisend geval uitkomst 
geboden. Alleen reeds in 1952 kreeg IJmuiden 184 radiotelegrafische en 
70 radiotelefonische medische berichten te behandelen.

P) De installatie van het lichtschip Maas werd in 1912 overgebracht naar de De Ruyterschool 
te Vlissingen om voor onderwijsdoeleinden te dienen.
(2) APTT, gearr. 22 Maart 1909, no. 1112. De overdracht van beheer en onderhoud van het 
departement van Financiën aan dat van Waterstaat vond plaats op 27 Maart 1912 (APTT, gearr. 
22 April 1912, no. 6462). Op 6 Aug. 1919 werd het terrein in verband met verstuiving vergroot 
(APTT, gearr. 8 Juli 1919, no. 6034).
(3) Zie Jaarverslag 1910, blz. 153.

6. HET TECHNISCHE BEDRIJF OP HET KUSTSTATION GEDURENDE 
DE PERIODE VAN DE VONKZENDER 1904-1926

Organisatie van het bedrijf
Scheveningen-Haven ontleende zijn naam aan de plaats, waar het kust
station onderdak had gevonden. Het lag naast de Scheveningse buitenhaven 
op een strook duingrond, welke tot i November 1909 van de gemeente 
’s-Gravenhage voor f25,- ’s jaars was gehuurd. Als reserve kuststation 
deed de installatie te Hoek van Holland dienst, waarmee tevoren door de 
commissie ‘Lichtschip Maas'1 met twijfelachtig succes was geëxperimenteerdl. 
De Rijkstelegraaf had deze inrichting overgenomen, welke nu diende om in 
geval van nood te worden ingeschakeld. Daarnaast werd het station ge
bruikt om over en weer met Scheveningen-Haven proeven te nemen.
Toen het bovenvermelde huurcontract ten einde liep, bleek verlenging 
slechts mogelijk onder voorwaarde, dat voor de volgende 25 jaar f4500,- 
’s jaars werd betaald, welk bedrag voor een tweede termijn van gelijke duur 
opnieuw zou worden verhoogd tot f 6000,-. Deze condities werden te be
zwarend geacht en men besloot op domeingrond aan de overzijde van het 
verversingskanaal een nieuw station op te richten 2. Daarmee kwam men op 
14 Juli 1910 gereed3. Nierstrasz had machtiging weten te verkrijgen om 
voor het bevestigen van de antenne twee houten constructiemasten van
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IJmuiden 
veilig gesteld,

82 m hoogte in eigen beheer te bouwen. Vergeleken met de vroegere an
tenne, welke slechts 50 m boven de grond hing, was dit een belangrijke ver
betering, waardoor de werkingssfeer aanzienlijk werd vergroot. Hiertoe zal 
stellig de constructie van de nieuwe antenne hebben bijgedragen, welke in 
plaats van het ouderwetse waaiermodel een | vorm had, waarmee een 
gunstigere uitstraling kon worden verkregen.
Enige jaren later bepleitte Nierstrasz de verplaatsing van het hulpkust- 
station van Hoek van Holland naar Vlissingen, welke plaats hij in verband 
met de grotere afstand tot Scheveningen-Haven beter geschikt voor proef
nemingen oordeelde. Een ander motief was, dat de beheerder van het 
station, indien hij te Vlissingen werd geplaatst, tevens regelmatig zou 
kunnen les geven op de De Ruyterschool aldaar h 
Aldus werd besloten en op 2 Juli 1915 kwam het hulpstation Vlissingen, 
ondergebracht in de Gevangentoren, in werking 2. Op 1 Januari 1922 werd 
het weer gesloten, aangezien er geen onmiddellijke behoefte meer aan be
stond 3. Het moest echter in bedrijfsvaardige toestand worden gehouden. 
Deze maatregel bleek achteraf niet overbodig te zijn geweest. De proef
nemingen met een 5 kilowatt lampzender op het hoofdstation Scheveningen- 
Haven in 1923 en de daarop gevolgde inbedrijfstelling voor verschillende 
doeleinden werkten vaak zo belemmerend op de afwikkeling van het 
scheepsverkeer, dat Vlissingen menigmaal moest worden ingeschakeld. 
Pas toen het bedrijf van de kustscheepsdienst in 1926 naar IJmuiden was 
verplaatst en het scheepsverkeer door deze maatregel was 
kon Vlissingen definitief worden gesloten.
Het in 1910 in gebruik genomen nieuwe station Scheveningen-Haven, 
waarvan de naam met ingang van 1 Januari 1929 werd gewijzigd in Scheve- 
ningen-Kadio 4, onderging in de loop der jaren zowel in- als uitwendig veel 
veranderingen. Zo werd er omstreeks 1912 een tweede vonkzender onder
gebracht voor de afwikkeling van het lange-afstand-verkeer op 1800 m 
golflengte. De oude 600 m zender bezigde men toen uitsluitend voor het 
verkeer op korte afstand. In verband met deze uitbreiding moest voor de 
lange golf een afzonderlijke antenne worden bevestigd aan de bestaande 
houten constructiemasten.
Het streven om in het lange-afstand-verkeer zo ver mogelijk gehoord te 
worden ging gepaard met het zo hoog mogelijk opvoeren van de uit
gestraalde energie. Om practische redenen was men echter gebonden aan

0) APTT, gearr. 18 Maart 1914, no. 1100. Vgl. hiervoor blz. 149.
(2) APTT, min. besch. van 4 Juni 1915, no. 4, betreffende een overeenkomst met het gemeente
bestuur voor het gebruik van de Gevangentoren tegen vergoeding van f 100,— ’s jaars. Zie ook 
APTT, schrijven van 2 Juli 1915, no. 3879.
(3) APTT, gearr. 12 Oct. 1921, no. 13860 S.
(4) Ingevolge artikel 13 van het Algemeen Radioreglement van 
vlg. Het station is tot op heden in gebruik gebleven.
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(*) APTT, brief van Nierstrasz aan de hoofdingenieur-directeur dd. 30 Dec. 1918, no. 1825.
(2) APTT, brief van Nierstrasz aan de hoofdingenieur-directeur dd. 29 Nov. 1918, no. 1634.
(3) Het leveringscontract werd goedgekeurd bij min. besch. 4 Maart 1920, no. 1.
(4) APTT, brief van de NSF aan de chef van het Bureel Radiotelegrafie dd. 9 Sept. 1920.
(s) APTT, nota van de hoofdingenieur-directeur aan de directeur-generaal dd. 28 Sept. 1920, 
no. 881.
(6) APTT, nota van de hoofdingenieur-directeur aan de directeur-generaal dd. 23 Mei 1921, 
no. 10132 R.

een grens, welke bij 2 a 2,5 kilowatt lag. Verder kon men niet gaan, tenzij 
kostbare voorzieningen werden getroffen k Toen bovendien aan het licht 
kwam, dat de houten antennemasten rottingsverschijnselen gingen ver
tonen 2, vatte men het plan op het kuststation op radicale wijze te moderni
seren. Offertes voor een krachtige vonkzender van 30 kilowatt, voorzien 
van stalen antennemasten, werden gevraagd bij Telefunken, de Neder
landse Sein toestellen Fabriek en de Marconi-maatschappij. Uit de ont
vangen aanbiedingen viel de keuze op de nsf, welke opdracht ontving 
de omvangrijke installatie met inbegrip van een complete ontvanginrichting 
te leveren voor de som van f 170 000,- 3.
Nauwelijks vijf maanden later bleek het gewenst om het contract ongedaan 
te maken. De directeur van Radio-Holland toch had de aandacht gevestigd 
op de betere resultaten, welke sedert kort met ongedempte golven werden 
behaald. Met hetzelfde vermogen kon men een grotere reikwijdte ver
krijgen, terwijl bovendien het verkeer van andere stations minder werd 
gehinderd. Engeland, Amerika en Canada waren er reeds toe over gegaan 
een kuststation met een ongedempte zender uit te rusten en met succes. 
Van haar kant had Radio-Holland reeds vier zulke zenders voor de grote 
passagiersschepen bij de Marconi-maatschappij besteld en in verband daar
mee zou het van groot voordeel zijn als Scheveningen-Haven ook on
gedempt kon werken. Het bezwaar, dat het rijk reeds aan een contract voor 
levering van een vonkzender was gebonden, zou wel zijn te ondervangen 
door een wijziging van de opdracht. Radio-Holland, als een van de grootste 
afnemers van de nsf, zou de regeling van een en ander op zich nemen4. 
Inderdaad bleek de leverancier ondanks het feit, dat reeds met de uitvoering 
van de opdracht was begonnen, willig om voor ruim f 18 000,- meer een 
5 kW vonkzender voor het kustverkeer en 6 kW lampzender voor het ver
keer op grote afstand te vervaardigen. Collette voelde aanvankelijk niets voor 
wijziging van het contract. Eerst moest de 30 kW vonkzender er komen; 
als het nodig mocht blijken, kon later de bestelling van een ongedempte 
zender volgen 5. Na langdurig wikken en wegen kwam men in Mei 1921 
eindelijk tot een besluit. Het contract zou toch uitgevoerd worden, maar het 
departement van Koloniën zou de vonkzender afnemen voor het kust
station te Sabang; de inmiddels te Scheveningen-Haven opgestelde stalen 
vakwerkmasten zou het rijk voor zijn rekening nemen 6. Hiermee vond
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(*) APTT, gearr. 30 Juni 1924, no. 7342 S.
(2) APTT, gearr. 13 Febr. 1926, no. 1797.
(3) APTT, exh. 29 Mei 1908, no. 18360 en exh.
(4) APTT, exh. 23 Mei 1908, no. 17954.

tevens het groots opgezette plan om de outillage van het Nederlandse 
kuststation te moderniseren een ontijdig einde. De beide oude vonkzenders 
moesten voorlopig het scheepsverkeer blijven gaande houden.
Gelukkig kon men nu echter van de nieuwe honderd meter hoge masten 
profijt trekken om door aanleg van een hogere antenne de werkingssfeer 
van de 1800 m zender zoveel mogelijk te verruimen. Toen echter in 1923 
een door Telefunken geleverde 5 kW lampzender in proefbedrijf werd ge
nomen, moest de zo goed werkende hoge antenne daarvoor worden af
gestaan, zodat de oude vonkzender het moest stellen met een lagere antenne, 
welke minder goede resultaten opleverde. De experimenten met de nieuwe 
zender namen veel tijd in beslag, totdat hij eindelijk op 21 Februari 1924 
voor het bedrijf in dienst kon worden gesteld x. In het begin traden echter 
nog herhaaldelijk defecten op, zodat de in reserve gehouden vonkzender 
weer moest bij springen. De vonkzender voor het kustverkeer op 600 m 
bleef nog tot begin 1926 in dienst, toen een tweede lampzender gereed was 
en het bedrijf kon overnemen 2.

Verkeersafwikkeling
Voordat de bepalingen van het internationale Dienstreglement van Berlijn 
in werking getreden en bindende voorschriften met betrekking tot de te 
gebruiken golflengten gegeven waren, hadden de belanghebbende staten in 
onderling overleg besloten het verkeer met de schepen op 300 en 450 a 
500 m af te wikkelen. Om storingen over en weer zoveel mogelijk te voor
komen was men bij het vaststellen van de golflengte, waarop de verschil
lende kuststations zouden seinen, uitgegaan van het beginsel, dat de 
stations, welke het dichtst bij elkaar lagen, niet op dezelfde golflengte 
zouden werken. Zo moest Scheveningen-Haven op 500 m uitzenden om 
Cuxhaven in Duitsland en North Foreland in Engeland niet te hinderen, 
terwijl deze stations op 300 m moesten werken ten einde omgekeerd geen 
hinder te veroorzaken aan Scheveningen-Haven. De grote afstand tussen 
het Duitse en het Engelse kuststation was voldoende waarborg, dat zij, op 
dezelfde golflengte werkende, elkaar niet zouden storen 3.
Deze regeling werkte bevredigend, totdat in 1908 het Belgische kuststation 
Nieuwpoort op 300 m in de lucht kwam en al dadelijk North Foreland in de 
weg zat 4. De zendenergie bleek te groot te zijn voor het gestelde doel n.1. 
een kleine werkingssfeer, voldoende om de korte Belgische kustlijn te be
strijken. Toen het vermogen tot het strikt noodzakelijke was teruggebracht, 
verdwenen de moeilijkheden.
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Ook de scheepsstations hadden voor nodeloos opvoeren van de zend- 
energie te waken om te voorkomen, dat zij andere stations tot last zouden 
zijn. De in het Dienstreglement van Berlijn opgenomen bepaling, dat de 
schepen hun telegrammen naar het dichtstbij gelegen kuststation moesten 
overseinen, was dan ook hoofdzakelijk bedoeld om onderlinge storingen te 
beperken. Wilde men van deze regeling afwijken, dan diende men een golf
lengte van 1600 m of meer te gebruiken. Deze verschilde zoveel van de 
normale golflengte, dat storing van het gewone kustverkeer niet meer te 
duchten was, zelfs al werd met versterkte energie gewerkt om een grote 
afstand te kunnen overbruggen.
In de practijk van het kustverkeer bleek het verschil tussen de twee aan
genomen golflengten van 300 en 500 m te klein om onderling storingvrij te 
kunnen werken. Vandaar dat op de conferentie van Berlijn in 1906 besloten 
werd tot een verschuiving van de 500 naar de 600 m golf. Het op 1 Juli 1913 
in werking getreden verdrag van Londen bracht daarin geen wijziging. Wel 
werd voor het verkeer op grote afstand een vaste golflengte van i8oom 
voorgeschreven.
Op het kuststation was de situatie in die tijd nog zo, dat de zender en het 
ontvangtoestel in hetzelfde gebouw waren ondergebracht. Dit leverde geen 
bezwaar op, aangezien bij het in simplex afgewerkte verkeer toch beurtelings 
werd geseind en ontvangen door een en dezelfde telegrafist. Toen Scheve- 
ningen-Haven in 1908, naast het gewone kustverkeer op 600 m, op grote 
afstand op de 1600 m golf begon te werken, kon dit slechts bij toerbeurt 
geschieden. Er was immers maar één zender, die telkens bij overgang van de 
ene dienst op de andere verstemd moest worden.
Omstreeks 1912 kwam aan deze omslachtige manipulaties een einde, door
dat voor het verkeer op de 1800 m een aparte zender in bedrijf werd gesteld. 
Het bleek echter niet mogelijk de beide diensten tegelijkertijd uit te voeren, 
omdat de ene zender de ontvanger van de andere stoorde en omgekeerd. 
Ook nu moest dus het kustverkeer worden onderbroken om de telegram
wisseling op grote afstand mogelijk te maken. Aanvankelijk leverde deze 
werkwijze weinig bezwaren op, aangezien het lange-afstand-verkeer van 
geringe betekenis was. Slechts weinig schepen waren immers reeds voor het 
gebruik van de lange golf ingericht. Toen echter in latere jaren het gebruik 
van de 1800 m golf toenam, konden maatregelen om het kustverkeer veilig 
te stellen niet achterwege blijven. Men loste het probleem op door Vlis- 
singen in te schakelen gedurende de uren, dat Scheveningen-Haven op 
1800 m werkte L
Het streven om steeds meer van directe verbindingen op grote afstand 
gebruik te maken deed de vrees opkomen, dat binnen afzienbare tijd op de
(*) APTT, nota van de directeur van Scheveningen-Haven dd. 3 Juni 1924 bij gearr. 30 Juni 1924, 
no. 7342 S.
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18oo m golf gedrang zou ontstaan, in verband waarmee spoedig maat
regelen tot beperking zouden getroffen moeten worden x. De enige mogelijk
heid om uit de impasse te geraken was invoering van de lampzender, welke 
ongedempte golven uitzond, waarop in tegenstelling met de gedempte 
trillingen van de vonkzender scherp kon worden afgestemd. Het trof on
gelukkig, dat de Rijkstelegraaf zich toen juist gebonden had door de reeds 
genoemde opdracht tot levering van een vonkzender van groot vermogen 2. 
In verband daarmee was er geen uitzicht op aanschaffing van nog een zender, 
welke in de behoefte van het verkeer met ongedempte golven zou hebben 
te voorzien.
Zo stonden de zaken, toen enige grote rederijen, welke voornemens waren 
op hun schepen lampzenders in te voeren, zich in September 1920 tot de 
minister wendden met het verzoek om Scheveningen-Haven eveneens voor 
ongedempt verkeer in te richten 3. Het duurde een vol jaar, voordat daarop 
een negatief antwoord werd gegeven 4. Aangezien het gebruik van on
gedempte golven toen nog niet formeel was geregeld, werd het aan de 
rederijen vrijgelaten het ongedempte verkeer in te voeren, indien de be
trokken landen daarmee instemden. Scheveningen-Haven kon er niet aan 
meedoen, omdat het niet over een lampzender beschikte. Men was overigens 
ook niet van plan daarin te voorzien, voordat op een te houden inter
nationale conferentie aangaande het gebruik van ongedempte golven een 
beslissing was genomen. Intussen was de Koninklijke Hollandsche Lloyd 
er reeds op eigen risico toe overgegaan haar s.s. 'Qrabantia door Radio- 
Holland van een lampzender te doen voorzien 5. Dit betekende geenszins, 
dat het schip daardoor verstoken was van gemeenschap met Scheveningen- 
Haven. Het kuststation was immers wel in staat de ongedempte seinen op 
te vangen; het had echter alleen de gedempte golven van de vonkzender 
beschikbaar om te antwoorden.
Later wees de practijk uit, dat men zich ten aanzien van de toeneming van 
het lange-afstand-verkeer nodeloos ongerust had gemaakt. Het nam daarmee 
lang niet zulk een vaart als men verwacht had, want in de tweede helft van 
1924 waren nog maar vier Nederlandse schepen met een lampzender uit
gerust; zeven andere werkten nog met een vonkzender op de 1800 m 
golf6. Het aantal op grote afstand gewisselde telegrammen was in die tijd

(x) APTT, brief van de minister van Waterstaat aan diens ambtgenoten van Marine en van Land
bouw dd. 31 Jan. 1921, no. 7.
(2) Vgl. hiervoor blz. 158.
(3) APTT, brief van de minister van Waterstaat aan diens ambtgenoten van Marine en van Land
bouw dd. 31 Jan. 1921, no. 7.
(4) APTT, ministeriële brieven dd. 17 Juni 1921, no. 18 aan de minister van Buitenlandse Zaken 
en dd. 15 Sept. 1921, no. 29 aan de adressanten.
(6) APTT, rapport van de inspecteur van de kustscheepstelegrafie dd. 31 Mei 1921, gearr. 
17 Juni 1921, no. 18.
(6) APTT, gearr. 22 Sept. 1924, no. 19275 en 6 Nov. 1924, no. 11674 S.
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Technische installatie 4
De in 1904 door Telefunken geleverde zendinstallatie 5 getuigde van de 
vooruitgang van de radiotechniek sinds de eerste proefnemingen, welke 
drie jaar eerder tussen Hoek van Holland en het lichtschip Maas waren 
gehouden. Men had gebroken met het toenmalige stelsel van Marconi, 
waarbij de vonkenbaan in de antenneketen zelf was opgenomen. Dit zgn. 
plain aerial-sytXttvn. toch had het grote nadeel, dat de uitgezonden trilling 
in hoge mate door de weerstand van de vonk werd gedempt. Bij de ont
vangst uitte zich dit in een hoorbaarheid van de tekens over een zeer brede 
afstemming, hetgeen hinderlijk was voor de communicatie tussen andere 
stations. Om dit bezwaar te ondervangen had Telefunken de vonkenbrug 
geschakeld in een gesloten keten, welke de energie door inductie aan de 
antenne overdroeg. Hierdoor had men bereikt, dat de luchtdraad onge
hinderd kon uitslingeren, zodat de uitgestraalde trilling minder gedempt 
was en als gevolg daarvan ook minder storing veroorzaakte. Om het ge
wenste effect te verkrijgen moest de vonk zo snel mogelijk na haar ontstaan 
worden gesmoord, ten einde te voorkomen, dat de energie door wissel
werking weer in de vonkketen zou worden opgenomen. Dit doel had men

(1) APTT, nota van de directeur van Scheveningen-Haven dd. 3 Juni 1924 bij gearr. 30 Juni 
1924, no. 7342.
(2) APTT, gearr. 10 Febr. 1925, no. 2859.
(3) APTT, gearr. 8 April 1925, no. 6748.
(4) Zie ook V., Radiokustdienst in Tijdscbr. PT, 1926, blz. 110-113; De Vries, De Radiokustdienst 
in Tijdscbr. PT, 1927/28, blz. 191-193 en De Opvanginrichting in Tijdschr. PTT, jubileum
nummer van 19 Dec. 1929, blz. 39-42; Dr. Ir. N. Koomans, Geschiedkundig overwicht van het Radio- 
bedrijf van den Rijks dienst der Posterijen en Telegrafie in Gedenkboek ter herinnering aan het tienjarigbestaan 
van de Nederlandsche Vereeniging voor Radio te legrafie 1916-1926, (z.pl., z.j.), blz. 221-244.
(5) Deze installatie bevindt zich in bedrijfsvaardige staat in het Nederlandse Postmuseum.
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eveneens gering en maakte slechts 8% van het gehele scheepsverkeer uit: 
het totale daggemiddelde beliep 43 telegrammen, waarvan er 3 op grote 
afstand werden gewisseld h Dan was het kustverkeer met gemiddeld 40 tele
grammen per dag in verhouding veel belangrijker, hoewel ook dit nog lang 
geen opstopping op de 600 m golf veroorzaakte.
In dit licht moet de reactie worden gezien op het in het begin van 1925 ont
vangen Duitse voorstel om, ter ontlasting van de 600 m, op deze golf 
alleen op te roepen, maar voor de afwikkeling van het verkeer de 660 en 
720 m golf te bezigen 2. Het is duidelijk, dat men hierop niet inging, aan
gezien aan een dergelijke regeling geen behoefte bestond. Bovendien zou 
zulk een werkwijze te Scheveningen-Haven practisch niet uitvoerbaar zijn, 
omdat het niet mogelijk was om zonder onderlinge storing tegelijkertijd 
op twee golflengten te werken. Daarvoor zouden eerst de ontvangst naar 
elders verplaatst en van dat punt uit de zenders op afstand bediend moeten 
worden en zover was men nog niet 3.



in 1908 tot

(i) Deze ontvanger bevindt zich in de collectie van het Nederlandse Postmuseum.
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weten te bereiken door sterke afkoeling van de vonkenbaan, welke daartoe 
in de krachtige luchtstroom van een ventilator was geplaatst.
Ook in de ontvanginrichting was een belangrijke verbetering aangebracht. 
Moest men vroeger, om af te stemmen, de lengte van de ontvang-antenne 
wijzigen, nu had men daartoe slechts een glijcontact te verschuiven, waar
door meer of minder windingen van een verlengspoel in de antenne konden 
worden ingeschakeld. Naast de ouderwetse coherer \ welke met behulp 
van een gevoelig relais een morsetoestel in werking bracht, had Telefunken 
bovendien een nieuwe vinding, de electrolytische detector van Schlömilch toe
gepast, die de opgevangen signalen in een telefoon hoorbaar maakte. De 
telegrafist kon dus kiezen tussen de ontvangst op de papierstrook en het 
opnemen van de seintekens op het gehoor. Dit was vooral in de zomer
maanden, wanneer hevige atmosferische storingen de geschreven morse
tekens verminkten, een uitkomst. Een geoefend telegrafist toch was door
gaans wel in staat om op het gehoor de signalen te onderscheiden van de 
storingen, welke een krakend geluid veroorzaakten. Het duurde dan ook 
niet lang of de coherer en het daarmee verbonden morsetoestel werden 
buiten gebruik gesteld.
De ontvangst op het gehoor sprak veel meer tot de verbeelding van de 
telegrafisten. Zij konden immers de verschillende stations aan hun toonaard 
herkennen. Sommige pruttelden, andere maakten een brommend geluid, 
terwijl weer andere sonore tonen voortbrachten. Dit hing af van het aantal 
vonken, dat per seconde in de zender werd opgewekt, aangezien elke vonk 
in de aether een evenwichtsverstoring veroorzaakte, welke bij de ontvangst 
een tik in de telefoon gaf. Hoe sneller de vonken elkaar opvolgden, hoe 
hoger de signalen klonken. De hoge fluittonen waren het duidelijkst waar 
te nemen; zij konden ook beter dan het gebrom of gepruttel van de lucht
storingen worden onderscheiden.
Scheveningen-Haven behoorde tot de brommers. Dat kwam, doordat de 
kwikinterruptor ongeveer vijftig maal per seconde de stroom van de accu- 
batterij naar de Ruhmkorffse klos verbrak, als gevolg waarvan een gelijk 
aantal vonken werd voortgebracht. De batterij moest voortdurend worden 
bijgeladen door een dynamo, welke aanvankelijk met een benzinemotor 
werd aangedreven. Hierin kwam in 1908 verandering, toen door de aan
sluiting van het kuststation op het stedelijke electriciteitsnet een electro- 
motor in dienst kon worden gesteld. De benzinemotor behoefde daarna 
nog slechts in geval van nood dienst te doen.
Een zwak punt in de zendinstallatie bleek de kwikinterruptor te zijn, die 
herhaaldehjk haperingen vertoonde en veelvuldig revisie en schoonmaak 
vereiste. Dit euvel nam zulk een omvang aan, dat men in 1908 tot een



(*) Deze watergekoelde vonkbrug bevindt zich in de verzameling 
museum.
(2) Ook de roterende vonkbrug behoort tot de collectie van het Nederlandse Postmuseum.
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van het Nederlandse Post-

radicale verandering overging. Mèt de onberekenbare kwikinterruptor 
werd ook de voeding van de Ruhmkorflse klos met onderbroken gelijk
stroom afgeschaft. In plaats daarvan voerde men de Ruhmkorff wissel
stroom toe, welke werd opgewekt door een omvormer, die zijn energie 
betrok uit een accubatterij. Het zou eenvoudiger geweest zijn de benodigde 
wisselstroom van het lichtnet af te nemen, doch daartegen bestond het 
bezwaar, dat het bedrijf dan volkomen afhankelijk zou worden van de 
storingen, welke in de gemeentelijke stroomleverantie konden optreden. 
Bovendien kon de omvormer een hogere frequentie halen, waardoor men 
meer vonken per seconde en dus een hogere seintoon verkreeg.
De verandering, die inderdaad een verbetering bleek te zijn, had echter tot 
gevolg, dat de vonkbrug door het grote aantal vonken zoveel meer dan 
vroeger verhit werd, dat de luchtstroom van de ventilator niet voldoende 
warmte kon afvoeren. Om hierin te voorzien verving Nierstrasz de oude 
vonkbrug door een nieuwe van eigen maaksel, welke van waterkoeling 
was voorzien l. Twee jaar later werd in plaats daarvan een eveneens door 
Nierstrasz geconstrueerde vonkenbaan van het roterende type in dienst 
gesteld, welke tot 1926 in gebruik is gebleven 2. De vonkenregen, die 
hierbij onder het seinen optrad, maakte zulk een lawaai, dat men er toe moest 
overgaan de installatie in een geluiddempende kast te plaatsen.
Toen het koelingsprobleem eenmaal op afdoende wijze was opgelost, 
stond de weg open tot vergroting van de werkingssfeer door het opvoeren 
van de energie. Om de accubatterij, welke de omvormer van stroom moest 
voorzien, te sparen ging men er uiteindelijk toch toe over de benodigde 
wisselstroom direct uit het lichtnet te betrekken. Dit kon nu zonder risico 
voor het bedrijf geschieden, omdat de eigen stroomvoorziening zo nodig 
kon worden ingeschakeld.
Door al de aangebrachte verbeteringen was van de oorspronkelijke Tele- 
funken-installatie spoedig niet veel meer te herkennen. De opgedane er
varing stelde Nierstrasz omstreeks 1912 in staat naar eigen ontwerp een 
tweede zendinstallatie te bouwen, welke voor het verkeer met schepen op 
grote afstand werd benut. Zowel de gewijzigde als de nieuwe zender hebben 
tot 1926 onafgebroken dienst gedaan. Lampzenders namen toen hun plaats in. 
Het ontvangtoestel bleef jaren lang ongewijzigd, hoewel de electrolytische 
detector van Schlömilch dikwijls moeilijkheden veroorzaakte. Hevige 
luchtstoringen deden de gevoeligheid verminderen en stelden de detector 
soms zelfs geheel buiten werking. Men diende dus over een flinke reserve 
te beschikken. De detectoren waren echter tamelijk duur en het herstellen 
door Telefunken van onbruikbaar geworden exemplaren bracht eveneens



I

7- HET ONTSTAAN VAN RADIOVERBINDINGEN TUSSEN VASTE PUNTEN

Na de eerste successen van Marconi volgden heel spoedig overzeese ver
bindingen. Dit gebied werd immers door het kabelnet van de draadtele- 
grafie niet zo krachtig verdedigd als de continentale verbindingen. Reeds 
in 1899 stond Marconi’s station in South Foreland, nabij Dover, over het 
Nauw van Calais in gemeenschap met Wimereux op de Franse kust. Drie

(1) Een instrument, dat in principe overeenkomst vertoont met de hedendaagse wire-recorder.
(2) Dit toestel bevindt zich eveneens in de verzameling van het Nederlandse Postmuseum.
(3) APTT, schrijven van de directeur-generaal dd. 8 Dec. 1917, no. 21813.
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vrij veel kosten mee. Nierstrasz vond hierin aanleiding proeven te nemen 
met de magnetische detector van Marconi h Hij liet er een in de Herstellings- 
werkplaats vervaardigen, die wel bruikbaar bleek, doch weinig werd toe
gepast 2. Het opwinden van de veer leverde practische bezwaren op. Boven
dien werkte het raderwerk niet geruisloos; het veroorzaakte bijgeluiden in 
de ontvangst. Men hield het toen maar bij de detector van Schlömilch, 
waartoe te meer aanleiding bestond, omdat een handige telegrafist een 
methode had gevonden om onbruikbaar geworden exemplaren zelf te 
herstellen. Omstreeks 1913 kwam de zoveel gevoeligere kristaldetector in 
gebruik.
Inmiddels waren in het buitenland belangrijke vindingen gedaan met be
trekking tot een uiterst betrouwbare detector: de radiobuis. In Engeland 
had Sir John Ambrose Fleming reeds in 1904 de twee-electroden-buis uit
gevonden. Drie jaar later verwierf de Amerikaan Dr. Lee de Forest patent 
op een drie-electroden-buis, welke in staat was zwakke electrische stromen 
te versterken, terwijl de Duitser Dr. Meissner in 1913 een schakeling uit
vond, de zgn. terugkoppeling, waarmee een nog veel grotere versterking 
dan met de buis van De Forest kon worden verkregen. De vindingen 
bleven echter lange tijd in het stadium van experiment. Pas in de eerste 
wereldoorlog ging men tot toepassing op ruime schaal over.
Gezien het isolement, waarin Nederland zich toen bevond, drong het pas 
laat tot hier door hoe ver men buiten de grenzen reeds met de ontwikkeling 
van de radiobuis was gevorderd. Een Duits vliegtuig, dat in 1917 een nood
landing maakte en in beslag genomen werd, bleek met een radio-ontvanger 
te zijn uitgerust, welke met twee in cascade geschakelde gloeilampverster- 
kers werkte. Deze buizen werden gecopieëerd en bij proefneming bleek de 
eerste buis van Nederlands maaksel minstens even goed te werken als de 
Duitse lamp. Het laboratorium van de Herstellingswerkplaats van de Rijks
telegraaf zette toen het onderzoek voort en kreeg daarvoor de beschikking 
over een fonds van ten hoogste f 2500,- 3. Kort daarop had Scheveningen- 
Haven zijn eerste lampontvanger.
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(x) Zie Spaans, Beknopt overwicht der ontwikkeling van het Nederlandsche Radioverkeer in Tijdschr. PT, 
1927/28, blz. 184-191.
(2) APTT, gearr. 10 Febr. 1909, no. 2500 (vernietigd).
(3) Vgl. hiervoor blz. 156.
(4) APTT, exh. 7 Sept. 1911, no. 28004.

jaar later gelukte het zelfs de seintekens, uitgezonden door het krachtige 
station te Poldhu in Cornwallis, op te vangen in St. Johns op New Found- 
land. Dit resultaat had tot gevolg, dat in 1902 de eerste transatlantische 
radioverbinding tussen Poldhu en Cape Breton tot stand kwam. In 1907 
volgde de verbinding tussen Clifden in Ierland en Glace-Bay in Nieuw- 
Schotland, terwijl enige jaren later een begin werd gemaakt met de bouw 
van de stations van de Imperial Wireless Chain, die het Britse rijk in Europa 
in contact zou brengen met zijn dominions, koloniën en protectoraten.
Ook in Duitsland ontwikkelde zich in dit opzicht een grote activiteit. Men 
was daar in 1906 begonnen met de bouw van het krachtige zendstation 
Nauen bij Berlijn, dat in verbinding zou komen met de bezittingen in 
Afrika en de Stille Zuidzee. Daarnaast bracht de schakel Nauen-Sayville 
rechtstreeks contact met de Verenigde Staten tot stand.
In Nederland stamt het fixe-verkeer uit een geslaagde poging om het eiland 
Wieringen, dat in het begin van 1905 door een langdurige kabelstoring 
buiten telegrafische gemeenschap was geraakt, uit zijn isolement te ver
lossen. Door middel van een verplaatsbaar militair radiostation, dat van 
Telefunken ter kennismaking was ontvangen en dat inderhaast naar het 
eiland was overgebracht, werd toen gedurende een vijftal weken ver
binding onderhouden met Scheveningen-Haven, waarbij dagelijks ge
middeld tien berichten werden gewisseld \ De radio vond ook hier de 
zwakke plek van de lijntelegrafie: verbindingen over water.
Het geslaagde experiment deed enkele jaren later besluiten tot het inrichten 
van twee verplaatsbare stations, ten einde in geval van storing op de kabel- 
verbindingen met en over de eilanden de verbroken gemeenschap te her
stellen 2. De verplaatsing van het kuststation naar het terrein bezuiden het 
verversingskanaal 3 veroorzaakte echter vertraging in de uitvoering van 
het plan, zodat eerst in Augustus 1911 een proefverbinding met Schier
monnikoog tot stand kwam. Uit de resultaten van dit experiment viel 
duidelijk waar te nemen, dat de omstandigheden zich sinds 1905 sterk 
hadden gewijzigd 4. De Marinestations onderhielden een levendig verkeer 
en zij stoorden de proefverbinding dan ook meer dan vroeger. Maar ook 
Scheveningen-Haven was thans veel drukker in de weer met schepen op zee, 
zo zelfs, dat slechts in de slappe ochtenduren gelegenheid kon worden ge
vonden om met Schiermonnikoog te werken. Het nut van het verplaatsbare 
station werd daardoor aanmerkelijk verkleind. Bovendien was bij de proef
neming gebleken, dat het overbrengen van de installatie, welke behalve
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(r) APTT, gearr. 29 Maart 1916, no. 11.
(2) APTT, gearr. 10 April 1916, no. 2503 S.
(3) APTT, gearr. 7 Nov. 1916, no. 2.
(4) APTT, gearr. 25 Febr. 1919, no. 1871.

uit de zender en de ontvanger nog uit een tweetal demonteerbare masten 
van dertig meter, een benzine-aggregaat en een forse accubatterij bestond, 
alsmede het bedrijfsvaardig opstellen van het geheel twee volle weken in 
beslag namen. Een snelle vervanging van een gestoorde telegraafkabel door 
een radioverbinding bleek dan ook niet tot de practische mogelijkheden te 
behoren, zodat het nimmer tot daadwerkelijk gebruik van de verplaatsbare 
stations voor het beoogde doel is gekomen.
Een plan om een radioverbinding met het buitenland tot stand te brengen 
rijpte voor het eerst in 1916 onder de druk van de omstandigheden, welke 
door de eerste wereldoorlog waren geschapen. Nederland was, geïsoleerd 
als het toen lag, voor de communicatie met zijn koloniën aangewezen op de 
Engelse kabelmaatschappijen en de onderzeese verbinding tussen Nederland 
en Engeland was de enige route, welke daarop aansluiting gaf. Versperring 
van deze weg door oorlogshandelingen of anderszins zou voor Nederland 
funeste gevolgen hebben. Alleen een directe radioverbinding met Londen 
kon in zulk een geval uitkomst bieden. Het kuststation Scheveningen- 
Haven zou dan naast zijn normale taak ook dit verkeer moeten afwikkelen. 
Aanvankelijk stuitte dit op het bezwaar, dat de kustscheepsdienst van deze 
combinatie nadeel zou ondervinden en dat de op last van de Opperbevel
hebber van Land- en Zeemacht ingestelde luisterdienst practisch niet meer 
zou zijn uit te voeren, aangezien de zender dan veel meer dan normaal in de 
lucht zou komen. Men achtte het belang van een radioverbinding met 
Londen echter zo groot, dat voor de moeilijkheden een oplossing diende 
gevonden te worden. Marine verklaarde zich ten slotte bereid de corres
pondentie met de oorlogsbodems met eigen middelen ter hand te nemen, 
terwijl Oorlog de luisterdienst zelf zou verrichten h
Aanvankelijk leek het echter of de voorbereidingen nutteloos waren ge
weest, daar Engeland tegen de voorgenomen radioverbinding bedenkingen 
had 2. Het gelukte evenwel de Engelse regering over haar bezwaren te doen 
heen stappen en zo kwam dan in November 1916 een overeenkomst tot 
stand, welke voorzag in de allernoodzakelijkste behoefte: het overbrengen 
van regeringstelegrammen per radio in geval van algehele kabelstoring 3. 
De kabel hield zich echter goed, totdat kort na de oorlog de gevreesde 
storing zich werkelijk voordeed. Acht van de twaalf draden werden on
bruikbaar, terwijl de overige vier slecht functionneerden. Hierdoor ont
stonden ernstige vertragingen en aangezien op een spoedig herstel niet te 
rekenen viel, drong men bij de Engelse administratie met klem aan op de 
indienststelling van de destijds toegezegde radioverbinding4. Engeland



(*) APTT, gcarr. 8 Maart 1919, no. 19.
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verleende ditmaal onmiddellijk medewerking en wees het station te Stone
haven in Schotland voor de verkeersafwikkeling aan. Daar Nederland van 
Scheveningen-Haven moest afzien in verband met het na de oorlog sterk 
toegenomen scheepsverkeer, stelde Marine haar station te Amsterdam voor 
het beoogde doel ter beschikking.
Reeds op 28 Februari 1919 konden de experimenten een aanvang nemen. 
Anders dan vroeger ging het daarbij niet meer om het probleem de afstand 
te overbruggen; die periode was door vervolmaking van de zend- en 
ontvangmiddelen reeds lang afgesloten. Thans moest men voorkomen, dat 
de nieuwe verbinding storend zou werken op het scheepsverkeer, waarvan 
het aantal deelnemers in de loop der jaren sterk was toegenomen. Amster
dam gebruikte de golflengte van 1400 m, welke reeds eerder was gekozen, 
om het verkeer van Scheveningen niet te hinderen. Stonehaven daaren
tegen had aanvankelijk te kampen met de moeilijkheid, dat de Engelse 
Marinestations gestoord werden door zijn op 5000 m uitgezonden signalen. 
Nadat dit bezwaar zo goed mogelijk was ondervangen door de zender op 
1800 m in te stellen, nam de dienst op 4 Maart een aanvang. De genomen 
voorzorgen ten spijt bleek Stonehaven toch vrijwel dagelijks het bedrijf te 
moeten onderbreken in het belang van de scheepsdienst, terwijl Amsterdam 
elke avond enige tijd moest stoppen om de Meteorologische Dienst gelegen
heid te geven de seconde-tikken van de Eiffeltoren op te vangen. Een tweede 
verbinding werd kort daarna tot stand gebracht tussen het hulpkuststation 
te Vlissingen en het Engelse station te North Foreland \ Beide verbindingen 
hebben goede diensten bewezen; er werden zelfs gemiddeld 8000 woorden 
per dag verwerkt.
De slechts provisorisch ingerichte dienst nam op 13 Februari 1920 een 
einde. Een jaar later werd de verbinding opnieuw geopend, thans echter 
onder technisch betere omstandigheden. Amsterdam had de beschikking 
gekregen over een moderne lampzender van Telefunken, welke in tegen
stelling tot de ouderwetse vonkzender van het Marinestation slechts een 
bescheiden ruimte in de aether innam, zulks tot groot gerief van het scheeps
verkeer. Ook het nieuwe met radiobuizen uitgeruste ontvangtoestel van 
gelijknamig fabrikaat deed het veel beter dan de vroegere kristalontvanger. 
Zender en ontvanger werden op het telegraafkantoor opgesteld, waar men 
een klein vertrek als radiostation inrichtte. Op 10 Juni 1924 werd de dienst 
opgeheven, nadat door het leggen van nieuwe zeekabels op definitieve wijze 
in de behoefte was voorzien.
Over de verbinding met Engeland werden echter niet de eerste seinen met 
vaste punten in het buitenland gewisseld. In Januari 1919 was dit reeds 
geschied te Scheveningen-Haven, hetgeen zich als volgt had toegedragen.
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Het militaire gezag, dat op grond van de toen nog steeds geldende staat van 
oorlog de beschikking had over de telegrafen, wenste regeringstelegrammen 
te verzenden naar België en Frankrijk. De mogelijkheid daartoe bestond 
echter niet, omdat er zo kort na de oorlog nog geen gelegenheid was ge
weest de verbroken internationale verbindingen te herstellen. Dies kreeg 
Scheveningen-Haven opdracht in contact te treden met Duinkerken, 
Baerleduc en Spa h Dit gelukte, waarna bij wijze van uitzondering regerings- 
berichten werden overgeseind.
Wat het telegraafverkeer met Duitsland betreft, dit had door de algemene 
ontreddering van de lijnverbindingen zelfs in 1920 nog met opstoppingen 
te kampen. Om hierin te voorzien besloot men in overleg met de Duitse 
administratie tot een radiodienst tussen Rotterdam en Düsseldorf. In 
Juni 1920 kwam een met Telefunken-toestellen ingericht station gereed, dat 
huisvesting vond in het telegraafkantoor van de Maasstad. De dienst werd 
op 9 Augustus geopend. Aanvankelijk werd van deze radioweg weinig 
gebruik gemaakt als gevolg van de omstandigheid, dat hierlangs alleen 
telegrammen mochten worden verwerkt, wanneer de afzenders door de 
vermelding anten de wens daartoe te kennen gaven. Toen kort daarop de 
rollen werden omgekeerd en het publiek de verzending per radio kon be
letten door op het telegram de aanwijzing draad of fil te plaatsen, nam het 
radioverkeer aanzienlijk toe 2.
Reeds kort na de opening van deze radioverbinding was inmiddels gebleken, 
dat het sterk toegenomen telegraafverkeer met Hamburg meer 
met Düsseldorf behoefte had gekregen aan uitbreiding van 
catiemiddelen. In verband hiermee stelde men aan de Duitse administratie 
voor het radiostation van Düsseldorf naar Hamburg te verplaatsen. 
Duitsland had daar wel oren naar, maar aangezien de j-/«r/>Z?x-dienst, waarbij 
door de kantoren om beurten werd geseind, de verkeersafwikkeling niet 
snel genoeg deed verlopen, verbond het aan zijn instemming de voor
waarde, dat op Hamburg een dr//>Z?x-dienst zou worden geopend. Dit zou 
te Rotterdam niet alleen verdubbeling van het benodigde personeel, maar 
ook speciale voorzieningen in de vorm van een apart ontvangstation nood
zakelijk maken, waarvoor de dienstleiding weinig voelde. Zelfs toen nog 
zag men in de radio als hulpmiddel voor de uitoefening van de telegraaf
dienst met het buitenland niet veel heil. Dit blijkt voldoende duidelijk uit 
een notawisseling, waarbij hoofdingenieur-directeur Collette opmerkte, dat 
met de beste wil slechts een gedeelte van het Europese telegraafverkeer per 
radio zou kunnen worden verwerkt. Hij voegde daaraan toe, dat de ver
zorging van de verkeersafwikkeling met oordeel en overleg diende te ge
schieden, met gebruikmaking van de middelen, welke zich daarvoor het
(r) APTT, gearr. 13 Febr. 1919, no. 3737.
(2) K.B. 22 Nov. 1921 (Stbl. 1334); vgl. hierna bijlage I, blz. 400.
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Uitzendingen ten dienste van de Volkenbond
Toen de commissie tot voorbereiding van het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie in 1920 te ’s-Gravenhage haar taak aanving, kwam men 
voor de noodzaak te staan het dagelijks uitgegeven communiqué per radio 
uit te seinen, ten einde daaraan een zo groot mogelijke bekendheid te 
geven 3. De Rijksradiodienst voorzag hierin slechts node door Scheve- 
ningen-Haven met de uitzending te belasten. Deze bijzondere taak, waarmee 
op 16 Juni werd begonnen, onttrok de zender dagelijks bijna een vol uur 
aan het kustscheepsverkeer.

0) APTT, gearr. 8 Jan. 1921, no. 455.
(2) Vgl. hiervoor blz. 168 en 169.
(3) APTT, gearr. 15 Juni 1920, no. 27.

best leenden, waarbij vooral grenzen waren te stellen aan 
de ‘radio-maniakken’h
Van een duplex radiodienst op Hamburg werd derhalve voorlopig afgezien, 
doch enige tijd later ging men er toch toe over. De radioverbinding heeft 
zich nog tot 16 Augustus 1926 weten te handhaven. Uitbreiding van de 
lijnverkeersmiddelen maakte toen de radioweg overbodig. Daarmee werd 
tevens de periode afgesloten van het radioverkeer met aangrenzende landen, 
welke de voorloper zou zijn van Nederland’s sindsdien in andere vorm tot 
grote ontwikkeling gekomen Europese verbindingen.

8. DE RIJKSRADIODIENST IN DE MAALSTROOM VAN DE NAOORLOGSE 
ONTWIKKELING 1918-1926

Het in 1918 genomen besluit om de rechtstreekse radioverbinding met 
Nederlands-Indië met kracht ter hand te nemen luidde een periode van 
activiteit in op een geheel ander terrein dan tot dan toe door de kust- 
scheepsdienst werd bestreken. De overbrugging van een afstand van bijna 
12 000 km was een krachttoer, waarvan de resultaten door de gehele wereld 
met spanning werden tegemoetgezien. Het gedrag van de aethertrillingen 
op deze lange weg naar de evenaar was immers een onbekende factor, 
welke tal van problemen in zich verborgen hield.
Nauwelijks echter was men met de voorbereidingen voor dit grootse 
werk begonnen, of de aandacht werd mede opgeëist door andere moeilijk
heden, waarin zonder uitstel moest worden voorzien. Genoemd werd reeds 
de opening van een radiodienst met Engeland in 1919 in verband met lang
durige storing van de kabelroute en met Duitsland in 1920 ter onder
steuning van de tijdens de oorlog zwaar gehavende telegraaflijnen, voor 
welke diensten resp. te Amsterdam en te Rotterdam een radiostation werd 
ingericht in het telegraafkantoor 2.
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(*) APTT, gearr. 20 Jan. 1920, no. 13.
(a) APTT, gearr. 9 Nov. 1920, no. 12101.

Toen twee weken later het station te Rotterdam gereed kwam, kon dit 
deze dienst overnemen, totdat hij op 26 Juli in verband met de beëindiging 
van de werkzaamheden van de commissie werd gestaakt.

Uitzending van pers- en beursberichten
In 1919 hadden vertegenwoordigers van maatschappijen ter exploitatie van 
radiotelegrafie in Europa en Amerika besloten om door middel van draad
loze telegrafie en telefonie een wereldpersdienst op te richten. Beoogd werd 
het overbrengen en uitwisselen van pers- en financiële berichten in ver
schillende landen. Door de uitvoering van dit plan zou de telegraafdienst 
op de landlijnen en zeekabels worden ontlast, waardoor de grote vertraging, 
aan welke de overbrenging van telegrammen onderhevig was, een einde 
zou nemen.
In Nederland was het de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilver
sum, die de zaak aanvatte en vergunning verzocht tot het oprichten en 
exploiteren van een krachtig radiotelegraafstation te Amsterdam, bestemd 
voor internationale uitzendingen, en van kleinere radiotelefoonstations te 
Rotterdam en ’s-Gravenhage voor binnenlands gebruik. De minister van 
Waterstaat voelde weinig voor deze opzet en gaf de voorkeur aan een 
rijksdienst h Aangezien er echter geen uitzicht op bestond, dat de radio
dienst van het Staatsbedrijf binnenkort bij machte zou zijn het werk zelf 
ter hand te nemen, kwam hij, zij het node, in beperkte mate aan de tot 
uiting gebrachte wens tegemoet door aan de Vereniging voor de Effecten
handel te Amsterdam bij wijze van proef machtiging te verlenen om een 
radiotelefoonstation in te richten voor het uitzenden van beurskoersen. 
Het persbureau Vaz Dias mocht van de installatie mede gebruik maken 
voor het omroepen van persberichten 2.
De uitwisseling van nieuws met het buitenland langs de aetherweg hield 
de staat echter aan zich, hetgeen slechts op bescheiden schaal kon ge
schieden, aangezien alleen het Rotterdamse station, na afloop van de dienst 
met Duitsland, daarvoor beschikbaar was. Zo ving op 1 December 1920 de 
dagelijkse uitwisseling van communiqué’s met de drie Scandinavische 
landen aan met Lyngby in Denemarken als tegenstation. Verder kon men 
niet gaan. Voor de uitwisseling van nieuws met andere landen zou een 
afzonderlijk radiostation moeten worden opgericht.

Gebruik van ongedempte golven voor lange-afstand-verkeer met schepen
Ook het bedrijf van Scheveningen-Haven, dat jaren lang onder de bekwame 
leiding van Nierstrasz zonder merkbare moeilijkheden naar behoren ge-
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O Vgl. hiervoor blz. 158.
(2) Er waren in 1920 sedert kort enkele machtigingen afgegeven voor het particuliere gebruik 
van zenders tot het doen van proefnemingen en voor andere gelimiteerde doelstellingen. Daar
naast begon het clandestiene amateurisme de kop op te steken. Zie APTT, gearr. 30 Aug. 1920, 
no. 19951-
(3) APTT, nota van de hoofdingenieur-directeur aan de directeur-gencraal dd. 2 April 1921, 
no. 6482 R.
(4) APTT, nota als boven dd. 17 Juni 1921, no. 12234 R.

functionneerd had, begon in 1918 bijzondere aandacht te vragen. De ver
ouderde installaties eisten vernieuwing.
Nauwelijks was in 1920 een kostbare 30 kilowatt vonkzender besteld en 
in verband daarmee een overeenkomst gesloten met de Nederlandsche 
Seintoestellen Fabriek, of men werd gewaar, dat de toepassing van de 
radiobuis een ommekeer teweegbracht in de zendertechniek. De onge
dempte golven, welke met een lampzender konden worden opgewekt, 
bleken een veel grotere werkingssfeer op te leveren en minder storend te 
werken op andere uitzendingen dan de gedempte golven van de vonkzender. 
Met veel moeite kon de bestelling ten dele ongedaan worden gemaakt; de 
rest van het materiaal, waarvoor bij het eigen bedrijf geen bestemming 
meer was te vinden, kon aan een andere dienst worden overgedaanK 
Scheveningen-Haven was door deze samenloop van omstandigheden welis
waar twee vrijstaande stalen vakwerkmasten van 100 m hoogte rijk ge
worden, doch daar bleef het voorlopig bij. Modernisering van de zenders 
bleef achterwege. De verbetering van het lange-afstand-verkeer met schepen 
werd opgeofferd om in andere, meer dringend geachte behoeften te kunnen 
voorzien.

Controle op het gebruik van particuliere eenders
Belangrijker dan het verkeer met schepen op grote afstand vond men 
de inrichting van een contrólestation, dat zou moeten dienen om een 
wakend oog te houden op het doen en laten van de particuliere zenders in 
de aether. Daaraan moest voorrang worden gegeven 2. Merkwaardig is wel, 
dat men het niet voldoende achtte die zenders te beluisteren, doch het 
noodzakelijk oordeelde het contrólestation tevens te voorzien van een 
5 kilowatt lampzender. Op die wijze zou men de beschikking krijgen over 
een regelend centraal station voor het gehele radioverkeer 3. Behalve voor 
dit doel zou de zender tevens kunnen worden benut voor eventuele uit
zending van communiqué’s naar verschillende Europese landen.
Ministeriële goedkeuring werd gevraagd en verkregen voor de bouw van 
een sein- en ontvangstation in het gebouw van het Hoofdbestuur, Korte- 
naerkade 11, te ’s-Gravenhage 4. De machines zouden in de kelder een 
plaats vinden, terwijl de zender op de vierde verdieping zou worden op
gesteld met een antenne naar de toren van de koninklijke stallen aan de
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overzijde van het water h Aanvankelijk wenste men ook de seinsleutel en 
het ontvangtoestel bij de zender te plaatsen, doch kwam vervolgens weer 
van dit plan terug, aangezien duplexverkeer op die wijze onmogelijk zou 
worden. Genoemde toestellen zou men nu op het telegraafkantoor moeten 
onderbrengen, van waar een ontvang-antenne werd aangelegd naar de 
toren van de Grote Kerk. Het contrölestation op het Hoofdbestuur moest 
echter zelf in simplexverkeer kunnen werken, in verband waarmee bij de 
zender een tweede seinsleutel en een extra ontvanger zouden worden op
gesteld.
Van de voor de technische inrichting ontvangen offertes koos men, gezien 
de prijs en de geboden waarborgen, die van Telefunken. De 5 kilowatt 
lampzender, waarmee zowel getelegrafeerd als getelefoneerd kon worden, 
zou ruim f 70000,— kosten2. In October 1921 keurde de minister het 
leveringscontract goed 3; de installatie zou zes maanden daarna worden 
opgeleverd. Intussen had Telefunken te kennen gegeven, dat aan de ge
stelde eisen: werkingssfeer van 2400 km en snelverkeer van ten minste 
80 woorden per minuut, niet kon worden voldaan, wanneer men vasthield 
aan het plan om de zender midden in de stad op te stellen, waarbij bovendien 
de gelegenheid ontbrak voor het oprichten van een grote en hoge antenne. 
Met loslating van het plan tot inrichting van een contrólestation besloot 
men toen de zender onder te brengen in Scheveningen-Haven, waar de 
nieuwe masten de mogelijkheid boden voor het aanbrengen van de ver
eiste antenne 4.

Rroadcasting. Verkeer met niet aangrenzende landen
De levering van de Telefunken-zender liet lang op zich wachten, zo 
zelfs, dat begin 1923 nog aan de montage werd gewerkt. Inmiddels 
de behoefte aan deze zendinstallatie voortdurend toe 5. Naast het uitseinen 
en omroepen van communiqué’s naar meerdere landen in Europa groeide 
het verlangen naar radiotelegrafische verbindingen met niet aangrenzende 
landen, waarmee transitokosten konden worden uitgespaard. Ten slotte 
deed zich de noodzaak gevoelen, dat de staat zelf de broadcasting ter hand 
ging nemen. Nog steeds waren de aan de Vereniging voor de Effecten
handel en aan Vaz Dias verleende machtigingen van voorlopige aard. 
Sinds 1919 verzorgde a Steringa Idzerda te ’s-Gravenhage uitzendingen
(x) Hiervoor had men reeds bewilliging verkregen van het gemeentebestuur (APTT, Besch. 
B. en W. dd. 26 Nov. 1920, no. 25415/51, afd. O. W. II) en van de intendant der koninklijke 
paleizen (APTT, schrijven van de intendant dd. 6 Nov. 1920).
(2) Een gering bedrag overigens in vergelijking met de inrichtingskosten van Kootwijk, welke 
meer dan honderd maal zo groot waren.
(3) APTT, min. besch. dd. 15 Oct. 1921, no. 14, afd. P en T.
(4) APTT, nota van de hoofdingenieur-directeur aan de directeur-generaal dd. 26 Jan. 1922, 
no. 1472 R.
(6) APTT, gearr. 15 Oct. 1923, no. 11074S.
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(f) Zie voor de verdere ontwikkeling bLz. 175 vlg.
(2) APTT, gearr. 31 Maart 1924, no. 3557 S.
(3) Min. besch. 25 Sept. 1923, no. 6. Zie ook hierna blz. 265.
(4) Verslag van de Commissie, ingesteld bij beschikking van den minister van Waterstaat van 2j September 
1929, Nr. 6, Afd. Posterijen & Telegrafie, tot onderhoek van de organisatie van den Tecbnischen Dienst 
bij bet Staatsbedrijf van de Posterijen, de Telegrafie & Telefonie, 2 dln. (Uitgave Hoofdbestuur PTT, 
’s-Hage, 1924-1925).

van muziek en zang, terwijl ook de nsf te Hilversum inmiddels om toe
stemming voor uitzendingen had verzocht. Indien er geen kans bestond 
op een spoedige oplossing, welke het de staat mogelijk maakte zelf de 
exploitatie op zich te nemen, moest de gevraagde vergunning wel worden 
verleend.
Het zal duidelijk zijn, dat in al deze behoeften onmogelijk kon worden 
voorzien door een enkele zender, te meer waar deze, te Scheveningen- 
Haven geplaatst, de kustscheepsdienst onuitvoerbaar zou maken. Men kon 
immers niet vlak naast een werkende zender de zwakke signalen van de 
scheepsstations opvangen. Het probleem was slechts op te lossen door de 
ontvangst naar elders te verplaatsen, zulks met gelijktijdige overbrenging 
van de seinsleutel, waarmee de Scheveningse zender over een telegraaflijn 
zou zijn te bedienen \
De Technische Dienst, welke reeds de handen vol had met de voorbereiding 
en de opening van de rechtstreekse verbinding met Nederlands-Indië, 
bleek niet tegen al deze problemen te zijn opgewassen. Tot overmaat van 
ramp ging het in de aanvang slecht met de Indische verbinding. Het rende
ment was zo gering, dat de ministerrraad weigerde nog meer kapitaal in het 
zendstation te Kootwijk te investeren, toen om f 120 000,- werd gevraagd 
voor versterking van de zender, ten einde tot betere resultaten te geraken 2. 
Telefunken trachtte hieruit dadelijk munt te slaan door de wenselijkheid 
te betogen van exploitatie van de stations door een door haar op te richten 
maatschappij. Men kon hierop echter niet ingaan, voordat de regering had 
uitgemaakt of daartegen uit een politiek oogpunt al of niet bezwaar bestond. 
De gehele gang van zaken bij de radiodienst van het Staatsbedrijf der ptt 
leidde er ten slotte toe, dat de minister van Waterstaat in September 1925 
een commissie instelde tot onderzoek van de organisatie bij de Technische 
Dienst en tevens van de opzet en de uitvoering van het draadloos station 
Kootwijk-Sambeek 3. In Maart 1925 was de commissie met haar moeilijke 
en verantwoordelijke taak gereed. Haar in druk verschenen verslag was 
weinig opwekkend 4. Zij adviseerde om zowel het radioverkeer met schepen 
op grote afstand als het inter-Europese fixe-verkeer in handen te leggen 
van een particuliere maatschappij. Deze toch zou soepeler en economischer 
kunnen werken en bovendien, aanleunend tegen een grote buitenlandse 
onderneming als Telefunken, beter en met minder kosten de technische 
ontwikkeling kunnen bijhouden dan een door het rijk geëxploiteerde dienst.
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Alleen het radiokustscheepsverkeer zou, gezien zijn speciale karakter, door 
de staat zijn te verzorgen.
Dit advies werkte verlammend op het initiatief van de Technische Dienst. 
Belangrijke beslissingen konden immers niet worden genomen, aangezien 
men niet mocht vooruitlopen op het door de regering te bepalen standpunt. 
In Augustus 1.925 trad een ommekeer in, toen het gelukte om een kortegolf- 
verbinding met Indië tot stand te brengen, waardoor de verkeersmogelijk
heden reeds dadelijk aanzienlijk konden worden uitgebreid. Vooral in de 
voor de lange golven zo kritieke zomermaanden bleek de nieuwe weg een 
uitkomst te zijn. Dit, gevoegd bij het feit, dat het Rijksradiolaboratorium 
een complete zendinstallatie had weten te vervaardigen voor f 10 000,-, 
waar Telefunken f177 000,- vroeg voor een zender van geringere capaciteit, 
gaf de doorslag. In September 1926 kon dan ook met bewijzen worden 
gestaafd, dat de radiodienst van ptt goed en economisch werkte; voor 
feitelijke kritiek op de uitkomsten was geen aanleiding meer, terwijl voorts 
duidelijk was geworden, dat genoemde dienst geen moeite had om de 
technische ontwikkeling te volgen. Op deze gronden adviseerde de directeur- 
generaal om de staatsexploitatie te behouden.
Dat het inmiddels spande blijkt wel uit het feit, dat zich voor particuliere 
exploitatie reeds verschillende reflectanten hadden aangemeld: behalve 
Telefunken gaven ook Philips en Ir. K. L. Moens 1 van hun belangstelling 
blijk. In December 1926 sprak de minister van Financiën het verlossende 
woord door te verklaren, dat hij zich met handhaving van de staatsexploi
tatie kon verenigen, voornamelijk wegens de onverwacht snelle ontwikkeling 
van het kortegolfsysteem, waardoor de financiële risico’s belangrijk kleiner 
waren geworden2. De Rijksradiodienst kon zich toen ongehinderd verder 
ontplooien.

9. HET TECHNISCHE BEDRIJF OP HET KUSTSTATION GEDURENDE

DE PERIODE VAN DE LAMPZENDER
1924-1952

Verplaatsing van de verkeersafwikkeling naar IJmidden
Toen het besluit was genomen om de door Telefunken te leveren lamp- 
zender in Scheveningen-Haven op te stellen 3, moest men voorzieningen 
treffen om het kustverkeer tegen storingen te beveiligen. Het zou immers 
onmogelijk zijn de scheepsseinen op te vangen, wanneer de nieuwe zender 
werkte. Daarom moest men het ontvangtoestel elders opstellen. Bovendien 
moest van de seingever, welke bij het ontvangtoestel was gemonteerd, een

C1) Vgl. hierna blz. 192.
(2) APTT, exh. 4 Dec. 1926, no. 2348.
(3) Vgl. hiervoor blz. 173.
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de directeur-generaal dd. 21 Juni 1923, 

van de directeur-generaal op 18 Scpt. 1923

lijn naar Scheveningen-Haven worden aangelegd om 
afstand te kunnen bedienen.
Aanvankelijk leek het telegraafkantoor te ’s-Gravenhage de meest voor de 
hand liggende plaats, waar men de afwikkeling van het kustverkeer kon 
onderbrengen. De daar in het begin van 1923 gehouden proefnemingen 
mislukten echter. De electrische trams veroorzaakten zulk een hinder, dat 
het onmogelijk bleek een bruikbare ontvangst te krijgen \ Kort daarna 
probeerde men het op het telegraafkantoor te Rotterdam, waar echter ook 
geen bevredigende resultaten konden worden bereikt.
In April 1923 kwam inmiddels de montage van de lampzender gereed en 
toen men een aanvang moest maken met de proefnemingen, was inschakeling 
van het hulpkuststation te Vlissingen de enige mogelijkheid om het scheeps
verkeer gaande te houden 2. Deze oplossing liet echter te wensen over, 
aangezien de excentrische ligging van het hulpstation een beletsel vormde 
voor het bestrijken van het aan Scheveningen-Haven toegewezen arbeids
veld. Om hierin te voorzien werd in September het besluit genomen om de 
bediening van de zenders en ontvangers op een nader te bepalen punt te 
centraliseren, waarbij de keus bestond tussen Hoek van Holland en IJ- 
muiden 3. Het onderzoek naar de beschikbare accomodatie en de personeels
voorziening nam, mèt de practische experimenten, zoveel tijd in beslag, 
dat het Mei 1924 werd, voordat men het er over eens was, dat IJmuiden 
de voorkeur verdiende.
Middelerwijl bleef onverminderd het ongerief bestaan, dat de scheepsdienst 
door het hulpstation moest worden waargenomen, telkens wanneer men 
met de lampzender, die nog steeds met onvolkomenheden te kampen had, 
experimenteerde. Daarbij kwam nog dat deze zender, in verband met het 
voornemen om ter herdenking van de eerste vredesconferentie rede
voeringen, muziek en zang uit te zenden, voor broadcasting moest worden 
beproefd. Dit zou tot gevolg hebben, dat men nog vaker gebruik had te 
maken van de twijfelachtige diensten van Vlissingen om het scheeps
verkeer af te wikkelen. In verband hiermee en in afwachting van het gereed
komen van IJmuiden besloot men ten einde raad de scheepsdienst voor
lopig te doen waarnemen in een der kamers van het gebouw van het Hoofd
bestuur, waar een ontvangpost van de controledienst was ingericht4. 
Eerst in Januari 1925 kwam het hulpkuststation IJmuiden gereed 5. Zodra

O APTT, gcarr. 28 Febr. 1923, no. 4672.
(*) APTT, nota van de hoofdingenieur-directeur aan 
no. 9276.
(3) APTT, verslag van de bespreking in het kabinet 
bij gcarr. 15 Oct. 1923, no. 11074S.
(4) APTT, gearr. 7 Mei 1924, no. 5206 S. _
(6) APTT, schrijven van de minister van Waterstaat aan de minister van Marine dd. 24 Jan. 1925, 
no. 7.
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proef als hulp- 
telegraaf kantoor

van de directeur-generaal

uit proefnemingen zou blijken, dat dit station de kustdienst volledig kon 
waarnemen, zou men beginnen met experimenten om de Scheveningse 
zenders van IJmuiden uit te bedienen. Deze plannen werden echter door
kruist door het rapport van de commissie tot onderzoek van de organisatie 
bij de Technische Dienst, die tot de conclusie was gekomen, dat de gehele 
radiodienst met uitzondering van het normale scheepsverkeer op de 
600 m golf uit handen van het rijk diende te worden gegeven Dit ver
oorzaakte opnieuw stagnatie. Uitvoering van het voornemen om de kust- 
scheepsdienst naar IJmuiden over te brengen om de 5 kW zender ook voor 
andere doeleinden te kunnen gebruiken, zou immers een vooruitlopen 
betekenen op een ten aanzien van het rapport van de commissie te nemen 
beslissing 2. In ieder geval, zo meende men, moest IJmuiden voor het 
scheepsverkeer op 600 m behouden blijven, zelfs indien Scheveningen- 
Haven met de 5 kW zender in andere handen mocht overgaan. Zou laatst
genoemd station daarentegen bij het rijk in exploitatie blijven, dan zou 
IJmuiden eveneens nodig zijn, omdat in Scheveningen niet gelijktijdig 
geseind en ontvangen kon worden.
Intussen was IJmuiden op 3 Februari 1925 bij wijze van 
station in dienst gesteld. De huisvesting in het post- en 
droeg slechts een provisorisch karakter. Voor een blijvend onderdak zou 
het kantoor verbouwd moeten worden.
Zo stonden de zaken, toen een reorganisatie op het telegraafkantoor te 
Rotterdam, waarbij ruimte moest worden gemaakt voor de telefoondienst, 
de opheffing van het radiostation aldaar gebood. De 5 kW zender van 
Scheveningen-Haven moest nu de uitzending van communiqué’s over
nemen, doch dit zou alleen dan kunnen geschieden,wanneer IJmuiden als 
volwaardig kuststation de scheepsdienst kon verzorgen. Hiertoe waren 
een definitieve inrichting en een betere huisvesting nodig.
In het begin van 1926 kwam eindelijk een goed bruikbaar kuststation in 
het telegraafkantoor te IJmuiden tot stand. Weliswaar kon nu het scheeps
verkeer worden afgewikkeld zonder dat men hinder ondervond van de 
5 kW zender, maar in vergelijking met de toestand op het oude kuststation 
vóór 1923 had men geen vorderingen gemaakt. Het tegendeel was waar, 
aangezien de vonkzender van IJmuiden niet zo ver reikte. Afdoende maat
regelen tot verbetering werden enige maanden later genomen, nadat als 
gevolg van een in Mei in Engeland uitgebroken staking in de steenkolen
mijnen, welke de schepen belette in Engelse havens te bunkeren, het 
scheepsverkeer van het Nederlandse kuststation zo sterk was toegenomen, 
dat niet meer met een enkele zender kon worden volstaan. Men zag zich

(*) Vgl. hiervoor blz. 174.
(*) APTT, verslag van de bespreking op 25 Maart 1925 in het kabinet 
bij gearr. 18 April 1925, no. 2677 S.



toen wel genoodzaakt IJmuiden door rechtstreekse lijnen met Scheveningen- 
Haven te verbinden, ten einde de aldaar buiten gebruik staande vonk- 
zenders door bediening op afstand te kunnen benutten. De daarop ge
volgde proefnemingen, waarbij men in IJmuiden ontving en in Scheve- 
ningen-Haven uitzond, leverden al dadelijk zulke gunstige resultaten op, 
dat deze werkwijze op i Juli 1926 definitief werd ingevoerd. Zij bleef 
sindsdien ongewijzigd.

Verkeersafwikkeling
1. Kustverkeer, De verplaatsing van de verkeersafwikkeling naar IJmuiden 
en de bediening van de Scheveningse zenders op afstand maakten het 
mogelijk de kustdienst op de 600 m golf en de dienst op lange afstand met 
gebruikmaking van de 1800 m golf gelijktijdig uit te voeren. Dit was een 
belangrijke verbetering, omdat de tot dan toe onvermijdelijke onder
brekingen, inhaerent aan de bediening bij toerbeurt, nu achterwege bleven. 
De getroffen maatregel kwam geen moment te vroeg. Als gevolg van de 
Engelse kolenstaking was het daggemiddelde van het kustverkeer in 
Juni 1926 tot bijna zeventig telegrammen gestegen. Daarnaast werden 
dagelijks reeds meer dan twintig berichten met schepen op grote afstand 
gewisseld. Sindsdien namen de verkeerscijfers nog meer toe. In Augustus 
kreeg IJmuiden in de kustdienst per dag reeds meer dan honderd tele
grammen te verwerken. Een radiodienst tussen twee vaste punten, die 
onafgebroken met elkaar in verbinding blijven, zou met de afwikkeling 
van een verkeer van zulk een matige omvang weinig moeite hebben, aan
gezien een voortdurende stroom van telegrammen in beide richtingen 
tegelijk kan worden verwerkt. Het verkeer met de schepen verloopt 
daarentegen veel minder snel, omdat de berichten hier afkomstig zijn van 
of bestemd voor een groot aantal stations, welke stuk voor stuk in verband 
met de geringe telegrammenvoorraad slechts kort met het kuststation in 
verbinding blijven, terwijl maar al te vaak veel tijd verloren gaat met het 
oproepen van en het inverbindingkomen met het volgende schip. Boven
dien is men bij het scheepsverkeer om reeds eerder vermelde redenen 1 
op het systeem van simplex werken aangewezen, waarbij de telegrammen 
slechts bij toerbeurt kunnen worden overgeseind. Een verdere aanwas van 
het verkeer zou, naar men destijds vreesde, ophoping en stagnatie tot 
gevolg hebben. Aanvankelijk dacht men hierin te voorzien door op
richting in Kijkduin van een tweede kuststation 2. Men zag echter van dit 
plan af en besloot in plaats daarvan, zoals reeds eerder door Duitsland 
was voorgesteld, het kustverkeer bij grote drukte over twee golflengten

O Vgl. hiervoor blz. 160.
(*) APTT, gearr. 27 Dec. 1926, no. 24424.
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2. I^angegolfverkeer. De inbedrijfstelling van de 5 kW zender voor het lange- 
afstand-verkeer op 21 Februari 1924 5 bracht slechts in zoverre wijziging 
(») APTT, verslag van de bespreking in het kabinet van de directeur-generaal op 15 Oct. 1926 
bij gearr. 27 Dcc. 1926, no. 24424.
(2) Vgl. hiervoor blz. 153.
(3) APTT, brief van de directeur-generaal aan de directeur van IJmuiden dd. 16 Mei 1928, 
no. 4953 S, afd. 2R.
(<) Het daggemiddelde van het op deze middengolven afgewikkelde verkeer beloopt thans onge
veer 140 telegrammen, d.i. circa 20 % van het totale telegrammenvcrkcer van het Nederlandse 
kuststation.
(5) Vgl. hiervoor blz. 159.

te verdelen h Men bleef daarbij oproepen op de normale golf van 600 m; 
kon men het verkeer op die golf niet meer aan, dan werd bovendien de 
800 m gebruikt. Deze regeling trad op 24 October 1926 in werking.
Kort daarna wijzigde zich de situatie in ongunstige zin door de invoering 
van de radiopeildienst, waarbij de schepen, die een peiling aanvroegen, 
eveneens van de 800 m golf gebruik gingen maken voor het uitzenden van 
herkenningstekens 2. De zaak nam echter voor de verkeersafwikkeling 
een wending ten goede op 1 Januari 1929, toen op grond van de voor
zieningen in het verdrag van Washington en in overleg met de belangheb- 
hebbende buitenlandse administraties een regeling werd getroffen, waarbij 
Scheveningen-Radio het gebruik van de 705 m als werkgolf kreeg toe
gewezen 3. Aangezien de 800 m golf voor de peildienst behouden bleef, 
betekende dit een uitbreiding, waarin men voorzag door te Scheveningen- 
Radio een derde middengolfzender in bedrijf te stellen, welke eveneens 
door middel van een relaislijn werd bediend door de telegrafist te IJmuiden. 
Intussen was, mede op grond van de bepalingen van Washington, reeds op 
1 Juni 1928 een nieuwe werkwijze ingevoerd, met welke men een vlottere 
gang van zaken bij de afwikkeling van het kustverkeer beoogde. Gedoeld 
wordt op de uitzending van verkeerslijsten door het kuststation, waarbij in 
alphabetische volgorde de scheepsstations worden afgeroepen, voor welke 
telegrammen voorhanden zijn. De betreffende stations melden zich in 
dezelfde volgorde, waarin vervolgens ook de afwikkeling van het verkeer 
plaats heeft. Het spreekt vanzelf, dat bij een dergelijke regeling, waarbij 
het kuststation de functie van verkeersagent vervult, veel tijd, welke 
voorheen verloren ging aan afzonderlijke oproepen, nu voor de telegram
wisseling benut kan worden.
Het verdrag van Madrid maakte op 1 Januari 1934 een einde aan het 
gebruik van de werkgolf van 705 m, welke vervangen werd door de 652 m 
golf. Verdere wijzigingen hebben sindsdien niet meer plaats gehad, met 
dien verstande, dat Scheveningen-Radio sinds 1948 de beschikking heeft 
over een tweede werkgolf, de 713 m, ten einde stagnatie in het toegenomen 
kustverkeer te voorkomen 4.
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(*) APTT, gearr. 26 Juli 1924, no. 15356 cn de zich daarbij bevindende notawisseling.
(2) Vgl. hierna blz. 378.
(3) APTT, rapport van de directeur van Scheveningen-Haven bij gearr. 27 Aug. 1924, no. 17559.
(4) APTT, gearr. 22 Sept. 1924, no. 19275 en 6 Nov. 1924, no. 11674 S.
(5) APTT, verkeerscijfers in gearr. 27 Dcc. 1926, no. 24424.
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in de situatie, dat door het grotere vermogen een wat ruimere werkingssfeer 
werd verkregen. De mogelijkheid om ongedempte golven uit te zenden 
benutte men echter niet, aangezien omtrent het gebruik van dergelijke 
golven nog steeds geen internationale overeenstemming was bereikt. 
Daar de nieuwe zender tevens was ingericht voor het opwekken van 
gedempt-ongedempte trillingen, welke op dezelfde wijze konden worden 
ontvangen als de seinen van een vonkzender, ging men er in de aanvang 
toe over slechts deze seinmethode toe te passen, waarbij men evenals 
vroeger van de 1800 m golf gebruik maakte.
Enige maanden later liet men deze passieve houding varen, nadat door 
Radio-Holland was voorgesteld proeven te nemen met ongedempte golven, 
waartoe zich een gunstige gelegenheid voordeed, toen de Prins der Neder- 
landen op 21 Juni zee koos h De overweging, dat de voorgenomen con
ferentie van de Internationale Radiotelegraafunie nog steeds op zich liet 
wachten 2 en dat andere staten Nederland waren voorgegaan met het 
treffen van voorlopige regelingen met betrekking tot het gebruik van on
gedempte golven, deed besluiten op het voorstel in te gaan, te meer waar 
Scheveningen-Haven nu toch over een ongedempte zender beschikte.
De resultaten van de proefnemingen vielen tegen; in vergelijking met de 
gedempte seinen bleek geen wezenlijke vergroting van de werkingssfeer 
waar te nemen 3. Anderzijds was het voordeel, dat de ongedempte golven 
minder storing in de correspondentie tussen andere stations veroorzaakten, 
van zo grote betekenis, dat men in November 1924 tot invoering van het 
ongedempte lange-afstand-verkeer met Nederlandse schepen besloot4. 
Ten einde de storende vonkzenders op de 1800 m te vermijden, bepaalde 
men toen tevens, dat het ongedempte verkeer op de 2400 m golf zou 
worden afgewikkeld. Begin 1925 werd die golflengte nader vastgesteld op 
2500 m.
Het daggemiddelde van het lange-afstand-verkeer nam sindsdien gestadig 
toe. Van zeven telegrammen in 1925 steeg het in de loop van 1926 tot over 
de twintig berichten 5. Ook kuststations van vreemde nationaliteit maakten 
van de 25oom golf gebruik voor hun lange-afstand-verkeer en aangezien 
ook dit geleidelijk in omvang toenam, werd de gemeenschappelijke golf
lengte steeds drukker bezet, zodat weldra stagnatie dreigde. Ook hierin 
werd voorzien op de conferentie te Washington, waar een informele over
eenkomst met Nederland tot stand kwam, waarbij Scheveningen-Haven 
met ingang van 1 Juni 1928 het uitsluitende gebruik van de 2222 m kreeg
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3. Kor te golf ver keer. De opzienbarende resultaten, welke in 1925 met korte 
golven werden behaald op de radioverbindingen tussen vaste punten, 
waren aanleiding, dat ook de scheepvaart zich voor dit nieuwe communi
catiemiddel ging interesseren. Reeds in 1926 waren enige grote buiten
landse mailschepen van een kortegolfinstallatie voorzien en dit feit bracht 
de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij Radio-Holland er in December 
van dat jaar toe te trachten het Staatsbedrijf der ptt tot een proefneming 
met een der op Nederlands-Indië varende schepen te bewegen. Zij zou 
daartoe in de radiohut van het s.s. Slamat van de Rotterdamsche Lloyd een 
kortegolfontvangtoestel opstellen, maar aangezien zij niet over een eigen 
zender beschikte, stelde zij het Staatsbedrijf voor daarin te voorzien. Nadat 
de directeur-generaal zijn goedkeuring aan het plan had gehecht 3, kwam 
de chef van het Radiolaboratorium, Dr. Ir. N. Koomans, met een groep 
helpers in het geweer, die kans zagen in één week tijd een 800 watt zender 
te bouwen en op het schip, dat op 9 Februari 1927 moest vertrekken, in 
gereedheid te brengen. Overeengekomen werd, dat de marconist tijdens 
de gehele reis tussen 13 en 19 uur gmt elk uur gedurende twintig minuten 
op de golflengte van 23 m verbinding met Nederland zou trachten te 
krijgen, waartoe hij tevens de beschikking kreeg over een model van een 
nieuwe kortegolfontvanger, waarvan toen juist de productie in het Radio
laboratorium was begonnen4. Aangezien IJmuiden nog niet voor de

(*) APTT, brief van de directeur-generaal aan de directeur van IJmuiden dd. 8 Mei 1928, 
no. 4662 S, afd. 2R.
(2) Van het totale langc-afstand-verkeer wordt thans nog slechts ongeveer 1 % op de lange golf 
afgewikkeld.
(3) APTT, brief van de directeur-generaal aan de telegraafdirecteur van Amsterdam dd. 1 Febr. 
1927, no. 764 S.
(4) APTT, maandrapport van het Radiolaboratorium over Febr. 1927 bij gearr. 9 Mei 1927, no. 
3365 S.

toegewezen \ Aangezien deze vrije golflengte een veel ruimere verkeers
capaciteit waarborgde, kwam men tevens in de gelegenheid het lange- 
afstand-verkeer, hetwelk tot dan toe tot Nederlandse schepen was beperkt 
gebleven, uit te breiden tot schepen van vreemde nationaliteit, waartoe men, 
eveneens met ingang van 1 Juni 1928, overging. Daarnaast was voor algemeen 
gebruik de golflengte van 2100 m aangewezen, welke door Nederland slechts 
werd gebruikt voor het aanroepen van buitenlandse schepen en het be
antwoorden van hun oproepen. De eigenlijke afwikkeling van het verkeer 
en het afroepen van verkeerslijsten, waartoe men ook bij de lange-afstand- 
dienst was overgegaan, had plaats op de 2222 m golf. Deze regeling is 
sindsdien bestendigd gebleven. De betekenis van het op de lange golf afge
wikkelde verkeer is echter na de invoering van de kortegolfdienst sterk 
afgenomen. Het is er thans vrijwel geheel door overvleugeld 2.
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(*) Het ontvangstation van
(2) Vgl. hierna blz. 206.

de dienst tussen vaste punten; vgl. hierna blz. 200.

ontvangst van korte golven was ingericht, belastte Meyendel1 zich met het 
uitluisteren en het doorgeven van de opgevangen signalen naar Amsterdam, 
waar de telegrafist een Kootwijkse zender op afstand kon bedienen.
De proef slaagde uitstekend: tot Sabang toe kreeg men dagelijks een goede 
verbinding. Helaas trad toen een onherstelbaar defect in de zender op, als 
gevolg waarvan het experiment moest worden afgebroken. Men had echter 
de zekerheid verkregen, dat verbinding op de Indië-route gedurende de 
gehele reis mogelijk was. Een gelijksoortige proef met het s.s. P. C. Hooft, 
dat op 15 Maart 1927 naar Indië vertrok, leverde hetzelfde gunstige resul
taat op, terwijl ook de gehele route naar West-Indië kon worden bestreken, 
zoals uit een proefneming met de Simon Polivar bleek.
Op grond van deze ervaringen opende men op 3 Juni 1927 bij wijze van 
proef het kortegolfverkeer met schepen op grote afstand, waaraan voor
lopig slechts de drie genoemde schepen deelnamen, en aangezien men 
daarvoor gebruik moest maken van een zender, bestemd voor de dienst 
op Indië, was men wel genoodzaakt het contact met de schepen te beperken 
tot enkele uren daags. Het op deze wijze verwerkte verkeer was aanvanke
lijk met een daggemiddelde van negen telegrammen vrij onbeduidend. 
Niettemin kwam reeds spoedig aan het licht, dat de voorlopige organisatie, 
waarbij het verkeer werd afgewikkeld door de radio-afdeling van het 
Amsterdamse telegraafkantoor, te wensen overliet. Splitsing van het lange- 
afstand-verkeer, waarbij IJmuiden de lange golf en Amsterdam de korte golf 
bediende, bleek aanleiding tot moeilijkheden te geven, terwijl bovendien 
het bezwaar bestond, dat de Amsterdamse telegrafisten, ingesteld als zij 
waren op de regelmatige wijze van verkeersafwikkeling tussen vaste 
stations, weinig bedreven waren in het werken met schoepsstations, dat zo 
geheel andere eisen stelde. Hier immers ging het in de eerste plaats om 
snelheid bij het totstandbrengen van elkaar opvolgende verbindingen, 
welk enerverend werk bij de vaste verkeersdienst niet voorkwam. Reeds 
op 28 Augustus 1927 ging men daarom over tot verplaatsing van de 
kortegolf bediening naar IJmuiden, hoewel daar in verband met het hoge 
storingsniveau, inhaerent aan de vestiging van het station in een dicht
bebouwde stadswijk, de mogelijkheid tot ontvangst van de kortegolf- 
scheepssignalen ontbrak. Met het oog daarop bleef Meyendel voorshands 
de ontvangst verzorgen, waarbij de opgevangen signalen over een telefoon
lijn naar IJmuiden werden doorgegeven. Na de opheffing van dit ontvang
station nam Nora2 deze taak over.
Ook deze bij wijze van noodmaatregel toegepaste werkwijze had echter 
ernstige bezwaren. Enerzijds was zij oneconomisch, omdat de bediening
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van het ontvangtoestel extra personeel vereiste, en anderzijds werd het 
als een leemte gevoeld, dat de telegrafist van IJmuiden, die het verkeer 
afwikkelde, niet bij machte was zelf in te grijpen, wanneer de ontvanger 
bij regeling behoefde, aangezien hij daarvoor afhankelijk was van zijn 
collega op het ver verwijderde ontvangstation. Veelvuldige telefonische 
gedachtenwisseling was daarvan het gevolg, hetgeen dikwijls een vlotte 
afwerking van het verkeer in de weg stond. Het spreekt vanzelf, dat deze 
minder gunstige factoren een aansporing vormden om alles in het werk 
te stellen, ten einde zo spoedig mogelijk de ontvangst in IJmuiden te ver
beteren. Hierin slaagde men in 1930 ten dele door toepassing van ont
vangers met afstandsbediening, welke te IJmuiden op een eenzame plaats 
in de duinen waren opgesteld, maar ook deze oplossing liet te wensen over x. 
Ten slotte besloot men in 1934 een hulpstation voor kortegolfontvangst 
in de duinen in te richten, waarheen tevens de seinsleutel werd verplaatst, 
zodat daar met ingang van 5 November 1934 de bediening van het ontvang
toestel en de verkeersafwikkeling konden worden verenigd. Een met 
verreschrijvers werkende lijnverbinding met het hoofdstation zorgde voor 
de aan- en afvoer van de telegrammen. Door de ingebruikneming van het 
nieuwe kuststation op het Tweede Sluiseiland in 1951 kwam aan de ruimte
lijke splitsing van het kortegolf bedrijf een einde.
De beperking, welke aan de kortegolfdienst in het verkeer met schepen 
aanvankelijk werd opgelegd door het medegebruik van een voor de tele
grammenwisseling met Nederlands-Indië bestemde zender, kon reeds in 
1928 worden opgeheven, doordat Scheveningen-Haven toen de beschikking 
kreeg over een eigen kortegolfzendinstallatie. De uitbreiding van het aantal 
werkuren had echter op haar beurt tot gevolg, dat niet langer kon worden 
volstaan met de 23 m golf, welke alleen te gebruiken was, zolang de te 
overbruggen afstand zich geheel of gedeeltelijk in het daglicht bevond. 
Men moest toen ook over een nachtgolf kunnen beschikken, waarvoor de 
36 m in aanmerking kwam, en aangezien slechts één zender ten dienste 
stond, moest deze telkenmale naar behoefte worden bijgeregeld. Aan dit 
bezwaar kwam men in 1930 tegemoet door twee nieuwe zenders in bedrijf 
te stellen, welke bovendien gelijktijdig konden worden gebruikt, zodat 
men tevens het voordeel verkreeg van een grotere verkeerscapaciteit2.
De afwikkeling van het kortegolfverkeer geschiedde in de eerste jaren 
aldus, dat IJmuiden telkenmale met elk scheepsstation een afspraak maakte 
voor een volgende verbinding. Naarmate de drukte toenam bleken echter 
aan dit systeem steeds meer bezwaren verbonden te zijn, welke onder meer 
gelegen waren in de omstandigheid, dat vaak een verbinding moest worden 
afgebroken om aan een volgende afspraak te kunnen voldoen, hetgeen
C1) Vgl. hierna blz. 190.
(2) Vgl. verder hierna blz. 188-189.
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des te erger was, wanneer achteraf bleek, dat die afspraak niets opleverde, 
aangezien het betrokken schip geen telegrammen voorhanden had. Met 
ingang van i November 1935 werd daarom met die werkwijze gebroken 
en ging men bij wijze van proef over tot het uitzenden van verkeerslijsten, 
welke reeds eerder bij de kustdienst en het langegolfverkeer ingang hadden 
gevonden \ Deze proefneming leverde zulke gunstige resultaten op, dat 
de regeling vier maanden later definitief werd ingevoerd. Het kortegolf- 
verkeer nam inmiddels hand over hand toe. Het bedraagt thans ruim 70 % 
van het totale scheepsverkeer.
4. Eenzijdige uitzending. In het normale telegraafverkeer tussen schip en 
vaste wal geldt de regel, dat het station, hetwelk een bericht heeft op
genomen, daarvan doet blijken door aan het tegenstation re$u te geven, 
zulks om het teloorgaan van telegrammen te voorkomen. Bij deze werk
wijze wordt uiteraard vooropgesteld, dat de twee stations over en weer 
met elkaar in verbinding staan, zodat het ontvangende station ook van 
zijn kant aan het zendende station mededelingen kan doen. Deze voor
waarde ontbrak echter bij de invoering van het lange-afstand-verkeer- 
aanvankelijk op lange en later op korte golf - ten aanzien van schepen, 
welke wat hun zendmiddelen betrof alleen voor het gebruik van de midden
golf voor de kustdienst waren uitgerust en in verband hiermee slechts een 
beperkte werkingssfeer hadden. Dergelijke schepen konden dikwijls wel 
de lange- en kortegolfuitzendingen beluisteren, maar aangezien zij niet in 
staat waren recu te geven, was voor hen deelneming aan het lange-afstand- 
verkeer onmogelijk. Het zou ongetwijfeld aan de verkeersomvang van het 
kuststation ten goede komen, wanneer ook deze schepen in het lange- 
afstand-verkeer konden worden opgenomen, en om dit mogelijk te maken 
werd op initiatief van de directeur van IJmuiden op 1 Juli 1932 besloten 
tot een proefneming met het stelsel van eenzijdige uitzending, waarbij de 
corresponderende schepen zgn. uitgesteld re$u gaven, hetzij door tussen
komst van een ander schip, dat wel in staat was het kuststation te bereiken, 
hetzij door te wachten tot het kuststation binnen hun werkingssfeer was 
gekomen. De organisatie van deze dienst was niet zo eenvoudig, want 
wilde men slagen, dan moest IJmuiden er zeker van zijn, dat elk uitgezonden 
bericht ook behoorlijk kon worden ontvangen. Daarvoor moest in de 
eerste plaats door uitgebreide ontvangstwaarnemingen het gebied worden 
omlijnd, binnen hetwelk zowel de dag- als de nachtgolf goed hoorbaar 
waren en gedurende welke uren zulks het geval was. Verder diende 
IJmuiden voortdurend op de hoogte te blijven van de voor het Eu-verkeer2 
in aanmerking komende schepen, welke zich binnen zijn werkingssfeer
(*) APTT, brief van de directeur-generaal aan Radio-Holland en aan de directeur van IJmuiden 
van 1 October 1935, no. 10990; vgl. tevens hiervoor blz. 179.
(2) EU: afkorting van eenzijdige uitzending.
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bevonden, hetgeen slechts mogelijk was door nauwe samenwerking met 
Radio-Holland, welke maatschappij de Nederlandse scheepsstations ex
ploiteerde en volkomen op de hoogte was met de beweging van de be
trokken schepen. Ten slotte moest Radio-Holland deze scheepsstations van 
nauwkeurige instructies voorzien en bindende afspraken maken om te 
voorkomen, dat uitgeseinde berichten zouden worden gemist. In verband 
met de omvangrijke voorbereidingen besloot men de EU-dienst op 
slechts enkele vaarroutes te beginnen. Daarbij zond IJmuiden alle tele
grammen tweemaal uit: aanvangende om 13.30 uur gmt op de 23 m golf en 
om 19.18 uur gmt op de 36 m golf. Voor schepen, welke binnen het 
bereik van de 2222 m golf voeren, werden de telegrammen bovendien nog 
op deze golflengte uitgezonden om 10.30 uur en 20.30 uur gmt.
Nadat gebleken was, dat de nieuwe dienst goed functionneerde, ging men 
geleidelijk over tot uitbreiding op meerdere vaarroutes. In 1934 kon tot 
definitieve invoering worden besloten. Aangezien de EU-dienst door zijn 
specifiek nationale organisatie aan beperking tot de Nederlandse scheep
vaart gebonden was, nam zijn omvang slechts langzaam toe. In het vijfde 
jaar na de opening bedroeg het daggemiddelde twaalf berichten, hetgeen 
impliceerde, dat dagelijks een gelijk aantal diensttelegrammen met re$u- 
bevestiging werd ontvangen. Men ging zich toen realiseren, dat deze 
dienstcorrespondentie bij verdere uitbreiding van het EU-verkeer een 
hinderpaal zou vormen voor de vlotte afwikkeling van het normale korte- 
golfverkeer, en om te dien aanzien tijdig maatregelen te treffen besloot 
men op 1 Juli 1937 tot afschaffing van de ontvangstbevestiging bij wijze 
van proef1. Om het teloorgaan van telegrammen te voorkomen voorzag 
men de berichten nu van een doorlopende volgnummering voor elk schip 
en voor elke reis afzonderlijk. Deze regeling stelde de scheepstelegrafisten 
in staat het ontbreken van een telegram op te merken, zodat dadelijk 
navraag gedaan kon worden. De nieuwe werkwijze bleek in de practijk 
zo goed te voldoen, dat zij nog geen jaar later definitief werd ingevoerd en 
tot op heden behouden is gebleven.
Na de tweede wereldoorlog nam het aantal schepen, dat op de EU-dienst 
was aangewezen, gaandeweg af, doordat de rederijen er steeds meer toe 
overgingen de betreffende stations ook van een kortegolfzender te voorzien. 
Daartegenover werd echter de mogelijkheid geopend voor schepen, die 
met een kortegolfzender waren uitgerust, om toch (tijdelijk) aan de eu- 
dienst deel te nemen, n.1. zolang zij van hun installatie geen gebruik konden 
of mochten maken, bijv, tijdens het verblijf in buitenlandse havens. Deze 
zgn. ‘eu op verzoek’ heeft de oorspronkelijke EU-dienst thans verre in 
belangrijkheid overtroffen.
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Uitbreiding van het telegrammenverkeer door andere oorzaken. De uitbreiding 
van het verkeer op het Nederlandse kuststation werd mede in belangrijke 
mate gestimuleerd door de invoering op 1 April 1935 van SLT-telegrammen 1 
tegen verlaagd tarief, welke ten opzichte van gewone volbetaalde berichten 
in zoverre aan beperkingen gebonden zijn, dat zij uitsluitend in Nederland 
ter verzending mogen worden aangenomen of voor een plaats in dit land 
bestemd moeten zijn, terwijl de inhoud in één enkele taal moet zijn gesteld. 
Ook de behandeling van deze categorie telegrammen, ook wel radiobrief- 
telegrammen genoemd, wijkt in zoverre van de norm af, dat alleen de over
brenging tussen schip en kuststation radiografisch geschiedt. De weg van 
de afzender in Nederland naar IJmuiden en van dat station naar de ge
adresseerde wordt per post afgelegd. Het SLT-verkeer heeft sindsdien een 
enorme omvang aangenomen. In 1952 bedroeg het 50% van het totale 
scheepsverkeer.
Ook heeft tot de uitbreiding van het telegrammenverkeer bijgedragen het 
feit, dat sinds 1 April 1933 de mogelijkheid is opengesteld voor uitsluitend 
met een radiotelefonie-installatie uitgeruste schepen om telegrammen 
telefonisch naar het kuststation over te brengen. Zulke berichten worden 
te IJmuiden op een telegramformulier opgenomen en vervolgens verder 
geseind. In omgekeerde richting kan ook het kuststation telegrammen 
langs radiotelefonische weg overbrengen naar schepen, welke in het boven
bedoelde geval verkeren. Het feit, dat in 1952 ruim 17 000 telegrammen op 
deze wijze hun bestemming bereikten, toont wel aan, dat deze faciliteit in 
een wezenlijke behoefte voorziet.

Technische installatie
De toepassing van de electronenbuis bleef op het kuststation lange tijd 
beperkt tot het ontvangtoestel, waarin zij in 1918 met groot succes de 
plaats van de kristaldetector had ingenomen. De zendbuis deed eerst vijf 
jaar later haar intrede, toen de 5 kW lampzender van Telefunken werd 
opgesteld.
Deze omvangrijke en ingewikkelde installatie vormde een groot contrast 
met de ouderwetse vonkzender. Tien luchtgekoelde zendbuizen werkten 
samen om vijf kilowatt hoogfrequente energie aan de antenne te geven. 
Zij werden daartoe geëxciteerd door een stuurzender van kleiner ver
mogen, waarin tevens de modulator en de voorversterker waren onder
gebracht, welke bij het broadcasten ingeschakeld werden. Bij het telegra
feren had men de keuze tussen zuiver ongedempte golven en zgn. gedempt- 
ongedempte trillingen (tonic-train). Met de laatste kon men hetzelfde 
effect verkrijgen als met een fluitvonkzender, zulks ten gerieve van de
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(x) Voor meer bijzonderheden zie APTT, leveringscontract, goedgekeurd bij min. besch. 
15 Oct. 1921, no. 14, afd. P en T.
(2) APTT, brief van de hoofdingcnieur-directeur dd. 13 April 1923, no. 5538.
(3) APTT, brief van de hoofdingenieur-directeur dd. 15 Oct. 1923, no. 14646.
(4) Vgl. hiervoor blz. 168.

scheepsstations, welke, bij gebrek aan een lampontvanger, niet in staat 
waren ongedempte seinen te beluisteren. Drie omvormers, die tezamen 
20 kW uit het electriciteitsnet opnamen, leverden de benodigde stromen, 
terwijl een kwikdampgelijkrichter de anoden van de zendbuizen van hoge 
spanning voorzag. Talrijke regelknoppen en schakelaars moesten worden 
gehanteerd om de zender op een van de vijf vaste golflengten tussen 1000 en 
5000 m in te stellen \
Begin April 1923 was Telefunken gereed met de montage. Nauwelijks 
echter was men met proefnemingen begonnen of het bleek, dat de vonk- 
zender zo hevig op de nieuwe installatie inwerkte, dat de laatste niet ge
bruikt kon worden 2. Maanden heeft de leverancier nodig gehad om dit 
onverwachte en hardnekkige verschijnsel de baas te worden, en toen men 
eenmaal zover was, kwamen andere fouten aan het licht. Bij het telegraferen 
bleek de frequentie van de uitgezonden trilling niet voldoende constant 
te zijn, terwijl bij het telefoneren de kwaliteit te wensen overliet 3. De tegen
valler was des te groter, omdat zich juist toen een unieke gelegenheid 
voordeed tot het houden van een reikwijdte-proef op de in het leverings
contract bedongen afstand van 2500 km. Proefseinen zouden namelijk 
worden gewisseld met het duikbootmoederschip Pelikaan^ dat op het punt 
stond naar Nederlands-Indië te vertrekken. Nog juist op tijd slaagde men 
er in de gebreken op te heffen. Nadat bij deze experimenten was gebleken, 
dat de zender op de voorgeschreven afstand goed hoorbaar was, kon men 
tot het overnemen van de installatie overgaan.
Enige tijd later deden zich met de oude vonkzenders moeilijkheden voor 
van geheel andere aard. De radio-omroep begon toen allerwegen belang
stelling te trekken en het aantal luisteraars groeide met de dag, ook in de 
grote kring rondom Scheveningen-Haven, waar de vonkseinen zo sterk 
doorkwamen, dat zij in de primitieve amateur-ontvangtoestellen de om- 
roepuitzendingen overstemden. De klachten over deze storingen namen 
zulk een omvang aan, dat men er wel toe moest besluiten de oorzaak weg 
te nemen, uiteraard zonder het scheepsverkeer te benadelen. Proeven met 
een fluitvonkzender, welke met een Wiense in plaats van met een roterende 
vonkbrug werkte, leverden geen resultaat op; de storingen bleven on
verminderd optreden. Slechts door radicaal van het vonkensysteem af te 
stappen en daarvoor lampzenders in de plaats te stellen zou men ze kunnen 
opheffen. Tot dat doel werd de in 1924 op het Amsterdamse telegraaf
kantoor vrijgekomen zender4 in eigen beheer omgebouwd voor het
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C1) Vgl. hiervoor blz. 177.
(2) Voor verdere technische bijzonderheden zie G. J. Muusze, Lange afstands-ontvangst in het 
kust- en scheepsverkeer in Radiowereld, 1926, blz. 655 vlg., en M. J. de Vries, Indienststelling Radio
station IJ mui den in Orgaan der Vereeniging van Hectrotechnische Ambtenaren der Telegrafie, 1926, 
kol. 68-71.

gedempt-ongedempte verkeer. Kort daarop verving men ook de andere 
vonkzender door een in eigen werkplaats vervaardigde lampzender van ge
lijk systeem.
Bij de indienststelling van het hulpkuststation te IJmuiden 1 deden zich 
begin 1925 eveneens moeilijkheden voor. De ontvangst van de scheeps- 
stations bleek niet alleen zwakker te zijn dan te Scheveningen, maar zij 
ondervond bovendien grote hinder van storingen, welke werden veroor
zaakt door de hughestoestellen van het telegraafkantoor en door de 
trembleurs van de telefoondienst. Het eerste gebrek, dat het gevolg was 
van een te geringe antennehoogte, hief men op door de T-antenne te ver
vangen door een drietal eendraads raamantennes van groot oppervlak, 
waarvoor de beschikbare masten wèl hoog genoeg waren. Aangezien de 
ramen richtingsvoorkeur bezaten, werden zij in verschillende richtingen 
opgesteld. Afhankelijk van de positie van het beluisterde scheepsstation 
kon de telegrafist door het insteken van een stop van raam verwisselen. 
Aan de locale storingen maakte men een einde door electrische filters bij de 
storingsbronnen aan te brengen. Waar dit niet het gewenste resultaat op
leverde, ging men tot drastische maatregelen over. Zo ontzag men zich 
niet om het electrisch aangedreven hughestoestel, dat ondanks alle po
gingen hardnekkig bleef storen, te vervangen door een ouderwets toestel 
met gewichtsaandrijving 2. Aldus verbeterd kon IJmuiden met zijn eigen 
2 kW fluitvonkzender als zelfstandig kuststation optreden en de scheeps
dienst overnemen, ten einde in Scheveningen-Haven zonder nadeel voor 
het kustverkeer het onbeperkt gebruik van de 5 kW zender voor andere 
doeleinden mogelijk te maken.
Om in de toenemende behoefte te voorzien werd de verkeerscapaciteit van 
het nieuwe kuststation in 1926 vergroot door bediening op afstand van de 
twee ongebruikt in Scheveningen achtergebleven vonkzenders. Daartoe 
werden de beide stations met elkaar verbonden door een aantal telegraaf
draden om de verbinding tot stand te brengen tussen de zenders en de te 
IJmuiden opgestelde seinsleutels en de zendermachines op afstand in- en 
uit te schakelen. Toen men in 1927 een aanvang maakte met het korte- 
golfverkeer, werd de bediening op afstand uitgebreid. De telegrafist in 
IJmuiden bediende zich daartoe van een Kootwijkse zender. Deze werk
wijze was echter slechts van korte duur, want het jaar daarop beschikte 
Scheveningen over een eigen kortegolfzender. Het sterk toenemende 
verkeer eiste spoedig daarna uitbreiding van de outillage. Reeds in 1950



werden twee nieuwe kortegolfzenders, ditmaal ter verbetering van de 
frequentiestabiliteit voorzien van kristalbesturing, in dienst gesteld. Zij 
hadden een antennevermogen van 10 kW en waren te Kootwijk gebouwd 
naar het systeem van de aldaar voor het verkeer tussen vaste punten ge
bruikte zenders.
Intussen breidde men ook de middelen uit voor het toenemende verkeer 
op de midden en lange golf door in 1927 aan de 5 kW zender van Tele- 
funken een reserve van eigen fabrikaat en aan de beide tonic-train zenders 
voor de kustdienst een derde toe te voegen. Door al deze uitbreidingen 
werd de ruimte in het zendstation te Scheveningen spoedig te klein. In 
1929 voorzag men hierin door vergroting van de zenderzaal en de machine
kamer. Daarna groeide de technische uitrusting geleidelijk met de verkeers- 
behoeften mee.
Tijdens de tweede wereldoorlog werden het zendgebouw en zijn outillage 
gedeeltelijk vernield en voor de rest zwaar beschadigd. Niettemin kwam 
PCH-de roepletters van Scheveningen-Radio - reeds op 29 Juni 1945 
weer in de lucht, verwelkomd door vele Engelse kuststations. Uit in het 
Centraal Magazijn voor de bezetter verborgen gehouden middengolf- 
zenders had men inderhaast een installatie van klein vermogen voor het 
kustverkeer samengesteld en in werking gebracht. De antenne was voor
lopig aan de grote gashouder van de gasfabriek bevestigd, terwijl men het 
ontvangstation en bedieningscentrum tijdelijk in het Hoofdbestuur had 
ondergebracht. Met man en macht werd inmiddels gewerkt aan het ver
wijderen van puin uit het gehavende zendstation, het herstellen van de 
zenders en het oprichten van nieuwe antennemasten, zodat reeds spoedig 
het bedrijf op zijn oude plaats kon worden voortgezet. Ook de telefonie- 
zenders voor het verkeer met vissersvaartuigen en kustvaarders, en de 
kortegolfzenders voor het lange-afstand-verkeer kwamen binnen korte tijd 
weer in werking. Daarenboven stelde men voor frequentiemodulatie- 
onderzoek enkele omroepzenders voor 3 m golven op met een antenne
vermogen van 3 kW, waardoor de beschikbare ruimte weer geheel werd 
gevuld.
De herstelwerkzaamheden aan het stationsgebouw, aanvankelijk door 
bijzondere omstandigheden vertraagd, zijn thans voltooid. Door gebrek 
aan materialen kunnen deze voorzieningen slechts voorlopig aan de be
hoefte voldoen. Daarom, en mede in verband met het feit, dat de aan
wezigheid van vele sterke zenders te Scheveningen de omroepontvangst 
voor de Haagse luisteraars bemoeilijkt, is men tot een gewijzigd plan ge
komen, volgens hetwelk de kortegolfzenders, die niet noodzakelijk aan 
de kust behoeven te staan, te Kootwijk zullen worden ondergebracht. 
Voor de kortegolfdienst zal IJmuiden dan de beschikking hebben over 
twee 30 kW en zes 10 kW Kootwijkse zenders. Wat het scheepsverkeer
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(’) Verkeer met stations, welke niet aan een vaste plaats zijn gebonden, bijv, scheepsstations.

op de midden en lange golf betreft, zullen de zenders in Scheveningen 
moeten blijven, totdat voor het zendstation een geschikter terrein zal zijn 
gevonden.
De ontvangers voor het mobiele verkeer 1 maakten een soortgelijke ont
wikkeling door als die voor het vaste verkeer, van welke als voornaamste 
stadia kunnen worden vermeld de invoering van hoogfrequentieversterking 
en het superheterodyne principe. De ontvangers, waarvan verschillende 
typen door het Radiolaboratorium werden ontwikkeld, hadden alle het 
kenmerk, dat zij óf alleen voor de mobiele verkeersbanden konden 
dienen, óf in dit frequentiegebied een extra grote bandspreiding hadden. 
In de jaren vlak voor de tweede wereldoorlog en ook daarna schafte 
men echter geleidelijk meer ontvangers van buitenlands fabrikaat aan.
De vestiging van het ontvang- en bedieningsstation te midden van de 
dichtbebouwde wijken van IJmuiden bracht bijzondere moeilijkheden mee 
door de storingen, welke werden opgewekt door electrische apparaten in 
omliggende percelen. Om hieraan te ontkomen verplaatste men in 1930 de 
langegolfantennes naar het Eerste Sluiseiland en legde men kabels door 
het kanaal ter verbinding van die antennes met de ontvangers op het kust- 
station. Ook het zich ontwikkelende kortegolfverkeer ondervond veel 
hinder van locale storingen. Hier waren het vooral medische hoogfrequent- 
toestellen, welke de ontvangst vaak onmogelijk maakten. Om dit euvel te 
ondervangen nam men in 1930 proeven met een door het Radiolaborato
rium ontworpen ontvangtoestel, dat in de duinen ten zuiden van de IJmui- 
dense haven werd opgesteld en zodanig was ingericht, dat de telegrafist het 
van het kuststation uit kon bedienen. Inderdaad had men nu geen last meer 
van de storingen. In ander opzicht liet dit systeem echter te wensen over, 
aangezien de gemechaniseerde bediening op afstand lang niet zo vlot verliep 
als het afstemmen met de hand door middel van de bedieningsknop. Dit 
bezwaar was destijds van te meer betekenis, daar de kortegolfzenders op 
de schepen nog niet van kristalbesturing voorzien en derhalve voortdurend 
aan frequentievariaties onderhevig waren. Ten slotte werd in 1934 de korte- 
golfbediening in haar geheel overgebracht naar een hulpstation in de 
duinen. Deze zij het wat primitief ingerichte dépendance voldeed, wat 
ontvangstkwaliteit betrof, goed en bood tevens gelegenheid tot huis
vesting van een inmiddels in het leven geroepen nieuwe tak van dienst, de 
scheepstelefonie.
In de jongste wereldoorlog werd het gehele p en T-kantoor, waarin het 
kuststation was ondergebracht, zwaar beschadigd. In verband hiermee 
richtte men na de bev rij ding een tijdelijk station in in twee schoollokalen. 
Geleidelijk konden nieuwe ontvangtoestellen van Amerikaans en Engels
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fabrikaat worden aangeschaft, terwijl het verkeer met sprongen omhoog 
ging en in 1950 het viervoudige van de omvang van voor de oorlog be
reikte, waardoor IJmuiden na Portishead in Engeland het drukste kust- 
station ter wereld werd. De totaal onvoldoende huisvesting kon eerst op 
22 November 1951 worden verwisseld voor een geheel nieuw gebouw op 
het Tweede Sluiseiland. Dit aan de stijl van de haveninrichting aangepaste 
gebouw herbergt thans een der modernste kuststations van de wereld. 
De telegrafie-ontvangzaal bevat vijf toestellen voor lange en midden golf en 
tien voor korte golf. Antennesplitsversterkers maken het mogelijk tot 
twintig toestellen op dezelfde antenne aan te sluiten. Voor lange en midden 
golven worden T-antennes gebruikt, terwijl voor elk der kortegolfbanden 
(13, 18, 24 en 36 m) zijn geplaatst: een verticale dipool, welke geen richtings- 
voorkeur bezit, een horizontale dipool, welke het best ontvangt uit westelijke 
en oostelijke richtingen, en een dergelijke antenne, die noord-zuid is georiën
teerd. Door middel van een schakelaar kan de telegrafist die antenne kiezen, 
welke op een bepaald moment de beste resultaten geeft. Een automatische 
schakelinrichting maakt het verder mogelijk door middel van een nummer
schijf een der Scheveningse of Kootwijkse zenders te kiezen en in te schakelen. 
Deze automaat is tevens zo ingericht, dat een telegrafist, die dringend voor 
korte tijd een bepaalde zender nodig heeft, deze tijdelijk kan lenen van een 
collega.
De organisatie van de kortegolfdienst is reeds aangepast aan de verkeers
regeling, zoals die volgens het Radioreglement van Atlantic City 1947 1 
te zijner tijd zal worden ingevoerd en welke o.a. inhoudt, dat de scheeps- 
stations voor de oproep en voor het seinen van hun berichten verschillende 
frequenties moeten gebruiken. De gang van zaken is daarbij zo, dat de 
verkeersleider op een speciaal daarvoor geconstrueerde ontvanger aan
houdend de verschillende frcquentiebanden afzoekt. Dit werk kan door 
het inschakelen van een afstemmotortje worden vergemakkelijkt. De 
verkeersleider beantwoordt voorlopig de ontvangen oproepen. Daarna 
kiest hij met een automatische telefoon een telegrafist, die blijkens een 
vóór hem geplaatst signaalbord vrij is, en verzoekt hem de correspondentie 
met het schip voort te zetten. De telegrafist hoort deze mededeling in een 
der schelpen van zijn koptelefoon 2. In een afzonderlijk vertrek staan de 
verreschrijvers opgesteld, via welke de van de schepen ontvangen tele
grammen verder naar hun bestemming worden geseind en omgekeerd de 
voor schepen bestemde telegrammen van andere kantoren worden ontvangen.

C) Vgl. hierna blz. 385 vlg.
(2) Voor meer bijzonderheden zie E. E. J. Wennekes, Nieuw ontvangstation IJmuiden-Radio in 
Telegraaf en Telefoon, 1952, kol. 1-16, en van dezelfde Nieuw ontvangstation IJmuidenradio in 
Tlectro-Techniek, 1952, blz. 492-499. Zie ook J. A. de Ruig, De bedieningsinrichting voor de afdeling 
radiotelegrafie van bet nieuwe rijks kus tstation ‘Scheveningen-Radio' te IJmuiden in Het PTT-Bedrijf 
i952/i953> blz- 22-31-
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Voorgeschiedenis
Het getuigde van een vooruitziende blik, toen zich in 1913 een kleine 
groep mannen onder voorzitterschap van vice-admiraal b.d. I. van den 
Bosch in een comité verenigden 1 met het doel een plan te ontwerpen voor 
een draadloze verbinding tussen Nederland en West-Java. De recht
streekse afstand was zo groot, dat men, de reikwijdte van de krachtige 
buitenlandse stations in aanmerking nemend, tot de conclusie kwam, dat 
drie tussenstations nodig zouden zijn, te vestigen in Tripolis, in Massouah 
en op Ceylon. Het gereedgekomen project werd in 1913 aan de gouverneur- 
generaal van Nederlands-Indië en de minister van Koloniën voorgelegd, 
maar met weinig instemming ontvangen. De regering was er niet van over
tuigd, dat verwezenlijking van het denkbeeld de belangen van het land zou 
kunnen dienen 2. Inderdaad was de afhankelijkheid van Italië en het Britse 
rijk op het punt van de noodzakelijke tussenstations een bezwaar, dat niet 
gering moest worden geacht.
Korte tijd later opperde de ingenieur K. L. Moens, werkzaam bij de Tele- 
funken Maatschappij, een plan, dat in zoverre van het eerste afweek, dat de 
verbinding via tussenstations in West-Indië, op de Hawaiï- en eventueel 
op de Samoa-eilanden werd aanbevolen. Om ook het plan van Van den 
Bosch volledig recht te laten wedervaren, onderwierp de regering het 
tezamen met het project van Moens aan het oordeel van een in 1911 door 
haar ingestelde Permanente Commissie voor de Radiotelegrafie 2, welke 
als haar mening te kennen gaf, dat geen der denkbeelden met succes tot 
uitvoering zou kunnen worden gebracht. Op grond van dit oordeel werden 
beide voorstellen terzijde gelegd. Kort daarop ontbrandde de eerste 
wereldoorlog en al spoedig openbaarden zich toen de grote nadelen van 
Nederland’s volkomen afhankelijkheid van buitenlandse kabelverbindingen 
ten aanzien van het telegraafverkeer met Nederlands-Indië. De Duitse 
kabel, welke Menado met Yap verbond en via Guam een verbinding over 
Amerika mogelijk maakte, werd vernield. Als gevolg hiervan was Indië nog 
slechts over Engelse kabels bereikbaar, maar ook het verkeer langs deze 
wegen werd danig bemoeilijkt door het Britse verbod van het gebruik van 
code-woorden, door de ingestelde censuur en door de grote vertraging, 
waarmee men voortdurend te kampen had 3.
Zo stonden de zaken, toen in 1917 de kapitein-luitenant ter zee E. H.

(*) O.a. had daarin zitting prof. C. L. van der Bilt.
(2) APC, brief van de minister van Koloniën dd. 27 April 1914, no. 40 (exh. 30 April 1914, 
no. 112).
(3) Zie A. Spaans, Radiotelegrafie over groote afstanden in Rijdschr. PT, 1915-16, blz. 417-422, 
441-443, 454-457, 471-473-
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I
(T) APTT, ministerieel verbaal van 5 Maart 1917, no. 6, geheim (exh. 21 Febr. 1917, no.
(2) APC, advies van 5 April 1917, no. 182.
(3) APTT, ministerieel verbaal van 21 Maart 1917, no. 16, geheim.
(4) Lcroy was destijds adviseur van de minister van Koloniën voor radiotelegraafzaken.
(5) APTT, ministerieel verbaal van 2 April 1917, no. 19, geheim.
(6) APC, advies van 5 April 1917, no. 182.

Friderichs, chef van de draadloze telegrafie der Marine, het denkbeeld van 
een rechtstreekse radioverbinding met Indië opnieuw opvatte, daarbij aan
dringend op de oprichting van een krachtig zendstation in Nederland x. 
De Permanente Commissie bepleitte naar aanleiding hiervan terstond maat
regelen te treffen voor oprichting van zulk een station binnen de Stelling 
Amsterdam, voorlopig te gebruiken door de Nederlandse regering voor 
militaire en politieke doeleinden 2. Daarna zou het station in dienst moeten 
worden gesteld voor het openbare internationale verkeer. In Nederlands- 
Indië zou men op gelijke wijze dienen te handelen. Ook deze voorstellen 
bleven echter zonder gevolg.
Ongeveer terzelfder tijd was bekend geworden, dat de Indische radio
stations te Sabang en op Java berichten van het Duitse station Nauen 
hadden opgevangen3. Hiervan maakte de directeur van de Deutsch- 
Niederlandische Telegraphen Gesellschaft, J. J. Leroy, die door de ver
nieling van de kabel Menado—Yap-Guam in het verre oosten geen emplooi 
meer had en naar Nederland was teruggekeerd, gebruik om de minister van 
Koloniën een plan voor te leggen voor het totstandbrengen van de zo 
dringend nodige directe radioverbinding met Indië 4. Hij stelde de minister 
voor hem te machtigen om met Telefunken in onderhandeling te treden, 
ten einde te vernemen of deze maatschappij bereid en in staat was om zodra 
mogelijk een krachtig zendstation op Java in te richten tot het nemen 
van proeven in omgekeerde richting 5. Daarbij zou de regering zich het 
recht dienen voor te behouden de installatie te allen tijde onder overeen te 
komen voorwaarden te kunnen overnemen. Bovendien zou Telefunken 
slechts voor het door haar verrichte werk worden schadeloos gesteld, 
indien later mocht blijken, dat het nut van het station niet opwoog tegen 
de kosten.
De Permanente Commissie, om advies gevraagd, ontried een transactie met 
Telefunken zonder dat vooraf was nagegaan, welke mogelijkheden door 
andere grote ondernemingen in Engeland en Amerika konden worden 
geboden 6. Door aan Telefunken opdracht tot levering van het Indische 
station te verstrekken zou men vooruitlopen op de plannen ten aanzien van 
het Nederlandse station, aangezien een goede samenwerking slechts te 
verkrijgen was, indien aan beide zijden hetzelfde stelsel werd toegepast. 
Daarom achtte men het raadzaam de bestaande systemen nauwkeurig tegen 
elkaar af te wegen en eerst dan tot een keuze over te gaan.
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(*) Zie Verslag van de Commissie, ingesteld bij beschikking van den minister van Waterstaat van 2j Sep
tember 192), Nr. 6, Afd. Posterijen & Telegrafie tot onderhoek van de organisatie van den Tecbniscben 
Dienst bij het Staatsbedrijf van de Posterijen, de Telegrafie & Telefonie, dl. II, betrekking hebbende op 
de Radiostations Koolwijk-Sambeek ten behoeve van het radio-verkeer tusschen Nederland en Nederlandse!) 
Oost-Indië, (uitgave Hoofdbestuur PTT, ’s-Hage, 1925), blz. 7.
(a) In 1919 bleek nog f 2 500 000,— meer nodig te zijn.

Ondanks dit advies kwam de minister van Koloniën echter met Telefunken 
tot zaken *. Met het oorlogsschip Zeeland de zender in November 1917 
in Indië aan. De opstelling kwam eind Juli 1918 gereed.
De oprichting van het Indische Telefunken-station, met zoveel voort
varendheid begonnen, leidde evenwel tot geen enkel resultaat, omdat men 
merkwaardig genoeg in Nederland toen nog niet beschikte over de middelen 
om de uitgezonden seinen op te vangen. De ontvangst van de zeer lange 
golven, welke voor deze grote afstand moesten worden gebruikt, stelde 
bijzondere eisen, waarmee men hier nog geen ervaring had opgedaan. 
Men was derhalve aangewezen op hulp uit het buitenland. De Telefunken 
Maatschappij bleek echter alleen dan bereid een ontvangstation in te richten, 
indien haar ook de levering van de in Nederland te gebruiken zendinstallatie 
werd gegund. Ten einde raad is men toen voor deze voorwaarde gezwicht. 
Op 23 September 1918, twee volle maanden dus nadat de zender in Indië 
gereed was, werd opdracht verstrekt aan Telefunken tot levering van een 
complete zend- en ontvanginstallatie.

Totstandkoming van de verbinding
Nadat voor de bouw- en inrichtingskosten van een zend- en ontvang
station op de begroting 1918 vijf millioen gulden was aangevraagd2, 
namen de voorbereidingen een aanvang. Wat de vestiging van het station 
betrof, moest worden afgeweken van het in Scheveningen-Haven toe
gepaste systeem. Had men daar het zend- en ontvangstation in één gebouw 
kunnen verenigen, omdat bij de verkeersafwikkeling met de schepen bij 
toerbeurt werd geseind en ontvangen, het fixe-verkeer stelde hogere eisen. 
Om de verbinding een zo groot mogelijk rendement te doen opleveren 
moest men aan weerskanten gelijktijdig kunnen seinen en ontvangen, 
hetgeen alleen dan mogelijk was, als de ontvangst op voldoende afstand 
van de zender plaats vond. Ten slotte vond men op de Veluwse heide bij 
Kootwijk de meest geschikte plaats voor de oprichting van het zend
station. Voor het ontvangstation werd een terrein te Sambeek bij Boxmeer 
aangewezen. Men zou eerst het ontvangstation oprichten en tegelijkertijd 
beginnen met het zendstation, waaraan veel meer werk verbonden was. 
In het najaar van 1918 ving men te Sambeek aan met de bouw van het 
in hout op te trekken station en met de aanleg van de antenne, welke in ver
band met haar lengte van 1600 m ondersteund moest worden door zeven
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6i m hoge masten. Een jaar later was men met de inrichting gereed h 
In Indië was men inmiddels het wachten moe geworden. Naast de door 
Telefunken opgestelde machinezender had men de beschikking gekregen 
over een boogzender, welke door Dr. Ir. C. J. de Groot, Hoofd van de 
Indische Radiodienst, uit in Amerika besteld materiaal was samengesteld, 
maar van een werkelijk gebruik van deze stations voor het beoogde doel 
kon nog geen sprake zijn, aangezien het ontvangstation in Nederland nog 
niet gereed was. Om intussen ervaringen te kunnen opdoen met betrekking 
tot de reikwijdte der zenders vroeg en verkreeg De Groot machtiging om 
een ontvangstation in te richten op de Zeven Provinciën, die eind 1918 via 
Panama een reis naar Nederland ondernam. Aangezien de door Telefunken 
geleverde ontvanger minder goed voldeed, had men aan de hand van eigen 
ervaringen met de ontvangst van Europese stations een beter toestel ont
worpen, waarmee thans aan boord uitgebreide proeven zouden worden 
genomen. De resultaten stemden tot tevredenheid. Toen het schip enige 
maanden later in Nederland aankwam, werd de ontvanginstallatie opgesteld 
in een inderhaast op de Blaricummer Meent ingericht station, waar in April 
1919 de beide Indische zenders werden gehoord2.
Sinds 27 October van dat jaar was ook Sambeek in staat de seintekens op 
te vangen 3. Op beide stations deed men nu zijn uiterste best om zo goed 
mogelijke resultaten te verkrijgen. Kort daarop werd Sambeek definitief 
in dienst gesteld. Gedurende de avonduren, welke voor de overdracht het 
meest gunstig waren, was het regelmatig in bedrijf voor het opnemen van 
berichten van de Indische boogzender, bestemd voor het departement van 
Koloniën. Hiermee was de eenzijdige rechtstreekse radioverbinding Indië- 
Nederland een feit geworden.
Nadat voor de plaatsing van het zendstation de keuze was gevallen op het 
Kootwijkse Zand bij Apeldoorn, begon men aanstonds met de voor
bereidende werkzaamheden voor de bouw van het station 4. Er moest een 
fors en permanent gebouw worden neergezet om de machtige zender met 
zijn omvangrijke outillage te huisvesten. Voorts moest men een uitgestrekte

(*) Voor meer bijzonderheden zie Langendijk, Het Radio-onlvangstation te Sambeek 1919-1924 in 
Tijdschr. PTT, jubileumnummer van 19 Dec. 1929, blz. 82-84; E. F. W. Völter, Het radio- 
telegrafiscbe-ontvangstation te Sambeek (N.B.) in Radio-Nienws, 1920, blz. 128-134; Ir. A. H. de 
Voogt, Het Rijks-radio-ontvangstation te Sambeek in De Ingenieur, 1920, blz. 164-168; J. Thissen, 
Van bet ontvangstation te Sambeek. Proeven met aarddraden en raamantenne in Radio-Nieuws, 1921, blz. 
228-229; Dr. Ir. N. Koomans, De ontvangmiddelen te Sambeek. Beschrijving met toelichting van de 
inrichting voor de radio-telegrafiscbe ontvangst van Nederlandscb-Oost Indië en .Amerika in Radio-Nietcws, 
1923, blz. 337-344 en 376-383.
(2) Zie P. C. Tolk, Het Radio-ontvangstation voor Indische signalen op de Blaricnmmer-Meent in Radio- 
Nieuws, 1920, blz. 163-170.
(3) Zie Verbinding Nederland-Indië in Radio-Nie/avs, 1919, blz. 349.
(4) Voor verdere bijzonderheden zie Ir. Jhr. W. M. de Brauw, Iets over den botcw van het radio
station bij Kootwijk op de Veluwe in Radio-Nietnvs, 1920, blz. 120-126; P. Jurrjens, De vorderingen 
met den bouw van bet station te Kootwijk in Radio-Nieiavs, 1921, blz. 196-198.



196

I

C) Zie A. Spaans, Tien jaren radioverbinding met Oost-Indië, 1929 - j-7 Mei -1999 ïn Tijdschr. PTT, 
1932/33, blz. 158-162.
(2) APTT, gearr. 25 Jan. 1923, no. 9.

antenne aanleggen, welke het opgewekte vermogen van 200 kW had uit te 
stralen. Daarvoor waren zes ijzeren, getuide masten nodig, elk van 211 m 
hoogte, van welke er één in het midden en vijf op afstanden van 500 m 
daaromheen moesten worden opgesteld, zodat de antenne een oppervlakte 
van wel 3 5 hectare besloeg. Er viel echter nog veel meer te doen: onder de 
antenne moest een uitgebreid net van koperdraden in de grond worden 
gegraven om de aardweerstand te verminderen, het gehele terrein moest 
worden geëgaliseerd en vervolgens beplant om zandverstuivingen te voor
komen, wegen en zelfs een spoorbaan moesten worden aangelegd voor het 
vervoer van arbeiders en materialen, afgezien nog van de voorziening in 
andere behoeften, welke door het bedrijf werden gesteld, als huisvesting 
voor het personeel, drink- en werkwaterleiding, en levering van de be
nodigde electrische energie, waarvoor men een hoogspanningslijn naar 
Arnhem moest bouwen.
In Maart 1922 was men met de werkzaamheden zover gevorderd, dat met 
de plaatsing van de zendinstallatie en de verdere inrichting van het zend- 
gebouw een aanvang kon worden gemaakt. Begin December begonnen de 
afstemproeven, welke men echter kort daarop moest onderbreken in ver
band met een ernstig defect in een der frequentietransformatoren. Toen het 
langdurige herstel op 18 Januari 1923 was beëindigd, kwam om 16 uur 
gmt op de golflengte van 8400 m het eerste wederzijdse contact met Indië 
tot stand h
Op deze mijlpaal volgde een periode van experimenteren om vast te stellen 
gedurende welke uren van het etmaal verbinding mogelijk was en welke 
golflengten de beste uitkomsten gaven. Daarbij bleek, dat de uren ge
durende de periode, waarin het gehele traject in het duister was gehuld, het 
gunstigst waren voor de verbinding. Het tijdsverschil van 7 uur in aan
merking genomen, was dit voor Nederland dus het tijdvak van zonsonder
gang tot omstreeks middernacht. De golflengte van 8 km gaf dan de beste 
resultaten. Enkele uren daarvoor en daarna bood de 12 km golf nog wel 
mogelijkheden, maar op een betrouwbare verbinding viel dan niet meer te 
rekenen. Bevond het gehele traject zich in het daglicht, dan kon, onder 
gunstige atmosferische omstandigheden, nog slechts de 16 km golf dienst 
doen. Rekening houdend met deze ervaringen besloot men reeds een week 
na het eerste contact de verbinding in proefbedrijf te nemen waartoe de 
nieuwe seinweg beschikbaar werd gesteld voor het uitwisselen van berichten 
tussen het departement van Koloniën en de Indische regering2.
Ondanks het feit, dat de afwikkeling van dit beperkte verkeer moeite 
kostte, verwachtte men in Indië, dat de zaken spoedig vlotter zouden ver-
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lopen. Reeds medio Februari kwam men met het voorstel de verbinding op 
luisterrijke wijze te openen h De landvoogd was bereid gevonden zelf de 
openingsceremonie op het radiostation Malabar te verrichten door het 
inbewegingzetten van een automatische seingever, waarna het eerste radio- 
gram aan de koningin zou worden verzonden. Aangezien voor het moment 
van de opening n uur v.m. Javatijd (4 uur v.m. Amsterdamse tijd) was 
gekozen, vallende in de ongunstige daglichtperiode, waarin op de machine- 
zender van Telefunken niet viel te rekenen, zou De Groot de nodige voor
zieningen treffen door het vermogen van zijn boogzender op te voeren. 
In Nederland achtte men de betrouwbaarheid en de capaciteit van de radio
verbinding echter nog niet voldoende voor een regelmatig bedrijf, zodat 
men het raadzaam oordeelde de opening uit te stellen. Twee maanden later 
zwichtte men echter voor de door Indië uitgeoefende drang, hoewel voor 
tal van problemen nog geen bevredigende oplossing was gevonden. Zo 
had bijv, de gunstige overdrachtsperiode van 19 tot 24 uur Amsterdamse 
tijd (2 tot 7 uur Javatijd) voor Indië veel minder betekenis dan voor Neder
land, omdat in verband met het sluitingsuur van de aanneemloketten de 
telegrammen in Indië zeven uur langer dan in het moederland zouden 
moeten worden aangehouden, voordat zij konden worden overgeseind. 
Het lag daarom voor de hand, dat men daar alles in het werk stelde om 
vroeger met het overseinen te kunnen beginnen. Dit zou slechts mogelijk 
zijn door opvoering van de energie, hetgeen alleen met de boogzender 
zou kunnen geschieden, aangezien de machinezender aan zijn maximum 
vermogen van 200 kW gebonden was.
Het bleef niettemin een waagstuk om de plechtige opening te houden op 
het voor de overbrugging kritieke uur (11 uur v.m. Javatijd), waaraan 
men in de Oost de voorkeur gaf. Hoe dan ook, op aandrang van Indië werd 
Zaterdag 5 Mei 1923 voor de plechtigheid aangewezen; twee dagen later 
zou de opening voor het publieke verkeer plaats hebben. Tot overmaat van 
ramp sloeg echter op 30 April de bliksem in de Malabar-antenne, welke 
als gevolg hiervan gedeeltelijk buiten werking werd gesteld. Tijdig herstel 
was niet mogelijk, zodat men moest volstaan met minder dan het maximaal 
bereikbare vermogen. Alle uiterste krachtsinspanning ten spijt ving men op 
3 en 4 Mei tussen 4 en 6 uur v.m. Amsterdamse tijd niets van de boogzender 
op 2. Er zou welhaast een wonder moeten gebeuren om de daarop volgende 
dag op hetzelfde uur het radiogram aan de koningin over te krijgen.
Dit wonder is niet geschied. Het telegram kwam niet over, ook niet in de 
voor Nederland gunstige avonduren. Ook toen bleef de boogzender 
onhoorbaar. Men heeft nog getracht de situatie te redden door de machine
zender in dienst te stellen, doch tevergeefs. De luchtstoringen waren te
(1) APTT, gearr. 16 Febr. 1923, no. 1857 S.
(2) APTT, gearr. 26 Juli 1923, no. 8115 S.
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voor het publieke verkeer op 7 Mei verliep zonder enige

(*) APTT, brief van de minister aan de koningin dd. 7 Mei 1923, no. 7.
(2) APTT, gearr. 26 Juli 1923, no. 8115 S.
(3) APTT, besch. dd. 3 Maart 1924 bij gearr. 30 Jan. 1925, no. 1.
(4) APTT, gearr. 30 Jan. 1925, no. 1.

hevig om het geseinde te kunnen ontcijferen. Zondag 6 Mei deed men 
gedurende de Nederlandse avonduren een nieuwe poging. Weer was de 
boogzender niet te verstaan. Ruim twee kostbare uren waren nodig om 
Indië te overtuigen van de noodzaak om de machinezender in te schakelen. 
Eindelijk om tien minuten over tien was men zover, dat begonnen kon 
worden aan het lang verbeide telegram voor de koningin. Indië moet toen 
geheel in de war geraakt zijn, want in plaats van dadelijk aan het bewuste 
officiële bericht te beginnen, seinde men onbelangrijke nota’s over. Weer 
ging een kostbaar uur verloren, ditmaal om de notastroom te stoppen. 
Om kwart over elf begon Indië eindelijk met de overseining van het 
officiële telegram. Elk ogenblik kon men nu echter het kritieke moment van 
afbrokkeling van de verbinding verwachten. Inderdaad brak dit tijdstip aan, 
toen nog maar enkele woorden waren opgevangen. De teleurstelling over 
de mislukking van de plechtige opening werd vervolgens nog vergroot 
door de noodzaak om het openingstelegram over de kabelroute te ver
zenden
Het fiasco maakte een onderzoek naar de ware oorzaken nodig. Een rapport 
over de bevindingen van de Rijksradiodienst2 gaf in Indië geen bevrediging. 
Tien maanden na het gebeurde besloot de minister van Koloniën tot in
stelling van een neutrale commissie van onderzoek 3, die tot de conclusie 
kwam, dat de mislukking in hoofdzaak te wijten was geweest aan het ver
keerd gekozen openingsuur en aan het streven in Indië om de dienst met 
eigen middelen te openen, terwijl de boogzender nog niet bedrijfszeker 
was 4.
De openstelling 
hapering.

Organisatie van de dienstuitvoering
De werkwijze bij de verkeersafwikkeling op een telegraafkantoor, waarbij 
de telegrafist afwisselend de seingever bedient om telegrammen te ver
zenden en het ontvangtoestel om binnenkomende berichten op te nemen, is 
in doelmatigheid niet te overtreffen: het voortdurende contact tussen de 
twee telegrafisten aan de einden van de draad waarborgt immers op de 
beste wijze een snelle gedachtenwisseling, nodig in verband met het col- 
lationneren, het regu geven voor ontvangen telegrammen of het navragen 
van twijfelachtig overgekomen woorden.
Wordt op een telegraaflijn duplex gewerkt, waarbij men in feite twee 
verbindingen onderhoudt - een seinweg en een afzonderlijke ontvangweg-
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dan is het voor de telegrafist, die de telegrammen opneemt, wat omslachtiger 
om de seiner aan de andere kant van de lijn iets te zeggen: hij kan immers 
niet zelf de seingever bedienen, welke zijn collega tegenover hem hanteert; 
daartoe heeft hij diens tussenkomst nodig.
Zo ging het ook met het duplex werken over de radioverbinding Nederland- 
Indië. De omstandigheid, dat te Sambeek de ontvangende telegrafist aan 
het werk was en zijn seinende collega te Kootwijk, maakte de zaak niet 
eenvoudiger. Voor het noodzakelijke contact was tussen de beide stations 
een morseverbinding aangelegd. Daarnaast kon Sambeek over een telefoon
lijn gesproken instructies doorgeven, welke te Kootwijk door een luid
spreker hoorbaar werden gemaakt. Door inschakeling van een relais- 
inrichting kon Kootwijk de zender dan door Sambeek zelf laten bedienen 
voor het navragen van twijfelachtig overgekomen woorden h
Deze decentralisatie van de verkeersafwikkeling had nog dit bezwaar, dat 
zowel de seiner als de ontvanger op een afgelegen plaats waren gestation- 
neerd, hetgeen tot gevolg had, dat alle ter verzending via de radioweg aange
nomen berichten per telegraaf naar Kootwijk moesten worden overgebracht. 
Van de andere kant moesten de telegrammen, welke te Sambeek uit Indië 
waren ontvangen, ter bestelling worden doorgeseind naar de kantoren 
van bestemming. Om de vertragingen, welke hieruit voortvloeiden, zoveel 
mogelijk te beperken, was het zaak om de beide stations op doelmatige wijze 
op het bestaande telegraafnet aan te sluiten.

Verdere ontwikkeling van de dienst Nederland—Indïè
De bovengeschetste gedecentraliseerde verkeersafwikkeling op de twee 
radiostations heeft niet lang stand gehouden. Daarvoor leverde het stelsel in 
de practijk te veel bezwaren op. Om het zo noodzakelijke directe contact 
tussen de seiner en de opnemer te verkrijgen moest de dienstuitvoering op 
een centraal punt plaats hebben. Noch Kootwijk noch Sambeek kwamen 
daarvoor in aanmerking, alleen vestiging in het drukke verkeerscentrum 
Amsterdam kon de gewenste oplossing brengen. Daarvoor was te meer 
aanleiding, omdat het merendeel der te behandelen telegrammen te Am
sterdam werd aangeboden of aldaar moest worden besteld, zodat een be
langrijk percentage van het verkeer niet meer langs telegraaflijnen behoefde 
te worden doorgeseind.
Wat de seinweg betrof, deze legde aan de verwezenlijking van dit denkbeeld 
geen hinderpalen in de weg: men kon de seingever even goed te Amsterdam 
als te Kootwijk bedienen, terwijl een goede lijnverbinding tussen beide 
plaatsen bovendien reeds beschikbaar was. Anders was het gesteld met de 
ontvangweg. Om de zwakke te Sambeek opgevangen Indische seinen in
(x) APTT, nota van Afdeling 2 aan de hoofdingenieur-directeur dd. 22 Jan. 1923 bij gearr. 
25 Jan. 1923, no. 9.
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(?) Voor bijzonderheden zie Dr. Ir. N. Koomans, Het draadloos ontvangstation te Meyendel in De 
Ingenieur, 1924, blz. 635-642 en in Radio-Nieuws, 1924, blz. 211-218; J. van Gessel, De Radio
stations Meyendel, bet Schouw en Oranjesluizen in Tydschr. PTT, jubileumnummer van 19 Dec. 1929, 
blz. 84-87.
(2) APTT, gearr. 15 April 1924, no. 4164 S.

Amsterdam te kunnen opnemen zouden deze over een lange bovengrondse 
telefoonlijn naar de hoofdstad moeten worden overgebracht, waarvan de 
verstaanbaarheid der tekens ernstig nadeel zou ondervinden. Men besloot 
daarom een ander ontvangstation op te richten, dichter bij Amsterdam en 
zo gelegen, dat van reeds bestaande telefoonkabels gebruik kon worden 
gemaakt voor het doorgeven van de opgevangen seinen. De keuze viel 
ten slotte op een terrein in de duinen van Meyendel nabij Wassenaar.
Bouw en inrichting van het nieuwe ontvangstation vorderden zo snel, 
dat reeds op 4 Augustus 1924 de gecentraliseerde dienstuitvoering op het 
telegraafkantoor Amsterdam kon aanvangen, nadat vooraf door proef
nemingen was vastgesteld, dat de ontvangst via de kabel van Meyendel 
niet onderdeed voor de resultaten, verkregen direct achter het ontvang
toestel te Sambeek, welk station, waaraan toen geen behoefte meer bestond, 
kort daarna werd opgeheven \
De centralisering van de dienstuitvoering op het telegraafkantoor Amster
dam werkte inderdaad een vlotte verkeersafwikkeling in de hand, zolang de 
verbinding bruikbaar was. Zulks was echter gedurende de uren, waarin het 
gehele traject zich in het daglicht bevond, veelal niet het geval en maar al te 
vaak kwamen dan opstoppingen voor, welke eerst na het invallen van de 
duisternis konden worden weggewerkt. Meermalen bleek het onder die 
omstandigheden onmogelijk alle ter verzending langs de radioweg op
gezamelde telegrammen over te seinen, zodat men de vertraagde berichten 
moest afvoeren naar de Britse kabelmaatschappij. Deze maakte bezwaar 
tegen zulk een werkwijze, welke tot gevolg had, dat de geadresseerden de 
kabelmaatschappij ten onrechte voor de vertraging verantwoordelijk 
stelden 2. Dergelijke vertragingen waren een slechte propaganda voor de 
verbinding Nederland-Indië.
Het gedrang werd nog groter, toen Indië, dat aanvankelijk alleen voor 
Nederland bestemde berichten overbracht, op 6 December 1924 een begin 
maakte met overseining van telegrammen voor geheel Europa. Drie 
maanden later bracht de indienststelling van de definitieve machinezender 
te Bandoeng naast de boogzender van De Groot verademing. De grotere 
capaciteit kwam tevens ten goede aan de bespoediging van de overkomst 
van uitgestelde telegrammen, welke voordien vaak te lang op hun beurt 
moesten wachten.
Het euvel van de dagelijks terugkerende hiaten in de gemeenschap bleef 
echter onverminderd bestaan. Ook hierop vond men echter raad. Ge-
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durende de voor de rechtstreekse verbinding ongunstige uren kon Bandoeng 
wel San Francisco bereiken, aangezien dit traject dan in het duister lag. 
Door samenwerking met de Radio Corporation of America (rca) ont
stond hieruit de nevenweg Bandoeng-San Francisco-New York-Amster- 
dam, welke op 15 Augustus 1925 werd geopend. In deze verbinding liep de 
schakel San Francisco-New York over de Amerikaanse telegraaflijnen, 
terwijl het stuk New York-Amsterdam weer per radio werd bediend. 
Nauwelijks was de radiodienst Nederland-Indië op gang of de tot dan toe 
algemeen aanvaarde theorie, dat men grote afstanden slechts kon over
bruggen door gebruik te maken van grote golflengten, werd aan het 
wankelen gebracht door de resultaten van amateurs, die bij hun experi
menten tot de ontdekking waren gekomen, dat golven van 200 m en korter 
zich veel beter leenden voor het lange-afstand-verkeer dan de kilometers 
lange golven. Daarbij constateerde men niet alleen gunstigere transmissie- 
condities, als gevolg waarvan met een veel geringere zendenergie kon 
worden volstaan, maar ook de ontvangst zelf bleek betere resultaten op te 
leveren, omdat de vaak zo hevige atmosferische storingen in het korte- 
golfgebied nagenoeg niet voorkwamen. Deze ontdekking bracht aller
wegen in het lange-afstand-verkeer een omwenteling teweeg. De uiterst 
kostbare en stroomverslindende boog- en machinezenders konden immers 
met goed gevolg worden vervangen door goedkope en eenvoudige lamp- 
zendertjes, welke slechts met een fractie van de gebruikelijke energie 
werkten.
Ook in Nederland en in Indië togen de technici met spoed aan het werk om 
van de nieuwe inzichten profijt te trekken. Bandoeng was Nederland voor en 
kwam reeds op 29 Januari 1925 op 95 m golflengte in de lucht. Meyendel 
kreeg 17 Februari zijn eerste kortegolfontvangtoestel en in het Radio- 
laboratorium werkte men koortsachtig aan de constructie van een tegen- 
zender. Op 7 Augustus 1925 kwam de eerste kortegolfverbinding tot stand. 
Met slechts een half procent van het machinezendervermogen werden 
reeds op de eerste avond vijfhonderd woorden naar Indië overgeseind op 
42 m golflengte. Nog in hetzelfde jaar kwam een tweede kortegolfver
binding in werking. De kortegolfzenders stonden toen nog opgesteld in 
het Radiolaboratorium aan de Parkstraat te ’s-Gravenhage. De seingeving 
geschiedde op het centrale punt te Amsterdam, waar ook de door Meyendel 
opgevangen Indische kortegolfberichten binnenkwamen.
Aangemoedigd door het grote succes maakte men spoedig een aanvang 
met de bouw en inrichting van een kortegolfcentrale te Kootwijk in de 
nabijheid van het grote machinezendergebouw. In korte tijd werden hier 
een zevental telegrafiezenders opgesteld, welke elkaar in de golflengteband 
van 16 tot 51 m opvolgden. Door het overschakelen van de ene golflengte 
op de volgende kon men toen de verbinding vrijwel gedurende het gehele
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etmaal in stand houden. Slechts in de uren van de nanacht bleek korte- 
golfgemeenschap onmogelijk, doch dan bracht de machinezender zo 
nodig redding. Hij deed dit ook bij hevige ionosferische storingen, welke 
voornamelijk de kortegolfverbindingen aantasten. Speciaal op de dienst 
met New York werd tijdens zulke storingsperioden gebruik gemaakt van 
de machinezender, welke helaas in de jongste wereldoorlog het slachtoffer 
van de bezetting is geworden.

Verdere uitbreiding van bet verkeer
Bij de opening van de dienst op 7 Mei 1923 bepaalde het berichtenverkeer 
zich tot volbetaalde telegrammen bestemd voor geadresseerden woon
achtig in Indië resp. Nederland. Weinige maanden later, terwijl dus nog 
slechts de traag werkende langegolfverbinding ten dienste stond, trof 
men reeds maatregelen om de uitbreiding van het verkeer te bevorderen. 
Na de toelating van uitgestelde telegrammen in Maart 1924 1 begon Indië 
op 6 December van hetzelfde jaar met het overbrengen van telegrammen 
met buitenlandse bestemming, welke door Nederland per lijntelegraaf 
werden doorgeseind.
De invoering van de kortegolfdienst op 7 Augustus 1925 bracht niet 
alleen een tweede verbindingsweg, maar vulde bovendien het bedenkelijke 
hiaat op, dat door de werking van het zonlicht dagelijks in de langegolf
verbinding optrad. Weliswaar was het nieuwe kanaal aanvankelijk grillig 
van aard, doch het duurde niet lang of de technici vonden de middelen om 
de betrouwbaarheid te vergroten. Het werd toen mogelijk op de korte golf 
in steeds sneller tempo te seinen en als gevolg daarvan de looptijd der 
telegrammen te verkorten.
De kortegolfdienst was nauwelijks vier maanden oud, toen men, zij het 
ook tijdelijk, een aanzienlijke toeneming van het verkeer durfde bevorderen 
door van 20 tot 25 December 1925 de gelegenheid open te stellen tot het 
verzenden van kersttelegrammen tegen verlaagd tarief, gevolgd door 
nieuwjaarstelegrammen, welke eveneens tegen verminderde kosten van 
26 December tot 3 Januari konden worden aangeboden. Van deze gelegen
heid werd druk gebruik gemaakt en men had de handen vol met het af
werken van de zich ophopende correspondentie. Deze drukte heeft zich 
sindsdien ieder jaar gedurende dezelfde perioden herhaald, al werd nader
hand wel enige terugslag ondervonden van de invoering van radiotele- 
fonische kerst- en nieuwjaarsgesprekken.
Bij de aanvang van de rechtstreekse dienst op Indië besloot men, overeen
komstig de regeling welke voor de radioverbinding Rotterdam-Düsseldorf 
gold, slechts dan telegrammen van radiotelegrafïsche overseining uit te
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sluiten, wanneer de afzenders om verzending per kabel verzochten. On
getwijfeld kwam dit de omvang van het verkeer ten goede, maar men 
riskeerde daardoor tevens klachten, wanneer als gevolg van minder goede 
verbinding de looptijd van de telegrammen groter werd dan bij verzending 
over de kabel. Om dit laatste te voorkomen trof men op 14 December 1925 
een regeling, volgens welke de afzender door de aanduiding Amsterdam- 
Bandoeng-Radio zijn voorkeur voor de radioweg kon te kennen geven. 
Men deed het uiterste om het uit deze aanduiding blijkende vertrouwen 
niet te beschamen. Op haar beurt stimuleerde de snelle overkomst van de 
telegrammen het gebruik van de radioweg, welke sinds 1 November 1927 
met BIoUand-Radio wordt aangeduid.
Op 1 Mei 1926 was de capaciteit van de kortegolfdienst zoveel groter 
geworden, dat men overseining van DRT-telegrammen aandurfde x. Hierdoor 
steeg de omvang van het verkeer met sprongen. Nog geen week later werd 
de mogelijkheid geopend om via Indië telegrammen te verzenden naar 
Portugees Timor, Frans Indo-China en Siam 2, met welke landen Bandoeng 
een rechtstreekse radioverbinding had. Op 1 December 1927 volgde het 
transitoverkeer met Malakka, Brits Noord-Borneo, China, Hongkong, 
Japan, de Philippijnse eilanden, Australië en Nieuw-Zeeland 3. Steeds 
verdergaande verbetering van de verkeersmiddelen maakte het mogelijk 
op 27 Juli 1928 perstelegrammen voor het verre oosten toe te laten.
Reeds in 1929 was de verbinding met Batavia in staat het gehele verkeer 
tussen Indië en het moederland te verwerken, zoals blijkt uit het feit, dat 
toen rond 90% van het verkeer langs de radioweg ging, met looptijden, 
welke beneden die van de kabelweg lagen. In 1933 was dit percentage 
gestegen tot 98. Als gevolg van de ongunstige economische toestand nam 
de verkeersomvang in de jaren 1930-1935 echter af. Zelfs een tariefs
verlaging met ingang van 1 October 1935 van f 2,— tot f 1,50 per woord 
kon deze achteruitgang niet tegenhouden. Het jaar 1936 bracht een omme
keer ten goede, waaraan ook de tariefsverlaging van 1 October van dat jaar 
van f 1,50 tot f 1,20 en de invoering van goedkope nationale telegrammen het 
hunne bijdroegen. Sindsdien nam het verkeer, behoudens een geringe 
teruggang in 1938, regelmatig toe, vooral in de laatste maanden van 1939 
als gevolg van de ingetreden oorlogstoestand. Toen de vijand op 11 Mei 
1940 Kootwijk bezette, werd de verbinding afgebroken.

II. DE ONTWIKKELING VAN NEDERLAND’s EUROPESE VERKEER

Van veel meer betekenis dan de verbindingen met Engeland en Duitsland, 
welke slechts bedoeld waren als tijdelijke voorziening in het na de eerste

(*) Brieftelegrammen tegen verlaagd tarief.
(2) Dienstorders PTT 1927, no. 502.
(8) Dienstorders PTT 1927, no. 778.
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wereldoorlog ontstane tekort aan lijnen, is de radiogemeenschap met niet aan
grenzende landen. Dit hangt samen met de omstandigheid, dat bij de inter
nationale lijntelegrafie elk land, dat aan de behandeling van een telegram 
meewerkt, zijn aandeel in de seinkosten ontvangt. Een rechtstreekse ver
binding met het land van bestemming voorkomt uitkering van transito- 
kosten aan derden en levert derhalve financiële voordelen op. De radio- 
telegrafie heeft boven de lijntelegrafie het voordeel zulke rechtstreekse ver
bindingen mogelijk te maken.
Toen de radiodiensten op Engeland en Duitsland goed en wel op gang 
waren, kwam dan ook spoedig van de zijde van de exploitatie de wens naar 
voren om de radiotelegrafische stations te Amsterdam en Rotterdam tevens 
te benutten voor verkeer met niet aangrenzende landen, waarbij gedacht 
werd aan Denemarken, Zwitserland en Oostenrijk h De Deense admini
stratie, welke reeds in 1922 was gepolst, bleek veel voor het plan te voelen. 
Daarom drong men er op aan de diensten op Engeland en Duitsland zo
danig te perfectionneren, dat snelverkeer mogelijk werd, zulks ten einde 
het station te Amsterdam tevens voor het verkeer met Denemarken te 
kunnen gebruiken en dat te Rotterdam voor een dienst op Zwitserland. 
De technische voorzieningen lieten echter op zich wachten. Wel was 
Rotterdam tegen het einde van 1923 ingericht voor duplexverkeer, maar 
aan snelverkeer viel nog niet te denken, terwijl de situatie in Amsterdam 
in het geheel geen verbetering had ondergaan.
Men bleef echter van exploitatiezijde aandringen. Overwogen werd zelfs 
de bestaande diensten op Engeland en Duitsland voor het beoogde doel 
prijs te geven. De kabelverbinding met Londen was immers weer intact, 
terwijl als gevolg van de Roer-kwestie het verkeer met Duitsland dermate 
was geslonken, dat tal van lijnverbindingen buiten gebruik waren gesteld; 
steun van een radioverbinding was hier dus niet meer nodig. Zover kwam 
het echter niet, maar evenmin wilde het vlotten met de technische voor
zieningen, welke nodig waren om het vereiste snelverkeer mogelijk te 
maken. Men werd teveel in beslag genomen door de problemen van het 
inmiddels met Nederlands-Indië geopende lange-afstand-verkeer. Zelfs toen 
het Amsterdamse station in Juni 1924 vrij kwam door beëindiging van de 
dienst op Engeland, moest men van een verbinding met Denemarken 
afzien, hetgeen zijn oorzaak vond in het besluit tot centralisering van het 
Indische verkeer in de hoofdstad. Daarna was het wachten weer op de 
verplaatsing van de kustscheepsdienst naar IJmuiden, ten einde zonder 
deze dienst te storen in Scheveningen-Haven een 
Europese verkeer in bedrijf te kunnen stellen.
Zo stonden de zaken, toen in Juli 1925 een voorstel werd ontvangen van
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Radio Austria om tot opening van een radiodienst met Oostenrijk te 
komenx. Deze maatschappij onderhield reeds sedert enige tijd negen 
Europese verbindingen en ook in andere landen waren - op initiatief van 
de Marconi-maatschappij, welke belang had bij de levering van de be
nodigde radio-installaties - particuliere ondernemingen opgericht om het 
Europese verkeer te verzorgen. Naar aanleiding van het Oostenrijkse voor
stel werden in Januari 1926 enige ambtenaren ter nadere oriëntatie naar 
Wenen gezonden, die in het bijzonder aandacht besteedden aan de wijze 
van dienstuitvoering en de opleiding van het bedieningspersoneel, aan
gezien het Nederlandse radiobedrijf als gevolg van de zich steeds uit
breidende taak, voor de noodzakelijkheid stond nieuw personeel in dienst 
te nemen en op te leiden. Tot dan toe was de telegraafdienst bijgesprongen 
door ambtenaren, geroutineerd in het opnemen van seintekens op het 
gehoor, ter beschikking te stellen, maar op die hulp kon door gebrek aan 
ervaren krachten niet meer worden gerekend. De kennismaking met de te 
Wenen toegepaste opleidingsmethode heeft het proces versneld. Op 
17 October 1927 begon de eerste radiocursus te Amsterdam, waar zowel 
in het sounderen als in de bediening van de toestellen, in gebruik op de 
bedrijfscentrale en op het ontvangstation, onderwijs werd gegeven.
Intussen was op 9 Augustus 1926 de radiodienst op Wenen geopend, 
waaraan op dezelfde dag nog een rechtstreekse verbinding met Kopenhagen 
werd toegevoegd 2. Voorlopig seinde men met de zender te Scheveningen- 
Haven en verzorgde Meyendel de ontvangst, terwijl de verkeersafwikkeling 
reeds aanstonds te Amsterdam gecentraliseerd was. Voor snelverkeer had 
men de nodige voorzieningen getroffen. Behalve voor het telegramverkeer 
met Oostenrijk en Denemarken werden de nieuwe verbindingswegen 
tevens benut om de omringende landen te bereiken. Het verkeer begon 
goed: reeds dadelijk verwerkte men ruim 12 000 telegrammen per maand, 
meer dus dan over de verbinding met Indië, welke een maandgemiddelde 
van 10 500 berichten opleverde.
De verzending langs de radiowegen leidde tot bespoediging van de over
komst en bracht bovendien per maand gemiddeld ruim f 2000,- extra op, 
aangezien geen transitkosten verschuldigd waren. Het meer dan ver
dubbelde werk had op de bedrijfscentrale te Amsterdam echter een over
stelpende drukte tot gevolg.
De tijdelijke maatregelen voor de radiodiensten met Kopenhagen en 
Wenen werden spoedig vervangen door definitieve voorzieningen. Speciaal 
voor het Europese verkeer kreeg het zendstation Kootwijk in 1927 twee 
langegolflampzenders van 10 kW vermogen. Een er van was geleverd 
door de firma Lorenz te Berlijn, terwijl de andere door de dienst zelf was
(x) APTT, gearr. 27 Oct. 1925, no. 12088.
(2) Zie Jaarverslag 1926, blz. 91-92.
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vervaardigd. Kootwijk kon toen het zendbedrijf van Scheveningen-Haven 
overnemen en kreeg er in 1930 nog een derde zender voor het Europese 
verkeer bij, geleverd door Philips.
Ook op het ontvangstation ontstond door de uitbreiding van het verkeer 
behoefte aan ingrijpende verbeteringen \ Het telkens weer bijplaatsen van 
nieuwe ontvangtoestellen en de daarbij behorende antennes had ten slotte 
grenzen, welke werden bepaald door de beschikbare ruimte. Bovendien 
had Meyendel het bezwaar aan een rijweg te liggen, langs welke van tijd 
tot tijd veel auto’s reden, wier vonkende bougies vooral op de korte golf 
hinderlijke storingen in de ontvangst veroorzaakten. Deze factoren waren 
aanleiding om in de duinen bij Noord wij kerhout een ruimer en gunstiger 
gelegen ontvangstation op te richten. In 1927 begon men met de bouw en 
op 11 September 1928 werd het nieuwe station onder de naam Nora 
(Noordwijk-Radio) in dienst gesteld, tevens voorzien van nieuwe lange- 
golftoestellen, welke speciaal voor het Europese verkeer door het Radio- 
laboratorium waren ontworpen. Voordat Meyendel gesloten werd heeft 
het nog een belangrijke verkeersuitbreiding als gevolg van de opening van 
de dienst op Noorwegen en Tsjecho-Slowakije - 5 Maart 1928-en op 
Zwitserland - 4 April 1928-moeten opvangen.
De bedrijfscentrale te Amsterdam werd door het voortdurend toenemen 
van het aantal bedieningsplaatsen, welke men voor de nieuwe verbindingen 
moest inrichten, eveneens te klein. In 1929 kwam door een inwendige 
verbouwing van het telegraafkantoor een grotere ruimte beschikbaar, 
terwijl terzelfder tijd de technische inrichting een aanmerkelijke verbetering 
onderging.
Het Europese verkeer kon zich na al deze verbeteringen, waarbij ook het 
resultaat van de opleidingscursus gerekend dient te worden, met kracht 
ontwikkelen. In 1930 werden diensten geopend op Zweden, Spanje, Portu
gal, Italië en Polen, 1932 bracht de verbinding met Finland, 1933 met 
Hongarije en 1938 met Joegoslavië en Rusland. Door de loop der gebeurte
nissen in Europa van 1939 tot 1945 is dit verkeer geheel afgebrokkeld.

12. HET NEDERLANDSE RADIOVERKEER MET LANDEN

BUITEN EUROPA

Reeds op 15 Augustus 1925 kwam een radioverbinding tussen Amsterdam 
en New York tot stand. Bandoeng maakte hiervan via San Francisco ge
bruik om tijdens de dagelijkse periode van inzinking in de rechtstreekse 
gemeenschap telegrammen naar Nederland over te seinen. In tegen
gestelde richting benutte men de verbinding echter niet. Dit wil geenszins
C1) J. van Gessel, De Radiostations Meyendel, bet Schouw en Oranjesluizen in Tijdschr. PTT, jubi
leumnummer 19 Dec. 1929, blz. 84-87.
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zeggen, dat in het geheel niet van Amsterdam naar New York werd ge
seind. Van de ontvangen telegrammen moest immers re<ju worden gegeven, 
terwijl navraag naar twijfelachtig of verminkt overgekomen woorden on
vermijdelijk was. Toen ruim een jaar later de kortegolfgemeenschap met 
Indië het hiaat in de langegolfverbinding op betrouwbare wijze had opge
vuld, was de nevenweg over Amerika niet meer nodig. De daardoor vrij
gekomen verbinding Amsterdam-New York werd op 15 November 1926 in 
gebruik genomen voor een rechtstreekse berichtendienst tussen Nederland 
en de Verenigde Staten.
De radioweg was echter niet in staat met de bestaande kabelverbindingen 
te concurreren. Daarvoor werkte de langegolfcommunicatie te traag. 
Dc zwakke signalen, bovendien nog gehinderd door atmosferische sto
ringen, noopten tot gehoorontvangst, waarbij een snelheid van twintig 
woorden per minuut wel het maximum was. Een florerend bedrijf is de 
verbinding met Amerika de eerste jaren van haar bestaan dan ook zeker 
niet geweest h Verbetering trad in, nadat in overleg en samenwerking 
met de rca in 1930 een kortegolfdienst was ingesteld. De rustige ont
vangst van de krachtig doorkomende seintekens veroorloofde toen schrijf- 
ontvangst 2 in hoog tempo, als gevolg waarvan scherpe concurrentie met 
de kabelmaatschappijen mogelijk werd. Beide partijen waren er op uit om 
door technische verbeteringen de looptijd van de telegrammen te verkorten 
en door het verlenen van bijzondere faciliteiten het verkeer naar zich toe te 
trekken. Zo verkreeg de radioweg op 17 Mei 1932 een voorsprong van 
betekenis door de opening van een directe verbinding tussen de effecten
beurzen van Amsterdam en New York, welke het mogelijk maakte om 
telegrammen binnen een minuut na aanbieding aan de geadresseerden af 
te leveren. Het jaar daarop kon door het indienststellen te Rotterdam 
van een speciale radio-afdeling, welke met snelwerkende lijntoestellen in 
directe verbinding met het radiocentrum Amsterdam stond, de afwikkeling 
van het belangrijke verkeer van eerstgenoemde stad aanzienlijk worden 
versneld. De uiterst geringe looptijd van de telegrammen blijkt wel uit 
het feit, dat men in 1934 speciale stempels in gebruik nam, waarmee deze 
in seconden nauwkeurig op de formulieren werd aangegeven. De gevolgen 
bleven niet uit. Sinds 1935 wordt ongeveer de helft van het uitgaande en 
een derde van het inkomende telegraafverkeer met Amerika over Holland- 
Radio afgewikkeld.
In 1927 en het jaar daarop kwamen de Nederlandse bezittingen in West- 
Indië voor een rechtstreekse kortegolfverbinding aan de beurt. De dienst 
met Suriname werd op 21 December 1927 voor kerst- en nieuwjaars-

0) Zie ook So., De radioverbinding Amsterdam-New York in Tijdscbr. PTT, 1932/33, blz. 60-63.
(2) De ontvangst in morsetekens op een papierstrook.



men met het volledigetelegrammen opengesteld; twaalf dagen later begon 
verkeer. Curagao volgde op 2 Juli 1928. 
Toen de rechtstreekse verbindingen met de koloniën in Oost- en West- 
Indië tot stand waren gekomen en door vervolmaking aan hoge eisen 
konden voldoen, ontwikkelde zich geleidelijk aan het directe radioverkeer 
met andere landen buiten Europa: op 2 Februari 1931 kwam de verbinding 
met Argentinië tot stand, op 25 Februari 1935 met Japan, op 1 Augustus 
1935 met Brazilië en op 1 Augustus 1939 met Egypte.

13. DE WEDEROPBOUW NA DE BEVRIJDING

Kort na de bevrijding van het zuidelijke deel van Nederland trad Eind
hoven als voorlopig radiocentrum op. Op 15 Maart 1945 was er weer ver
binding met New York, drie dagen later werd de dienst op Paramaribo 
heropend en sedert 28 Juni van dat jaar kon men ook weer met Willemstad 
seinen. Op 30 Juli was de wederopbouw zover gevorderd, dat de radio- 
afdeling Amsterdam en het ontvangstation Nora hun taak konden her
vatten. De zenders bleven in afwachting van de restauratie van Kootwijk 
voorlopig nog te Eindhoven in bedrijf.
Lang zou deze tijdelijke maatregel echter niet duren, want op het zend
station, dat door de bezetter deerlijk gehavend en, op een verborgen ge
houden zender na, van zijn gehele vooroorlogse outillage beroofd was, 
zette men zulk een haast achter de werkzaamheden, dat reeds op 9 Augustus 
het bedrijf kon worden heropend met enige in eigen werkplaats vervaar
digde en uit Eindhoven ontvangen, alsmede in het buitenland aangeschafte 
zenders. Daarna ontwikkelde het radiobedrijf zich weer in snel tempo. 
Achtereenvolgens werden in de jaren 1945-1952 verbindingen geopend 
met Batavia, Stockholm, Bern, Lissabon, Lima, Praag, Buenos Aires, 
Rio de Janeiro, Cairo, Makassar, Rome, New York via het relaisstation 
Paramaribo, Hollandia, New York via Tanger, Helsinki en Oslo x.
Voor het onderhouden van al deze verbindingen heeft Kootwijk thans de 
beschikking over twaalf 3 kW en negentien 30 kW kortegolfzenders van 
moderne constructie, benevens twee 10 kW langegolfzenders en een aantal 
min of meer provisorische installaties van 3 kW vermogen. Ook de radio
telefonie maakt naar behoefte van deze middelen gebruik. De grote zenderhal, 
waarin vroeger alleen de machtige machinezender stond, biedt nu huis
vesting aan het merendeel van de weinig plaats innemende lampzenders. 
Aan de antennes, welke de bezetting overleefd hadden, moest vanzelf
sprekend een groot aantal worden toegevoegd. Een meevaller in dit op-

0) Rcsp. op 16 Oct. 1945, 23 Oct. 1945, 23 Oct. 1945, 25 Febr. 1946, 13 Maart 1946, 14 Maart 
*946, 17 Juni 1946, 5 Maart 1948, 1 Oct. 1948, 7 Jan. 1949, 1 Juni 1949, 3 Juni 1949, 27 Maart 
I95°> 19 Juni 1950, 1 Dec. 1950 en 16 Jan. 1952.
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14. TECHNISCHE ONTWIKKELING VAN DE VERKEERSMIDDELEN 
BIJ DE RADIODIENST TUSSEN VASTE PUNTEN

De eenders
De Telefunken-zender, in 1923 te Kootwijk voor het rechtstreekse verkeer 
met Nederlands-Indië in bedrijf gesteld, wekte ongedempte trillingen op,
(x) Afkorting van: teletype over radio.

zicht was de eenvoudige constructie van de moderne ruitvormige antenne, 
die thans algemeen voor het kortegolfverkeer wordt toegepast.
Het ontvangstation Nora had weinig schade geleden; alleen de antennes 
waren vernield. Toch zou dit verouderde station geen lang leven meer 
beschoren zijn: het geaccidenteerde duinterrein vormde een bezwaar voor 
het gebruik van de ruitantenne en bovendien liet de beschikbare ruimte de 
noodzakelijke uitbreiding niet toe. Een modern ontvangstation werd 
gebouwd te Nederhorst den Berg en op 14 December 1950 onder de naam 
Nera in bedrijf gesteld.
Ook de outillage van het bedieningscentrum Amsterdam onderging aan
zienlijke wijziging en verbetering. Toepassing van een nieuw systeem 
naar eigen vinding, waarmee verminking van seintekens tijdens de radio
grafische overbrenging wordt voorkomen, TOR genoemd1, maakte het 
gebruik van de verreschrijver mogelijk, waar men tevoren op het stelsel 
van Morse was aangewezen. In 1947 kwam dit systeem voor het eerst in 
werking op de dienst met Bern en New York, in 1948 volgde Paramaribo, 
in 1950 Stockholm en in 1952 Willemstad, terwijl het streven er op gericht 
is om ook op de andere verbindingen foutloos drukschrift in de plaats van 
nog te decoderen morsetekens op de band te krijgen. Deze vervolmaking 
leverde tevens het voordeel op, dat de radioweg dienstbaar kon worden 
gemaakt aan de abonnételegrafie. Reeds in Juni 1949 kon een aanvang 
worden gemaakt met het verhuren van verreschrijfverbindingen met 
New York aan particuliere instellingen. Daarop volgde in Mei 1951 de 
eerste radiotelexdienst ter wereld tussen Amsterdam en New York. De 
mogelijkheid om deze radioschakel aan weerskanten te verlengen met 
telegraaflijnen en kabels opende nog wijdere perspectieven, aangezien nu 
de omliggende landen profijt konden trekken van de verbinding. Van 
grote betekenis in deze ontwikkeling is het relaisstation te Paramaribo, dat, op 
3 Juni 1949 in dienst gesteld en in 1951 belangrijk uitgebreid, een betrouw
bare radioweg tussen Amsterdam en New York waarborgt, ook wanneer de 
rechtstreekse verbinding door ionosferische invloeden gestoord wordt.
Het gehele radiotelegrafische verkeer heeft na de laatste wereldoorlog een 
ongekende vlucht genomen. Werden in het reeds zeer drukke jaar 1939 in 
totaal 17 millioen woorden verwerkt, in 1950 bereikte men 1  ƒ
lioen woorden bijna het dubbele daarvan.
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5 o hertz werd omgezet 
echter nog niet hoog

welke tot een vermogen van zoo kW door de antenne in de aether werden 
uitgestraald. Het kernachtig met tnachine^ender aangeduide systeem ont
leende zijn trillingsenergie aan een machtige omvormer, door welke de 
uit het electriciteitsnet verkregen wisselstroom van 
in een stroom van 5 600 hertz. Dit trillingsgetal was
genoeg voor het onderhouden van radioverkeer over grote afstand. Daarom 
maakte men van zgn. frequentietransformatoren gebruik, welke de aan- 
vangsfrequentie op haar drie-, vier- of zesvoud brachten. Vandaar ook, 
dat men slechts kon kiezen tussen enkele vaste zenderfrequenties x.
De krachtige zender, die een stroom van 350 ampère in de antenne zond, 
werd door de telegrafist bediend met een normale seinsleutel van Morse. 
Tussenschakeling van enige in grootte toenemende relais was nodig om 
uiteindelijk het zware seinrelais met zijn omvangrijke contacten in werking 
te stellen, dat afwisselend het sluiten en openen van de seinketen bewerk
stelligde. Bij het seinen werd de wisselstroommotor van de omvormer, 
welke 800 pk kon ontwikkelen, zo zwaar belast, dat zijn toerental ver
minderde. Als gevolg hiervan liep de frequentie van de aangedreven hoog- 
frequentiemachine terug, hetgeen weer variaties in de uitgezonden tril
lingen veroorzaakte, zulks tot ongerief van de telegrafist in Indië, die de 
opgevangen seinen in een steeds wisselende toonhoogte waarnam. Soms 
was het frequentieverloop zelfs zo groot, dat in Bandoeng de ontvanger 
moest worden bijgeregeld. Het is duidelijk, dat dit belemmerend werkte 
op een vlotte afwikkeling van het verkeer. Het gebrek was slechts op te 
heffen door het aanbrengen van een automatische toerenregeling, welke 
ogenblikkelijk op vermindering van het toerental reageerde met vergroting 
van de motorstroom.
Op 4 Augustus 1924 had men zulk een installatie met goed gevolg in wer
king gesteld 2. De forse stroomstoten, welke daarbij optraden, brachten 
echter in het electriciteitsnet zulke spanningsschommelingen teweeg, dat de 
verlichting te Arnhem op hinderlijke wijze meeflikkerde. Dit had tot gevolg, 
dat het gebruik van de toerenregeling juist gedurende de piekuren van het 
radioverkeer werd verboden, totdat de hoogspanningstransformator van het 
provinciale electriciteitsbedrijf zou zijn verzwaard 3. Eerst maanden later 
kon hierin worden voorzien, waarna de toerenregeling ook ’s avonds in

(*) Voor meer bijzonderheden zie Dr. Ir. N. Koomans, Het zendstation Kootwijk-Radio in De 
Ingenieur, 1931, blz. E 135-E 136.
(2) Zie Dr. Ir. N. Koomans, Geschiedkundig overwicht van bet radiobedrijf van den rijksdienst der Poste
rijen en Telegrafie in het Gedenkboek ter herinnering aan het tienjarig bestaan van de Nederlandscbe Ver- 
eeniging voor Kadiotelegrafie 1916-1926, (z. pl., z.j. = 1926), blz. 240. Voor technische bijzonder
heden C(orver), De toerenregeling der hoogfrequentie-machine te Kootwijk in Radio-Nieuws, 1923, blz. 
250-252.
(3) APTT, nota van de hoofdingenieur-directeur dd. 30 Aug. 1923 bij gearr. 16 Nov. 1923.no.
12322.

1923.no


25 Sept. 1924 bij gearr. 14 Oct. 1924,
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! (*) APTT, nota van de hoofdingenieur-directeur van
no. 10893 $•
(2) Vgl. hiervoor blz. 202.
(*) Voor technische bijzonderheden zie J. J. Vormer, 'Pië^p-electrische elementen in de telecommuni
catie techniek in Tijdschrift van bet Nederlands Radiogenootschap, 1950, blz. 93-127 (129).

werking kon blijven. Toen men zover was, kon de seinsnelheid worden 
opgevoerd binnen de grenzen, door de traagheid van het massale seinrelais 
gesteld. In September 1924 was men zelfs in staat om het seintempo tot 
3 5 a 40 woorden per minuut te vergroten x.
De kortegolfzender, welke in 1925 zijn intrede deed2, werkte volgens een 
geheel ander principe. Hier was het een electronenbuis, die in een bepaalde 
schakeling de vereiste hoogfrequente trilling opwekte. De frequentie werd 
bepaald door een trillingsketen, bestaande uit een zelfinductiespoel en een 
regelbare condensator. Door de instelling van de laatste te wijzigen kon 
men de frequentie van de uitgezonden trillingen regelen. Aan dit gemak 
was echter ook het nadeel verbonden, dat de geringste onopzettelijke 
verandering van de toegevoerde spanning of van de spoel- en condensator- 
waarden onherroepelijk een frequentie wijziging meebracht, zodat het 
ontvangtoestel herhaaldelijk moest worden bij geregeld. Naarmate het 
aantal kortegolfzenders in het wereldverkeer toenam en het gedrang in de 
aether groter werd, veroorzaakten de frequentie-afwijkingen - gevolg van 
temperatuursveranderingen en fluctuaties van de toegevoerde anode- 
spanning - steeds meer storing in het bedrijf van andere stations. Ter 
vergroting van de frequentieconstantheid werd toen de zgn. kristal- 
besturing toegepast, waartoe de constructie van de zenders geheel moest 
worden gewijzigd. Men ging daarbij uit van een kwartskristal, dat, in een 
passende electronenbuisschakeling opgenomen, een zeer hoge frequentie- 
vastheid verleent aan de opgewekte trilling. Het vermogen van zulk een 
kwartsoscillator was echter gering, zodat de verkregen constante trilling 
aanzienlijk moest worden versterkt om een energie van de vereiste grootte 
te verkrijgen.
Zo’n kwartskristal is een dun plaatje, dat op een bepaalde wijze uit het 
natuurlijke kristallijne kwarts wordt gezaagd en nauwkeurig op de voor 
een bepaalde frequentie vereiste dikte geslepen. Het heeft de eigenschap 
een constante electrische wisselspanning op te wekken als het mechanisch 
trilt en omgekeerd wordt het mechanisch in trilling gebracht door een 
wisselspanning, wanneer de frequentie daarvan nauwkeurig overeenstemt 
met de eigen trilling van het kristal. Uit dien hoofde wordt de door een 
kristalgenerator opgewekte electrische trilling volkomen bepaald door het 
daarin gebruikte kwartsplaatje 3. Dit stelsel heeft het grote voordeel, dat de 
frequentie van de voortgebrachte trilling slechts in geringe mate afhankelijk 
is van invloeden van buiten af. Alleen temperatuursveranderingen spelen
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een rol. Bij de eerste kristaltypen veranderde de frequentie ongeveer 2 op 
de 100 000 per graad Celsius. Was dit op zich zelf reeds een grote ver
betering vergeleken met de onbestuurde zender, welke een ruim tienmaal 
grotere temperatuurscoëfficient bezat, zo kon de frequentievastheid van de 
kristalbestuurde zender nog meer vergroot worden door het kwartsplaatje 
in een thermostaat op constante temperatuur te houden. Later is men er in 
geslaagd kristaltypen te vervaardigen met een temperatuurscoëfficient van 1 
op het millioen en zelfs nog minder per graad Celsius, waardoor de thermo
staat overbodig werd.
Onder leiding van Ir. J. J. Vormer heeft men op het Radiolaboratorium der 
ptt op dit gebied belangrijk werk verricht. Nadat aanvankelijk de be
nodigde kristallen uit het buitenland waren betrokken, waagde men zich 
reeds in 1931 aan de vervaardiging in eigen werkplaats, een uitgesproken 
precisiewerk, aangezien de plaatjes tot op Viooo mm nauwkeurig plan- 
parallel geslepen moeten worden. Men bereikte ten slotte een productie
capaciteit, voldoende om in de behoefte van het gehele Staatsbedrijf te 
voorzien. De eerste kristalbestuurde zender werd in 1929 te Kootwijk in 
dienst gesteld x. Daarna werden de andere zenders omgebouwd en reeds in 
1931 was men zover, dat de laatste zender van verouderd type kon ver
dwijnen.
De eerste kortegolfzenders waren voor het gebruik van één vaste fre
quentie ingericht, welke zo nodig door verstemming kon worden gewijzigd. 
Om practische redenen was het frequentiebereik echter aan vrij nauwe 
grenzen gebonden, zodat voor de verschillende frequenties, waarop ge
durende het etmaal moest worden overgeschakeld om een radioverbinding 
in stand te kunnen houden, een even groot aantal zenders nodig was. Een 
belangrijke besparing kon men dus verkrijgen door een gewijzigde con
structie, waarbij elke zender werd ingericht voor twee vaste frequenties. 
Een eenvoudige wijze van omschakeling stond daarbij uiteraard voorop. 
De eerste aldus uitgeruste zender kwam in 1928 gereed en in de daarop 
volgende jaren werden geleidelijk ook de andere zenders dienovereen
komstig gewijzigd. De nieuwe in het tijdvak 1929-1936 gebouwde in
stallaties richtte men reeds aanstonds voor het gebruik van twee verschil
lende frequenties in.
De constructie van een eenvoudig te bedienen frequentie-omschakeling 
bleek evenwel lang geen eenvoudige opgave te zijn. De grootste moeite 
had men met de versterkertrappen, omdat de destijds daarin gebruikte 
3-electrodenbuizen neutralisering van de plaatroostercapaciteit vereisten 
om te voorkomen, dat zij spontaan zelf trillingen gingen opwekken en dan

(*) Voor technische bijzonderheden zie Dr. Ir. N. Koomans, Moderne inrichting van zend- en ont
vangstations in Tijdschr. PTT, jubileumnummer van 19 Dcc. 1929, blz. 60-62, en van dezelfde 
Het zendstation Koot wijk-Kadi o in De Ingenieur, 1931, blz. E 131-É 135.
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niet meer naar de kristalbesturing luisterden. Aangezien nu deze zgn. 
neutrodynisering slechts voor een enkele frequentie volmaakt kon werken, 
moest zij bij het overschakelen op een andere frequentie worden bijgeregeld, 
hetgeen veel zorg vereiste. In 1936 was men echter met de zenderbouw en 
de techniek van de electronenbuis zover gevorderd, dat een grote mate van 
onafhankelijkheid van de neutrodyne-instelling ten opzichte van de fre
quentie kon bereikt worden. Dit maakte een wezenlijke vereenvoudiging 
van de omschakeling mogelijk. In 1937 werd de eerste zender met drie snel 
omschakelbare frequenties in dienst gesteld. Waar nodig is dit systeem 
sindsdien gehandhaafd gebleven. Zulk een zender is voor elk der fre
quenties voorzien van een apart kwartskristal, dat, voor zover althans de 
toegewezen frequenties dit toelaten, geflankeerd wordt door twee andere 
kristallen, welke resp. een iets hogere en een iets lagere frequentie hebben. 
Door omschakeling op een van deze zgn. uitwijkkristallen kan de zender- 
frequentie een fractie worden gewijzigd, zonder dat men aan de afregeling 
verder iets behoeft te doen. Een handige methode dus om uit te wijken, 
wanneer de hoofdfrequentie door een ander station wordt gestoord. In 1952 
heeft men echter weer van dit systeem moeten afzien in verband met een 
nieuwe internationale frequentieverdeling, waarbij de toegewezen banden 
zijn vernauwd.
Voor het uitzenden van telegrafiesignalen paste men aanvankelijk de 
methode toe, waarbij men door het neerdrukken van de seinsleutel de 
zender inschakelde, terwijl deze in de rustpauzen tussen de opeenvolgende 
signalen werd uitgeschakeld. Aangezien de ontvangst van een ongedempt 
signaal in sterke mate door fadingverschijnselen beïnvloed kan worden, 
hetgeen zich uit in sterktevariaties, welke de waarneembaarheid benadelen, 
gaf dit stelsel weinig bevrediging. Om aan genoemde bezwaren tegemoet 
te komen moduleerde men de ongedempte trilling met een constante toon, 
waardoor een bredere signaalband verkregen werd, welke minder van 
fading te lijden had. Ook dit stelsel voldeed echter niet ten volle. In 1931 
ging men op de verbinding met Nederlands-Indië er toe over zgn. dubbel- 
golftelegrafie toe te passen. Hierbij wordt gedurende de werkimpulsen van 
de signalen de normale frequentie uitgezonden, terwijl tijdens de rust- 
impulsen een enigszins afwijkende frequentie daarvoor in de plaats treedt. 
Zo verkreeg men een werkgolf voor de signalen en een rustgolf voor de 
tussenliggende tijdruimten. Bij de ontvangst gaf de werkgolf het normale 
morseschrift en leverde de rustgolf omgekeerde tekens. Na rechtzetting 
van de laatste beschikte men over twee ontvangen signalen, elk op een 
aparte frequentie uitgezonden en dus ook elk aan andere fadingverschijn
selen onderhevig geweest, van welke het beste kon worden gekozen. 
Tijdens de tweede wereldoorlog is dit systeem in het buitenland verbeterd 
in die zin, dat bij de overgang van rust- naar werkgolf de frequentie niet
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1

(*) Modulatie door frequentieverandering van de trilling.
(2) Modulatie door amplitudeverandering van de trilling.
(3) Voor technische bijzonderheden zie N. Koomans, Single-side-band telephony applied to tbe radio 
link bet ween the Netherlands and the Netherlands East Indies in Proceedings of the Instituie of Radio 
Engineers, 1938, blz. 182-206.
(f) APTT, nota van de 5de Afdeling dd. 16 Oct. 1935, no. 27535.
(5) APTT, nota van de 5de Afdeling dd. 5 Nov. 1937, no. 14164 S.
(6) APTT, nota van de 5de Afdeling dd. 14 April 1938, no. 13019.

plotseling verandert, maar geleidelijk wordt verschoven. Dit als frequency- 
shift aangeduide stelsel is als frequentiemodulatie1 op te vatten en kan daar
door minder gevoelig zijn zowel voor fading als voor luchtstoringen, aan
gezien deze beide meer het karakter van amplitudemodulatie2 dragen. 
Bij de meeste PTT-zenders past men sindsdien deze methode toe.
In de wijze, waarop de zenders aanvankelijk door de seinstromen werden 
gemoduleerd, is als gevolg van de technische ontwikkeling van de radio
telefonie een grote verandering gebracht. Toen in 1929 de eerste radio- 
telefoonverbinding met Nederlands-Indië tot stand kwam, paste men de 
modulatiemethode toe, welke ook thans nog bij de radio-omroep in 
gebruik is. Daarbij ontstaat aan weerskanten van de draagfrequentie een 
zijband, welke de toegevoerde klanken bevat. In beginsel kan echter met de 
uitzending van slechts één der zijbanden worden volstaan, mits bij de 
ontvangst de ontbrekende draagfrequentie wordt bijgevoegd. Het is de 
grote verdienste van Dr. Ir. N. Koomans, de toenmalige chef van het 
Radiolaboratorium, dat hij dit zgn. éénzijbandsysteem, dat op een lange- 
golfverbinding Londen-New York werd toegepast, geschikt heeft weten 
te maken voor het gebruik op korte golven en zulks met volledig succes. 
De grote voordelen van dit stelsel zijn, dat bij de uitzending geen energie 
wordt verspild aan de draagfrequentie en de tweede zijband, terwijl met 
de helft van de anders ingenomen bandbreedte kan worden volstaan. 
Bovendien valt het bezwaar weg van de vervorming, welke ontstaat wan
neer de draagfrequentie door selectieve fading wordt aangetast. Ten slotte 
opent het éénzijbandsysteem de mogelijkheid om meer dan één gesprek 
uit te zenden, indien deze zo worden voorbehandeld, dat ze in de zijband 
naast elkaar komen te liggen 3.
In 1935 kon men op deze wijze twee 4, in 1937 drie 5 en het jaar daarop 
zelfs vier telefoongesprekken 6 tegelijkertijd overbrengen, terwijl in de 
hiaten tussen de verschillende kanalen nog plaats kon worden gevonden 
voor enkele telegrafieverbindingen. De verschillende bewerkingen ge
schieden in een zgn. voormodulator, een op zich zelf staand geheel, dat de 
afgesplitste zijband kant en klaar aflevert met een frequentiegemiddelde 
van 1000 kilohertz. In de zender behoeft men dit complex nog slechts te 
verschuiven naar de voor de uitzending gekozen frequentie, waarna de 
energie door versterkers wordt opgevoerd, tot de gewenste orde van
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grootte is bereikt. Op deze wijze heeft men uiterst betrouwbare en weinig 
toezicht en bediening vereisende zenders weten te construeren, welke op 
ieder signaal van 1000 kilohertz reageren, onverschillig of dit telefoon- 
klanken of telegraaftekens betreft.
Op grond van de hiermee opgedane gunstige ervaringen besloot men na 
de bevrijding het zendstation Kootwijk, dat van alle vooroorlogse zenders 
was beroofd, geheel volgens dit principe in te richten. Na vijf jaar noeste 
arbeid is het plan thans vrijwel verwezenlijkt. Kootwijk beschikt nu over 
twaalf 3 kW en negentien 30 kW zenders van het hier bedoelde type, welke 
in drie gebouwen zijn ondergebracht. De vervaardiging heeft deels in de 
zenderbouwafdeling van Kootwijk en deels bij de Philips Telecommunicatie 
Industrie en de Nederlandsche Standard Electric Mij plaats gehad x. De 
voormodulatoren zijn in een afzonderlijk gebouw opgesteld; speciale hoog- 
frequentiekabels brengen de verbindingen met de zenders tot stand.
De consequente toepassing van het beschreven modulatiesysteem en de 
logische opstellingswijze, uniek in de wereld, bieden belangrijke voordelen. 
De bediening van de zenders, welke alle van hetzelfde principe zijn en 
zonder enige bij regeling zowel voor telegrafie als telefonie gebruikt 
kunnen worden, beperkt zich namelijk tot enkele eenvoudige handgrepen 
bij in- en buitendienststelling en bij frequentie-omschakeling. Zij kan 
daarom aan weinig gespecialiseerd personeel worden toevertrouwd, dat 
bovendien slechts gering in aantal behoeft te zijn, aangezien een achttal 
zenders gemakkelijk door één man is te bedienen. De meer ingewikkelde 
modulatie-apparatuur vereist weliswaar de zorg van speciaal opgeleide 
technici, maar daar alle installaties in één gebouw zijn ondergebracht, is een 
kleine bewakingsploeg voldoende, die tevens de leiding van het gehele 
zenderbedrijf op zich kan nemen.

De ontvangtoestellen
De eerste signalen van de Indische boogzender, welke men op 27 October 
1919 te Sambeek te horen kreeg, werden opgevangen met het ontvang
toestel, dat door Telefunken was geleverd onder het beding, dat ook de 
zendinstallatie voor de verbinding met Indië bij haar betrokken zou wor
den 2. Deze ontvanger, die om zijn merkwaardige vorm de bijnaam ‘bad
stoel’ kreeg en ook in omvang zulk een strandmeubel benaderde, bevatte 
niettemin slechts een deel van de installatie 3. Met name was daarin alleen 
een afstemeenheid ondergebracht, welke zijn selectiviteit ontleende aan
P) Voor technische bijzonderheden zie Ir. M. C. Ennen, De technische opzet van het zendstation 
Kootwijkradio in Electro-Techniek, 1952, blz. 479-482. Zie ook Ir. J. J. Vormer, Freqiientiestabiliteit 
van moderne radiotelegraajverbindingen in Het PTT-Bedrijf, 1952/1953, blz. 14-21.
(2) Vgl. hiervoor blz. 194.
(3) Deze eerste ontvanger bevindt zich in bedrijfsvaardige staat in de verzameling van het Neder
landse Postmuseum.
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C1) Voor meer bijzonderheden zie Ir. E. F. W. Völter, Het radio-telegrafische-ontvangstation Ie 
Sambeek (N.B.) in Radio-Nieuws, 1920, blz. 131-133.
(2) Voor technische bijzonderheden zie Dr. Ir. N. Koomans, De ontvangmiddelen te Sambeek. Be
schrijving met toelichting van de inrichting voor de radio-telegrafische ontvangst van Nederlandscb Oost-Indii 
en Amerika in Radio-Nicinvs, 1923, blz. 337-344 en 376-383.
(3) Zie A.S., De toonversterker van Dr. Koomans in Ti/dschr. PT, 1921/22, blz. 82-84; J. Corvcr, 
De toonversterker van Dr. Koomans in Radio-Nieinvs, 1920, blz. 231—239.
(4) Van beide toesteltypen is een bedrijfsvaardig exemplaar aanwezig in de collectie van het 
Nederlandse Postmuseum.
(6) Een bedrijfsvaardig exemplaar bevindt zich in de verzameling van het Nederlandse Post
museum.

twee variabel met elkaar gekoppelde ketens en een regelbare terugkoppeling. 
De aperiodische hoogfrequentieversterker met detector, het zwevings- 
toestel en de laagfrequentieversterker waren in afzonderlijke kastjes ge
monteerd, welke zowel onderling als met de ‘badstoel’ door draden waren 
verbonden x.
Veel nut heeft men van deze kostbare installaties niet gehad, want reeds 
spoedig na de eerste proefnemingen bleek de afstemscherpte ontoereikend 
te zijn om de boogsignalen ongestoord te ontvangen. Koomans wierp zich 
toen op de constructie van een ontvanger met dubbele zweving, welke 
reeds in 1922 — dus nog vóór de opening van de verbinding met Indië- 
met goed gevolg in dienst werd gesteld. Door toepassing van het in 1916 
door E. H. Armstrong gevonden stelsel, de zgn. superheterodyne, gelukte 
het hem zowel een grotere versterking als een betere selectiviteit te ver
krijgen zonder daardoor de bediening van het toestel ingewikkelder te 
maken 2. Bovendien bracht hij een verbetering naar eigen vinding aan door 
toevoeging van een toonversterker, welke, achter de laagfrequentieverster
ker geschakeld, een uitgesproken toonvoorkeur bezat 3. Hierdoor was het 
mogelijk om storende signalen, die de selectiviteit van de middenfrequentie- 
versterker mochten weerstaan, in het hoorbare gebied opnieuw te ver
zwakken. Met de verkregen kennis en ervaring als basis werd spoedig daarna 
in het Radiolaboratorium een definitief ontvangertype ontwikkeld, werkend 
met een enkele zweving. Dit in 1925 te Meyendel in gebruik genomen type 
heeft tot 1949 toe uitnemende diensten bewezen.
In 1928 was men gereed gekomen met de ontwikkeling van een verbeterde 
ontvanger met dubbele zweving, welke in dat jaar bij de ingebruikneming 
van het nieuwe station Nora in dienst werd gesteld. Van dit ontvangertype 
wordt thans nog een aantal gebruikt voor het langegolfverkeer met niet 
aangrenzende landen 4. Opmerkenswaard is, dat de ontwikkeling van de 
langegolftcchniek in Nederland op dit punt is blijven steken. De behoefte 
aan verdere vervolmaking viel weg door de grote vlucht, welke het korte- 
golfverkeer sindsdien heeft genomen.
Voor de ontvangst van korte golven kwam in 1925 te Meyendel het eerste 
toestel in gebruik 5. Het was eveneens door het Radiolaboratorium ont-
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van het Nederlandse Post-

wikkeld, waarbij men een bouwmethode had toegepast, welke kenmerkend 
is voor de stand van de techniek in die dagen: een houten kastje met aan de 
buitenzijde de radiobuizen en de verwisselbare spoelen; al het overige was 
veilig in de kast gemonteerd. Een detector met terugkoppeling en twee 
trappen laagfrequentieversterking voorzagen in de toenmalige behoefte aan 
selectiviteit en geluidssterkte. Bij de opening van het station Nora werd een 
nieuw type kortegolfontvanger, eveneens in eigen werkplaats vervaardigd, 
in gebruik genomen1. De verbetering bestond hierin, dat de houten kast 
van de detector was vervangen door een koperen omhulsel, waarin ook de 
buizen en spoelen waren opgesloten. Deze afscherming voorkwam het zo 
hinderlijke handeffect2, waarmee het oudste toestel behept was.
Ter bestrijding van de sterktevariaties, welke zich bij fading in de ontvangst 
voordeden, had men nog geen middelen weten te vinden, totdat het in 
1928 gelukte in dit opzicht resultaat te bereiken door het geluid van twee 
ontvangers te combineren, die elk op een aparte antenne waren aangesloten. 
Bij deze ruimtelijk gescheiden ontvangst - space diversity - trok men profijt 
van het verschijnsel, dat op twee op enige afstand van elkaar verwijderde 
punten in het algemeen niet gelijktijdig fading optreedt.
Inmiddels had omstreeks 1927 de schermroosterbuis haar intrede gedaan en 
toepassing gevonden bij de ontvangst van lange golven. Met deze buis 
konden de door de antenne opgevangen trillingen aanzienlijk worden ver
sterkt, voordat zij werden gedetecteerd. De verkregen versterking liet toen 
tevens toe het aantal afstemketens te vergroten. Het eindresultaat was, 
dat de ontvangst in belangrijke mate won aan sterkte en selectiviteit. 
Korte golven lieten zich aanvankelijk niet zo gemakkelijk op deze wijze be
handelen. Daarvoor moesten eerst nog tal van problemen worden op
gelost. In 1930 was het Radiolaboratorium echter zover met zijn onderzoek 
en proefnemingen gevorderd, dat het eerste kortegolftoestel met hoog- 
frequentieversterking in dienst kon worden gesteld.
Terzelfder tijd had men zich bezig gehouden met experimenten om het 
superheterodyneprincipe, door Koomans reeds in 1922 met succes voor 
langegolfontvangst toegepast, ook bij de kortegolfontvangst in practijk 
te brengen. Eveneens in 1930 slaagde men daarin, als gevolg waarvan de 
gevoeligheid en selectiviteit van de kortegolftoestellen verder konden 
worden verbeterd. De overmaat aan versterking, welke men nu verkreeg, 
kon tevens worden benut om een automatische sterkteregeling in te 
schakelen, waarbij de versterkingsgraad van het toestel werd geregeld door 
de amplitude van het ontvangen signaal. Zo kon men zich op minder 
gecompliceerde wijze te weer stellen tegen fading.

f1) Een bedrijfsvaardig exemplaar bevindt zich in de verzameling 
museum.
(2) Beïnvloeding van de afstemming bij het aanvatten en loslaten van
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C1) Vgl. hiervoor blz. 214.
(2) Voor technische bijzonderheden zie N. Koomans, Single-side-band telephony applied to the radio 
link bet ween the Netherlands and the Netherlands East Indies in Proceedings of the Institute of Radio 
Engineers, 1938, blz. 182-206; tevens C. T. F. van der Wyck, Moderne een%jjbandapparatnnr der 
Nederlandsche P.T.T. in Tijdschrift van het Nederlandse/} Radiogenoot schap, 1947, blz. 127-149.
(3) Voor technische bijzonderheden zie C. T. F. van der Wyck, Een moderne Telegrafieontvanger in 
Tijdschrift van het Nederlandse/} Padiogenootschap, 1949, blz. 27-39.
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Een ingrijpende verandering onderging de samenstelling van de ontvangers 
bij de invoering van het éénzijbandsysteem h Aangezien de draagfrequentie 
was onderdrukt, terwijl deze toch onontbeerlijk was voor de detectie van de 
opgevangen zij band, moest de ontvanger voorzien in een vervangings- 
trilling, waarvan de frequentie nauwkeurig met die van de ontbrekende 
draagtrilling moest overeenkomen. Zelfs de geringste afwijking kon 
funeste gevolgen hebben, omdat zij een algehele verschuiving van de ge
reproduceerde klanken zou meebrengen, hetgeen ernstige vervorming en 
zelfs onverstaanbaarheid zou veroorzaken. Een kristalbestuurde locale 
oscillator van grote frequentievastheid zou hier uitkomst hebben geboden, 
ware het niet, dat men rekening diende te houden met frequentievariaties, 
welke in de zender konden optreden. Men moest dus wel de richting uit 
van een niet bestuurde oscillator, welke aan twee schijnbaar tegenstrijdige 
voorwaarden had te voldoen. Enerzijds was een grote frequentiestabiliteit 
vereist, terwijl anderzijds een bepaalde variatiemogelijkheid aanwezig 
moest zijn om de zender bij eventuele frequentie-afdwalingen te kunnen 
volgen. Dit probleem is op voortreffelijke wijze opgelost door met de 
zij band een spoor van de onderdrukte draagtrilling mee uit te zenden. 
Hierdoor verkreeg men bij de ontvangst voldoende houvast om de locaal 
opgewekte vervangingstrilling automatisch bij te regelen. Men is er ten 
slotte in geslaagd daarvoor een inrichting te vervaardigen, welke zó ge
voelig is, dat zij reeds op frequentieverschillen van enkele hertz reageert. 
Bedenkt men, dat de automatische frequentiebijregeling in staat is zich met 
zulk een angstvallige nauwkeurigheid in te stellen op zenderfrequenties 
tot 22 millioen hertz toe, dan zal het duidelijk zijn, dat dit resultaat een 
grote triomf van de techniek betekende. De eerste aldus geconstrueerde 
éénzijbandontvanger werd in 1933 bij Nora in dienst gesteld 2.
Na de bevrijding is het Radiolaboratorium er in geslaagd de automatische 
frequentiebijregeling ook op de ontvangst van telegrafiesignalen toe te 
passen. Hier kwam men weer voor nieuwe problemen te staan, welke voor 
een deel veroorzaakt werden door de rustpauzen tussen de signalen, terwijl 
bovendien het systeem bruikbaar moest zijn voor het bij de telegrafie 
algemeen toegepaste frequency shift-ste\se\., dat een geheel ander karakter 
draagt dan de amplitudemodulatie van een telefonie-uitzending. In 1949 
was de eerste telegrafie-ontvanger met automatische frequentiebijregeling 
gereed 3.
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Inmiddels was het space diversity-steïstX, waarmee men in 1928 de eerste 
proeven had genomen, tot ontwikkeling gekomen. De oude methode van 
vermenging der signalen van twee ontvangers met het doel een minder aan 
fading onderhevig eindresultaat te verkrijgen, had men als minder doel
matig terzijde gesteld. In plaats daarvan kwam een combinatiesysteem, dat 
geheel automatisch uit de twee signalen het beste koos. Aldus verbeterd 
werd het stelsel in de dertiger jaren meer en meer gebruikt en thans is het 
bij Nera op alle telegraafverbindingen in toepassing. Deze ontwikkeling 
heeft geleid tot de constructie van een zgn. dubbelontvanger, waarin de 
twee afzonderlijke ontvangtoestellen - nu voorzien van automatische fre- 
quentiebijregeling - en de combinatie-inrichting tot één geheel zijn ver
enigd. De eerste installatie van dit type kwam in 1951 gereed; naarmate de 
fabricage vordert wordt de verouderde apparatuur vervangen.
Het doorgeven van de signalen naar het verkeerscentrum te Amsterdam 
geschiedde aanvankelijk door aansluiting van de lijn op het ontvang
toestel. Deze methode had het nadeel, dat de variaties in toonhoogte, 
waaraan de signalen door frequentieveranderingen van de zender en de 
ontvanger onderhevig waren, het werk van de telegrafisten bemoeilijkten. 
Bovendien bereikten de door fading optredende sterktevariaties dikwijls 
zulk een omvang, dat inductie op andere overdraaglijnen niet kon uit
blijven. Om deze bezwaren te ondervangen construeerde men in 1936 een 
zgn. sleutelinrichting, welke, achter het ontvangtoestel geschakeld, op 
commando en in het rythme van de ontvangen signalen een locaal opgewekte 
trilling van constante toonhoogte en sterkte doorliet. Sinds 1939 is de 
toepassing van de sleutelinrichting op alle ontvangtoestellen volledig 
doorgevoerd.

De antennes
Zowel voor de uitstraling van opgewekte hoogfrequente trillingen als 
voor het opvangen van die trillingen vormt de antenne een onmisbaar 
hulpmiddel bij het draadloos overbrengen van signalen. Van de aanvang 
af is men er op uit geweest om door bundeling van de uitgezonden tril
lingen in de richting van het tegenstation de beschikbare energie zo nuttig 
mogelijk aan te wenden. Aan de andere kant heeft men aan de ontvangstzijde 
voortdurend gestreefd naar de verwezenlijking van een antennesysteem, 
dat in de richting van de te beluisteren zender een zo groot mogelijke 
opvangcapaciteit ontwikkelde en tegelijkertijd zo min mogelijk reageerde 
op signalen, welke uit andere richtingen kwamen. Zulk een richtwerking 
biedt immers de gezamenlijke voordelen van krachtige ontvangst van de 
gewenste signalen en verkleining van storingsmogelijkheden.
Op het gebied van de lange golven viel bij het uitzenden in een bepaalde 
richting weinig succes te behalen. Daarvoor zou, in verband met de enorme
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(*) Voor technische bijzonderheden zie E. F. W. Völter, Het radio-telegrafische-ontvangstation te 
Sambeek (N.B.) in Radio-Nienws, 1920, blz. 128-131.
(2) Zie J. Thissen, Van het ontvangstation te Sambeek. Proeven met aarddraden en raam antenne in 
Radio-Nieuws, 1921, blz. 228-229. A. E. J. Vlug was destijds commies titulair der P en T en 
verbonden aan het kuststation Scheveningen-Haven. Zie ook J. Corver, Ontvangsysteem-A. E. J. 
Vlug. - Indië opneembaar ponder antenne in Radio-Nieuws, 1920, blz. 6-7.

afmetingen van de antenne, de aanleg veel te kostbaar worden. Enig 
resultaat kon men echter te Kootwijk wel bereiken door de symmetrie te 
verstoren in de grote paraplui-antenne, welke in de stralingsrichting een 
gaping vertoonde.
De ontvangst daarentegen bood met weinig kostbare middelen wel de 
mogelijkheid van richtingvoorkeur. Met name leverde bijv, een raam- 
antenne maximum ontvangst op in de richting van het raamvlak, terwijl 
loodrecht daarop een scherp minimum kon worden verkregen. Dit is dan 
ook de reden geweest, dat voor het ontvangstation een zodanige plaats 
moest worden gekozen, dat het zendstation haaks kwam te liggen op de 
richting van de Indische signalen. Sambeek en Kootwijk voldeden aan 
deze voorwaarde. Bij de bouw van het ontvangstation werd door Tele- 
funken geen raam- maar een soort V-antenne aangebracht, welke aan zeven 
houten masten van ruim 60 m hoogte hing en met haar volle lengte van 
1600 m naar Bandoeng gericht was. Het ontvanggebouw stond bij de 
middelste mast, aan weerskanten van welke de benen van de V naar be
neden liepen, waar zij op het ontvangtoestel waren aangesloten k Deze 
antenne zou een richtwerking hebben met een maximum in de lengte
richting en een minimum haaks daarop. De resultaten van de ontvangst 
moeten echter zijn tegengevallen, want ongeveer anderhalf jaar later, in 
Juli 1921, ging men over tot proefnemingen met een draaibaar opgestelde 
raamantenne van 31 m in het vierkant. Deze grote spoel bevatte 40 win
dingen. Daarnaast beproefde men de ontvangst op aarddraden naar het 
systeem-Vlug 2. Ten einde het richteffect van het raam tot zijn recht te 
laten komen werd de V-antenne gestreken. Bij deze experimenten bleek, 
dat zowel de raamantenne als de aarddraden niet onderdeden voor de oude 
V-antenne.
Men was van een draaibaar raam uitgegaan met de bedoeling om 
het nulpunt van ontvangst te kunnen richten op een station, dat de In
dische signalen stoorde. In de practijk bleek dit middel echter veelal erger 
dan de kwaal, omdat dan tevens voor de ontvangst van Bandoeng een 
minder gunstige situatie ontstond. In verband hiermee werd in 1923 een 
vast raam in de richting Sambeek-Bandoeng opgesteld en aangezien de 
constructie daarvan veel eenvoudiger was, ging men er meteen toe over de 
afmetingen te vergroten, ten einde een krachtigere ontvangst te verkrijgen. 
Men maakte de zijden tienmaal zo lang als die van het oude draaibare raam,
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(1) Zie ook Dr. Ir. N. Koomans, De ontvangmiddelen te Sambeek. Beschrijving met toelichting van de 
inrichting voor de radio-telegrafische ontvangst van Nederlandscb Oost-Indië en Amerika in Radio-Nieiavs, 
1923, blz. 337-338.
(2) Voor technische bijzonderheden zie Dr. Ir. N. Koomans, Het draadloos ontvangstation te Mejen- 
delin Radio-Nietnvs, 1924, blz. 211-216.

waardoor het oppervlak honderdvoudig werd vergroot x. Deze maatregel 
betekende een belangrijke verbetering.
Bij de inrichting van het nieuwe ontvangstation te Meyendel in 1924 ging 
men weer een stap verder. Men stelde vaste ramen met een enkele winding 
op. Hun grote lengte - ruim 300 m - liet de geringe hoogte van 14 m toe, 
terwijl men hiermee niettemin een oppervlak verkreeg, dat viermaal zo 
groot was als dat van het Sambeekse raam. Daarbij kwam nog het grote 
voordeel, dat gewone houten telegraafpalen als steunpunten konden dienen. 
Eén van de ramen plaatste men in de richting Bandoeng en een tweede 
loodrecht op deze richting. Een verticale antenne en een zgn. radiogonio- 
meter completeerden de installatie, waarmee nu een hartvormig richtings- 
diagram met een enkel nulpunt kon worden verkregen. Hoewel de ramen 
een vaste stand hadden, kon men door afregeling van de goniometer het 
diagram draaien en het nulpunt daarvan richten op een storend station. 
Tenzij zulk een station nagenoeg in de richting Bandoeng lag, leverde deze 
maatregel geen nadeel op voor de ontvangst van de Indische signalen 2.
In 1928 werd op het station Nora een aardkruisantenne in gebruik ge
nomen, een systeem, door Vlug ontwikkeld en verbeterd. Hierbij zijn de 
loodrecht op elkaar staande ramen vervangen door vier geïsoleerde draden 
van ongeveer 100 m lengte, welke in kruisvorm in de grond zijn gelegd. 
In het midden van dit kruis bevindt zich de radiogoniometer, waarop de 
draden zijn aangesloten. Het andere einde van de draden is geaard. De ge
ïsoleerde ondergrondse geleidingen hebben slechts ten doel de potentialen 
van de vier aardingspunten naar de goniometer te voeren. De hiermee 
verkregen gunstige resultaten en de eenvoudige en weinig kostbare aanleg 
hadden tot gevolg, dat de aardkruisantenne sindsdien algemeen werd toe
gepast. Het stelsel is thans nog op het station Nera in gebruik.
Op het gebied van de korte golven lag de oplossing van het bundelings- 
probleem gunstiger in verband met de daarbij binnen het practische bereik 
vallende dimensionering van het antennesysteem. Aanvankelijk ging men 
daarbij uit van een verticale, aan de onderzijde geaarde draad tot een lengte 
van | golf. Een dergelijke antenne straalt in het horizontale vlak naar alle 
richtingen even sterk uit. In het verticale vlak neemt de straling geleidelijk 
af, totdat zij recht omhoog een nulpunt bereikt. De invloed van de als 
spiegel werkende geleidende aardbodem speelt hierbij een belangrijke rol. 
Maakt men de antenne los van de aarde, dan verkrijgt men vrijwel dezelfde 
werking door de draad tweemaal zo lang te maken. Zulk een vrij hangende
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draad tot een lengte van een halve golf duidt men aan met de naam dipool. 
Een horizontaal opgehangen dipool volgt dezelfde voorkeursregel met 
dien verstande, dat de stralingsfiguur eveneens 90 graden is gedraaid. Er is 
dus een maximum van straling loodrecht op de draad, terwijl in de lengte
richting een minimum heerst. De horizontale dipool biedt zo de mogelijk
heid tot richtingvoorkeur in het horizontale vlak en dit geldt zowel bij het 
zenden als bij het ontvangen. De bundeling kan aanzienlijk worden verbeterd 
door een groot aantal dipolen naast en ook boven elkaar aan te brengen. 
Een dergelijke lens voor radiogolven noemt men naar het Engels beam-antenne. 
De scherpe bundeling heeft plaats loodrecht op het antennevlak, zowel voor- 
als achterwaarts. Eenzijdigheid verkrijgt men door het aanbrengen van een 
reflector achter het dipolencomplex. In verband met de afmetingen is het 
practisch slechts mogelijk voor korte golven beams te construeren. Een golf
lengte van 40 m is wel het bereikbare maximum \
In 1929 bouwde men te Kootwijk voor de verbinding met Indië de eerste 
beam-antennes onder directe leiding van Koomans, die als een der uitvinders 
van dit antennetype is te beschouwen en te dien aanzien belangrijke patenten 
heeft verworven. In verband met de behaalde energiewinst in de stralings- 
richting, welke ongeveer 200 maal zo groot is als bij een enkele dipool, 
werden daarna ook voor alle andere buiten-Europese bestemmingen beams 
opgezet. In 1931 was men met dit werk gereed.
Als ontvangantenne vertoont de beam overeenkomstige eigenschappen, om 
welke reden men ook het ontvangstation voor de belangrijkste buiten- 
Europese verbindingen met beam-antennes uitrustte. Dit vond plaats in 
het tijdvak 1929-1933. Voor de ontvangst van golven, langer dan 40 m, 
behielp men zich om practische en economische redenen met een enkele 
dipool. In enige gevallen bouwde men daarvoor Reverage-antennes, bestaande 
uit een horizontale draad van enkele honderden meters lang, gespannen 
in de richting van het gewenste zendstation.
In 1931 vonden Bruce en zijn medewerkers in de Verenigde Staten van 
Amerika een richtantenne van geheel andere samenstelling uit. Zij bestond 
uit horizontale draden, in ruitvorm aan vier masten bevestigd. Bij de stompe 
hoeken waren de draden doorverbonden, terwijl zij bij een der scherpe 
hoeken overgingen in een voedingslijn naar de zender. Bij de andere 
scherpe hoek was tussen de einden der draden een afsluitweerstand ge
schakeld. Een zodanige ruitantenne straalt in hoofdzaak langs de diagonaal 
in de richting voedingspunt - afsluitweerstand 2. Vergeleken met de beam-
0) Voor technische bijzonderheden zie Dr. Ir. N. Koomans, Het zendstation Kootwijk-'R.adio in 
De Ingenieur, 1931, blz. E 133 - E 134; Ir. M. C. Ennen, De technische opzet van het zendstation 
Kootwijkradio in Hlectro-Techniek, 1952, blz. 482-483.
(2) Voor technische bijzonderheden zie B. van Dijl, Berekening van horizontale ruitantennes met 
gereduceerde hoogte en lengte in Tijdschrift van het Nederlandsch Badiogenootschap, 1948, blz. 23-31; 
Ir. M. C. Ennen, De technische opzet van het zendstation Kootwijkradio in Edectro-Techniek, 1952, blz. 483.
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antenne is de ruit zonder twijfel de mindere zowel ten aanzien van ver
kregen energiewinst als van handelingsvermogen. Daarentegen heeft zij de 
grote voordelen van geringere bouwkosten en groter frequentiebereik. 
De laatste eigenschap maakt het zelfs mogelijk om voor het gehele golf- 
lengtegebied van 16 tot 50 m met een enkele antenne te volstaan, dit in 
tegenstelling met de beam, welke in verband met de afmeting van de samen
stellende dipolen slechts voor een bepaalde golflengte geschikt is. Het 
grote voordeel van frequentiebreedte springt te meer in het oog, wanneer 
men bedenkt, dat voor het onderhouden van een kortegolfverbinding 
naar gelang van het uur en het jaargetijde en zelfs afhankelijk van een 
elfjarige cyclus verschillende golflengten moeten worden gebruikt, zulks in 
verband met de invloed van de zon op de voortplanting van de radio
golven in de aether. De practijk heeft uitgewezen, dat voor een bepaalde 
verbinding in het algemeen drie verschillende golven voldoende zijn, van 
welke de langste ongeveer driemaal zo groot moet zijn als de kortste. Voor 
deze drie golven nu kan met een enkele ruitantenne worden volstaan, 

men bij het gebruik van beams daarvoor drie kostbare antenne- 
installaties zou nodig hebben.
Nadat tevoren met het nieuwe systeem uitgebreide proeven waren ge
nomen, werd de eerste ruit in 1938 voor ontvangdoeleinden op het station 
Nora in dienst gesteld. Bij de proefnemingen was gebleken, dat op een 
vlakke bodem uitgesproken gunstigere resultaten konden worden bereikt 
dan op het golvende duinterrein. Dit was een der voornaamste redenen 
voor de vervanging in 1950 van het ontvangstation Nora door het in de 
Horstermeerpolder gelegen station Nederhorst den Berg (Nera) h Op dit 
station worden voor de ontvangst van korte golven uitsluitend ruiten 
gebruikt. Zij zijn voor afstanden tot 500 m met het station verbonden door 
ondergrondse coaxiale kabels; voor grotere afstanden wordt de kabel door 
tussenschakeling van een aanpassingstransformator verlengd met een twee- 
draads bovengrondse lijn, zulks ten einde de verliezen binnen redelijke 
grenzen te houden.
Te Kootwijk, waar tijdens de bezetting de vooroorlogse beam-antennes 
grotendeels waren vernield, viel bij de wederopbouw de keuze vanzelf
sprekend eveneens op de ruit. Op een enkele beam na, welke zonder al te 
hoge kosten kon worden gerepareerd, is voor elke radioverbinding thans 
een ruitantenne opgesteld, door een bovengrondse tweedraads voedings- 
lijn met de zender verbonden. Coaxiale kabels kunnen n.1. voor de forse 
zendstromen niet worden toegepast.
Tijdens de oorlog zijn, in verband met de noodzaak tot het onderhouden 
van talrijke militaire radioverbindingen, in verschillende landen en vooral
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De apparatuur op het ver keerscentrum 1
Voor de radiografische overbrenging van berichten was men in het begin 
en nog tal van jaren daarna aangewezen op het morse-alfabet. Dit bracht 
mee, dat de ontvangende telegrafist de door de koptelefoon weergegeven 
punt-streep signalen moest vertalen, terwijl hij letter voor letter het tele
gram uitschreef op een voor de geadresseerde bestemd formulier. Een 
gemakkelijke taak was dit zeker niet, omdat hij daarbij tevens onderscheid 
moest maken tussen signaal en luchtstoring. Evenmin was daarbij een hoog 
tempo te bereiken. Bij goede gemeenschap was 20 tot 25 woorden per 
minuut wel het maximum, dat een geroutineerd telegrafist kon halen.
Toepassing van snellere telegrafeersystemen, welke bovendien bij de

0) Gedeeltelijk overgenomen uit C. W. L. Schell, De invloed van het morse-stelsel op de ontwikkeling 
van de radio-telegrafie in Jaarverslag 19ji van de stichting Het Nederlandse Posimuseum, (z.pl., z.j. = 
’s-Hage, 1953), blz. 22-24.

in de Verenigde Staten diepgaande onderzoekingen verricht om vast te 
stellen, welke frequenties op ieder moment de beste resultaten opleverden. 
Dit heeft geleid tot het uitgeven van maandelijkse frequentievoorspellingen. 
Het ionosfeerbureau van Nera stelt daaruit voor alle Nederlandse radio
verbindingen overzichten samen, aangevende de in de komende maand 
van uur tot uur bruikbare frequentiebanden. Bedoeld bureau toetst deze 
voorspellingen aan de practijk en verricht tevens proefnemingen op iono- 
sferisch gebied in samenwerking met het Radiolaboratorium te ’s-Graven- 
hage. De onderzoekingen omvatten tevens en in het bijzonder de abnor
male wijzigingen in de ionosfeer als gevolg van erupties op de zon. Het 
voorspellen van deze heftige storingen, die het radioverkeer tijdelijk kunnen 
lam leggen, is een zaak van het grootste belang. Deze onderzoekingen, 
welke ook te Kootwijk worden verricht, hebben geleid tot samenwerking 
met Nederlandse astronomen, die het bestaan van radiostraling uit de 
wereldruimte op zeer korte golven trachtten aan te tonen. Men is daarin in 
1951 te Kootwijk geslaagd.
De ervaring heeft geleerd, dat radioverbindingen, welke op grote geo
grafische breedte tot stand komen, de meeste hinder van aardmagnetische 
storingen ondervinden. Met name vertoont de verbinding Amsterdam- 
New York dit verschijnsel periodiek in ernstige mate. Meer zuidelijk 
lopende radiowegen hebben van dit euvel minder last, zoals de verbindingen 
Amsterdam-Paramaribo en Paramaribo-New York. Op grond hiervan 
besloot men voor het verkeer met New York een reserve weg gereed te 
maken over Paramaribo, waar tot dat doel in 1949 een relaisstation voor 
telegrafie werd opgericht. De resultaten waren zo goed en van de omweg 
werd zulk een druk gebruik gemaakt, dat men het station in 1951 belangrijk 
moest uitbreiden, waarbij het tevens voor radiotelefonie werd ingericht.
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ontvangst direct leesbaar schrift leverden, was niet mogelijk. De lucht
storingen vormden daarvoor een hinderpaal; zij verminkten de opgevangen 
signalen, als gevolg waarvan de typendruktoestellen foutieve tekens weer
gaven. Reeds aanstonds stond men dus voor het probleem om, met behoud 
van het morsesysteem, de capaciteit van de radioverbinding op te voeren 
boven het menselijke kunnen van de telegrafist. Wat het seinen betrof bood 
de reeds lang bestaande automatische seingever daartoe de gelegenheid; 
men behoefde slechts op een ponsmachine met schrijfmachineklavier een 
geperforeerde seinstrook gereed te maken en deze in de zender te leggen, 
welke volautomatisch op commando van de passerende gaatjes morse- 
signalen van een ideale vorm gaf. De snelheid kon men op eenvoudige 
wijze regelen door het toerental te wijzigen.
Voor het ontcijferen van de aldus uitgezonden signalen nam men aan
vankelijk zijn toevlucht tot de zgn. parlograaf, die het opgevangene vast
legde op een wasrol, welke vervolgens in langzamer tempo kon worden 
afgedraaid x. Daarnaast beproefde men met een snelmorseontvanger van 
Wheatstone de ontvangen signalen op een papierstrook te registreren. Deze 
methode bleek echter onbruikbaar, aangezien de morsetekens te veel door 
luchtstoringen werden verminkt 2. Men was in het begin dus wel op ge- 
hoorontvangst aangewezen, waarbij het voor een goede verstaanbaarheid 
dikwijls nodig bleek elk woord één- of zelfs tweemaal te herhalen. Om 
fouten zoveel mogelijk te voorkomen liet men de opgevangen signalen vaak 
door twee of drie telegrafisten beluisteren, waarna de resultaten met elkaar 
werden vergeleken.
In 1924 wendde men opnieuw pogingen aan om tot snelverkeer te komen. 
Ditmaal paste men, met wat meer succes, de recorder of hevelschrijver toe, 
welke in plaats van punten en strepen eigenaardige blokvormige tekens 
registreerde, die in dubieuze gevallen beter leesbaar waren. Gelijktijdig 
nam men ook proeven met de snaargalvanonieter van Einthoven - een 
Nederlandse vinding - welke, zonder detectie werkend, de opgevangen 
hoogfrequente trillingen dadelijk omzette in mechanische trillingen van 
een snaar, die fotografisch werden vastgelegd. Deze proefnemingen bleven 
weliswaar niet geheel zonder gevolg, maar de vertraging door het ont
wikkelen van de lichtgevoelige strook maakte invoering van 
niettemin ongewenst 3.
Het probleem: snelverkeer op de lange-afstand-verbinding leek na al 
deze teleurstellingen welhaast onoplosbaar, tot in 1925 de toepassing van
(1) Zie ook Ir. A. H. de Voogt, Het Rijks-radio-ontvangstation te Sambeek in De Ingenieur, 1920, 
blz. 168.
(2) APTT, nota van Koomans aan de hoofdingenieur-directeur dd. 10 Mei 1923.
(3) APTT, rapport van Koomans dd. 10 Dec. 1924 in een brief van de minister van Waterstaat 
aan zijn ambtgenoot van Koloniën dd. 24 Dcc. 1924, no. 10; tevens rapport van G. Emmerik, 
toen technisch ambtenaar, bij gearr. 16 Dec. 1926, no. 23810.
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korte golven nieuwe perspectieven opende. De veel krachtigere signalen en 
de aanzienlijk zwakkere luchtstoringen lieten niet na al spoedig een gunstige 
invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van het snelverkeer. Recorder- 
ontvangst werd meer en meer en in steeds hoger tempo toegepast. De 
geregistreerde tekens lieten zo weinig meer aan duidelijkheid te wensen 
over, dat de telegrafisten ze voortaan rechtstreeks op de schrijfmachine 
konden uitwerken. Niet alleen kregen de af te leveren telegrammen daar
door een netter aanzien, maar ook was men nu in staat vlugger te werken 
dan voorheen met handschrift.
Het hoge tempo, dat men reeds spoedig meester was, bevorderde boven
dien in hoge mate de geheimhouding, omdat ontvangst op koptelefoon 
door onbevoegden onmogelijk werd. Dit gold natuurlijk evenzeer voor de 
telegrafisten zelf en het wekte daarom op het eerste gezicht een vreemde 
indruk hen met de koptelefoon over de oren aan het werk te zien bij het 
ontcijferen van het snelle recorderblokschrift op de band. Deze over
bodigheid was echter slechts schijnbaar, aangezien de telegrafist onder het 
decoderen voortdurend de oren gespitst hield op navragen, regu’s en aan
wijzingen, welke door het tegenstation in langzaam tempo werden geseind 
met de bedoeling, dat daarop aanstonds zou worden gereageerd, on
afhankelijk van mogelijke achterstand in de behandeling van de in snel 
tempo geregistreerde telegrammen. Dat deze effectieve werkwijze grote 
oplettendheid en routine van het personeel vereiste, behoeft wel geen 
betoog.
De capaciteit van een radioverbinding zou nog aanzienlijk kunnen worden 
opgevoerd door het zgn. bandvertalen machinaal te doen plaats vinden. 
Inderdaad bestaan er toestellen, welke het morseschrift in drukletters om
zetten, doch zij zijn op de Nederlandse radioverbindingen nimmer toe
gepast, omdat men de kans, dat door atmosferische storingen foutieve 
tekens worden afgedrukt, te groot achtte. Bovendien leidde de ontwikkeling 
van de draadtelegrafie er toe de oplossing te zoeken in toepassing van de 
verreschrijver, welke om zijn eenvoudige en gemakkelijk aan te leren be
diening verreweg de voorkeur verdiende. Bij dit toestel wordt elk letter- 
of cijferteken overgebracht door vijf elkaar opvolgende impulsen, die 
stroomvoerend of stroomloos kunnen zijn h Wijziging van een geseinde 
combinatie door het uitvallen van een stroomvoerend element als gevolg 
van fading ofwel doordat een luchtstoring een stroomloos element stroom- 
voeiend maakt, veroorzaakt echter onherroepelijk de afdruk van een 
foutief teken. Hierbij geldt derhalve hetzelfde bezwaar, op grond waarvan 
men voor lange-afstand-verbindingen afzag van invoering van boven
bedoelde bandvertaalmachines. De verreschrijver kan slechts dan zonder
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beschermende maatregelen op een radiocircuit worden toegepast, wanneer 
dit van nature aan zeer hoge eisen voldoet, zoals het geval is met de ver
binding Amsterdam-Tanger \ waarop sinds 1950 met goed gevolg de 
verreschrijver is ingevoerd.
Het is evenwel in beginsel juister een systeem aan te wenden, dat herkenning 
van een radioverminking mogelijk maakt. Heeft men dit bereikt, dan is de 
volgende stap: het automatisch verbeteren van een fout. Voor het her
kennen van een verminking is het nodig de combinaties van de impulsen 
zodanig samen te stellen, dat voor elk willekeurig teken steeds dezelfde 
aantallen stroomvoerende en stroomloze elementen worden uitgezonden. 
Om aldus voor alle letters en cijfers over voldoende combinatiemogelijk
heden te beschikken, zijn per teken zeven elementen nodig: drie stroom
voerende of werkimpulsen en vier stroomloze of rusteenheden. Deze 
3 : 4 verhouding zal door een met een werkelement samenvallende fading 
in 2 : 5 worden gewijzigd, terwijl een luchtstoring er 4 : 3 van maakt. 
Met een daarop gerichte schakeling is men in staat de verstoorde ver
houding als zodanig te herkennen. Theoretisch doet zich dan nog de 
mogelijkheid voor, dat in eenzelfde reeks van zeven eenheden zowel een 
uitblijver als een extra optreedt, in welk geval de signaalverhouding on
gewijzigd blijft en bijgevolg de fout niet te herkennen valt. De ervaring 
heeft echter geleerd, dat deze kans uiterst gering is.
Het principe van signalering van verminkingen is bij de radiodienst van 
de ptt het eerst toegepast in 1937 bij proefnemingen met het multiplex- 
systeem van de Radio Corporation of America (rca). Twee jaar later werd 
dit stelsel definitief ingevoerd op de verbinding Amsterdam-New York rca. 
De ontvangende verreschrijver drukte daarbij in geval van verminkte over
komst geen foutief teken maar een sterretje af. Wat in plaats daarvan ge
lezen moest worden, bleek uit het antwoord op een terzake gedane navraag. 
Onnodig te zeggen, dat deze werkwijze de verdere behandeling van het be
richt vertraagde. Wat de naam van het systeem betreft, daarin komt het 
kenmerk van signalering van fouten in het geheel niet tot uiting. Multiplex 
duidt n.1. op de meervoudigheid van het stelsel, dat naar het beginsel van 
Baudot2 de gelijktijdige overbrenging van vier of acht berichten over 
een enkele verbinding mogelijk maakt. Met het stelsel kan bovendien in 
duplex worden gewerkt, zodat men van beide kanten uit tegelijkertijd kon 
seinen.
De ingenieur der Nederlandse ptt Dr. Ir. H. C. A. van Duuren nam reeds 
in 1933 proeven met hetzelfde oogmerk. Hij volstond evenwel niet met het 
signaleren van een fout, maar benutte de verminkte combinatie om auto
matisch door de eigen zender een bepaald signaal te doen geven, waarop
(1) Een onderdeel van de verbinding van Amsterdam met Mackay Radio in New York.
(2) Vgl. hiervoor blz. 51 vlg.
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(1) Het stelsel werkte n.1. met bladschrijvers.
(2) Zie Dr. Ir. H. C. A. van Duuren, Typendrnktelegrafie over radioverbindingen (TOR) in Het PTT- 
Bedrijf 1947/48, blz. 35-41 en in Tijdschrift van het Nederlands Radiogenootschap, 1951, blz. 53-67; 
H. da Silva, Teletype over Radio-verbindingen in Studieblad door en voor technisch personeel PTT, 1948, 
blz. 110-116; D. G. C. van Aken, Het TOR-systeem van Dr. Ir. H. C. -Z1. van Duuren in Electro- 
Techniek, 1952, blz. 484-489.
(3) W. Mctzelaar, Typendrnktelegrafie met automatische foutcorrectie 
dingen (TOM) in Het PTT-Bedrijf, 1948/49, blz. 93-100.
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ook weer automatisch aan de andere kant van de verbinding werd gerea
geerd met herhaling van de regel, waarin de fout voorkwam Hiermee 
werden in 1934 en 1935 op de verbinding Amsterdam-Batavia proeven 
genomen; de herhaling van een hele regel voor elk verminkt overgekomen 
teken nam echter te veel tijd in beslag. Tijdens de bezetting wist Van Duuren 
nochtans zijn systeem, zij het voorshands theoretisch, belangrijk te ver
beteren door bij het optreden van een verminking alleen het onjuist over
gekomen teken te doen herhalen. Na de bevrijding begon men onmiddellijk 
met de verwezenlijking. Het vervolmaakte stelsel, dat sindsdien onder de 
naam TOR (teletype over radio) is bekend geworden2, werd reeds in 1947 
met doorslaand succes toegepast op de verbinding Amsterdam-Bern. De 
tor was aanvankelijk als enkelvoudige duplex ingericht en verschafte 
dus één zend- en één ontvangkanaal gelijktijdig. In deze vorm nam men 
de tor in 1948 ook op de verbinding met Paramaribo in gebruik. Sindsdien 
is het systeem nog verder verbeterd. In 1950 kwam een op het tijdverdelings- 
principe van Baudot gebaseerd tweevoudig systeem gereed, dat twee zend
en twee ontvangkanalen opleverde. Nog in hetzelfde jaar nam men der
gelijke installaties in gebruik op de verbindingen met Bern, Paramaribo en 
Stockholm; in 1952 op de verbinding met Curacao. Ook de tegentoestellen 
hiervoor werden door de Radiodienst der ptt vervaardigd.
Middelerwijl was men er in geslaagd het systeem aan te passen aan het 
Amerikaanse multiplexstelsel. Hieruit ontstond de TOM (teletype over 
multiplex) 3, welke in 1947 in dienst werd gesteld op de rechtstreekse ver
binding met New York rca en in 1951 op de relaisverbinding met deze 
stad via Paramaribo. Ook hiervoor leverde het Staatsbedrijf tegentoestellen. 
De met het TOM-systeem verkregen resultaten hebben er toe geleid, dat 
op 1 Juni 1949 een kanaal Amsterdam-New York voor gemeenschappelijk 
gebruik aan de klm en de American Overseas Airways kon worden ver
huurd. Thans zijn reeds twee tom- en twee TOR-huurkanalen in bedrijf. In 
Mei 1951 had de opening plaats van de eerste transatlantische radiotelex- 
dienst, waarvan niet alleen door Nederlandse telex-abonné’s, maar ook door 
aangeslotenen in België, Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannië ge
bruik wordt gemaakt.
Na deze successen is het streven er op gericht om in de toekomst ook op de 
andere radioverbindingen, waarop thans nog met het stelsel van Morse
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(x) Vgl. hiervoor blz. 172-173.
(*) In een door de directeur-generaal geleide bespreking, waarvan het verslag bij gearr. 27 Dec. 
1926, no. 24424 (APTT).

Ontstaan
Reeds in 1921 werd bij de Technische Dienst der ptt 
aan een contrólestation ter bescherming van het radioverkeer tegen sto
ringen, veroorzaakt door particulier gebruik van radiozenders x. Van een 
georganiseerde controledienst was in het begin echter nog geen sprake. 
De noodzakelijkheid daarvan bleek eerst in 1926, toen het tot ontwikkeling 
komende kortegolfverkeer met Nederlands-Indië meer en meer hinder 
ondervond van amateurs, die de radio als een sport beschouwden en het 
tot voor kort nog braak liggende terrein der korte golven tot hun domein 
hadden gekozen. Later werd in deze chaos orde geschapen door aanwijzing 
van bepaalde frequentiebanden voor experimentele doeleinden, doch zover 
was men nog niet in de tijd, dat het zendamateurisme oogluikend werd 
toegestaan, daar men terugdeinsde voor de mogelijke consequenties van 
een vergunningsstelsel. Er moest dus op korte termijn een goed func- 
tionnerende controledienst komen ter bescherming van de voor het open
baar verkeer gebruikte frequenties. Op 15 October 1926 werd tot oprichting 
besloten 2 en op 1 Februari 1927 begon de chef van het nieuw ingestelde 
bureau, bijgestaan door een telegrafist, zijn werkzaamheden, waaraan in
middels de controle op storingen door buitenlandse stations en op een 
juiste afregeling van de eigen zenders was toegevoegd.
Behalve een ontvangtoestel behoorde tot de outillage een golfmeter volgens 
het destijds gebruikelijke absorptiesysteem, bestaande uit een zelfinductie- 
spoel en een in golflengten geijkte afstemcondensator. Een golfmeting 
verliep in die tijd als volgt. Eerst werd het ontvangtoestel op de te meten 
zender afgestemd en daarbij zwakjes aan het genereren gebracht, zodat het 
een trilling opwekte van dezelfde frequentie als het beluisterde signaal. 
Vervolgens bracht men de golfmeterspoel in de nabijheid van de ont- 
vangerspoel. Luisterend aan de koptelefoon draaide men dan aan de 
condensator van de golfmeter, totdat men een klikkend geluid waarnam, 
veroorzaakt door het buiten genereren raken van de ontvanger als gevolg

wordt gewerkt, de tor in te voeren. Vermeldenswaard is ten slotte, dat 
verschillende buitenlandse telegraafadministraties en ook particuliere tele- 
communicatie-ondernemingen tor- en tom-installaties voor andere ver
bindingen dan met Nederland hebben gekocht of besteld bij het Staatsbedrijf, 
terwijl de vervaardiging van de apparatuur in licentie ook door particuliere 
firma’s ter hand is genomen.
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de golfmeter in het resonantiepunt. De 
van de meting op de geijkte schaal

van de absorberende werking van 
condensatornaald wees dan de uitkomst
aan.
Met deze metingen kon een nauwkeurigheid van ongeveer 1% worden 
gehaald, hetgeen toereikend was, aangezien men voor het geringe aantal 
zenders ver uiteen liggende golflengten had gekozen om onderlinge storing 
te vermijden.

Ontwikkeling sinds 1929
In de hiervoor geschetste situatie kwam echter in luttele jaren tijds een 
grondige wijziging. Reeds in 1929 had het aantal zenders zich zo uitgebreid, 
dat internationaal overleg met betrekking tot verder in gebruik te nemen 
frequenties noodzakelijk werd. Dit gold vooral voor de korte golven, 
welke voor het lange-afstand-verkeer van zo grote betekenis waren ge
worden. Uit die tijd stamt de bemoeienis van de Union radiotélégraphique 
internationale met het registreren van alle in gebruik genomen frequen
ties
Sindsdien wordt jaarlijks een internationale frequentielijst uitgegeven. Aan 
vankelijk besloeg deze slechts enkele bladzijden, waarop enige honderden 
geregistreerde frequenties voorkwamen. De vlucht, welke het radioverkeer 
sindsdien heeft genomen, manifesteert zich op overtuigende wijze in de 
omvang van de laatst verschenen frequentielijst, die uit twee lijvige delen 
bestaat met in totaal meer dan honderdduizend inschrijvingen, waarbij nog 
valt op te merken, dat de gegevens als gevolg van de oorlog verre van 
volledig worden geacht.
Het gevolg van deze stormachtige ontwikkeling was, dat de frequentie
verschillen tussen de in het aetherspectrum elkaar opvolgende zenders 
steeds kleiner werden. Aangezien de kans op onderlinge storing daardoor 
voortdurend toenam, diende men ingrijpende maatregelen te treffen: de 
frequentievastheid van de uitgezonden trillingen moest worden verbeterd, 
terwijl het bovendien noodzakelijk was de uitgezonden frequentieband te 
vernauwen. Dit bracht een radicale constructiewijziging van de radio
zenders mee.
Het behoeft wel geen betoog, dat ook de meetapparatuur van de Radio- 
contróledienst aan de zich snel wijzigende situatie moest worden aangepast. 
Reeds na korte tijd werd de absorptiegolfmeter als niet voldoende nauw
keurig terzijde gesteld. In plaats daarvan nam men omstreeks 1928 de 
interferentiegolfmeter in gebruik, die bestond uit een geijkte electronen- 
buisgenerator, welke over een wijd golfgebied een meettrilling kon op
wekken. Deze trilling werd naar het ontvangtoestel gevoerd, waarop men



(*) Het verband tussen golflengte en frequentie wordt bepaald door de formule: golflengte = 
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per seconde bedraagt.

in de koptelefoon een zwevingstoon kon waarnemen, welke veroorzaakt 
werd door interferentie tussen de meettrilling en het opgevangen signaal. 
Door de generator bij te regelen maakte men de zwevingstoon vervolgens 
zo laag, dat zij niet meer hoorbaar was, in welk geval de frequentie van de 
meettrilling nauwkeurig overeenkwam met die van het beluisterde station. 
Men had nu nog slechts de stand van de meetcondensator op te nemen om 
de uitkomst van de meting te kunnen aflezen van een ijkgrafiek.
Van de vroeger gevolgde methode, waarbij het meetresultaat in meters 
golflengte werd uitgedrukt, was men afgestapt in verband met het toe
nemende gebruik van korte golven en de grotere nauwkeurigheid, waarmee 
met de interferentiegolfmeter kon worden gemeten. Het was bovendien 
onlogisch aan een golflengtemaat vast te houden, waarbij zelfs de milimeter 
een te grove eenheid dreigde te worden, terwijl het trillingsgetal per 
seconde een veel exacter begrip was, waarvoor de absolute eenheid: periode 
per seconde of hertz bestond. Het werd daarom meer en meer gebruikelijk 
met frequenties in plaats van met golflengten te rekenen L
Lang heeft ook de interferentiegolfmeter zich niet weten te handhaven, 
want toen als gevolg van het toenemende gedrang in de aether aan de 
nauwkeurigheid van de frequentiemetingen steeds hogere eisen werden 
gesteld, kwamen al spoedig de zwakke punten van het systeem aan het 
licht: enerzijds liet de frequentievastheid van de electronenbuisgenerator 
te wensen over, als gevolg waarvan de betrouwbaarheid van de ijkgrafiek 
twijfelachtig werd, anderzijds was de condensatorstand niet met voldoende 
nauwkeurigheid waar te nemen, terwijl ook de uitkomst van de meting 
niet met grote exactheid van de ijkgrafiek kon worden afgelezen.
Omstreeks 1932 voerde men een nieuwe meetmethode in, waardoor de 
ondervonden bezwaren op afdoende wijze werden ondervangen. De minder 
betrouwbaar gebleken electronenbuisgenerator verving men door een 
kwartsgenerator, welke met een veel grotere frequentieconstantheid een 
onveranderlijke trilling van 10 000 hertz opwekte. Om nu toch een groot 
meetgebied te kunnen bestrijken trok men profijt van de mede opgewekte 
harmonische trillingen, die in het frequentiespectrum 10 000 hertz uit 
elkaar lagen. Een van deze harmonischen deed door interferentie met het 
opgevangen en te meten signaal een hoorbare zwevingstoon ontstaan, van 
welke de frequentie door middel van geijkte toestellen met grote nauw
keurigheid was te bepalen. Men had nu nog slechts het ranggetal van de 
betrokken harmonische vast te stellen om de berekening van de meet- 
uitkomst te kunnen voltooien.
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III. GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN

I. WERKPLAATS

Reeds op 21 Augustus 1852 vestigde de Commissie voor de Zaken van den 
Rijkstelegraaf de aandacht van de minister van Binnenlandse Zaken op de 
noodzakelijkheid om een algemene werkplaats in te richten ‘voor de her- 
stellings- en onderhoudswerken van alles wat het werktuiglijke van den

Betere kennis van de eigenschappen van het piëzo-electrische kristal 
maakte het korte tijd later mogelijk om het kwartsplaatje, dat aanvankelijk 
in zijn nauwkeurige werking nadelige invloed ondervond van temperatuurs
veranderingen, zo te vervaardigen, dat dit verschijnsel vrijwel geheel werd 
onderdrukt. Door het verbeterde kwartsplaatje bovendien op te stellen in 
een goed geïsoleerde ruimte, welke men kunstmatig op dezelfde temperatuur 
hield, gelukte het een trilling op te wekken met een constantheid van 
1 op 50 000 000.
Toen het Radiolaboratorium er in geslaagd was een frequentiestandaard 
van zo grote nauwkeurigheid samen te stellen, was het met de kwarts- 
generator van de Radiocontróledienst spoedig gedaan. De benodigde 
meetfrequenties betrekt men sindsdien over speciale transmissielijnen van 
het Radiolaboratorium, waar zij van de frequentiestandaard worden af
geleid.
De laatste vinding op het gebied van frequentiemetingen is de toepassing 
van de electronische decimaal-telinstallatie, welke, in een daaraan door het 
Radiolaboratorium gegeven ontwikkelingsvorm, in staat is om in één 
seconde millioen trillingen te tellen. Hierdoor is het mogelijk geworden 
frequentiemetingen tot op één hertz nauwkeurig te verrichten. Het spreekt 
vanzelf, dat het daarbij geboden is de duur van de tijdseenheid af te bakenen 
met een minstens even grote nauwkeurigheid. De frequentiestandaard 
stelt ook daartoe de mogelijkheid open. Voor het meten van frequenties 
h oger dan 1 000 000 hertz behoeft men slechts op de voorgeschakelde 
ontvanger de veelvouden van een millioen af te lezen om de berekening van 
de meetuitkomst te voltooien.
De snelheid, waarmee deze precisiemetingen kunnen worden verricht 
(een seconde voor het tellen en de daarop volgende seconde voor het af
lezen van de uitkomst), heeft de mogelijkheid geopend om door een serie 
elkaar opvolgende metingen het frequentieverloop van zenders vast te 
leggen. Men stuitte daarbij echter op de moeilijkheid, dat de meetuit- 
komsten niet snel genoeg afgelezen en genoteerd konden worden. Dit 
probleem heeft men radicaal opgelost door gebruik te maken van een verre- 
schrijver, welke juist snel genoeg werkt om de resultaten op schrift te 
stellen.



(x) ARTM, gearr. 21 Aug. 1852, no. 541.

Rijkstelegraaf aangaat’. De gereedschappen en werktuigen, welke van 
Wenckebach zouden worden overgenomen, moesten met het verder be
nodigde in een geschikte ruimte worden geplaatst. De commissieleden 
oordeelden ’s-Gravenhage als centraal punt en tevens als zetel van de 
regering de meest geschikte plaats om een dergelijke inrichting te vestigen. 
Zij achtten het zelfs wenselijk, dat de nodige ruimte daartoe in of bij het 
departement van Binnenlandse Zaken werd aangewezen. De werkplaats 
voor de dienst van de Rijkstelegraaf zou een oppervlakte van minstens 
40 m2 moeten hebben en vier vensters, terwijl de werktuigen niet zo zwaar 
waren, dat het atelier bepaaldelijk gelijkvloers gelegen zou moeten zijn. 
Wel gelijkvloers zou een andere ruimte dienen te worden ingericht voor 
de smederij, een kleine gietoven voor het smelten van hoogstens 25 pond 
zink en de berging van zuur, bestemd voor de seinbatterijen, welke ruimte 
eveneens een oppervlakte van 40 m2 zou moeten beslaan. De commissie 
achtte het wenselijk, dat men het magazijn voor de dagelijkse batterij- 
behoeften verbond met de plaats, waar zij werden vervaardigd, opdat zo
doende de beide inrichtingen beheerd konden worden door één opzichter, 
voor wie een lokaaltje behoorde aangewezen te worden, waar hij zijn 
administratie kon voeren. Voor dit alles zou men kunnen volstaan met een 
gebouw van 40 a 50 m2 oppervlakte, met een bovenverdieping en zolder. 
Dat gebouw zou misschien dadelijk zo te plaatsen zijn, dat het later deel 
kon uitmaken van ‘eene algemeene telegrafische inrigting’, hetgeen zou 
afhangen van de plaats, welke werd aangewezen x.
Dit voorstel ging ver uit boven de oorspronkelijke plannen van de minister, 
waaraan reeds begin van uitvoering was gegeven door een inwendige 
verbouwing van twee vertrekken en een bergplaats in het departement van 
Binnenlandse Zaken, waardoor de beschikking zou worden verkregen over 
twee seinvertrekken, een wachtkamer voor het publiek, een slaapvertrek 
voor de telegrafist van de nachtdienst en een ruimte voor het schoonmaken 
van de toestellen, de werkplaats dus, waarmee voorlopig moest worden 
volstaan. Het straatje tussen het departement en het Mauritshuis gaf 
toegang tot dit telegraafkantoor.
De van Wenckebach over te nemen gereedschappen en werktuigen, met 
welke de werkplaats zou worden uitgerust, bestonden uit enkele draai
banken, een radersnijmachine, enige draaistoelen en wat klein gereedschap. 
Voorts waren er nog 3600 m besponnen draad en 250 m bekleed draad uit 
Pruisen. De totale waarde was door een commissie getaxeerd op f 4301,45. 
Omtrent het beheer van deze goederen had Wenckebach voorgesteld dit 
terstond aan iemand op te dragen, die er mee bekend was en de werktuigen 
kon plaatsen en in orde brengen. Slechts één van zijn gewezen werklieden
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hij stelde aan 
de werkplaats

0) ACR, brief van Wenckebach aan de Commissie voor de Zaken van den Rijkstelegraaf dd.
18 Aug. 1852.
(2) ACR, maandverslag van Wenckebach over Maart 1853.
(3) ACR, maandverslag van Wenckebach over Mei 1853.
0) ACR, maandverslag van Wenckebach over Maart 1853.

was nog beschikbaar en hij stelde aan de minister voor deze, Frans van 
Erkel, tot opzichter van de werkplaats aan te stellen op een salaris, dat 
vooreerst niet hoger behoefde te zijn dan f 1,50 daags h Dit advies werd 
inderdaad opgevolgd, doch de ruimte om de machines op te stellen ontbrak. 
Dat de prestaties van de werkplaats daaronder leden, blijkt wel uit de 
klachten van Wenckebach over gebrek aan plaats, gelegenheid en licht om de 
voorhanden gereedschappen behoorlijk op te zetten en over de tijd, welke 
besteed moest worden aan het schoonmaken van de gereedschappen, die in 
de vochtige bergplaatsen, waarin zij bewaard werden, schade leden 2. 
Intussen had de minister naar aanleiding van het bovengenoemde voorstel 
van de Commissie voor de Zaken van de Rijkstelegraaf het plan opgevat 
om de benedenkamers van de voormalige Opperhoutvesterij op het Binnen
hof voor de werkplaats te bestemmen. Deze vertrekken bevonden zich aan 
de noordoostzijde van de Tweede Kamer, waar thans de ingang is van de 
publieke tribune; zij waren in Juli 1853 gereed voor hun nieuwe bestem
ming 3. Het verschaffen van gelegenheid om te werken alleen was echter 
niet voldoende, men moest ook bekwame werklieden hebben en daaraan 
was toenmaals een nijpend gebrek. De enige uitweg was leerlingen in 
dienst te nemen en deze in het vak op te leiden.
De nieuwe werkplaats besloeg voor de begrippen van die tijd een flinke 
ruimte van twintig meter lang en vier meter breed, waarachter zich nog 
een kleine smederij bevond, waar het ‘fournuis’ kon worden geplaatst. 
Een gedeelte van het lokaal diende tot werkkamer van de opzichter Van 
Erkel, die met het toezicht en de dagelijkse leiding was belast, en tevens 
tot pied a terre voor de opzichters van de buitendienst. Het magazijn, dat 
met de werkplaats was verenigd, hetgeen lange jaren zo is gebleven, was 
ondergebracht in de kelderruimte onder de werkplaats. In de kantoor
lokalen in het uitspringende gedeelte van het gebouw zetelde de technische 
staf, bestaande uit Wenckebach en de assistent-ingenieur Van Kerkwijk 
met hun administratieve hulp.
Het waren in het begin slechts enkele personen, die onder leiding van Van 
Erkel het werk verrichtten. De hoeveelheid werk was nog gering. Zo meldt 
het maandverslag van Maart 1853, dat in de werkplaats drie reservetoestellen 
waren gereedgemaakt, twee toestellen schoon gemaakt, drie galvanometers 
hersteld, honderd twintig koper- en zinkelementen veranderd en de be
nodigde klemmen daartoe vervaardigd 4. Na korte tijd kwam ook de ver
vaardiging van verschillende benodigdheden voor de telegraafkantoren
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aan de orde, waarin men langzamerhand zulk een ervaring verkreeg, dat 
reeds in 1854 een belangrijk werkstuk kon worden afgeleverd. Het betrof 
hier de zgn. grote commutator voor Amsterdam volgens een ontwerp van 
Wenckebach, bestaande uit elkaar kruisende koperen stroken, met welke 
men door het insteken van stoppen, verschillende verbindingen tot stand 
kon brengen x. Door het gebruik van dit toestel werd het doorverbinden 
van lijnen met tussenschakeling van een overdrager aanzienlijk vereen
voudigd.
Met de uitbreiding van de werkzaamheden nam ook het aantal werklieden 
toe. In 1867 telde men er reeds vijftien. Vergroting van het werklokaal kon 
toen niet langer worden uitgesteld. Zij kwam in genoemd jaar tot stand 
door overkapping van een aangrenzende binnenplaats boven de gedempte 
beek.
De invoering van de typendruktelegraaf van Hughes in 1868 veroorzaakte 
opnieuw werkvermeerdering. Tot bescherming van het uiteinde van de 
slingerstang, dat sterk aan slijtage onderhevig was, vervaardigde Van 
Erkel stalen kokertjes, welke volgens Wenckebach uitstekend aan het doel 
beantwoordden en door Hughes werden beschouwd als een wezenlijke 
constructieverbetering, die een belangrijke bezuiniging meebracht in het 
verbruik van slingerstangen 2. Daarnaast nam door de gestadige uitbreiding 
van de telegraafdienst het onderhouds- en herstellingswerk meer en meer 
toe. Telkens wanneer tot invoering van een nieuw telegraafsysteem besloten 
werd, had dit uitbreiding van het arbeidsterrein van de werkplaats tot 
gevolg. De ingebruikneming van het meervoudige telegraafstelsel van 
Meyer in 1874 en van de telefoon als telegraaftoestel op de kleine kantoren 
in 1881 zijn daar voorbeelden van.
Bij deze ontwikkeling werd de oude behuizing van de werkplaats spoedig 
te bekrompen. In 1883 deed zich de gunstige omstandigheid voor, dat de 
geoccupeerde ruimte nodig was voor uitbreiding van enige regerings
gebouwen, waardoor men wel naar een ander onderdak moest uitzien. 
Een verbouwing van de voormalige manege aan de Kazernestraat achter de 
Kloosterkerk was hiervan het gevolg. In 1885 werd deze nieuwe behuizing 
betrokken. De Herstellingswerkplaats kreeg de beschikking over de eerste 
verdieping met een oppervlakte van ongeveer 200 m2; het magazijn kreeg 
een grotere ruimte toegewezen: 2 5 o m2 op de begane grond en een zolder
verdieping van dezelfde oppervlakte. Er was ook een dienstwoning aan 
verbonden voor Van Erkel, die op 1 Juli 1877 was benoemd tot chef van de 
Herstellingswerkplaats. Deze functie bleef hij tot 1899 vervullen, toen de 
dood hem op zeventigjarige leeftijd aan zijn werk onttrok.

(’) Voor technische bijzonderheden zie E. Wenckebach, Beschreibung eines Umschalters für ^ehn 
Apparate,fiïr die Telegraphen-Station & Amsterdam in Zeitschrift, 1855, blz. 59-60.
(2) ARTH, maandverslag van Wenckebach over April 1868.



In 1900 kreeg men opnieuw met ruimtegebrek te kampen, waarin een jaar 
later kon worden voorzien door aankoop van enige belendende percelen. < 
Nadat deze waren afgebroken kon het achterste gedeelte van het gebouw 
worden opgetrokken, dat in 1902 in gebruik werd genomen. Men beschikte 
toen reeds over een hydraulische lift en zelfs waren op enkele plaatsen van I 
het gebouw, waar het brandgevaar groot was, de vleermuisbranders van de 
gasverlichting door electrische gloeilampen vervangen. Het personeel was 
inmiddels uitgegroeid tot 55 man. De reorganisatie van 1905 stelde werk
plaats en magazijn elk onder apart beheer.
Na de afkondiging van de Telegraaf- en Telefoonwet van 1904 nam de 
bemoeienis van de Rijkstelegraaf met het telefoonverkeer in snel tempo toe. 
Vooral was dit het geval met betrekking tot de plaatselijke telefoonnetten, 
welke tot dan toe door particulieren en gemeenten geëxploiteerd waren en 
nu het ene na het andere door het rijk werden genaast. Dit veroorzaakte een 
nieuwe stroom van werk op de Herstellingswerkplaats, die als gevolg 
daarvan wederom in ruimtenood geraakte. Ditmaal werd daarin voorzien 
door aankoop van enkele panden aan de overzijde van de steeg, welke tot 
werkruimte werden ingericht. In deze dépendance was het, dat omstreeks 
1917 de toenmalige chef van de Herstellingswerkplaats Dr. Ir. N. Koomans 
zijn onderzoekingswerk op het gebied van de radiotechniek begon. Reeds 
veel eerder echter had de Herstellingswerkplaats meegewerkt aan proef
nemingen op het terrein van de draadloze telegrafie. Nierstrasz toch, die in 
1904 het kuststation Scheveningen-Haven had ingericht, ondervond daarbij 
alle steun van de werkplaats, en de successen, welke hij daarna oogstte met 
de elkaar snel opvolgende technische verbeteringen van zijn zend- en 
ontvangtoestellen, waren ten dele te danken aan haar vlotte medewerking.
Ook op ander gebied is de Herstellingswerkplaats de bakermat geweest van 
thans afzonderlijk beheerde dienstonderdelen zoals de technische opleiding, 
de tekenkamer, de laboratoria, de centrale afdeling inkoop en materieel- 
contróle, de keuringsdienst en de voormalige technische bibliotheek.
In 1918 betrok de Magazijndienst een groot nieuw gebouw aan de Binckhorst- 
laan, waarvan een gedeelte door de Keuringsdienst in gebruik werd ge
nomen. De nieuwe huisvesting maakte het mogelijk de vele tijdelijke pak
huizen, welke in de stad gehuurd waren, te ontruimen en het overal ver
spreid liggende materiaal samen te brengen. Aan de andere kant werd als 
een wezenlijk bezwaar gevoeld, dat de Magazijndienst nu ver van de 
Herstellingswerkplaats kwam te liggen. Belangrijke materieeltransporten 
werden daardoor onvermijdelijk. Om dit bezwaar te ondervangen was 
reeds eerder het plan gerezen om dicht bij het nieuw te bouwen magazijn 
ook een nieuwe werkplaats op te zetten. Het gelukte echter niet daarvoor 
bouwgrond te verkrijgen. Zo bleef dus de Herstellingswerkplaats in de 
Kazernestraat, waar het door de Magazijndienst ontruimde gedeelte ge-
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legenheid tot uitbreiding van de werkzaamheden bood. De bewerking van 
telegraaf- en telefoonmaterieel kon nu worden gescheiden, terwijl ook de 
nikkel- en polijstinrichting, de ververij met haar moffelinstallatie en de 
meubelmakerij afzonderlijk tot ontwikkeling konden komen.
De snelle groei van het PTT-bedrijf na de eerste wereldoorlog en de toe
passing van nieuwe technieken deden het werk in de Herstellingswerkplaats 
gestadig in omvang toenemen. Het gevolg hiervan was, dat men steeds 
meer met ruimtegebrek te kampen kreeg. Om daarin te voorzien besloot 
men het gebouw aan de Binckhorstlaan te vergroten, waartoe op het pand 
een nieuwe verdieping werd gebouwd. In 1933 was men zover, dat de 
werkplaats, nu Centrale Werkplaats genoemd \ haar nieuwe behuizing kon 
betrekken, welke met 6500 m2 vloeroppervlak ruim tweemaal zo groot was 
als de oude werkplaats. De sterkte van het personeel bedroeg toen 215 man. 
Dat de verkregen ruimte-uitbreiding geen overbodige maatregel was, 
blijkt duidelijk uit het feit, dat in 1937 reeds tweemaal zoveel werk werd 
verzet als in 1932 in de oude behuizing. In het tussenliggende tijdvak werden 
bovendien 400 instrumentmakers voor de telefoondienst opgeleid.
De sprongsgewijze ontwikkeling van het PTT-bedrijf en, nauw daarmee 
samenhangend, die van de telecommunicatiemiddelen, welke sindsdien 
plaats had, deed reeds na enkele jaren opnieuw behoefte aan ruimtevermeer- 
dering ontstaan. In 1939 betrok de Magazijndienst een nieuw gebouw, dat 
naast het bestaande was opgezet, waardoor de Centrale Werkplaats de be
schikking kreeg over twee vrijgekomen zalen.
De tweede wereldoorlog en de bezetting legden ook hier het werk lam. 
Nauwelijks echter waren na de bevrijding de verbrijzelde ruiten vernieuwd 
en de schade van een voltreffer hersteld, of de Centrale Werkplaats draaide 
weer op volle toeren om orde te helpen scheppen in de chaos, welke in de 
telecommunicatie was ontstaan. Hulp van de particuliere industrie, aan
schaffing van moderne machines en uitbreiding van het personeel - thans 
ruim 600 man - droegen het hunne daartoe bij.
Begonnen met het herstellen van een luttel aantal morsetoestellen is de 
werkplaats met het telegraafbedrijf en de daarbij toegepaste technieken 
meegegroeid. In het thans afgesloten tijdperk van honderd jaar kwamen 
talrijke nieuwe systemen op het gebied van telegraaftoestellen, transmissie- 
en schakeltechniek tot ontwikkeling. Zij verdrongen de oudere stelsels en 
werden later op hun beurt weer door nieuwere vervangen. De geautomati
seerde verreschrijver, de telex over radio en de meervoudige wisselstroom- 
telegrafie luiden thans ook voor de Centrale Werkplaats een nieuw tijd
perk in.

(i) Bij Dienstorder no. 518 van 20 Juli 1932 werd de verouderde naam Herstellingswerkplaats 
der Telegrafie en Telefonie (Hwp) gewijzigd in Centrale Werkplaats der Telegrafie en Tele
fonie (Cwp).
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C1) Vgl. hiervoor blz. 92.
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Het georganiseerde laboratoriumonderzoek en het daarmee gepaard gaande 
ontwikkelingswerk op het gebied van de verschillende technieken, welke 
de hedendaagse telegrafie beheersen, zijn onmisbaar voor de aanpassing 
van dit communicatiemiddel aan de steeds groeiende behoeften van de 
maatschappelijke samenleving. Toch is het nog niet zo heel lang ge
leden, dat de Rijkstelegraaf het zonder laboratoria moest stellen, als gevolg 
waarvan de continuïteit van het technische ontwikkelingsproces niet 
gewaarborgd was. Veel hing in die tijd af van de practische zin en de 
vindingrijkheid van hen, die zich tot taak hadden gesteld om naast hun 
dagelijkse routinewerk door tasten en zoeken verbeteringen te vinden, 
welke het bedrijf ten goede konden komen.
Dit persoonlijke element kwam in de aanvangsperiode van de Rijkstelegraaf 
het sterkst tot uiting. Wenckebach was toen immers de enige, die op het 
gebied van de electromagnetische telegrafie gedegen kennis en ervaring 
had verworven.
Op het punt van verbetering der sein- en ontvangtoestellen kon hij weinig 
eer behalen. Deze toestellen toch waren vervaardigd door kundige buiten
landse ingenieurs, die in Europa naam hadden gemaakt door de wel
doordachte en degelijke samenstelling van hun producten. Het getuigt dan 
ook van de practische zin van Wenckebach, dat hij van meet af aan zijn 
aandacht richtte op die gebieden van de techniek, welke nog vrijwel braak 
lagen: de schakeltechniek en de transmissietechniek. Van diepgaande 
onderzoekingen kon daarbij vanzelf nog geen sprake zijn. Daarvoor stond 
de electrotechnische wetenschap nog te veel in de kinderschoenen. Boven
dien beschikte men nog niet over de middelen om nauwkeurige metingen 
te verrichten. Slechts de galvanometer stond hem ten dienste en daarmee 
was uitsluitend verhoudingsgewijze een beeld van de sterkte der electrische 
stromen te verkrijgen. Desondanks speelde Wenckebach het klaar om een 
transmissiestelsel voor dubbelseinen, dat in Duitsland onbevredigende 
resultaten had afgeworpen, door verbetering en vereenvoudiging practisch 
bruikbaar te maken. De invoering van het gewijzigde stelsel tussen Am
sterdam en Rotterdam kwam in 1855 de afwikkeling van het verkeer 
ten goede, aangezien de capaciteit van de verbinding er door verdubbeld 
werd. Men kon nu immers aan weerskanten gelijktijdig seinen en ont
vangen h
Op het gebied van de schakeltechniek had Wenckebach reeds eerder be
langrijk werk verricht. In 1853 ontwierp hij de zgn. grote wisselarm, waar
door het totstandbrengen van doorverbindingen op de telegraafkantoren
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(x) Vgl. hiervoor blz. 106.
(*) Jaarverslag 1857, blz. 8. Zie tevens Noti'z über die Uebertragfengseinricbtnng auf den Königl. Nieder- 
landischen Telegrapbenstationen in Zei t schrift, 1857, blz. 75.
(3) E. Wenckebach, Over relais, voordien van een weerstand te regelen naar de lengte der lijn in Tijdschrift, 
1862, blz. 1-5.
(4) Vgl. hiervoor blz. 108.
(5) APTT, dossier 426, contract tussen <'
L. M. Ericsson & Co te Stockholm, goedgekeurd bij

de hoofdingenieur der Telegrafie en de Aktiebolaget 
—J v:j min. besch. van 13 Juni 1904, no. 2018.

zeer werd vereenvoudigd. Na dit succes construeerde hij een commutator 
van bijzondere samenstelling, welke lange tijd een belangrijk aandeel heeft 
gehad in de versnelling van het transitoverkeer op de grote internationale 
knooppunten Amsterdam en Rotterdam
In dc volgende jaren ziet men Wenckebach opnieuw bezig met het oplossen 
van transmissieproblemen. De in dienst gestelde overdraagtoestellen van 
buitenlands fabrikaat bleken niet betrouwbaar te functionneren, wanneer 
zij op lange lijnen werden aangesloten. Een overdrager van eigen con
structie, samengesteld uit een combinatie van permanente en electro- 
magneten, bracht in 1857 de gewenste verbetering 2.
In 1862 werd de werking van de op de morsetafels gemonteerde relais 
onder de loupe genomen. Door de wet van Ohm was men op het denkbeeld 
gebracht, dat het beste effect te verkrijgen was, wanneer men de weerstand 
van de relaiswikkeling even groot maakte als die van de lijn en de sein- 
batterij tezamen. Op grond van deze overweging werd een relais gecon
strueerd en ingevoerd, waarvan de weerstand door middel van een commu
tator kon worden gewijzigd 3.
Zozeer was het onderzoek en ontwikkelingswerk aan het persoonlijke 
initiatief van Wenckebach gebonden, dat zijn ontslag uit de dienst in 1870 
tot gevolg had, dat er lange tijd geen experimenten van betekenis meer 
werden ondernomen. In 1902 kwam eindelijk een einde aan deze minder 
vruchtbare periode door het besluit om, in navolging van België, ook in 
ons land het morsedoorverbindingsstelsel in te voeren 4. De omstandigheid, 
dat de daarvoor benodigde centraaltelegraafcommutator niet in het buiten
land verkrijgbaar was, bracht de zelfwerkzaamheid weer op gang. Daarbij 
bleek, dat het de technici van de Herstellingswerkplaats niet aan bekwaam
heid en toewijding ontbrak, integendeel, want toen eenmaal de opdracht 
was ontvangen om de ingewikkelde schakelinrichting in eigen beheer te 
vervaardigen, slaagde men er in om in korte tijd een werkstuk te con
strueren, dat ten volle aan de verwachtingen voldeed. Toen spoedig daarop 
behoefte ontstond aan meer centraaltelegraafcommutatoren en de Her
stellingswerkplaats door gebrek aan werkgelegenheid niet bij machte bleek 
alle benodigde installaties in de toegemeten tijd zelf te vervaardigen, werd 
het werk ten dele uitbesteed bij L. M. Ericsson & Co te Stockholm5. Het 
moet toen wel grote voldoening hebben geschonken, dat men zich op het
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voor draadloze telegrafie te 
een nieuw arbeidsveld voor 
was het Nierstrasz, die zich 

zijn initiatief en vindingrijkheid wierp op de 
de door Telefunken geleverde zender en ontvanger, 

grondig te werk, dat de oorspronkelijke installatie 
was gewijzigd. Daarna volgde een vruchtbare 

ontwikkeling, waarin een tweetal vonkzenders naar eigen

gebied van de telegraaftechniek in korte tijd had weten op te werken tot een 
dergelijk peil, dat aan een wereldbekende fabriek opdracht kon worden 
verstrekt tot het vervaardigen van 
en uitvoering.
Met de oprichting van het eerste station 
Scheveningen-Haven opende zich in 1904 
onderzoek en ontwikkelingswerk. Ditmaal 
met het volle gewicht van 
vervolmaking van 
Hij ging daarbij zo 
spoedig vrijwel geheel 
periode van 
ontwerp werd vervaardigd, die in belangrijke mate hebben bijgedragen tot 
de unieke prestaties van het Nederlandse kuststation.
Dergelijke verrassende resultaten konden destijds worden bereikt door 
ervaren practijkmensen, die de gave bezaten om voor technische problemen 
als bij intuïtie een oplossing te vinden. Uit hun nauwlettende waarneming 
en logische analyse volgden vaak vruchtdragende experimenten, waarbij 
nieuwe vondsten werden gedaan op het nog vrijwel braak liggende terrein 
van de nieuwe techniek. Aan de pionierstijd kwam spoedig na de eerste 
wereldoorlog een einde door de toepassing van nieuwe en ingewikkelde 
vindingen, welke in een verbluffende reeks binnendrongen. De electronen- 
buis deed haar intrede en bracht een omwenteling teweeg in de constructie 
van radiozenders en -ontvangers. Zij was tevens het uitgangspunt voor het 
systeem van meervoudige wisselstroomtelegrafie. Nieuwe typen van onder
grondse kabels, van welke de zelfinductie kunstmatig was vergroot, 
maakten het mogelijk om over grotere afstanden te telefoneren. De toe
passing van electronische versterkers bracht de lange-afstand-telefonie op
nieuw een sprong verder. Uit de invoering van ondergrondse interlocale 
kabels sproot het meervoudig gebruik van telefoonlijnen voort, terwijl 
verbeterde automatische telefoonstelsels noopten tot vervanging van de 
oude, minder economische systemen voor handbediening.
Het achtereenvolgens invoeren van deze nieuwe technieken deed in toe
nemende mate de behoefte ontstaan aan uitbreiding van de kennis en de 
hulpmiddelen, welke voor keuring en onderhoud onontbeerlijk waren. In 
1919 werd daarin op bescheiden schaal voorzien door instelling van het 
Bureau Proefnemingen, Onderhoek en Onderwijs, toevertrouwd aan de bekwame 
leiding van Dr. Ir. N. Koomans. Het door de regering genomen besluit om 
de exploitatie van de te openen rechtstreekse verbinding met Nederlands- 
Indië aan het Staatsbedrijf der ptt op te dragen, gaf de stoot tot de vorming 
van deze eerste kern van stelselmatig en wetenschappelijk onderzoek. 
Hieruit ontstond in 1925 het Padiolaboratorium, dat al dadelijk grote suc-
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cessen wist te behalen op het pas ontgonnen gebied van de korte golven 
De door Koomans gevormde specialisten oogstten nog meer lauweren, 
toen zij onder zijn bezielende leiding in 1933 het zgn. éénzijbandsysteem tot 
practische toepassing wisten te brengen op de kortegolfverbinding met 
Nederlands-Indië 2. Nederland verkreeg hierdoor op alle andere landen een 
voorsprong van betekenis.
Intussen was men op het Radiolaboratorium ook begonnen met de con
structie van volledige zend- en ontvangcentra, waarbij steeds van de 
nieuwste technische mogelijkheden gebruik werd gemaakt. In latere tijd is 
vooral belangrijk werk verricht met betrekking tot de verbetering van de 
frequentiestabiliteit van zenders en ontvangers, als gevolg waarvan de voor 
een radioverbinding in de aether benodigde ruimte steeds nader tot het 
theoretische minimum kon worden gebracht. Speurwerk op het gebied 
van kwartskristallen en op dat van de nauwkeurige meting van frequenties is 
in dit verband van doorslaggevende betekenis geweest.
Na de laatste wereldoorlog hebben zich wederom nieuwe perspectieven 
geopend. Televisie en frequentie- en pulsmodulatie zijn technieken, met 
het onderzoek waarvan het Radiolaboratorium zich intensief bezighoudt, 
evenals met de exploratie van het gebied der meter-, decimeter- en centi- 
metergolven en van de ionosfeer en de troposfeer. Ook op het gebied van de 
lijntelefonie werd Nederland door baanbrekend werk van Ir. Jhr. W. M. de 
Brauw en Ir. E. F. Petritsch op de voorgrond gebracht. Het vroegtijdig 
gebruik van telefoonzeekabels naar Engeland en van ondergrondse kabels, 
geschikt voor het lange-afstand-verkeer met Duitsland en België, droeg er 
in belangrijke mate toe bij, dat Nederland doorgangsland werd voor vele 
Europese verbindingen. Daarnaast kwam ook het binnenlandse telefoonnet 
tot grote ontwikkeling.
In 1930 besloot men het in de loop der jaren sterk uitgegroeide en ver
spreide onderzoek en ontwikkelingswerk met betrekking tot de technieken 
van de lijntelegrafie en -telefonie te verenigen in een nieuw op te richten 
'Laboratorium voor telegrafie en telefonie. Door wetenschappelijk speurwerk 
ten aanzien van de eigenschappen, waaraan de verschillende technische 
installaties dienden te voldoen, vond men nieuwe wegen, welke in het 
bijzonder beantwoordden aan de specifiek eigen behoeften van de Neder
landse dienst. Hieruit ontwikkelden zich weer technieken, die soms ook 
elders ingang vonden. De landelijke automatisering van de telefoondienst, 
in 1930 ondernomen onder leiding van J. H. Warning, is hiervan een 
voorbeeld. Als gevolg hiervan verkreeg Nederland ook op dit punt een 
vooraanstaande plaats in de rij der naties.
Deze gang van zaken deed naast de twee bestaande laboratoria in velerlei
0) Vgl. hiervoor blz. 175.
(2) Vgl. hiervoor blz. 218.
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onderdelen van het Staatsbedrijf aparte onderzoek- en ontwikkelings
groepen ontstaan, voor welke het directe contact met de behoeften van het 
bedrijf van groot nut was. De steeds verder gaande verspreiding van het 
onderzoek en van de daarvoor beschikbare hulpmiddelen deed echter na 
het einde van de tweede wereldoorlog besluiten tot de vorming van een 
Centraal Laboratorium, waarin de twee reeds bestaande laboratoria werden 
verenigd. In dit grotere geheel kon nu ook door enige specialisten aandacht 
worden besteed aan physische, chemische en mathematische vraagstukken 
ter ondersteuning van het gerichte technische werk.
Het samenbrengen van alle verspreide ontwikkelingsgroepen werd echter 
door ruimtegebrek vertraagd. Door nieuwe en grotere werkruimte, welke 
te Leidschendam in aanbouw is, zal in 1954 in deze behoefte kunnen worden 
voorzien.
Intussen heeft het onderzoek en ontwikkelingswerk in zijn geheel sinds de 
bevrijding ongekende afmetingen aangenomen. De resultaten daarvan 
hebben reeds in velerlei opzicht tot nieuwe verbeteringen van de Neder
landse telecommunicatiemiddelen geleid. De inbedrijfstelling van de 
T(eletype) O(ver) R(adio)installaties in het verkeer met de Verenigde Staten 
van Amerika houdt de aandacht van de buitenwereld gevangen, de in
voering van de geautomatiseerde telegraaf in het binnenlandse verkeer 
levert rijke vruchten op in de vorm van versnelling van de verkeersaf
wikkeling en vermindering van de personeelsbezetting. Ten slotte zal de op 
til zijnde automatisering van het telexverkeer er toe kunnen bijdragen, dat 
de telexdienst tegen geringere kosten nog meer nut voor de gebruiker 
oplevert dan thans reeds het geval is.
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(1) Vgl. Dr. E. A. B. J. ten Brink, Geschiedenis van het Nederlandse postwegen 179J-1810. Het ont 
staan van een rijksdienst onder de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland, (’s-Hage, 1950 = Ge
schiedkundige Uitgaven van het Staatsbedrijf der PTT II), bLz. 269 en 419 vlg.
(2) Zie het reeds aangehaalde artikel van Dr. E. A. B. J. ten Brink, De Post in de belangstelling van 
Pers en Publiek op het eind der achttiende en in de eerste helft der negentiende eeuw en tevens van dezelfde 
12 April 1870. Eerste wettelijke regeling van het postwegen in het Koninkrijk der Nederlanden in PTT- 
Bedrijfsbanden, 1950, blz. 99-102.

I. HET BEGIN

Het was uiteraard te verwachten, dat organisatie en beheervoering van de 
Rijkstelegraaf aanvankelijk een voorlopig karakter zouden dragen, nauw 
samenhangend met het standpunt, dat de regering tegenover het nieuwe 
verkeersmiddel innam en afhankelijk van de verdere technische ontwikke
ling van de telegrafie en de wijze, waarop het publiek haar tegemoet zou 
treden.
De opvatting van de regering omtrent het gebruik van de nieuwe vinding 
vertoont een duidelijke overeenkomst met haar standpunt ten opzichte van 
de beide andere voor het berichtenverkeer belangrijke rijksdiensten in de 
eerste helft van de negentiende eeuw: de sinds 1799 nationaal verklaarde 
Brievenposterij en de in 181 o in werking getreden Paardenposterij met de 
door haar verzorgde estafettendienst. Hierbij domineerde het ‘politieke’ be
ginsel. Gedurende dit gehele tijdvak bespeurt men bij de regering de neiging, 
om deze diensten in hoofdzaak te beschouwen als inrichtingen ten behoeve 
van de staat en zijn bestuur. Had bij het oprichten van de Paardenposterij 
tijdens het Koninkrijk Holland speciaal de bedoeling voorgezeten om de 
verbindingen van de regeringszetel - aanvankelijk Den Haag en sinds 1808 
Amsterdam - met de belangrijkste steden in de gewesten en vooral met het 
buitenland te verzekeren \ ook bij de Brievenposterij was het in hoofdzaak 
het regeringsbelang zelf geweest, dat nu en dan aanleiding had gegeven tot 
verbeteringen, terwijl voor het overige tegenover een star handhaven van 
het monopolie uitermate weinig dienstbetoon had gestaan 2. Men is geneigd 
zich te verbazen, hoe een vorst als Willem I, die op velerlei gebied zulk een 
duidelijke welvaartspolitiek gevoerd heeft, zo weinig aandacht had voor 
het belang, dat voor het grote publiek in een goede organisatie van deze 
verkeersdiensten gelegen was. Naast de toen zo kenmerkende opvattingen 
over de taak van de staat in deze aangelegenheden dient men echter goed 
in het oog te houden, dat van een publiek in de moderne zin, als groot-
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C1) G. C. J. Verkerk, De Rijkstelegraaf en de tegenwoordige exploitatie der telepbonie, (Nijmegen, 1883), 
blz. 3-4.
(2) Zie hiervoor blz. 26 en vgl. Ringnalda, blz. 29.
(3) Vgl. hierna blz. 358 vlg.

gebruiker van de post-, telegraaf- en telefoondienst, nog nauwelijks kon 
gesproken worden. Het publiek, dat was destijds vooral de wereld van 
kooplieden en industriëlen. En het was deze groep, de ‘commercie’, toen 
nog grotendeels geconcentreerd in de belangrijke bevolkingscentra, waar de 
rijksberichtendiensten het best georganiseerd waren, die het minst te klagen 
had en met wier belangen de regering bovendien veelal wel genegen was 
rekening te houden, waar deze vaak de directe belangen van haar zelf en 
van het land waren. De belangen van de particuliere gebruiker vormden bij 
de te nemen maatregelen nog slechts zelden een punt van overweging en 
het is duidelijk, dat op deze wijze de verbindingen met de kleine plaatsen 
en het platteland, waarin men bovendien in deze tijd van enorme financiële 
moeilijkheden slechts schadeposten zag, verwaarloosd werden.
Zo was het aanvankelijk ook bij de Rijkstelegraaf. De beweegredenen tot 
oprichting waren in vele staten van politieke aard. Men zag in haar een 
voortzetting van de optische telegraaf en kon zich niet losmaken van het 
doel, waarvoor deze was opgericht. ‘La télégraphie doit être un instrument 
politique et non un instrument commercial’, had de Franse minister Lacave- 
Laplague in 1847 gezegd en in 1849 verklaarde zijn collega Léon Faucher: 
‘La question est politique avant d’être commercial’ \ Ook in Nederland 
werden in het advies van de commissie-Van der Kun van 15 Juli 1850 als 
belangen, betrokken bij een Rijkstelegraaf, genoemd: die van de handel, 
de nijverheid en de spoorwegen, die van de administratie, de politie en de 
veiligheid van de staat en die van ’s Rijks militaire defensie 2, en het waren 
vooral de belangen van de laatste twee groepen, welke de regering er ten 
slotte toe deden overgaan van rijkswege aanleg en onderhoud van telegrafen 
ter hand te nemen. En ook hier motiveerde de wet van 7 Maart 1852 haar 
bepalingen met de overweging, ‘dat het raadzaam is de voornaamste plaatsen 
in het Rijk door electro-magnetische telegrafen met elkander en met het 
buitenland in gemeenschap te brengen’. De belangen van de particuliere 
gebruiker en die van de kleinere plaatsen en het platteland bleven bij dit 
alles vrijwel buiten beschouwing. Bovendien was in kleine landen zoals 
Nederland, waar exploitatie door particuliere maatschappijen niet voldoende 
financieel voordeel scheen te kunnen opleveren, de staat wel genoodzaakt 
tot oprichting over te gaan, terwijl Pruisen weigerde zijn net op de Neder
landse fijnen aan te sluiten, indien de exploitatie hier aan particuliere maat
schappijen werd overgelaten 3.
Geleidelijk nam echter in de volgende jaren de invloed van de telegrafie als 
verkeersmiddel op het maatschappelijke leven zodanig toe, dat het zuiver



(’) G. C. J. Verkerk, a.w., blz. 4-6.
(2) Hierdoor kostte het Engelse telegraafnet aan de staat meer dan alle Europese staten tezamen 
aan de aanleg van hun telegrafen hadden besteed. Zie verder G. C. J. Verkerk, a.w., blz. 7 vlg.
(3) W. baron Sloet tot Westerholt, De electriscbe telegraaf in betrekking tot de algemeene welvaart, 
t.a.p., blz. 89-114; de schrijver was telegrafist ie klasse.

politieke beginsel, waardoor vele staten tot het telegraafmonopolie gebracht 
waren, op de achtergrond raakte en plaats maakte voor motieven van 
sociale en economische aard. In de tweede helft van de 19de eeuw, als het 
particuliere berichtenverkeer voortdurend toeneemt en zich ook in de 
kleinere gemeenten meer en meer kooplieden en fabrikanten vestigen, gaan 
de belangen van het grote publiek een steeds voornamere rol spelen bij de 
ontwikkeling van de grote verkeersdiensten, nadat de postwet van 1850 de 
Brievcnposterij eindelijk uit haar deplorabele toestand opgeheven en lagere 
tarieven en meer dienstbetoon gebracht had, nadat in 1852 de staat na lang 
aarzelen er eindelijk toe was overgegaan een Rijkstelegraaf in het leven te 
roepen en nadat de Paardenposterij in 1854 door de spoorwegen definitief 
overbodig geworden was. Bovendien bleek al spoedig, dat bij staats
exploitatie met de minste kosten het grootste voordeel te behalen was, dat 
daarbij de beste garantie werd geboden voor een stelselmatige verdeling 
van het telegraafnet over het gehele land, terwijl bij de regering de financiële 
zijde van de exploitatie tot op zekere hoogte ondergeschikt was aan het 
algemeen belang en de staat de exploitatiekosten beperken kon door de 
Rijkstelegraaf met andere takken van dienst, bijv, de Posterijen, te ver
enigen h In Europa was het alleen Engeland, waar de exploitatie zeer lang 
in particuliere handen bleef, maar in de jaren 1868-1870 zag de regering zich 
in het belang van handel en verkeer genoodzaakt het telegraafnet tegen een 
enorme schadevergoeding over te nemen 2.
Deden zich van de zijde van het publiek reeds vroeg stemmen horen, welke 
de aandacht vestigden op de grote betekenis van de electrische telegraaf voor 
de algemene welvaart, ook hier voltrok zich de ontwikkeling slechts ge
leidelijk en zelfs onder de kooplieden waren er, die nog geruime tijd af
wijzend stonden tegenover dit nieuwe middel van berichtenverkeer. ‘Dik
wijls hebben wij’, leest men in het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en 
Statistiek van 1854, ‘algemeen geachte en in den handel grijs geworden 
kooplieden aangetroffen, die zich nog in geenen deele met dit nieuwe han- 
delswerktuig konden vereenigen, mannen, die bezield met den echt oud- 
Hollandschen handelsgeest, alle overijling afkeurende, aan bedaarde over
weging en berekening de voorkeur gaven boven de koortsachtige drift en 
overhaasting, waartoe volgens hen, deze nieuwerwetsche wijze van corres
pondentie aanleiding geeft’ 3. Nog lang bleef men de telegraaf beschouwen 
als een instelling van de regering, ten dienste van haar zelf, of als een voor
werp van luxe voor rijke en voorname lieden. Als een zeldzaamheid werden



2. ORGANISATIE EN BESTUUR

Diescn,

De Rijkstelegraaf als afzonderlijke tak van dienst i8j2-i886
Nadat voor de eerste dagen enige voorlopige voorzieningen waren ge
troffen \ bepaalde de minister op 6 December 1852, dat onder zijn opper
bestuur het beheer over de Rijkstelegraaf zou worden gevoerd door de 
Commissie tot de Zaken van de Rijkstelegraaf, waaraan als derde lid de referen
daris Staring, chef van de 6e Afdeling (Nijverheid) van het departement van 
Binnenlandse Zaken 2 werd toegevoegd. Het materieelbeheer en de exploi
tatie lagen in handen van Van der Kun en Conrad, waarbij onder hun 
leiding het materieelbeheer buiten de gebouwen aan de ambtenaren van 
Waterstaat werd opgedragen en de exploitatie aan de Ingenieur der Rijks
telegrafen, bijgestaan door de assistent-ingenieur J. J. van Kerkwijk en drie 
opzichters', onder zijn bevelen stonden ook de telegrafisten. Staring werd belast 
met het geldelijk beheer, daarbij geassisteerd door de adjunct-commies 
A. H. van Thiel 3. Men sprak reeds aanstonds van het Hoofdbestuur van de 
Telegraaf aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Enige maanden later 
verscheen een voorlopig reglement voor het rekenplichtig beheer 4, terwijl 
de minister op 1 April 1853 een voorlopig reglement voor het beheer en de 
dienst vaststelde, dat de functie van Controleur van de Rijkstelegraaf in het 
leven riep, waartoe met ingang van dezelfde datum de reeds genoemde 
A. H. van Thiel werd aangewezen 5.
Als gevolg van de uitbreiding van de dienst werd op 1 Januari 1854 het 
voorlopige reglement voor het beheer van April 1853 vervangen door een 
Reglement voor het algemeene beheer van den Rijkstelegraaf en Dienstvoorschriften 
voor het beheer van den Rijkstelegraaf*, in verband waarmee de Commissie voor 
de Zaken van de Rijkstelegraaf eervol ontslag kreeg 7. In aangelegenheden, 
welke de telegrafie in het algemeen of aanleg en onderhoud van de lijnen 
betroffen, zou voortaan de inspecteur van de Waterstaat Van der Kun 
worden gehoord, terwijl Staring werd aangewezen om aan het departement

(*) Besch. Min. v. Binnen!. Zaken 30 Nov. 1852, no. 170, litt. A, 6e Afd. (Stokvis I, 25).
(2) Vgl. hiervoor blz. 27; tevens werden nog aan de commissie toegevoegd G. van 
aspirant-ingenieur bij Waterstaat, en K. H. van Brederode, opzichter van de HIJSM. 
(’) Besch. Min. v. Binnen!. Zaken 6 Dec. 1852, no. 229, 6e Afd. (Stokvis I, 27).
(4) K.B. 28 Maart 1853 (Stbl. 18; Stokvis I, 32).
(5) K.B. 2 April 1853, no. 51 (Bijv. Stbl. 81; Stokvis I, 33*).
(6) Besch. Min. v. Binnen!. Zaken 29 Dec. 1853, no. 181, 6c Afd. (Stokvis I, 50).
(7) Besch. Min. v. Binnen!. Zaken 29 Dec. 1853, no. 182, 6e Afd. (Stokvis I, 51). A. F. Goudriaan 
bleef voorlopig als assistent-ingenieur aan Wenckebach toegevoegd; vgl. hiervoor blz. 28.
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de ontvangen telegrammen vaak geruime tijd bewaard en vertoond en voor 
veel eenvoudige mensen bleef de ontvangst van een telegram nog lang 
een evenement.



de correspondentie over ondergeschikte onderwerpen betreffende het be
heer, speciaal het rekenplichtig beheer, te voeren. Dit beheer werd nu ge
splitst in drie Afdelingen'. een voor het beheer van het materieel, een voor 
het beheer van het gebruik en een voor het rekenplichtig beheer. Het beheer 
van het materieel, omvattende aanleg en onderhoud van de lijnen buiten de 
gebouwen en tevens de gebouwen zelf, werd uitgeoefend door ambtenaren 
van Waterstaat onder de bevelen van de minister van Binnenlandse Zaken. 
De Ingenieur van de Rijkstelegraaf kreeg nu, bijgestaan door J. J. van 
Kerkwijk als assistent-ingenieur en een schrijver, de leiding van de tweede 
afdeling, omvattende het beheer van de toestellen in de gebouwen, de werk
plaatsen en hetgeen voorhanden was in de magazijnen, alsmede het daartoe 
behorende personeel: de opzichters, de telegrafisten, de leerling-telegra
fisten, de bestellers en de werklieden. Hem was de zorg opgedragen voor 
de opleiding van de telegrafisten, de geregelde dienst op de kantoren en de 
goede werking van de toestellen; onder zijn bevelen waren de opzichters 
belast met het technische gedeelte van de aanleg en het onderhoud van de 
verschillende delen van de Rijkstelegraaf. De derde afdeling, onder de Con
troleur, omvatte de administratie van ontvangsten en uitgaven op de kan
toren, de controle op de berichten en de verrekeningen met bijzondere 
ondernemingen en vreemde staten. Naarmate nieuwe spoorwegen gereed 
kwamen werden de rijkstelegraaflijnen van de grote wegen daarheen ver
plaatst. Dit had tot gevolg, dat met ingang van i Januari 1865 het beheer 
van de rijkstelegraaflijnen langs de spoorwegen van de ingenieurs van 
Waterstaat overging op de Ingenieur van de Rijkstelegraaf1. Bleven de 
hoge kosten een groot bezwaar om voor alle delen van de Rijkstelegraaf 
eigen personeel beschikbaar te stellen, op deze wijze werd althans voor de 
hoofdwegen rechtstreeks verband gebracht tussen de dienst binnen en 
buiten de kantoren en het beheer daarvan in één hand gelegd.
Toen bleek, dat bij de uitbreiding van het telegraafnet het toezicht op de 
dienst van de meer verwijderde kantoren, onder de bevelen van de Ingenieur 
van de Rijkstelegraaf, gevoeglijk aan op sommige van die kantoren werk
zame ambtenaren kon worden opgedragen, besloot de minister in 1855 de 
kantoorhoofden — eerstaanwezende ambtenaren 2 — te Dordrecht, Maastricht en 
Zwolle met dat toezicht te belasten, met omschrijving van de grenzen van 
ieders ambtsgebied. Zij kregen de titel van lijnopziener 3. De Ingenieur bleef 
het rechtstreekse toezicht uitoefenen op de niet bij hen ingedeelde kantoren. 
Gezien echter de verdere uitbreiding van het telegraafnet ging men er met

(L) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 22 Dcc. 1864, no. 156, 6e Afd. (Stokvis III, 78).
(2) Zie hierna blz. 328.
(3) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 24 Sept. 1855, no. 199, 6e Afd. (Stokvis I, 78*). Zie voor 
hun voorlopige dienstregeling Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 6 Oct. 1855, no. 208, 6e Afd. 
(Stokvis I, 80), tevens ARTM, rapporten van de Ingenieur van de Rijkstelegraaf van 3 Febr. 1855, 
no. 3374 en 1 Oct. 1855, no. 4459.



ingang van i Octobcr 1860 toe over het gehele net onder toezicht van lijn
opzieners te stellen, waartoe nu de eerstaanwezende ambtenaren te Arnhem, 
’s-Gravenhage - in 1863 vervangen door Rotterdam - Groningen, Hoorn, 
Roosendaal en Utrecht werden aangewezen; in 1865 werd hun aantal met de 
eerstaanwezende ambtenaren van Amsterdam en Leeuwarden uitgebreid tot 
acht, in 1866 met die van Venlo tot negen1. Zij stonden onder de on
middellijke bevelen van de Ingenieur van de Rijkstelegraaf en van het 
Rekenplichtig Beheer. Toen in 1863 de assistent-ingenieur J. J. van Kerk
wijk onbepaald verlof kreeg in verband met zijn verkiezing tot lid van de 
Tweede Kamer, zag de Ingenieur Wenckebach de telegrafist ie klasse 
J. M. Collette, op dat moment eerstaanwezend ambtenaar te Maastricht, 
aan zich toegevoegd, aanvankelijk als lijnopziener in algemene dienst, sinds 
1866 eveneens als assistent-ingenieur 2.
Een belangrijke wijziging in de bestuursorganisatie trad in per 1 Januari 
1868 in afwachting van een volledige herziening van de voorschriften be
treffende het beheer van de Rijkstelegraaf. Aangezien de bestaande organi
satie bij de voortdurende uitbreiding van de dienst op den duur niet meer 
bleek te voldoen, werden nu de exploitatie en het technische gedeelte van 
de dienst geheel van elkaar gescheiden. Vanaf genoemde datum voerde de 
referendaris Staring, chef van de afdeling, waartoe de Telegrafie behoorde, 
het hoofdbestuur over de Rijkstelegraaf onder de bevelen van de minister 
van Binnenlandse Zaken 3. Onder hem werd het hoofdbestuur verdeeld in 
twee afdelingen en wel een voor het rekenplichtig beheer, omvattende de 
exploitatie met het daarbij betrokken personeel, de ontvangsten en uit
gaven betreffende het telegraafverkeer, de statistiek en de verrekeningen 
met vreemde staten en bijzondere ondernemingen, en een voor het technisch 
beheer, omvattende de aanleg en het onderhoud van de telegraaflijnen, de 
gebouwen, werkplaatsen, magazijnen, toestellen en verder materieel, als
mede het daartoe aangestelde personeel. Het eerste bleef berusten bij de 
Controleur Van Thiel, bijgestaan door commiezen, telegrafisten, expedi
teurs en bedienden, het tweede kwam aan de Ingenieur van de Rijks
telegraaf, voorzover het betrekking had op de telegraaflijnen langs de spoor
wegen en hun verbindingen met de rijkstelegraaf  kantoren in plaatsen, 
langs de spoorlijnen gelegen, en op de toestellen en het materieel in de 
kantoren, magazijnen en werkplaatsen. Hij werd bijgestaan en bij ontstente
nis vervangen door de daartoe aangewezen ingenieur of assistent-ingenieur, 
terwijl onder hen werkzaam waren de lijnopzieners, magazijnmeesters, op-

(1) Bcschn. Min. v. Binnenl. Zaken 21 Aug. 1860, no. 117, 6e Afd. (ook bij Stokvis II, 167), 
28 Jan. 1865, no. 222 en 3 Nov. 1866, no. 218 (Bijv. Stbl. 565).
(*) K.B. 3 April 1863, no. 67 en Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 9 April 1863, no. 194, 6e Afd. 
(Stokvis II, 137).
(’) K.B. 15 Dec. 1867, no. 11 (Stokvis III, 107, waar verkeerdelijk 26 Dec. staat i.p.v. ij Dec.).
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zichters, lijnwachters - onder de onmiddellijke bevelen van de opzichters 
belast met het opsporen van storingen in de geleidingen buiten de kantoren 
en met het uitvoeren van de werken tot instandhouding of verbetering van 
lijnen - en het personeel van de werkplaatsen. Aan de ambtenaren van 
Waterstaat, onder de onmiddellijke bevelen van de minister van Binnen
landse Zaken, bleef opgedragen het bouwen en onderhouden van de kan
toren en de aanleg en het onderhoud van die lijnen, welke niet langs spoor
wegen liepen. Met ingang van dezelfde datum werd de naam lijnopziener 
vervangen door lijninspecteur en eerstaanwezend ambtenaar door directeur* 
terwijl de naam onderdirecteur in de plaats kwam van het voordien gebruike
lijke tweede en derde aanwezend ambtenaar x.
Een nieuw Koninklijk Besluit bepaalde nog geen twee jaar later, dat de 
administratie van de Rijkstelegraaf en de behandeling van de zaken, welke 
de telegrafie in het algemeen betroffen, met ingang van i Januari 1870 zou 
worden overgebracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar dat 
van Financiën, onder hetwelk vanouds de Posterijen ressorteerden. Door 
beide administraties onder één departement te brengen wilde men vereen
voudiging en bezuiniging verkrijgen en bovendien konden hierdoor zonder 
overwegend bezwaar voor ’s lands schatkist in kleinere gemeenten rijks- 
telegraafkantoren worden opgericht 2. Staring behield ook aan Financiën 
de leiding van de Afdeling Telegrafie* terwijl het beheer van de beide onder
afdelingen in handen bleef van de Controleur en de Ingenieur met het aan 
hen toegevoegde personeel. Dat gedeelte van het technische beheer, hetwelk 
tot dan toe door ambtenaren van Waterstaat was uitgeoefend, bleef ook nu 
aan hen toevertrouwd. Tegelijkertijd werd de betrekking van Controleur van 
de Rijkstelegraaf vervangen door die van Inspecteur van de Rijkstelegraaf2.
Met ingang van 1 Januari 1871 werden de betrekkingen van Ingenieur en 
Assistent-Ingenieur bij de Rijkstelegraaf opgeheven. Wenckebach, die 
tijdens zijn optreden als zodanig veel tegenwerking ondervonden had, ook 
van verschillende ministers, en wiens functie meer en meer was terugge
bracht tot die van een ondergeschikt ambtenaar van het ministerie, werd 
op zijn verzoek eervol ontslagen. Ondanks zijn grote verdiensten wilde men 
hem slechts een wachtgeld toekennen van f 1500,—. Het was Thorbecke, 
sinds 3 Januari 1781 weer als minister optredend en zich Wenckebach her-

(9 Tevens trad deze naam in de plaats van chef der seinzaal (Amsterdam), chef van het aanneem- 
kantoor (Amsterdam), chef van een hulpkantoor en chef van nachtdienst. Zie Besch. Min. v. 
Binnenl. Zaken 30 Dec. 1867, no. 276, 6e Afd. (Stokvis III, 110). Vgl. hierna blz. 334.
(2) K.B. 2 Aug. 1869, no. 18 (Sc. 1869, no. 183 en Stokvis III, 132; Van Kerkwijk, 1870, blz. 3, 
geeft verkeerdelijk no. 19 i.p.v. no. 18), nader geregeld bij K.B. 26 Dec. 1869, no. 9 (Sc. 1869, 
no. 307 en Stokvis III, 13 8) en K.B. 30 Dec. 1869, no. 34 (in het hierna genoemde K.B. 4 Jan. 1870, 
no. 16 verkeerdelijk aangehaald als no. 35; Van Kerkwijk, 1870, blz. 6, geeft verkeerdelijk 
20 Dec.).
(8) K.B. 4 Jan. 1870, no. 16 (Stokvis III, 142).
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innerend uit de tijd van de aanleg van de eerste telegraaflijnen in 1852 en 
1853, die hem adviseerde zich tot de ministerraad te wenden voor nadere 
regeling van zijn wachtgeld. Op Thorbecke’s voordracht werd dit daarop 
bij Koninklijk Besluit op f 2000,- bepaald, met als considerans de door 
hem zelf neergeschreven woorden: . de bijzondere verdiensten van den
adressant, den stichter van het telegraafwezen hier te lande, en zoovele 
jaren het technisch hoofd daarvan . . h
Aan het hoofd van de beide onderafdelingen zouden voortaan door de 
minister aan te wijzen ambtenaren staan met de titel van Inspecteur resp. 
Chef van bet rekenplichtig beheer en Chef van het technisch beheer a. De eerste 
functie bleef Van Thiel vervullen, voor de tweede werd J. M. Collette aan
gewezen 3. In Maart van hetzelfde jaar werden ook de rijkstelegraaflijnen 
onder de grond of onder water in die plaatsen, waar een rijks telegraaf
kantoor was gevestigd, en dienende tot verbinding van deze kantoren met de 
bovengrondse lijnen, welke voordien onder toezicht van Waterstaat waren 
gesteld, onder het technisch beheer van de Rijkstelegraaf gebracht 4.
Het onderbrengen van de Rijkstelegraaf in 1870 bij hetzelfde departement, 
onder hetwelk de Posterijen reeds ressorteerden, is te beschouwen als het 
begin van de definitieve samensmelting van de beide afdelingen onder één 
diensthoofd. Reeds voordien was dit een omstreden zaak geweest, waarbij 
de moeilijkheid - gezien de hoge exploitatiekosten - om in de kleine plaat
sen telegraafkantoren op te richten, het uitgangspunt vormde. Van het 
begin af aan hadden vele kleinere gemeenten, welke niet tot de in artikel 1 
van de wet van 1852 bedoelde ‘voornaamste steden, vestingen en havens’ 
behoorden, pogingen aangewend om eveneens in het bezit van een tele
graafkantoor te komen. Bij de behandeling van dergelijke verzoeken was 
als regel aangenomen, dat de gemeenten, welke daarvoor in aanmerking 
kwamen, op eigen kosten een kantoorlokaal moesten verschaffen. Bij wijze 
van proef werden zulke kantoren dan voor een jaar bezet om te zien, of de 
geraamde jaarlijkse kosten van f 2000,- voor een kantoor met volle dag
dienst en f 1500,- voor een kantoor met beperkte dagdienst uit de op
brengst konden worden bestreden. Bleef de opbrengst beneden deze be
dragen dan behield het rijk zich het recht voor de betrokken kantoren op te 
heffen, tenzij de belanghebbende gemeente zich verbond het ontbrekende 
jaarlijks aan te vullen. De kosten van een kantoor - bestaande niet enkel uit 
die van personeel en dienst, doch ook van aanleg en onderhoud van de lijn, 
welke het verbond - waren echter nergens met f 1500,- a f 2000,- goed

0) K.B. 21 Jan. 1871, no. 18; vgl. het reeds genoemde artikel van Van Kerkwijk van 1874, blz. 
96-97. Wenckebach overleed 18 April 1874.
(2) K.B. 23 Dec. 1870, no. 16 (Stokvis III, 156).
(3) Vgl. hiervoor blz. 248.
(4) Besch. Min. v. Fin. 17 Maart 1871, no. 912, Afd. Telegrafie (Stokvis III, 162). De nieuwe 
regeling ging in op 1 Mei 1871.
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te maken en bovendien waarborgden betrekkelijk weinig gemeenten die 
opbrengst, leverden slechts de voornaamste kantoren meer op dan zij 
kostten en waren alle overige schadeposten.
Een oplossing hiervoor zag men in het combineren van de post- en de 
telegraafdienst op de postkantoren, welke sinds de postwet van 1850 meer 
en meer ook in de kleinere plaatsen gevestigd waren, waarbij men zich 
aanvankelijk de beide diensten onder afzonderlijke administraties bleef 
denken. In hun verslag van een studiereis door Duitsland in 1864 hadden 
Van Thiel en Collette reeds de aandacht gevestigd op de verenigde post
en telegraafkantoren in de door hen bezochte staten, waarin men een be
langrijk middel tot uitbreiding van de telegrafische gemeenschap zag h Dat 
een kantoor daarbij onder twee administraties stond, achtte men geen on
overkomelijk bezwaar. Waar echter in Duitsland de postambtenaren tevens 
de telegraafdienst verzorgden, vroegen Van Thiel en Collette zich af, or 
het geen aanbeveling zou verdienen, gezien de moeilijkheid voor vele post
ambtenaren om zich de telegraaftechniek eigen te maken, om de verenigde 
kantoren door telegrafisten te bezetten na hen eerst in de postdienst te 
hebben geoefend.
Vier jaar later, in 1868, had J. J. van Kerkwijk, toen ingenieur bij de Rijks
telegraaf, in een speciaal aan dit onderwerp gewijde brochure met klem 
aangedrongen op vereniging van beide diensten 2. De totale uitgaven 
waren ieder jaar vermeerderd, terwijl de kosten voor personeel en exploi
tatie voortdurend toenamen. Gedeeltelijk was dit het gevolg van de tracte- 
mentsverhogingen van het personeel, van de overeenkomsten met de bij
zondere Nederlandse telegraafondernemingen, welke uit financieel oogpunt 
bezien zeer nadelig waren voor het rijk, en van het openen van een groot 
aantal telegraafkantoren, welke jaarlijks veel meer kostten dan zij op
brachten. Van de negentig rijkstelegraaf kantoren, welke eind 1868 ge
vestigd waren, konden meer dan veertig hun exploitatiekosten niet dekken 3. 
Bij het zoeken naar een oplossing voor deze situatie werd van verschillende 
zijden voorgesteld om ter vermindering van de kosten de Posterijen en de 
Rijkstelegraaf te verenigen. De regering nam proeven hiermee op kleine 
plaatsen door de directeuren van de rijkstelegraaf kantoren aldaar tevens te 
belasten met het beheer over de Posterijen, hetgeen in een aantal kleinere 
gemeenten des te minder bezwaarlijk kon geschieden, daar zij voor de 
telegraafdienst dagelijks nauwelijks één uur nodig hadden. In sommige

(>) A. H. van Thiel en J. M. Collette, Aanteekeningen betreffende het Pelegraafwe^en in tlannover, 
Penissen, Saksen en Beijcren, (’s-Hage, 1864), blz. 40-42.
(2) J- J- van Kerkwijk, De vereeniging van de Rijkstelegraaf met de Posterijen, wenschclijk in het algemeen 
belang, vooral voor het platte land. (’s-Hage, 1868).
(3) J. J. van Kerkwijk, a.w., blz. 56. ‘Het is tevens te voorzien’, merkte hij daarbij op, ‘dat bijna 
al de Telegraafkantoren, die nog geopend zullen worden in Nederland, jaarlijksche tekorten 
zullen oplcveren’.
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andere landen, zoals in Frankrijk, werden de kosten voor de telegraaf
kantoren grotendeels gedragen door de gemeenten, welke verplicht waren 
er voor te zorgen, dat een vanwege het gemeentebestuur aan te wijzen 
persoon de werkzaamheden van telegrafist op hun kosten waarnam \ het
geen echter weinig bevorderlijk was voor een spoedige behandeling eiu 
voor de geheimhouding. In België, waar telegrafen, posterijen en spoor
wegen onder één bestuur stonden, waren op zeer kleine plaatsen telegraaf
kantoren gevestigd.
Van Kerkwijk concludeert, dat in Nederland het doel, om op de goed
koopste wijze in kleine plaatsen telegraafkantoren te vestigen, het best be
reikt kan worden door de Rijkstelegraaf met de Posterijen te verenigen, 
zodat de ambtenaren van beide rijksdiensten één corps zouden vormen, 
onder de bevelen van één hoofdambtenaar. Op deze wijze konden de 
functies van hoofd van een post- en van een telegraafkantoor, die beiden 
van de acht uren, welke zij dagelijks op hun kantoren moesten door
brengen, misschien slechts één uur nodig hadden om de lopende zaken af 
te doen, op een voor de schatkist voordelige wijze 
goede geldbelegging voor de staat zou de aanleg 
middels nooit zijn. ‘De kosten van aanleg zijn een ] 
geen intrest opbrengt, het personeel verslindt bijna 
lang bovendien de ambtenaren van de Posterijen en 
onder één en hetzelfde hoofd staan, zal tussen hen niet de in het algemeen 
belang vereiste samenwerking bestaan en zullen zij alles, wat de ene admini
stratie voor de andere doet, onwillekeurig als ‘een soort lastpost’ beschou
wen. Wil noch de minister van Financiën noch die van Binnenlandse Zaken 
uitbreiding van zijn toch reeds omvangrijke departement, dan zou men de 
Posterijen en de Rijkstelegraaf bij een ander, minder omvangrijk ministerie 
kunnen onderbrengen.
Ten slotte geeft Van Kerkwijk nog enige practische aanwijzingen voor 
plaatsen, waar reeds rijkstelegraaf kantoren bestaan - waarbij hij van de 
stelling uitgaat, dat bij de vereniging aan de directeur van een telegraaf
kantoor tevens de directie van een postkantoor moet worden opgedragen - 
en voor plaatsen, waar deze nog opgericht moeten worden, waar de ge
meenten een lokaal voor kantoor zullen dienen te leveren en onderhouden. 
Wanneer hij voorstelt voor de kleinere kantoren een speciaal corps ambte
naren op te leiden, motiveert hij zijn verwachting, dat zich daarvoor lang
zamerhand voldoende candidaten zullen voordoen, o.a. met de volgende, 
voor die tijd kenmerkende gedachte: ‘Te verwachten is het, dat dergelijke 
ambtenaren in de kleine gemeenten, waar zoo dikwijls gebrek is aan eenigs-

C) A. H. van Thiel en J. M. Collette, .A.anteekeningen betreffende het T'elegraafwe^en in Pndsstn, 
Baden, Zwitserland en Frankrijk, (’s-Hage, 1869), blz. 4-5.
(2) J- J- van Kerkwijk, a.w., blz. 6-7.
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zins goed opgevoede lieden, verschillende betrekkingen zullen krijgen, 
waardoor zij boven hun traktement nog iets kunnen verdienen’1.
Welke moeilijkheden de vereniging zonder een speciaal opgeleid ambte
narencorps met zich meebracht, bleek duidelijk in 1869, toen bij de op
richting van nieuwe telegraafkantoren in het Westland pogingen in het 
werk werden gesteld om deze met de postdienst te verenigen. Men wilde 
hiertoe het beheer opdragen aan de ambtenaren, die reeds met de postdienst 
waren belast, maar de brievengaarder te Naaldwijk bleek ongeschikt voor 
de waarneming van de telegraafdienst, terwijl die te Wateringen, als notaris, 
bezwaarlijk met de telegraafdienst kon worden belast en bovendien onge
negen was de nieuwe post te bekleden. De brievengaarders te Monster en 
’s-Gravenzande stelden voorwaarden, welke niet ingewilligd konden worden 
zonder dat de dienst hiervan nadeel ondervond of het nut van de vereniging 
illusoir werd. Men heeft toen die kantoren op de gewone wijze onder het 
beheer van telegraafambtenaren gesteld; aan de telegraafdirecteur te Monster 
werd later het beheer van de postdienst opgedragen 2.
Toen nu met ingang van 1 Januari 1870 de administratie van de Rijkstele
graaf ter verkrijging van bezuiniging en vereenvoudiging naar het departe
ment van Financiën werd overgebracht, was het andermaal Van Kerkwijk, 
inmiddels lid van de Tweede Kamer geworden, die er in een brochure de 
aandacht op vestigde, dat de regering, wat de vereniging van beide diensten 
betrof, met dit besluit in feite in de bestaande toestand geen verandering 
had gebracht 3. Immers van samenvoeging, samenwerking of overleg tussen 
de twee administraties was ook nu geen sprake. De minister zelf was als 
band tussen de beide diensten niet voldoende; een onder hem ressorterend 
ambtenaar moest zowel voor de Posterijen als voor de Telegrafie verant
woordelijk zijn. Het nuttige effect van een dergelijke combinatie werd in 
feite erkend door het bestaan van een Hoofd-Administrateur der Directe 
Belastingen, In- en Uitgaande Rechten en Accijnsen, terwijl het in de kleine 
gemeenten \elfs in Nederland' geen ongewone zaak was, dat aan een zelfde 
ambtenaar één kantoor voor twee verschillende administraties, zoals ook 
de Posterijen en de Rijkstelegraaf waren, was toevertrouwd: immers de 
Ontvangers der Personele Belasting waren er meestal tegelijk Ontvanger 
der In- en Uitgaande Rechten en Accijnsen, de Ontvangers der Registratie 
tevens Ontvanger der Successie- en Zegelrechten, van de Inkomsten der 
Domeinen, enz. 4.
Ook in het Voorlopig Verslag van

(l) A.w., blz. 12.
(’) Zie Ringnalda, blz. 124-125.
(3) J. J. van Kerkwijk, Het Koninklijk Besluit van 26 December 1869, no. 9, tot overbrenging der 
administratie van den Rijkstelegraaf naar het departement van Financiën, beschouwd in verband met de 
vereeniging van den Rijkstelegraaf met de Posterijen. (’s-Hage, 1870).
(4) A.w., blz. 9.
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(*) bijlagen Handelingen 1869-1870, no. 118, afdn. I en IX.
(’) In Dec. 1872 verhuisde de Afdeling Telegrafie naar het departement van Financiën in dc 
Parkstraat.
(3) Handelingen Tweede Kamer 1869-1870, blz. 810; Van Kerkwijk, a.w., blz. 10, geeft verkeerdelijk 
22 Dec. 1868 i.p.v. 1869.

van het departement van Financiën voor 1870 betuigde men er reeds zijn 
spijt over, dat de beide administraties onder twee hoofdambtenaren zelf
standig naast elkaar zouden blijven bestaan x. Minister Van Bosse had 
verdere vereniging op dat moment voorbarig genoemd, daar het hoofd van 
de ene afdeling niets van beheer, personeel en dienst van de andere wist, 
terwijl de administratie van de Rijkstelegraaf nog niet in het departement 
van Financiën gevestigd was, ‘maar op een kwart uur afstands van daar’2. 
Naast deze niet bijzonder klemmende argumentatie beloofde de minister 
echter de zaak gaarne te zullen ‘nagaan’ 3.
Als enige middelen om op een zo goed mogelijke wijze tot de definitieve 
vereniging te komen ziet Van Kerkwijk een verstandige decentralisatie, 
waarbij men met een referendaris en twee of drie ambtenaren voor de 
gehele Afdeling Telegrafie aan het ministerie zou kunnen volstaan in plaats 
van de twintig, die er nu geplaatst waren en het opleiden van een corps 
ambtenaren, dat evenzeer tot de Posterijen als de Rijkstelegraaf behoort en 
bestemd is om benoemd te worden tot directeur van de verenigde post- en 
telegraafkantoren op kleine plaatsen. Het examen kan voor hen gemakke
lijker zijn dan voor surnumerair bij de Posterijen of voor leerling-telegra- 
fist. Na ze geoefend te hebben in de telegrafie en ze vervolgens enige tijd te 
hebben doen werken op een klein postkantoor kan men ze benoemen tot 
directeur van een verenigd post- en telegraafkantoor op een kleine plaats 
op een salaris van f 500,— a f 600,- per jaar. ‘Wanneer de administratie 
aan deze klasse van ambtenaren geen bezwaren in den weg legt, om de eene 
of andere betrekking van een gemeente- of polderbestuur bij hun ambt 
waar te nemen, dan kunnen zij op het platte land een behoorlijk bestaan 
vinden en dikwijls veel nut stichten’. Als alles zuinig werd ingericht, zou 
zulk een verenigd post- en telegraafkantoor op een jaarlijkse uitgave van 
f 1000,- komen. Men zou dan zonder grote kosten op kleine plaatsen 
telegraafkantoren kunnen oprichten, waaraan tevens het voordeel ver
bonden was, dat daar, waar tot dan toe slechts hulppostkantoren met 
brievengaarders gevestigd waren, nu postdirecteuren zouden komen, het
geen voor de inwoners weer meer gemak betekende bij het verzenden van 
aangetekende stukken, geldswaarden, postwissels, e.d. Thans bedroegen de 
jaarlijkse uitgaven voor het kleinste rijkstelegraaf kantoor met slechts één 
ambtenaar ongeveer f 1500,-, hetgeen bij een tarief van slechts f 0,30 voor 
een binnenlands enkelvoudig telegram, op verschillende kantoren meer dan 
f 1000,- ’s jaars verlies voor de schatkist betekende.



(*) Van Kerkwijk, a.w., blz. 14-15.
(*) Het rijkstelegraaf  kantoor werd er geopend op 15 Jan. 1870.
(3) Stokvis III, 145; vgl. hierna bijlage I, blz. 395.

*55

Zowel de Tweede als de Eerste Kamer gaven bij de behandeling van de 
begroting voor het departement van Financiën als hun wens te kennen, 
dat in het belang van bezuiniging een gepaste vereniging van de post- en 
de telegraafkantoren zou plaats hebben x. De minister antwoordde, dat de 
zaak zijn aandacht had en hij naar een wenselijke vereniging van de beide 
diensten zou streven, waarbij in kleine plaatsen de dienst aan een zelfde 
persoon zou worden opgedragen. Naar aanleiding waarvan Van Kerkwijk 
nog eens opmerkte, dat er veel meer kans op een spoedige wijziging be
stond, wanneer het hoofd van de Posterijen tevens hoofd van de Rijks
telegraaf was, dan wanneer die administraties geheel van elkander ge
scheiden waren, en aantoonde, dat niets in het Koninklijk Besluit van 
26 December er toe strekte om een geleidelijke vereniging voor te bereiden, 
zoals men uit de considerans zou mogen verwachten.
De behoefte was echter blijkbaar niet zo groot als men wel wilde doen 
voorkomen. Van de 90 rijkstelegraaf kantoren waren er in 1868 45, welke 
minder dan 20, en 18, welke minder dan 10 berichten per dag behandelden. 
Toch wilde de minister op kleine plaatsen proeven nemen, in afwachting 
waarvan men besloot de uitbreiding van het net te vertragen. Bij de inrich
ting van het nieuw te vestigen telegraafkantoor te Doesburg werd reeds 
terstond rekening gehouden met vereniging van de twee diensten 2, een 
Koninklijk Besluit van 17 Februari 1870 (Stbl. 32) stelde enige bepalingen 
vast betreffende de vereniging van de post- en de telegraafdienst onder het 
beheer van dezelfde ambtenaar in plaatsen, waar aard en omvang van de 
dienst bij de ene en andere inrichting de vereniging toeliet en waar zij in de 
practijk tot besparing van personeel of tot andere voordelen in het belang 
van de schatkist of van de dienst in het algemeen zou kunnen strekken 3, 
en reeds op 1 Maart 1870 werd te Oss onder het beheer van een telegraaf
ambtenaar het eerste verenigde post- en telegraafkantoor geopend. Op 
1 Juli van hetzelfde jaar volgde, nu onder het beheer van een postambtenaar, 
Doesburg. De hoofden van de verenigde kantoren voerden de titel van 
Directeur van het Post- en T'elegraaj'kantoor te . . . ., die van verenigde hulp
kantoren der Posterijen en telegraafkantoren Directeur van het Bijks telegraaf
kantoor en Brievengaarder te ... . In Augustus werden de voorwaarden ge
regeld, waarop met ingang van 1 Januari 1871 vestiging en instandhouding 
van rijkstelegraaf kantoren in kleine gemeenten, welke niet verder dan 5 km 
van een rijkstelegraaflijn waren gelegen en waar geen telegraafkantoor van 
enige bijzondere onderneming bestond, in vereniging met het postkantoor 
kon plaats hebben. De gemeenten moesten de voor de post- en telegraaf
dienst en voor huisvesting van een beambte benodigde lokalen leveren en



(*) K.Bn. 17 Aug. 1870 {Stbl. 153; Stokvis III, 153) en 1 Dec. 1870 {Stbl. 186; Stokvis Dl, 154); 
vgl. hierna bijlage I, blz. 395.
(2) K.B. 13 Mei 1880 {Stbl. 83; Van der Burgh, 266); vgl. hierna bijlage I, blz. 395.
(3) Vgl. hiervoor blz. 46 vlg.
(*) K.B. 25 April 1881 {Stbl. 52; Van der Burgh, 303); vgl. hierna bijlage I, blz. 395.
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onderhouden. Voor de woning van de beambte en de voor de postdienst 
benodigde ruimte betaalde het rijk een billijke huurprijs. De gemeenten 
moesten zich verbinden, voor een tijdvak van tien jaar, jaarlijks aan het 
rijk te vergoeden hetgeen de opbrengst van het telegraafkantoor beneden 
de kosten van instandhouding zou blijken te bedragen. Als opbrengst werd 
hierbij berekend zoveel maal dertig cent, als het aantal in één jaar door het 
kantoor afgezonden, tot enkelvoudige herleide telegrammen bedroeg en 
tevens de ontvangen internationale telegrammen naar de maatstaf van dertig 
cent voor ieder enkelvoudig telegram; de kosten van instandhouding van 
een telegraafkantoor, waarvan de dienst met die der Posterijen was ver
enigd, werden voor ieder geval door de minister bepaald, doch ten hoogste 
tot een bedrag van f 800,- ’s jaars. In plaatsen, waar de vereniging van de 
post- en de telegraafdienst bezwaar ontmoette, kon een afzonderlijk tele
graafkantoor worden gevestigd onder bovengenoemde voorwaarden met 
dien verstande, dat de lokalen voor de telegraafdienst kosteloos door de 
gemeenten werden verstrekt en onderhouden, terwijl voor de woning van 
de beambte van rijkswege een billijke huur zou worden betaald, en, dat de 
kosten van instandhouding van zodanig telegraafkantoor op f 1 zoo
’s jaars werden gesteld. De minister zou ten slotte bepalen, in welke plaatsen 
door het rijksbelang de vestiging en instandhouding van telegraafkantoren, 
zonder waarborg van een minimum opbrengst door de gemeente, werd 
gevorderd. De bestaande telegraafkantoren, wier instandhouding niet door 
het rijksbelang werd gevorderd, konden worden opgeheven, ingeval de 
gemeenten zich niet wensten te verbinden tot aanvulling, voor het vervolg, 
van bovengenoemde minimum opbrengst x. Na invoering van het woord- 
tarief werd voor deze opbrengst berekend zoveel maal dertig cent als het 
aantal telegrammen bedroeg, dat door het kantoor in één jaar werd afge
zonden en uit het buitenland ontvangen 2. Nadat met ingang van 1 Juni 
1881 telegrammen met behulp van de telefoon konden worden overge
bracht 3, werden nieuwe voorwaarden vastgesteld waaronder, met mede
werking van de gemeenten, rijkskantoren konden worden gevestigd ‘met ver
eenvoudigde telegrafische inrichting, door middel van telefonen of andere 
toestellen’, in plaatsen niet verder dan 5 km van een rijkstelegraaflijn en 15 km 
van een rijkstelegraaf kantoor gelegen. De gemeenten moesten zorgen, op hun 
kosten, voor het leveren en onderhouden van voldoende gemeubileerde loka
len, het aanwijzen van een geschikte persoon voor de waarneming van de 
dienst, en het tijdig bestellen van de aankomende telegrammen 4.



84. Het ontvangstation te Mcycndcl (1924—>926)

85. Interieur van het ontvangstation te Mcycndcl



86. Het ontvangstation te Noordwijkerhout (1928- 950)

87. Interieur van het ontvangstation te Noordwijkerhout



0) Bcsch. Min. v. Fin. 23 Febr. 1870, no. 73, Afd. Posterijen {Circulaire no. 773; Stokvis UI, 146).
(*) Vgl. voor een en ander Ringnalda, blz. 124 vlg.
(3) K.B. 10 Jan. 1877, no. 16 (Van der Burgh, 206). Zijn tractement was f 4000,—.
(<) K.B. 6 Nov. 1877 {Stbl. 194; Van der Burgh, 218).
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Inmiddels verklaarde een beschikking van de minister van Financiën nog 
eens uitdrukkelijk, dat het niet in de bedoeling lag tot vereniging van de 
post- en de telegraafdienst over te gaan anders dan in kleinere plaatsen, 
waar de verenigde dienst gevoeglijk door één ambtenaar, hoofd van het 
kantoor, desnoods met behulp van één of hoogstens twee ondergeschikte 
ambtenaren, behalve het bestellende personeel, kon worden verrichtx. 
Inderdaad bleken de financiële resultaten van de vereniging al spoedig het 
grootst, waar post- en telegraafkantoren, beide met weinig werkzaamheden, 
onder het beheer van één ambtenaar gesteld konden worden, zonder verdere 
hulp. Werden de werkzaamheden te uitgebreid voor één ambtenaar, dan 
verminderden aanstonds de voordelen. Ofschoon men in 1871 ook met 
proefnemingen op grotere kantoren begon, met name te Zierikzee, waren 
de financiële resultaten van die aard, dat men oordeelde hiermee toch wel 
de uiterste grens van de mogelijkheden tot vereniging bereikt te hebben. 
Geleidelijk is in de daarop volgende jaren het aantal verenigde kantoren toch 
toegenomen en bleken de mogelijkheden veel groter dan men gedacht had, 
ondanks de verschillende nieuwe takken, welke aan de beide diensten zijn 
toegevoegd, zoals de Rijkspostspaarbank, de pakketpost en de telefoon, 
welke laatste men aanvankelijk als ‘klanktelegraaf’ beschouwde, waarom 
met de verzorging al aanstonds de Telegraafdienst werd belast. Zolang de 
leiding van de beide administraties echter niet in één hand lag, bleef de 
vereniging zonder enig vast systeem geschieden, terwijl zij op de verenigde 
kantoren niet zoveel effect had als anders was mogelijk geweest. Het toe
zicht bleef tweeledig en op de kantoren werkten twee soorten ambtenaren 
van allerlei rangen, waren twee verschillende kassen, twee archieven, twee 
soorten meubels en zelfs tweeërlei vuur en licht 2.
Wat de centrale administratie betreft had de uitbreiding, welke het dienstvak 
van de Rijkstelegraaf onderging - o.a. werden met ingang van 1 Januari 
1877 ook de telegraaflijnen langs de grote en andere wegen onder recht
streeks beheer en toezicht van de ambtenaren van de Rijkstelegraaf ge
bracht - echter voorlopig slechts tot gevolg, dat Staring, chef van de Af
deling Telegrafie, met ingang van 1 Februari 1877 werd benoemd tot 
Hoofddirecteur van de Rijkstelegraaf waarmee hij in rang op één lijn kwam met 
de Hoofddirecteur der Posterijen J. P. Hofstede 3. In November van het
zelfde jaar werden, behalve andere dienstvakken, ook de afdelingen Poste
rijen en Telegrafie van het ministerie van Financiën onder het toen nieuw 
gevormde departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid gebracht 4. 
Het was een duidelijk bewijs van de langzamerhand gewijzigde opvatting
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C) 
(2) 
(3) 
C) 
C) 
(6)

no. 30); een en ander met ingang van 1 Mei.

De overeenkomst van tien jaar tussen rijk 
afloop van

K.B. 24 Juni 1884, no. 34.
K.B. 16 April 1887, no. 16 (Byk Stbl. 123).
K.B. 31 Maart 1891, no. 23 {Bijv. Stbl. 93).
K.B. 18 Juli 1891, no. 22.
K.B. 4 Febr. 1892, no. 32 {Sc.
Vgl. hiervoor blz. 256.

omtrent de functie van beide verkeersdiensten in de maatschappelijke samen
leving. De definitieve vereniging onder één diensthoofd, waarmee zowel 
schatkist als publiek gebaat zou zijn, bleef echter ook nu achterwege. Toen 
Staring met ingang van 1 Juli 1884 aftrad als Hoofddirecteur der Rijks
telegraaf werd - als laatste fase in de moeizame weg naar de vereniging- 
de Hoofddirecteur der Posterijen Hofstede belast met het hoofdbestuur van 
de dienst der Rijkstelegraaf1. Onder hem werden ten slotte, op 1 Januari 
1886, de beide zelfstandige afdelingen Posterijen en Telegrafie van het 
departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid verenigd tot één Afdeling 
Posterijen met als onderafdelingen Poster jen I voor de zaken, welke alleen 
de postdienst betroffen, Poster'jen II voor de aangelegenheden van de Rijks
telegraaf en Posterijen III voor al hetgeen op beide diensten betrekking had.

De Rijkstelegraaf verenigd niet de Posterijen 1886-heden
Verschillende verbeteringen en vereenvoudigingen in de verenigde dienst 
kwamen onder het bestuur van Hoofddirecteur Hofstede tot stand. Werd 
de titel lijninspecteur der Rijkstelegraaf met ingang van 1 Mei 1887 ver
vangen door inspecteur bij de Rijkstelegraaf 2, verdere eenheid in de titulatuur 
bij de verenigde dienst bracht het organieke besluit van 1891, dat deze titel 
wijzigde in inspecteur der telegrafie 3. In laatstgenoemd jaar werden tevens de 
titels van de Inspecteurs, resp. Chef van het Rekenplichtig en van het 
Technisch Beheer, veranderd in Ploofdinspecteur en Hoofdingenieur der Tele
grafie 4. Het jaar daarop zag de negen inspectieafdelingen, waarin het Rijks- 
telegraafnet tot dan toe was verdeeld, teruggebracht tot vijf en daarmee 
gelijkgesteld aan het aantal postinspecties, met als standplaatsen voor de 
telegraafinspecteurs dezelfde steden, waar de inspecteurs der Posterijen ge
vestigd waren n.1. Amsterdam, Arnhem, Breda, ’s-Gravenhage en Zwolle5. 
Hiermee werd tevens de functie van inspecteur definitief van de directie van 
een telegraafkantoor gescheiden.
Ook kwam onder het bestuur van Hofstede met ingang van 1 Januari 1887, 
een nadere regeling tot stand van de voorwaarden, waarop met mede
werking van de gemeenten rijkstelegraaf- en rijkstelefoonkantoren in 
kleinere plaatsen konden worden opgericht. Indien de afstand, waarover de 
verbindingslijn moest worden aangelegd, meer dan 5 km bedroeg, kwamen 
de lasten voor de afstand boven deze 5 km voor rekening van de gemeente.

en gemeente 6 werd geacht na 
dat tijdvak telkens voor één jaar verlengd te zijn, tenzij de



gemeente haar uiterlijk drie maanden tevoren had opgezegd, na welke op
zegging het telegraafkantoor zou worden opgeheven. De kosten voor 
instandhouding van een telegraafkantoor in vereniging met het kantoor 
der Posterijen werden nu vast bepaald op f 800,- ’s jaars. De voorwaarden 
voor het vestigen van rijkstelefoonkantoren - rijkskantoren met vereen
voudigde telegrafische inrichting - ondergingen in zoverre wijziging, dat 
ook hier de kosten van aanleg boven een afstand van 5 km voor rekening 
van de betrokken gemeente kwamen, deze de kantoorhouder en zijn plaats
vervanger aanwees en bezoldigde en voor haar rekening voorzag in de 
bestelling van de telegrammen binnen de kring, waarin volgens de bepalin
gen van het Rijkstelegraafreglement de bezorging vanuit telegraafkantoren 
kosteloos geschiedde x. Ter tegemoetkoming aan de niet geheel ongerecht
vaardigde klachten van de besturen van minder belangrijke gemeenten, 
welke, om in het bezit van een telegraafkantoor te blijven, verplicht waren 
ieder jaar de opbrengst van dat kantoor tot een bedrag van maximum 
f 800,- aan te vullen, werd in 1892 deze som na afloop van de voor een 
tijdvak van tien jaar na de oprichting aangegane verbintenis tot f 400,- 
per jaar verminderd 2.
Een belangrijke stap in de richting van grotere zelfstandigheid van de Post
en Telegraafdienst bracht, na het overlijden van Hofstede in 1893, de los
making van de centrale administratie, nu Hoofdbestuur der Posterijen en Tele
grafie, uit het departementale verband 3, welke reorganisatie sinds 1886 reeds 
door verschillende maatregelen was voorbereid 4. Bij deze gelegenheid werd 
de titel van Hoofddirecteur vervangen door de in het buitenland gebruike
lijke van Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 5. Onder de onmiddel
lijke bevelen van de directeur-generaal waren nu, naast een administrateur 
en een hoofdinspecteur der Posterijen, de hoofdinspecteur en de hoofd
ingenieur der Telegrafie werkzaam en verder o.a. inspecteurs der Telegrafie 
in algemene dienst en een ingenieur der Telegrafie 6. De hoofdinspecteur en 
de hoofdingenieur der Telegrafie waren in de nieuwe organisatie belast met 
de behandeling van de algemene zaken, hun dienst betreffende; zij dienden 
de nodige inspecties te verrichten en over hun bevindingen rapport uit te 
brengen aan de directeur-generaal. De hoofdingenieur had daarenboven tot 
taak het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van alle technische werken

C) K.B. 15 Sept. 1886 (Stbl. 164); vgl. hierna bijlage I, blz. 395. De gemeenten waren bevoegd 
tot heffing van een bestelgeld van ten hoogste f 0,10 per telegram.
(*) K.B. 14 Sept. 1892 (Stbl. 219); vgl. hierna bijlage I, blz. 395.
(’) K.Bn. 29 April 1893, nos. 20 t/m 22 (Bijv. Stbl. 129 en 130; Sc. no. 102).
(*) Vgl. o.a. K.B. 31 Maart 1891, no. 23 (Bijv. Stbl. 93).
(5) ARA, schrijven van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de koningin- 
regentes dd. 28 April 1893, no. 57, kabinet, gevoegd bij K.B. 29 April 1893, no. 20.
(«) Een overzicht van de gefungeerd hebbende hoofdinspecteurs, hoofdingenieurs, enz. der 
Telegrafie hierna als bijlage XII, blz. 473 vlg.
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- gebouwen uitgezonderd - welke betrekking hadden op de telegrafie, en 
het keuren van materialen en leverantiën.
Waren onder Hoofddirecteur Hofstede reeds verschillende verbeteringen 
en vereenvoudigingen in de verenigde dienst tot stand gekomen, belangrijk 
was vooral de ontwikkeling in dit opzicht sinds het optreden van de eerste 
directeur-generaal J. P. Havelaar x. Reeds het jaar na zijn benoeming werd 
bij Koninklijk Besluit een einde gemaakt aan een situatie, waarbij een vaste 
regeling voor de benoeming van post- en telegraafambtenaren tot directeur 
van een verenigd kantoor ontbrak. Door de nieuwe bepalingen werden de 
verenigde directies zo gelijkelijk mogelijk onder de ambtenaren van beide 
dienstvakken verdeeld 2. De vereniging werd nu systematisch doorgevoerd 
door het scheppen van corpsen ambtenaren voor de verenigde diensten 
door steeds meer enkelvoudige kantoren te vervangen door verenigde 
kantoren. Bovendien werden in 1897 de afzonderlijke inspectieafdelingen 
voor de Posterijen en voor de Telegrafie vervangen door tien afdelingen 
voor beide diensten onder inspecteurs der Posterijen en 'Telegrafie 3. De be
moeiingen met de technische telegraafdienst gingen met ingang van 1 Mei 
van hetzelfde jaar over op de ingenieurs der Telegrafie, hoofden van de tege
lijkertijd opgerichte drie districten en onder de onmiddellijke bevelen van 
de hoofdingenieur belast met aanleg en onderhoud van lijnen en technische 
inrichtingen. Deze ingenieursdistricten werden onderverdeeld in sectiën 
onder opzichters der Telegrafie, later genoemd electrotechnische ambtenaren4. 
De functies van de voordien reeds bestaande toezichtkantoren bleven onder 
de werking van deze nieuwe indeling gehandhaafd. De directeuren van 
die kantoren waren belast met het toezicht op het regelmatig openen en 
sluiten van de tot hun kring behorende kantoren en hadden in het algemeen 
te waken voor de goede gang van de berichtenwisseling op de draden. In 
verband met de zeer snelle uitbreiding van de telefonie - op 1 October 1897 
begon de staatsexploitatie van de intercommunale lijnen - moest reeds in 
1901 het aantal technische districten worden verdubbeld, terwijl er in 1912 
nog een zevende en in 1919 een achtste aan werd toegevoegd.
Ten einde het gebruik van de telegraaf te stimuleren schafte men in 1897 
voor de gemeentebesturen, die om oprichting van een telegraaf- of telefoon
kantoor verzochten, de verplichting af om de kosten van aanleg van de

(*) Hij had als minister in 1891 reeds verbetering en meer gelijkheid gebracht in de tractementcn 
van het personeel van de Posterijen en van de Rijkstelegraaf.
(2) K.B. 21 Maart 1894, no. 17 (Bjv. Stbl. 86); vgl. K.B. 25 Juni 1909, no. 42 (Bijv. Stbl. 245).
(3) K.B. 6 Febr. 1897, no. 36 {Bijv. Stbl. 98). De afdelingen werden niet tegelijkertijd doch 
achtereenvolgens opgericht met ingang van 1 Mei, 1 Juni en 1 Oct. 1897 en 1 April 1899. Aan
vankelijk waren de standplaatsen van de inspecteurs Amsterdam, Arnhem, ’s-Gravenhage, 
Groningen, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Middelburg, Utrecht, Venlo en Zwolle. Later zijn 
aantal en grenzen der inspecties herhaaldelijk gewijzigd.
(4) K.B. 29 Maart 1897, no. 26 (Bijv. Stbl. 133). Standplaatsen der ingenieurs Amsterdam, 
’s-Hertogenbosch en Zwolle.
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verbindingslijnen boven een afstand van 5 km aan het rijk te vergoeden. Om 
in het bezit van een rijkskantoor te komen hadden de gemeenten dus 
voortaan alleen te zorgen voor een geschikt lokaal en voor het personeel 
tot uitvoering van de dienst. Het gevolg was, dat alleen reeds in de nog 
resterende maanden van 1897 zestien aanvragen van gemeentebesturen om 
vestiging van een rijkstelefoonkantoor binnenkwamen1. In 1899 wefden 
ook de nog overgebleven voorwaarden tot oprichting van rijkstelegraaf- 
kantoren ingetrokken. De vereisten voor aansluiting aan het rijkstelegraaf- 
net door middel van rijkstelefoonkantoren bleven echter gehandhaafd. 
Telegraafkantoren op plaatsen, waar naar het oordeel van de minister 
een telefoonkantoor voldoende was, konden tot telefoonkantoren worden 
teruggebracht; in dat geval werd in de uitoefening van de telefoondienst 
van rijkswege voorzien en droeg het rijk de kosten 2. De ontwikkeling van 
de interlocale telefoondienst in het begin van de twintigste eeuw, waarbij op 
verzoek van de gemeentebesturen in rijkstelefoonkantoren aan het publiek 
gelegenheid kon worden gegeven tot het voeren van interlocale telefoon
gesprekken 3, maakte aanpassing van de naamgeving der kantoren aan de 
feitelijke toestand noodzakelijk. In verband hiermee werd in 1905 de naam 
rijkstelefoonkantoor gewijzigd in hulptelegraafkantoor \ rijkstelefoonkantoor 
heetten in het vervolg de speciaal voor het interlocale telefoonverkeer 
bestemde kantoren, tot dan toe telefoonburelen genoemd, terwijl de hulp- 
telegraaf kantoren tevens hulptelefoonkantoren werden, wanneer ze ook voor de 
openbare interlocale telefoondienst waren opengesteld 4. Tevens werden 
in 1905 alle aan particulieren verleende concessies voor de exploitatie van 
telegraafkantoren, behoudens die aan spoor- en tramwegmaatschappijen, in
getrokken en die kantoren vervangen door hulptelegraaf  kantoren. Ten slotte 
werden in 1919 ook de voorwaarden voor het vestigen van hulptelegraaf- 
kantoren - voorheen dus rijkstelefoonkantoren - in kleinere gemeenten, 
sinds 1916 opgenomen in het Rijkstelegraafreglement5, ingetrokken6.
Nadat gedurende de eerste jaren na 1893 de indeling van het Hoofdbestuur 
geen wezenlijke veranderingen had ondergaan, kwam in 1897 een nieuwe 
organisatie tot stand, waarbij verschillende Afdelingen in het leven werden 

ze Afdeling behandelde de algemene zaken der Telegrafie, 
de Telefoondienst en de 5 e die van de Technische Dienst 
en Telefonie, de beide laatste onder leiding van de Hoofd

ingenieur der Telegrafie. Toen Hoofdinspecteur Van Thiel op 30 September 
van hetzelfde jaar de dienst verliet, werd zijn functie voorlopig niet ver-
(x) K.B. 16 Oct. 1897 {Stbl. 205); vgl. hierna bijlage I, blz. 395. Jaarverslag 1897, blz. 4.
(2) K.B. 12 Oct. 1899 {Stbl. vgl. hierna bijlage I, blz. 395.
(3) K.B. 1 Aug. 1904 {Stbl. 202).
(4) K.B. 28 Aug. 1905 {Stbl. 257); vgl. hierna bijlage II, blz. 405.
(6) K.B. 29 Nov. 1916 {Stbl. 518), artikelen 
(•) K.B. 11 Dec. 1919 {Stbl. 806), artikel I; vgl. hierna bijlage II, blz. 406.
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vuld, maar voorzover nodig waargenomen door A. Kruyt, chef van de 
2e Afdeling, hetgeen hij bleef ook na zijn definitieve benoeming, met ingang 
van i Januari 1902, tot Hoofdinspecteur. Ir. A. E. R. Collette, ingenieur 
in algemene dienst, volgde zijn vader J. M. Collette op, toen deze op 
1 December 1899, na bijna dertig jaar de leiding van de Technische Dienst 
te hebben gehad, met pensioen ging. In het begin van 1904 werd de Hoofd
inspecteur der Telegrafie ontheven van de leiding van de 2e Afdeling, zodat 
hij, als vóór 1897, weer geheel ter beschikking kwam van de directeur- 
generaal. Bij de uitbreiding van het aantal Afdelingen in hetzelfde jaar tot 
twaalf was de Telegrafie niet betrokken.
Te beginnen met het dienstjaar 1906 werd de boekhouding voor de Tele
graafdienst op zgn. commerciële wijze ingericht De moeilijkheid hierbij 
was - evenals bij de reeds sinds 1904 ingevoerde handelsboekhouding bij 
het Rijkstelefoonbedrijf - dat bij de dienst der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie veel uitgaven voor twee of drie diensten gemeenschappelijk 
werden gedaan, zoals voor aankoop, stichting, verbouwing, onderhoud en 
huur van gebouwen, voor meubels en kantoorbehoeften, jaarwedden en 
beloningen van het personeel, enz. Waar zulks kon worden nagegaan, was 
in de boekhouding elk bedrijf belast met hetgeen werkelijk ten bate van dat 
bedrijf strekte. In zeer veel gevallen was dit niet uitvoerbaar; dan werden 
de uitgaven verdeeld over de drie of de twee diensten, welke er bij betrokken 
waren, naar de verhouding van 13 voor de Post en 7 voor de Telegraaf, 
ofwel, wanneer ook de Telefoon er bij betrokken was, 5 voor de Telegraaf 
en 2 voor de Telefoon, terwijl sommige uitgaven voor de technische Tele
graaf- en Telefoondienst voor de helft op elk van deze diensten werden 
geboekt. De factoren, welke in aanmerking kwamen bij de beoordeling van 
het belang, dat een dienst bij een gemeenschappelijke uitgave had of zou 
hebben, waren zó vele en de grootte van elk van die factoren was zó 
moeilijk in cijfers uit te drukken, dat het niet mogelijk bleek een onbe
twistbare verhouding te formuleren. Alvorens men tot het inrichten van 
de handelsboekhouding kon overgaan, diende van alle bij de Rijkstelegraaf- 
dienst in gebruik zijnde bezittingen de waarde te worden bepaald. Dit ge
schiedde door taxatie; het totaal geschatte bedrag was f 6 813 535,88.
In de lijn van deze ontwikkeling, zowel in technisch als in financieel-eco- 
nomisch opzicht, lag de aanwijzing, met ingang van het dienstjaar 19152, van 
de tak van staatsdienst, omvattende de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie, 
als staatsbedrijf in de zin van de bedrijvenwet van 1912, bij welke men was 
uitgegaan van de wenselijkheid om voor inkomsten en uitgaven van staats
bedrijven afzonderlijke begrotingen en rekeningen te doen samenstellen3.

P) Jaarverslag 1906, blz. 41-42.
(2) Wet van 51 Dcc. 1913 (Slbl. 464).
(3) Wet van 16 Febr. 1912 (Stbl. 85).



(*) Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Zijn taak en organisatie tijdens de regering 
van H. M. Koningin Wilhelmina, (= Bijdragen tot de geschiedschrijving van de PTT in Nederland II, 
’s-Hagc, 1948), blz. 10-n; op blz. 11, noot 1, staat verkeerdelijk Stbl. 87 i.p.v. 85.
(2) Zie hiervoor blz. 130 vlg. en Jaarverslag 1904, blz. 30-31.
(3) Zie verder hiervoor blz. 135 vlg. en blz. 139 vlg.; Jaarverslag 1904, blz. 31-32, ibidem 
1905, blz. 29-30, ibidem 1908, blz. 155.
(*) K.B. 21 Sept. 1911, no. 51 (Bijv. Stbl. 397).
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Het feit, dat sindsdien onderscheid werd gemaakt tussen rijksbegroting 
en middelenwet enerzijds en bedrijfsbegroting anderzijds gaf aan deze aan
wijzing echter slechts administratieve betekenis, zonder dat dit verder 
een tegemoetkoming inhield aan de steeds toenemende behoefte aan een 
meer bedrijfseconomische beheersvorm L
Kwamen tot aan de tweede wereldoorlog geen essentiële wijzigingen meer 
tot stand in de organisatie van de centrale leiding van de Telegrafie, belang
rijk was het aandeel, dat zij had in het vele commissiewerk, dat in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw plaats vond. Deelgenomen werd aan de 
in Januari 1899 bij gezamenlijke beschikking van de ministers van Water
staat, Handel en Nijverheid en van Marine ingestelde commissie tot be
studering van de uitvinding van Marconi, de zgn. ‘Commissie Lichtschip 
Maas-Hoek van Holland’ 2, waarvan als voorzitter optrad inspecteur Engel- 
brecht; tevens aan de interdepartementale commissies van 1903, waarin 
Collette en Engelbrecht, en van 1904, waarin Collette en Kruyt vanwege 
het Hoofdbestuur zitting hadden 3. Uit de laatste kwam in 1911 de Perma
nente Commissie voor de Radio telegrafie voort, gebaseerd op de behoefte om in 
voorkomende gevallen omtrent verschillende punten, de radiotelegrafie be
treffend, het advies te kunnen inwinnen van een lichaam, dat was samen
gesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende departementen, welke 
bij de radiotelegrafie betrokken konden zijn. De commissie werd ingesteld 
bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van Marine, van 
Oorlog, van Landbouw, Nijverheid en Handel, van Koloniën en van 
Waterstaat en had als leden o.a. de Hoofdinspecteur - tevens voorzitter - 
en de Hoofdingenieur der Telegrafie en als adviserend lid de chef van de 
technische dienst der radiotelegrafie. In hetzelfde jaar werd een Raad van 
Bijstand voor de directeur-generaal in het leven geroepen, een zuiver ambte
lijk college om advies uit te brengen over alle aangelegenheden, waaromtrent 
dit door laatstgenoemde werd gevraagd, en waarin naast de Administrateur 
en de Hoofdinspecteur der Posterijen, de Hoofdinspecteur en de Hoofd
ingenieur der Telegrafie zitting hadden 4. Toen met ingang van 1 Juli 1917 
het telegraafpersoneel werd uitgebreid met hoofdingenieurs, kreeg laatst
genoemde de titel van Hoofdingenieur-Directeur der Telegrafie.
Inmiddels was de grote uitbreiding van de telefoondienst aanleiding ge
worden om in 1919 aan het Hoofdbestuur een aparte Hoofdinspecteur der



(*) K.B. 25 April 1919, no. 27; vgl. hierna bijlage XII, blz. 474.
(2) Het rapport is van 22 Jan. 1921 en werd gedrukt als Verslag van de commissie ingesteld bij be
schikking van 8 Juni 1920, no. J020 Kabinet, tot het geven van advies terzake van de menschel ijkheid van 
decentralisatie van het bestuur van den post-, telegraaf- en telefoondienst en van de beginselen, melkt eventueel 
aan decentralisatie gouden moeten ten grondslag liggen. (Z. pl., 1921).
(3) K.B. 28 Sept. 1920, no. 42 (Bijv. Stbl. 210).
(4) K.B. 29 April 1919 (Stbl. 249); vgl. hierna bijlage II, blz. 406.
(6) K.B. 5 Aug. 1922, no. 38, in werking getreden 1 Oct. 1922.
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Telefonie te benoemen1, een erkenning van het feit, dat de telefonie zich 
meer en meer van de telegrafie had losgemaakt en zich daarnaast als een 
zelfstandige dienst was gaan ontwikkelen. Aangesteld werd W. D. Nolting, 
die dit onderdeel sinds 1914 als inspecteur der Telegrafie in algemene dienst 
beheerd had. Hij was het ook, die in het jaar daarop voorzitter werd van de 
door de directeur-generaal benoemde commissie tot onderzoek van de 
mogelijkheid tot decentralisatie van het bestuur van de post-, telegraaf- en 
telefoondienst. Het resultaat van dit onderzoek was, dat een centraal bestuur 
onder éénhoofdige leiding gehandhaafd bleef2. Hiernaast werd, met het 
doel de minister voor te lichten omtrent belangrijke zaken, welke op het 
Staatsbedrijf betrekking hadden, in 1920 een Commissie van Advies betreffende 
aangelegenheden van het Staatsbedrijf der PTT in het leven geroepen, een semi- 
ambtelijk lichaam, bestaande uit twee parlementsleden als vertegenwoordi
gers van het algemeen belang, twee particuliere zakenlieden als vertegen
woordigers van handel en nijverheid en twee ambtenaren van het Staats
bedrijf als vertegenwoordigers van het personeel; de directeur-generaal was 
ambtshalve voorzitter van deze commissie 3. De bevoegdheden van de 
minister waren inmiddels, naar aanleiding van de ervaringen opgedaan in 
de eerste wereldoorlog, uitgebreid met de machtiging om in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, tijdelijk 
afwijkingen van het Rijkstelegraafreglement te gelasten 4.
In 1922 onderging de organisatie van het Hoofdbestuur in zoverre een 
wijziging, dat als hoofdambtenaren onder de directeur-generaal, naast de 
inmiddels tot Algemeen Secretaris benoemde Administrateur, in plaats van 
de vroegere Hoofdinspecteurs der Posterijen, der Telegrafie en der Tele
fonie werden aangewezen drie Tloofdinspecteurs der Posterijen en Telegrafie, 
belast met het algemeen toezicht op de exploitatie resp. van de Posterijen, 
de Telegrafie en de Telefonie. Met de Hoofdingenieur-Directeur der Tele
grafie stonden zij de directeur-generaal bij de uitvoering van zijn taak ter 
zijde en dienden hem, ieder voor zoveel zijn tak van dienst aanging, van 
advies omtrent alle zaken, welke aan het oordeel of de beslissing van de 
minister werden onderworpen, alsmede omtrent andere belangrijke aan
gelegenheden 5. Het jaar tevoren was de functie van Inspecteur bij de dienst 
der kust- en scheepsradiotelegrafie ingesteld.
Voor het overige stonden de twintiger jaren in het teken van voortdurende



bezuiniging, noodzakelijk gevolg van de wereldoorlog. Reeds in 1922 
bracht een wijziging van het Telegraafreglement de mogelijkheid tot vesti
ging van telegraafstations in plaats van hulp telegraaf kantoren Zij ver
schaften over het algemeen aan het publiek dezelfde voordelen als de hulp- 
telegraafkantoren, terwijl als regel de openstelling op werkdagen aanmerke
lijk ruimer kon zijn dan bij vestiging van een hulptelegraafkantoor mogelijk 
was, aangezien de hulptelegraafkantoren worden beheerd door rijks- 
ambtenaren, voor de berekening van wier jaarwedden het aantal uren van 
openstelling als een factor geldt, terwijl de bediening van stations werd toe
vertrouwd aan, zij het beëdigde, particulieren, die beloond worden door 
een vergoeding per telegram, hetgeen uiteraard belangrijke besparing in de 
kosten van het beheer meebracht 2.
Met de algemene doelstelling bezuiniging te verkrijgen door inkrimping 
van het aantal hogere ambtenaren van het Staatsbedrijf besloot de directeur- 
generaal in Augustus 1923 het vraagstuk van de organisatie van het bedrijf 
in zijn geheel ter hand te nemen en benoemde hij een commissie onder voor
zitterschap van Hoofdinspecteur Nolting 3, die een maand later tevens voor
zitter werd van een door de minister van Waterstaat ingestelde commissie 
tot onderzoek van de organisatie van de technische dienst bij het Staats
bedrijf4. In verband hiermee werd tevens een commissie benoemd, onder 
voorzitterschap van de Algemeen Secretaris Mr. J. F. van Royen, om te 
adviseren omtrent een doelmatige reorganisatie van het Hoofdbestuur 5. 
Als gevolg van een voorlopig verslag van laatstgenoemde commissie kwam 
in 1924 een nieuwe indeling van het Hoofdbestuur tot stand, waarbij was 
uitgegaan van de opzet, niet strikt noodzakelijke werkzaamheden achter
wege te laten en een vereenvoudigde indeling te verkrijgen van afdelingen 
en burelen. Bij deze nieuwe indeling, welke in hoofdzaak gehandhaafd bleef 
tot in de periode van de Duitse bezetting, bleef de telegraafdienst onder
gebracht in de 2de Afdeling en de telefoondienst in de 3de, terwijl de 
technische dienst, vroeger de 5 de Afdeling, nu werd beschouwd als een 
zelfstandige directie G. Het voorstel in het eindadvies van de commissie om 
één hoofdafdeling te formeren onder één chef, die onder de onmiddellijke
(x) K.B. 28 Sept. 1922 (Stbl. 539); vgl. hierna bijlage II, blz. 406.
(2) Jaarverslag 1922, blz. 68.
(3) APTT, besch. directeur-generaal 3 Aug. 1923, no. 8518 S; rapport dd. 29 Oct. 1924.
(4) De rapporten dd. 31 Oct. 1924 en 19 Maart 1925 werden resp. gedrukt als Verslag van de 
commissie, ingesteld bij Beschikking van den Minister van Waterstaat van 25 September 1923, Nr. 6, .Afd. 
Posterijen & Telegrafie, tot onderhoek van de organisatie van den Technischen Dienst bij het Staatsbedrijf 
van de Posterijen, de Telegrafie & Telefonie. Dl. I, betrekking hebbende op de organisatie van den Technischen 
Dienst. (’s-Hage, 1924). Dl. II, betrekking hebbende op de Radiostations Kootwijk-Sambeek ten behoeve 
van het radio-verkeer tusschen Nederland en Nederlandsch-Oost-Indië. (’s-Hage, 1925). Vgl. blz. 174.
(5) APTT, besch. directeur-generaal 18 Jan. 1924, no. 1162; het rapport dd. 30 Maart 1925 werd 
gedrukt als Verslag van de commissie voorde reorganisatie van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie 
ni/gebracht aan Z.E. den Minister van Waterstaat. (’s-Hage, 1925).
(•) APTT, besch. directeur-generaal 30 Sept. 1924, no. 19933^//.
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C1) Vgl. hiervoor blz. 264.
(2) Wet van 16 Dec. 1927 {Stbl. 390); Jaarverslag 1928, blz. 10. Een nadere instructie voor de 
Raad bij K.B. 12 Maart 1928 (Stbl. 55); de Raad werd op 17 April 1928 geïnstalleerd.
(3) Wet van 21 Juli 1927 (Stbl. 259) houdende regeling van het beheer van ’s Rijks financiën.
(4) Wet van 21 Juli 1928 (Stbl. 249) houdende algemeene bepalingen nopens de takken van Rijks- 
dienst, welke krachtens artikel 88 der Comptabiliteitswet (S. 1927, no. 259) voor een afzonderlijk 
beheer worden aangewezen (Bedrijvenwet) en tot wijziging van de Comptabiliteitswet (S. 1927, 
no. 259).
(6) Wet van 29 Dec. 1928 (Stbl. 514) tot aanwijzing van de takken van Rijksdienst, omvattende 
de posterijen, telegrafie cn telefonie, voor een beheer, als bedoeld in artikel 88 der Comptabili
teitswet {Staatsblad 1927, no. 259).

bevelen van de directie stond, voor telegraaf en telefoon, die zoveel gemeen 
hadden wat betreft de verkeersbehoeften, welke zij dienden, en de aard en 
het gemeenschappelijk gebruik der technische middelen, en tevens voor 
radio-aangelegenheden, kwam voorlopig niet tot verwezenlijking.
Naast dit interne overleg werd in toenemende mate het advies ingewonnen 
van belanghebbenden, ten einde het bedrijf zo volledig mogelijk te doen 
beantwoorden aan zijn maatschappelijke functie. Nauwer contact met het 
publiek dan met de sinds 1920 voor incidentele gevallen bestaande Com
missie van Advies 1 mogelijk was verkreeg men door stichting van de 
Postraad in 1927, een landelijke raad van advies en toezicht, waaraan het 
ambtelijke karakter geheel ontbrak, die geheel los van de bedrijfsleiding 
stond en een zo getrouw mogelijke afspiegeling gaf van de behoeften en 
opvattingen, welke in de Nederlandse samenleving aanwezig waren met 
betrekking tot de dienst der ptt 2. Ten einde van de andere kant betere 
bekendheid en vertrouwdheid met de dienst bij het publiek te bevorderen, 
kwam in hetzelfde jaar een eigen Persdienst, in 1936 uitgebreid tot Pers- en 
Propagandadienst, tot stand. De Padioraad, welke op 29 Januari 1929 werd 
geïnstalleerd, had als voornaamste doel een goed geregelde krachtige 
nationale omroep in het leven te roepen.
Het jaar 1928, waarin de Postraad werd geïnstalleerd, was in verschillende 
andere opzichten van belang voor het Staatsbedrijf. Nadat in 1927 de re
organisatie van de centrale bedrijfsboekhouding was voltooid, waarmee 
men in 1926 een aanvang had gemaakt en waarbij deze zoveel mogelijk werd 
gemechaniseerd, bracht de Comptabiliteitswet van 1927 algemene regelen 
voor het beheer van ’s rijks financiën3. Artikel 88 stelde vast, dat bepaalde 
takken van rijksdienst voor een afzonderlijk beheer in aanmerking konden 
komen, waarna de Bedrijvenwet van 1928 hiervoor algemene bepalingen 
gaf4. Nog in hetzelfde jaar werden ten slotte bij verschillende wetten de 
bedrijven aangewezen, waarop deze bepalingen met ingang van 1 Januari 
1929 van toepassing zouden zijn, onder welke ook het Staatsbedrijf der 
ptt5. Hiermee werd ptt een bedrijf in commerciële zin, al hielden de 
nieuwe bepalingen geenszins volledige zelfstandigheid in voor het bedrijfs
beleid.
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(1) Jaarverslag 1928, blz. 14-16.
(2) K.B. 11 Maart 1929 (Stbl. 74) tot vaststelling van de organisatie van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, volgens artikel 16 aan te halen als ‘Organiek Besluit PTT 
1928’.
(3) Resp. de 9e en de 10e Afdeling; zie Jaarverslag 1930, blz. 10.
(4) K.B. 7 Aug. 1931 (Stbl. 364).

De in 1923 begonnen voorbereiding van de reorganisatie van het bedrijf, 
omvangrijk en vaak moeilijk vanwege de ingewikkelde staatsrechtelijke en 
ambtelijke verhoudingen, kreeg eveneens in 1928 grotendeels haar beslag. 
Voor het eerst werden hierbij de adviezen van de Postraad ingewonnen. 
De maatregelen betroffen in hoofdzaak een nieuwe rangbevorderings- 
regeling van het kantoorpersoneel met behoud van bestaande rechten, 
waarbij de voornaamste leidende gedachten waren geweest: vereenvoudi
ging van de organisatie door vermindering van het aantal rangen en minder 
differentiatie in bevoegdheden en aanspraken, gepaard met vereenvoudiging 
van het bestaande examensysteem en vermindering van het aantal examens, 
verduidelijking en vereenvoudiging van de organieke- en personeelsbe- 
palingen, meer vrijheid van de bedrijfsleiding ten aanzien van de bezetting 
van sommige belangrijke functies en bevordering van systematische be
oordeling van de ambtenaren. In verschillende bepalingen, in de naam van 
het bedrijf en in de titulatuur zou de Telefonie naast de Posterijen en de 
Telegrafie voortaan de haar rechtmatig toekomende plaats innemen 1. Een 
nieuw organiek besluit omschreef voor het eerst positief de taak van het 
bedrijf, waarbij de Hoofdingenieur-Directeur der Telegrafie en Telefonie belast 
werd met de directie van de technische dienst der Telegrafie en Telefonie 2, 
terwijl nu ook, met ingang van 1 December 1929, het bovengenoemde 
voorstel in het eindadvies van de commissie Van Royen verwezenlijkt werd 
in zoverre dat de beide Hoofdinspecteurs der Posterijen en Telegrafie, resp. 
belast met de exploitatie der Telegrafie en der Telefonie, vervangen werden 
door één Hoofdinspecteur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, Mast met het 
algemeen toedicht op de exploitatie der Telegrafie en Telefonie. In 1930 werd aan 
het Hoofdbestuur een Afdeling Economische en Algemene Zaken toege
voegd, welke alle aangelegenheden op het gebied van de bedrijfseconomie, 
economische bedrijfstechniek en accountancy te behandelen kreeg, terwijl 
aan een Afdeling Arbeid de behandeling werd opgedragen van de onder
werpen van personeelszorg met betrekking tot de arbeidsgeschiktheid van 
het personeel 3.
De reorganisatie van het telegraaf- en telefoonbedrijf als uitvloeisel van de 
plannen tot automatisering van de telefoon, waarbij de technische en ex- 
ploitatieve leiding in één hand kwamen, kreeg in 1931 een begin van uit
voering. Nadat de minister voor zover nodig was gemachtigd tot afwijking 
van het Organiek Besluit 1928 4 en bevoegdheid had verkregen de verder



nodige maatregelen tot automatisering van de telefoondienst te treffen l, 
werden de hoofdplaatsen van de toekomstige telefoondistricten vastgesteld 
en ontving de directeur-generaal machtiging tot geleidelijke vorming van 
deze districten. Met ingang van i November 1931 stelde laatstgenoemde 
vervolgens de eerste vijf telefoondistricten in, n.1. Leeuwarden, Hengelo (O), 
Deventer, Arnhem en Haarlem, met gelijktijdige opheffing van de inge- 
nieursdistricten Amsterdam, Groningen en Vlissingen 4, terwijl de grenzen 
van de nog bestaande ingenieursdistricten zodanig werden herzien, dat zij 
samenvielen met die van een aantal toekomstige telefoondistricten 3. Tevens 
werden regels gegeven voor het beheer en het toezicht op de exploitatieve 
telegraaf- en telefoondienst van de binnen de nieuwe districten gelegen 
kantoren 4. Geleidelijk zijn in de daarop volgende jaren de nieuwe telefoon
districten ingesteld.
Vóór de tweede wereldoorlog had verder weinig verandering meer plaats 
in de organisatie. Behalve dat een herziening tot stand kwam van de regeling 
van de verhouding tussen de radiodiensten van leger, vloot en openbaar 
verkeer, namen vertegenwoordigers van het Staatsbedrijf zitting in een 
commissie tot voorbereiding van een herziening van de Schepenwet in ver
band met het inwerkingtreden op 1 Januari 1933 van het internationale ver
drag van Londen voor de beveiliging van mensenlevens op zee 5 en in een 
commissie tot herziening van de voorschriften voor de toepassing van 
electriciteit aan boord van schepen.
Ofschoon door de Duitse bezetter met een andere bedoeling gegeven, lag 
de verlening van rechtspersoonlijkheid aan het Staatsbedrijf in 1941 geheel 
in de lijn van de ontwikkeling, welke loopt van de aanwijzing van de rijks- 
dienst tot staatsbedrijf in 1913 over de nieuwe bedrijvenwet en aanwijzings- 
wet en het nieuwe Organiek Besluit ptt van 1928 6. Een poging in de 
jaren 1947-1948 om deze status wettelijk te regelen bracht het niet verder 
dan het Voorlopig Verslag 7.
Bovendien kwam in de bezettingstijd een wijziging in de organisatie van 
het Hoofdbestuur tot stand met als uitgangspunt een streven naar grotere 
zelfstandigheid van de bedrijfsonderdelen. Met ingang van 1 Augustus 1943 
traden in de plaats van de Hoofdinspecteurs en de Hoofdingenieur-Direc- 
teur een viertal Hoofddirecteuren der Posterijen, Telegrafie en Telefonie - met in-

C1) K.B. 7 Aug. 1951, no. 18.
(2) APTT, besch. 18 Aug. 1931, no. 8996 S.
(3) APTT, besch. directeur-generaal 19 Oct. 1931, no. 11390 S.
(4) Dienstorders PTT 1931, no. 586.
(5) Vgl. hiervoor blz. 151 en hierna bijlage III, blz. 432-433.
(6) Verordening Rijkscommissaris 31 Maart 1941 {Verordeningenblad 61') betreffende de organisatie 
van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie.
(') Ontwerp van Wet tot regeling van de rechtspositie van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie. Zie Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1947-1948, no. 636; het Voorlopig 
Verslag is gedateerd 18 Maart 1948; vgl. hierna blz. 312, noot 4.
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(x) Besluit Secretaris-Generaal van Binncnl. Zaken 30 Juli 1943 en K.B. 3 Sept. 1945 (Stbl. F 156), 
beide tot wijziging en aanvulling van het Organiek Besluit PTT 1928.
(2) K.B. 9 Juli 1946 (Stbl. G 177), houdende vaststelling van het Organiek Besluit PTT 1946.
(3) APTT, besch. directeur-generaal 3 Juli 1945, no. 5390.
(4) Jaarverslag 1945-1946, blz. 78-79.
(5) Dienstorders PTT 1951, no. H 563 en APTT, besch. directeur-generaal 29 Febr. 1952, no. 4500.
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gang van 21 September 1945 uitgebreid tot vijf-onder de onmiddellijke 
bevelen van de directeur-generaal belast met de leiding van even zovele 
Hoofdafdelingen, onder welke die voor Telegrafie en Telefonie, waaraan op laatst
genoemde datum de Radio werd toegevoegd 1; de voordien bestaande 
Afdelingen werden geheel in de nieuwe Hoofdafdelingen opgenomen. Be
halve met de regeling en afdoening van de zaken, welke op zijn onderdeel 
betrekking hebben, inzoverre zij niet het algemene beleid betreffen of van 
principiële aard zijn, zag de Hoofddirecteur ttr. zich tevens belast met 
het toezicht op de plaatselijke telefoondiensten en de telefoondistricten, 
alsmede op de telegraafkantoren, welke niet tot een Inspectie-afdeling be
horen. Voorzover de uitvoering van de telefoondienst en van de technische 
dienst niet rechtstreeks door zijn Hoofdafdeling wordt verzorgd, geschiedt 
deze door directies onder het beheer van een directeur 2.
Bij de voorbereiding tot algehele reorganisatie van het bedrijf in de eerste 
jaren na de bevrijding werd zeer in het bijzonder aandacht geschonken aan 
de Hoofdafdeling ttr. De samenvoeging van de Rijkstelefoondienst - om
vattende de centrale instantie aan het Hoofdbestuur en de telefoondistricten - 
met de drie betrekkelijk zelfstandige gemeentelijke telefoondiensten van 
Amsterdam, ’s-Gravenhage en Rotterdam door de bezetter had een on
harmonisch geheel doen ontstaan, doordat gedurende de bezetting onder
linge aanpassing onmogelijk was. Reeds in Juli 1945 echter werd, gezien 
de wenselijkheid om de organisatie van de telefoondienst in Nederland te 
herzien, een commissie ingesteld, wier arbeidsterrein de organisatie van 
de Hoofdafdeling ttr, de telefoondistricten en de plaatselijke telefoon
diensten omvatte, zowel afzonderlijk als in onderling verband gezien 3. In 
Mei 1946 bracht deze commissie haar rapport uit en in Augustus van het
zelfde jaar werden naar aanleiding hiervan enkele richtlijnen vastgesteld, 
volgens welke de telecommunicatiediensten zich geleidelijk aan zouden 
kunnen ontwikkelen. Het streven was er hierbij op gericht de voorwaarden 
te scheppen, dat elk van de bedrijfstakken, toegerust met een grote mate 
van zelfstandigheid, zich vrijelijk kon ontplooien, aangezien alleen op die 
wijze het publiek zo goed mogelijk zou kunnen worden gediend. Voor
zieningen werden getroffen om een voldoende samenwerking te verzekeren. 
Bij de geleidelijke opbouw is met deze beginselen rekening gehouden 4.
Met ingang van 1 Augustus 1951 is het beheer over de Radio overgebracht 
naar de Hoofdafdeling Algemene Zaken 5.



2-JO

(x) Zie hierna blz. 358 vlg.
(2) Zie hierna blz. 363.

3. EXPLOITATIE EN VERKEER

Het grote keerpunt in de ontwikkeling van het telegraafverkeer wordt ge
vormd door de invoering van de interlocale telefoondienst. Aanvankelijk 
kon het telegraafverkeer vrij snel en regelmatig toenemen als gevolg van het 
feit, dat de telegraaf tot ongeveer 1890 het monopolie had van het wisselen 
van berichten langs electrische weg. In die tijd begon de telefonie als mede
dingster voor korte afstanden op te treden en na het eerste decennium van 
de nieuwe eeuw is dan van toeneming van het binnenlandse telegraafverkeer, 
afgezien van de grote opleving tijdens de beide wereldoorlogen, geen sprake 
meer. De exploitatie van de telefoon in Nederland nam een aanvang in 1881 
en werd voorlopig geheel aan particulieren overgelaten. De Nederlandsche 
Bell Telephoon Maatschappij begon met aanleg en exploitatie van locale 
telefoonnetten. Andere maatschappijen volgden, terwijl sommige gemeenten 
de verzorging van de locale telefonie zelf ter hand namen. In 1888 maakte 
de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij, na concessie verkregen te 
hebben, op bescheiden schaal een begin met de exploitatie van interlocale 
telefoonlijnen, totdat de regering, gebruik makend van haar recht tot naasting 
van de interlocale telefoonverbindingen, met ingang van 1 October 1897 
overging tot staatsexploitatie van het intercommunale telefoonverkeer.
Naast het feit, dat de telegrafie tot dat tijdstip de enige vorm van electrisch 
berichtenverkeer was, heeft de Nederlandse telegraafadministratie van het 
begin af aan getracht de belangen van het telegraferende publiek, en dus 
van het telegraafverkeer, zoveel mogelijk te bevorderen, hetgeen vooral tot 
uiting kwam door de vroegtijdige toetreding zowel tot de Duits-Oosten- 
rijkse als tot de zgn. Westeuropese Telegraafvereniging 1. In het bijzonder 
door de totstandkoming van de onderzeese verbinding met Engeland was 
deze regeling van de internationale betrekkingen van grote waarde, aange
zien de gemeenschap met Groot-Brittannië aan Nederland een belangrijk 
transitverkeer schonk. Zo nam door de bepalingen van de overeenkomst 
van Brussel van 14 Mei 1858 2 de berichtenwissel tussen Engeland en het 
zuidwesten van Europa via Nederland langs de kabel van de Internationale 
Telegraaf Maatschappij belangrijk toe, nadat deze voordien bijna uitsluitend 
geschiedde via Oostende en Calais langs de kabels van de Submarine 
Telegraph Company. Bovendien had de weg via Nederland bijna het gehele 
verkeer van Groot-Brittannië met Hamburg en Scandinavië tot zich ge
trokken. De indienststelling van de kabel Cromer-Emden in 1859, geëx
ploiteerd door de Submarine Telegraph Company, onttrok echter aan de 
Internationale Telegraaf Maatschappij een groot gedeelte van de Scandina
vische en Noordduitse telegrammen. En al bezweek deze kabel reeds in



C) Vgl. uitvoerig hierover blz. 82 vlg.; Stokvis lil, blz. XL-XLII.
(2) Zie blz. 245.
(’) Stokvis III, blz. XLIV.
(4) K.B. 18 Juni 1872 (Stbl. 79); vgl. hierna bijlage II, blz. 403. Jaarverslag 1872, blz. 15.
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October 1860, ook in het verkeer met en via Frankrijk kon de Internationale 
Telegraaf Maatschappij de concurrentie met de Submarine Telegraph Com- 
pany niet volhouden, totdat zij ten slotte in 1864 haar telegrammen naar en 
via Frankrijk tegen een lage premie aan laatstgenoemde maatschappij moest 
overdoen, waardoor dit belangrijke verkeer van de Nederlandse lijnen ver
dween. In 1867 verkreeg zij echter de exploitatie van de door de Reuter 
Company aangelegde kabel van Engeland naar Norderney, welke, in 1868 
tot Denemarken verlengd, Engeland onafhankelijk van het vasteland met 
Scandinavië verbond en daardoor het ook voor Nederland belangrijke transit 
van Noord-Europa geheel tot zich trok 1.
Ook het binnenlandse verkeer trachtte de telegraafadministratie voort
durend te stimuleren. In het belang van handel, nijverheid en scheepvaart 
werd regelmatig tijdelijke uitbreiding van diensturen toegestaan, aan de 
behoeften van de regering kwam men tegemoet door tijdelijke bijkantoren 
te openen in de koninklijke paleizen, de gebouwen van Tweede en Eerste 
Kamer en de legerkampen, en aan het publiek verschafte men velerlei 
faciliteiten om het zodoende meer en meer vertrouwd te maken met het 
gebruik van de telegraaf. Dat hierbij verouderde opvattingen te overwinnen 
waren, werd hiervoor reeds opgemerkt2, en nog in 1873 schreef H. J. 
Stokvis, toen hoofdcommies op de afdeling Telegrafie van het departement 
van Financiën: ‘Daling der tarieven houdt met toenemende vrijgevige ver- 
keersbepalingen gelijken tred. Aan die vrijgevigheid hecht het publiek 
echter blijkbaar weinig, in zoover van al hetgeen gedaan is, tot meer gerief 
of tot verzekering van de goede overkomst der telegrammen weinig of geen 
gebruik wordt gemaakt’ 3. In 1872 was het in verschillende landen reeds 
bestaande stelsel der dringende telegrammen ook in Nederland ingevoerd. Ze 
werden behandeld vóór gewone telegrammen van gelijke rang, doch tegen 
betaling van ruim het drievoud van de gewone prijs. Behalve de ervaringen, 
in andere landen opgedaan, had tot deze maatregel de overweging geleid, 
dat, naargelang het gebruik van de telegraaf meer algemeen werd en als 
gevolg van lagere tarieven ook het aantal telegrammen, om andere redenen 
dan dringende behoefte aan snelle overkomst verzonden, zou toenemen, het 
billijk scheen de gelegenheid te openen tot het bedingen van voorrang, 
wanneer vertraging schade of ernstige teleurstelling kon teweegbrengen 4. 
Met ingang van 1 Januari 1874 werd op verzoek van de afzenders ook 
open bestelling van gewone telegrammen toegestaan, ten einde te voorzien 
in de gevallen, waarin de voorgeschreven aflevering in gesloten omslag 
een telegram zijn doel kon doen missen, doordat de geadresseerde bij
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O K.B. 24 Dec. 1873 (Stbl. 193); vgl. hierna bijlage II, blz. 403.
(2) K.B. 12 Dec. 1875 (Stbl. 240); vgl. hierna bijlage II, blz. 403.
(3) K.B. 2 Nov. 1877 (Stbl. 193); vgl. hierna bijlage II, blz. 404.
(4) K.B. 22 Sept. 1879 (^tbl. 153); vgl. hierna bijlage II, blz. 404.
(5) Art. 17 van de K.Bn. 12 Dec. 1875 (Stbl. 240) en 22 Sept. 1879 (Stbl. 153).
(•) K.B. 31 Mei 1876 (Stbl. 110); vgl. hierna bijlage I, blz. 396.
(’) Het eerst met België bij K.B. 11 Oct. 1877 (Stbl. 187); vgl. hierna bijlage III, blz. 416.
(8) Zie A. Kruyt, Telegraaf tarieven in De Economist, 1887, blz. 1096 vlg. en v.(an) T.(hiel?),
De voorloopige uitkomsten der verlaging van het telegramtarief in Engeland in Maandblad, 1887, blz. 49 vlg.

aankomst van het bericht afwezig was en dit te laat in handen zou krijgen 
om aan de daarin vervatte verzoeken of opdrachten te voldoen, terwijl zijn 
huisgenoten daarvoor hadden kunnen zorgen In 1876 volgde de invoering 
van de categorie der kaarttelegrammen. Deze waren niet aan de vereisten van 
de gewone telegrammen onderworpen, mochten niet meer dan tien woorden 
bevatten, noch in geheim schrift, noch in overeengekomen taal gesteld zijn 
en werden open en zonder ontvangbewijs afgeleverd. Bedoeling was ze te 
gebruiken voor korte mededelingen of voor tijdingen, voor welke de af
zenders met minder waarborgen dan voor gewone telegrammen genoegen 
konden nemen 2. In verband met de invoering van deze soort telegrammen 
werd de open bestelling van gewone telegrammen weer ingetrokken, echter 
met ingang van 1 Januari 1878 andermaal toegelaten, aangezien het publiek 
er prijs op bleek te stellen; de kaarttelegrammen voldeden in dit opzicht 
niet altijd aan de behoeften, daar de tijding, waarvan open bestelling werd 
verlangd, niet steeds in tien woorden was samen te vatten 3. Het gebruik van 
kaarttelegrammen beantwoordde in de practijk niet aan de verwachtingen en 
werd in 1879 afgeschaft4. Nog andere maatregelen trof de administratie in 
deze jaren ter bevordering van het telegraafverkeer. Zo werd met ingang van 
1 Januari 1876 toegestaan de adressen in een tussen de belanghebbenden 
overeengekomen of in verkorte vorm te schrijven. Voor het gebruik van 
deze zgn. telegramadressen was men een vast jaarlijks recht verschuldigd5. 
Het jaar 1876 bracht eveneens de invoering van telegrafische postwissels in het 
binnenlandse verkeer tot een maximum bedrag van f 2500,— tussen post
kantoren in plaatsen, waar tevens een rijkstelegraaf kantoor gevestigd was6. 
In de daarop volgende jaren werd verzending van telegrafische postwissels 
eveneens mogelijk in het verkeer met verschillende andere landen 7.
De moeilijkheid bij dit alles was, dat, zo bij het geleidelijk toenemende 
telegraafverkeer de bruto ontvangsten al groter werden, de netto inkomsten 
sterk verminderden, aangezien de meerdere exploitatiekosten niet gedekt 
werden door de hogere ontvangsten. Slechts een kleine vermeerdering van 
het gewone aantal telegrammen was nodig om uitbreiding van personeel 
en materieel, en dus van exploitatiekosten, te veroorzaken 8. Sinds het einde 
van de zestiger jaren lagen deze dan ook steeds aanzienlijk hoger dan de 
opbrengst.
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89. Interieur van het ontvangstation tc Ncdcrhorst den Berg
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(x) Stokvis III, blz. LXVÜ-LXVIII; Jaarverslag 1868, blz. 52-53.
(*) Vgl. hiervoor blz. 251 vlg.
(3) Vgl. hiervoor blz. 46 vlg.
(4) Vgl. hiervoor blz. 50.

Het is duidelijk, dat deze gang van zaken voor een belangrijk deel nauw 
verband hield met de staatsexploitatie, welke zich, gezien haar taak ten 
opzichte van het algemeen belang, niet, zoals de particuliere ondernemingen, 
kon beperken tot die verbindingen, welke winst opleverden, en zich voort
durend gesteld zag tegenover eisen tot tariefvermindering, snelle over
komst van de berichten en uitbreiding van het aantal diensturen. Het gevolg 
hiervan was, dat het verband tussen inkomsten en uitgaven ten nadele van 
de eerste verbroken werd, speciaal naarmate het publiek geleidelijk aan 
leerde zijn telegrammen tot enkelvoudige berichten, waarvoor dus slechts 
het laagste tarief verschuldigd was, samen te dringen en de prijzen voor 
grote afstanden verminderden ofwel eenvormige tarieven werden inge
voerd. Daarbij kwam nog, dat die eenheidsprijs ook gold in het verkeer met 
kantoren van bijzondere Nederlandse telegraafondernemingen, waardoor 
het rijk slechts zeer weinig voor een enkelvoudig telegram ontving en voor 
het overige zijn tussenkomst kosteloos of met schade verleende. Daarnaast 
leverde geen enkele telegraafdraad uiteraard zijn maximum rendement op 
als gevolg van de ongelijke verdeling van de berichten over de verschillende 
perioden van de dag. De kantoren, welke hun onkosten konden bestrijden 
of nog een bate afwierpen, raakten steeds meer in de minderheid, waartoe 
ook de grote stijging van de prijzen voor materiaal en arbeidsloon en de 
concurrentie, welke het transitverkeer ondervond van het steeds toenemende 
aantal verbindingswegen, het hunne bijdroegen1. Het belangrijkste middel 
om met de uitbreiding van de telegraaf zonder al te groot bezwaar voor 
’s lands schatkist te blijven voortgaan was de exploitatiekosten te ver
minderen, hetgeen voorshands het best te verwezenlijken scheen door ver
eniging van de Rijkstelegraaf met de Posterijen 2.
Dan komt als de toekomstige concurrent van het telegraafverkeer zelf de 
telefoon, ofschoon nog niet aanstonds als zodanig onderkend en aanvanke
lijk slechts als hulpmiddel bij het overbrengen van telegrammen, als ‘klank- 
tclegraaf’, beschouwd 3 en sinds 1882 tevens benut voor aflevering van de 
berichten bij de geadresseerden 4. Spoedig heeft de telefoon in vele opzichten 
het telegraafverkeer overvleugeld. Dat de telegraaf ten slotte niet geheel 
door de telefoon is verdrongen, dankt zij, behalve aan de technische ont
wikkeling van de laatste jaren, aan de specifieke voordelen, welke haar 
steeds tegenover de telefoon zijn blijven kenmerken: bezorging van de 
berichten onafhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van de geadres
seerden, hun schriftelijke vastlegging en hun betrekkelijk lage kostprijs.
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C1) K.B. 4 Juli 1891 (S/bl. 145); vgl. hierna bijlage II, blz. 404.
(s) Vgl. hierna blz. 342-343.
(3) Jaarverslag 1901, blz. 23.
(4) Op plaatsen, waar geen bijkantoren gevestigd waren, kregen deze telegrammen hierdoor meer 
het karakter van een expressebricf. Zie B. ten Brink, L.ocaal-telegrammen in Tijdscbr. PT, April 
1905, blz. 6-7.
(6) Zie uitvoerig hiervoor blz. 139 vlg.
(•) K.B. 30 Dec. 1907 (Slbl. 375); vgl. hierna bijlage I, blz. 397.

Rond 1900 nam het telegraafverkeer inmiddels nog gestadig toe, door 
telkens nieuwe maatregelen ook in de laatste jaren voortdurend door de 
administratie gestimuleerd, o.a. door toelating tegen verlaagd tarief van 
telegrammen, welke voor de dagbladpers bestemde nieuwsberichten be
vatten, de zgn. pers telegram men, in het verkeer met Nederlands-Indië met 
ingang van 1 Mei 1890 en door sinds 1891 geheel kosteloos verleende 
tussenkomst van de postdienst voor de overmaking per post van tele
grammen uit plaatsen, waar geen telegraafkantoren waren gevestigd, naar 
het naaste telegraafkantoor h De aanbieding en aflevering van telegrammen 
per telefoon nam toe; bespoediging van de aflevering bracht tevens de in 
1900 ingevoerde rijwieldienst, waarmee men aan de wensen van het publiek 
tegemoet kwam 2. De uitbreiding in 1901 van de rechtstreekse verbindingen 
tussen Duitsland en Engeland met een nieuwe kabel deed het transitverkeer 
echter verminderen 3. De buitengewone maatregelen, vereist door de alge
mene staking in het spoorwegbedrijf in het begin van 1903 hadden een 
abnormale stijging in het verkeer tot gevolg: in Amsterdam werden op 
6 April 36 652 telegrammen behandeld tegen een normaal gemiddelde van 
20 000 per dag, in Rotterdam 19 204 tegen een gemiddelde van 8500. Het 
locaaltelegraafverkeer, voordien alleen mogelijk in plaatsen, waar bijkan
toren waren gevestigd, werd gunstig beïnvloed door de bepalingen van het 
Rijkstelegraafreglement van 1904, volgens welke voortaan op alle kantoren 
locaaltelegrammen konden worden aangeboden ter bezorging zowel binnen de 
plaats, waar het telegraafkantoor was gevestigd, als daarbuiten; bovendien 
konden in het vervolg de inwoners van plaatsen, welke zodanig aaneen- 
gebouwd waren, dat zij als het ware één geheel vormden, onderling tele
grammen wisselen tegen locaaltarief 4. Van 1904 dateert ook het begin van 
het kustscheepsverkeer 5.
Inmiddels deed zich de behoefte gevoelen aan een regeling, waarbij ten 
behoeve van het telegraaf- en telefoonverkeer tussen twee rechtstreeks met 
rijkstelegraaf- of-telefoonkantoren verbonden percelen voor eigen gebruik 
de voortdurend vrije beschikking kon worden gegeven over een telegraaf- 
geleiding of telefoondubbelgeleiding tussen deze kantoren. In 1907 kwam 
hiervoor een regeling tot stand, welke de bedoelde beschikking verleende 
voor de tijd van vijf achtereenvolgende jaren met verdere verlenging van 
jaar tot jaar, en tevens de kosten bepaalde 6. In hetzelfde jaar werden de
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(J) K.B. 30 Dec. 1907 (Stbl. 374); Jaarverslag 1907, blz. 31. Vgl. hiervoor blz. 118 en hierna 
bijlage I, blz. 397.
(2) K.B. 2 Oct. 1911 (Stbl. 308); vgl. hierna bijlage I, blz. 398.
(’) K.B. 15 Jan. 1912 (JStbl. 11); vgl. hierna bijlage I, blz. 398-399.
(<) K.B. 5 Aug. 1912 (Stbl. 275); vgl. hierna bijlage III, blz. 432.
(6) K.B. 7 Juli 1913 (Stbl. 323); vgl. hierna bijlage III, blz. 423.

voorwaarden herzien, waaronder telegrafische verbindingen tussen percelen 
en rijkstelegraaf kantoren konden worden aangelegd en voor eigen gebruik 
ter beschikking gesteld, aangezien de tot dan toe geldende bepalingen voor 
het aansluiten van particuliere panden aan het rijkstelegraafnet in sommige 
opzichten te beperkend waren geworden x.
Nam het buitenlandse telegraafverkeer in deze jaren nog regelmatig toe, het 
binnenlandse bleef nu, met kleine schommelingen, vrij stationnair. Ten 
einde het laatste te stimuleren opende de administratie in 1911 de gelegen
heid om bij wijze van proef in het verkeer tussen Amsterdam en Den Haag 
enerzijds en Groningen anderzijds telegrammen tegen verlaagd tarief, zgn. 
briej'telegrammen, te verzenden met het doel na enige tijd te kunnen be
oordelen, of aan een definitieve invoering van deze telegrammen, waarop 
van verschillende zijde was aangedrongen, behoefte bestond 2. Deze tele
grammen konden op werkdagen tussen 19 en 24 uur worden aangeboden, 
werden na de in het Rijkstelegraafreglement genoemde telegrammen over
geseind en op het kantoor van bestemming in de postbestelling c.q. post
verzending opgenomen. Ofschoon het aanvankelijke succes niet groot was 
- in 1911 werden nog slechts zeven brieftelegrammen gewisseld - ging men 
in de volgende jaren met de proefneming voort en nam men er in 1912 ook 
Rotterdam in op 3. In laatstgenoemd jaar trad Nederland toe tot de inter
nationale regelingen betreffende uitgestelde telegrammen, dagelijkse brieftele
grammen en wekelijkse brieftelegrammen 4 en in het jaar daarop eveneens tot de 
internationale regelingen betreffende perstelegrammen in het Europese ver
keer 5.
De oorlog 1914-1918 was uiteraard van grote invloed op het telegraaf
verkeer. De moeilijkheid om met het door de mobilisatie beperkte personeel 
het hoofd te bieden aan het o.a. door regeringstelegrammen aanzienlijk 
toegenomen verkeer werd nog vergroot door de omstandigheid, dat bijna 
op ieder moment van dit gemeenschapsmiddel gebruik moest worden ge
maakt. Voorts gaf de onzekerheid in het telegraafverkeer met het buiten
land als gevolg van het van kracht worden van tal van belemmerende be
palingen en het buiten gebruik raken van bestaande routes, aanhoudend tot 
bezwaren aanleiding. Langzamerhand paste de dienst zich echter aan de 
nieuwe toestanden aan. In die gedeelten van het rijk, welke in staat van 
beleg waren verklaard, werd van kracht het bepaalde in artikel 38 van de 
wet, houdende bepalingen tot uitvoering van artikel 187 van de grondwet,
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(*) Wet van 23 Mei 1899 (Stbl. 128). Bedoeld art. 38 luidt o.a.: ‘Het militair gezag erlangt de 
beschikking over de inrichtingen der posterij, telegraphie en telephonie en is bevoegd, de wette
lijke bepalingen omtrent de post-, telegraaf- of telephoondienst zoodanig te wijzigen als in het 
militair belang noodig wordt geacht. Het militair gezag is mede bevoegd, in beslag te nemen en 
te openen elk stuk, aan de post of andere instelling van vervoer, dan wel aan de telegraaf toe
vertrouwd, en daarvan inzage te nemen.’
(2) Vgl. J- b. J-» De invloed van den oorlog op het telegraaf ver keer in ons land in Orgaan van den Neder- 
landschen Post- en Telegraaf Bond, jrg. 16, Nov. en Dec. 1915, blz. 203-204 en 249-250; J. M. 
Lamers, De Posterijen, Telegrafie en Telefonie tijdens den Enropeeschen oorlog in Vragen van den Dag, 
1916, blz. 257-277.
(3) In verband met de abnormaal hoge koperprijzen kwamen bovendien buitengewoon veel 
draaddiefstallen voor (in 1918 ruim 1400).

waardoor het militaire gezag de beschikking kreeg over
Posterijen, Telegrafie en Telefonie 1. 
Vermoedelijk in verband met het vrij algemene verbod tot het verzenden 
van codetelegrammen werd van de dienst der uitgestelde en brieftelegram- 
men in de oorlogsjaren een druk gebruik gemaakt. Gedurende Augustus en 
September 1914 hadden de voornaamste kabelmaatschappijen de dienst der ...

1
uitgestelde telegrammen opgeheven. Toeneming van de aanwijzingen pc 
en pcp - resp. kennisgeving van ontvangst per telegraaf en per post - hield 
verband met de omstandigheid, dat tijdens de oorlogstoestand de goede 
aankomst van de op risico van de afzenders verzonden buitenlandse tele
grammen geenszins verzekerd bleek. Na 24 December 1914 liet de Britse 
administratie de verzending van telegrammen, voorzien van een der beide 
aanwijzingen, over haar lijnen niet meer toe.
Als gevolg van de internationale staatkundige verhoudingen legden sedert 
Augustus 1914 verschillende administraties beperkingen op aan het tele
graaf- en radiotelegraafverkeer; Engeland belemmerde het om de handel 
met Duitsland zoveel mogelijk tegen te gaan en deed dit vooral uitkomen in 
het verkeer tussen Nederland en Amerika. Vooral verbod van geheim
schrift kwam voor en ook de Nederlandse administratie liet, voorzover het 
de gewone telegrammen betrof, slechts verstaanbare taal toe. In het Euro
pese verkeer moest voor de telegramwisseling veel gebruik worden gemaakt 
van omwegen, hetgeen tot niet onbelangrijke tariefsverhogingen aanleiding 
gaf 2. Het transitverkeer nam geleidelijk af, terwijl voor het buiten-Europese 
verkeer al spoedig van geen andere weg gebruik kon worden gemaakt dan 
van die over Engeland. Langs de rechtstreekse verbindingen met het buiten
land werden door het bijkantoor Amsterdam-Beurs geen telegrammen meer 
behandeld.
Na het einde van de oorlog in 1918 nam het telegraafverkeer zeer sterk 
toe. Daartegenover werd de uitvoering van werken in hoge mate belemmerd 
door schaarste aan materiaal 3 en geschoold personeel. Ook op de kantoren 
deed zich het gebrek aan seintoestellen, voornamelijk hughes- en baudot- 
toestellen, zeer storend in het verkeer gevoelen. Van de andere kant maak-
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(*) Jaarverslag 1918, blz. 3.
(J) Vgl. hierna blz. 321-332.
(3) M.i.v. 24 Dec. 1920. K.B. 3 Dec. 1920 {Stbl. 837); vgl. hierna bijlage II, blz. 406.
(4) K.B. 19 Mei 1920 {Stbl. 247); vgl. hierna bijlage I, blz. 399.
(5) K.B. 22 Nov. 1921 {Stbl. 1334); vgl. hiervoor blz. 169 en hierna bijlage I, blz. 400.

ten de oorlogstoestand en de levensmiddelenvoorziening het noodzakelijk 
nieuwe verkeersmiddelen beschikbaar te stellen, waartoe dan op de toch 
reeds schaarse voorraden voor die speciale doeleinden beslag moest worden 
gelegd h Het jaar daarop werden de moeilijkheden nog vergroot door de 
vele werkstakingen, zowel in binnen- als buitenland.
Aangezien ook in 1920 over het algemeen de exploitatiekosten nog een 
stijgende lijn vertoonden, ging men behalve tot tariefsverhogingen 2 over 
tot het afschaffen van de locaaltelegrammen op Zon- en feestdagen 3. Het 
binnenlandse verkeer nam nu sterk af en bedroeg 21% minder dan in 1919. 
De proefneming met de verzending van binnenlandse brieftelegrammen 
werd gestaakt, aangezien het publiek te weinig gebruik maakte van deze 
regeling4; ook in het verkeer met Nederlands-Indië werd de dienst der 
brieftelegrammen opgeheven. Het buitenlandse verkeer nam toe, het transit- 
verkeer daarentegen verminderde belangrijk (39,5% minder dan in 1919), 
hetgeen zijn oorzaak vond in het feit, dat door algeheel herstel van de 
Belgisch-Britse kabels tussen België en Engeland weinig of geen transit 
behoefde te worden verleend. Het rechtstreekse verkeer met Frankrijk werd 
hersteld, het verkeer via Frankrijk en Duitsland uitgebreid.
Op 13 Juli 1921 hervatte ook het bijkantoor Amsterdam-Beurs het verkeer 
langs de rechtstreekse verbindingen, terwijl sinds 18 Mei van hetzelfde jaar 
de verzending van pers- en gewone telegrammen naar en over Engeland 
zonder prijsverhoging tussen Nederland (Amsterdam) en Engeland mede 
langs radiotelegrafische weg kon geschieden. Een half jaar later opende de 
telegraafadministratie in het algemeen de mogelijkheid om voor over
brenging van telegrammen, niet voorzien van de aanwijzing ‘draad’, hetzij 
de weg der radiotelegrafie, hetzij die der lijntelegrafie te bezigen5. Op 19 
December begon men met toepassing van deze regeling op in Nederland 
aangeboden telegrammen voor Groot-Brittannië en Duitsland, met ingang 
van 27 December 1922 kon van deze bevoegdheid tevens gebruik worden 
gemaakt voor telegrammen via beide landen en sinds 7 Mei 1923 eveneens 
voor in Nederland aangeboden telegrammen bestemd voor Nederlands- 
Indië.
Werd in de loop van 1922 de achterstand, wat betreft de voorziening van 
materiaal, ingehaald, het binnenlandse verkeer bleef, zij het nu in minder 
sterke mate, terug lopen, hetgeen zijn oorzaak vond in de toestand van 
malaise als gevolg van de politieke omstandigheden en - mede voor de 
locaaltelegrammen - in de gelijkheid van de grondtarieven voor telegram-
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(X) Het algemeen totaal der behandelde telegrammen was in 1913 : 6 476 904, in 1920: 10 394 125 
en in 1922: 8 458 605.
(2) Zie hiervoor blz. 198.
(3) Jaarverslag 1923, blz. 80-81.

men en telefoongesprekken. Het buitenlandse Europese verkeer vertoonde 
een veel geringere teruggang dan in de afgelopen jaren; in hoofdzaak betrof 
deze het verkeer met Duitsland, terwijl dat met verschillende andere landen 
zelfs toenam. De algemene verkeerstoestand werd inmiddels voortdurend 
beter, hetgeen in de eerste plaats bleek uit het sterk verminderen van de 
noodzakelijkheid tot het verzenden van telegrammen - wegens storing of 
ophoping - per post, tevens uit de voortgaande vermindering van het aantal 
dringende telegrammen; overbelasting van de lijnen zoals tijdens de oorlog 
kwam niet meer voor h Ook het aantal telegrammen voor Amerika, waarvan 
dringende overbrenging tot Londen werd verzocht, nam sterk af als gevolg 
van de steeds betere voorwaarden, waaronder overbrenging van de tele
grammen in het verkeer met Amerika geschiedde.
Behalve de opening van de radiotelegrafische verbinding met Nederlands- 
Indië gedurende een gedeelte van het etmaal met ingang van 7 Mei 19232 
brachten de volgende jaren verschillende nieuwe maatregelen, ten einde 
zoveel mogelijk aan de wensen van het publiek tegemoet te komen en zo
doende het telegraafverkeer te stimuleren. In het verkeer met Noord- 
Amerika en enige Zuidamerikaanse staten werd een dienst van nacht- en 
weekeindtelegrammen tegen verlaagd tarief ingesteld, vroeger genoemd dage
lijkse en wekelijkse brieftelegrammen, waarvan de verzending gedurende 
de oorlog was stopgezet. Bovendien verkreeg men door onderhandelingen 
van de administraties met de kabelmaatschappijen het voor de handel be
langrijke voordeel, dat vele administraties en kabelmaatschappijen er in toe
stemden, dat in uitgestelde telegrammen letters en cijfers in hun eigenlijke 
betekenis, alsmede handelsmerken en verkorte handelsuitdrukkingen als cif, 
caf, fob, enz. werden gebruikt. Deze maatregel vond algemene toepassing. 
Ook werd aanmerkelijke verbetering verkregen ten aanzien van het mee
seinen door de Noordatlantische kabelmaatschappijen van datum en tijd van 
aanbieding van de telegrammen. In hetzelfde jaar kwam een regeling tot 
stand om bij storing van de gemeenschap met Frankrijk telegrammen per 
vliegtuig over te brengen 3.
Terwijl het interlocale telefoonverkeer ten nadele van het telegraafverkeer 
voortdurend toenam, was dit laatste in 1924 inmiddels weer zo regelmatig 
geworden, dat noodzaak tot verzending van telegrammen per post wegens 
storing of ophoping niet meer voorkwam. In het radiotelegrafische verkeer 
met Nederlands-Indië, tot dan toe slechts opengesteld voor overbrenging 
van regerings-, dringende en gewone telegrammen, werden sinds genoemd 
jaar ook uitgestelde telegrammen en perstelegrammen tegen verlaagd tarief
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toegelaten. Tevens bracht 1924 de invoering - bij wijze van proef-van 
formulieren voor geluktelegrammen in het binnenlandse verkeer, d.w.z. dat 
tegen betaling van een bepaald recht telegrammen op een luxe-formulier 
werden afgeleverd L Nadat met ingang van 1 Augustus 1925 deze proef
neming was uitgebreid tot de hulpkantoren, werd de regeling op 1 Novem
ber 1926 definitief ingevoerd en tevens uitgebreid in die zin, dat verzending 
van deze telegrammen in het verkeer met scheepsstations en in het buiten
landse verkeer mogelijk was en ook de telegraafstations met de aflevering 
konden worden belast 2. Met ingang van 1 Februari 1925 konden de reke
ninghouders bij de Postcheque- en Girodienst de kosten van door hen ver
zonden telegrammen doen afschrijven van hun postrekening, terwijl de 
dienstcorrespondentie met het buitenland een vereenvoudiging onderging, 
doordat meerdere administraties in en buiten Europa een telegramadres 
bekend maakten; voor Nederland werd dit Tosteljoon, sinds 1926 Postgen.
Ondanks alle maatregelen om het lijntelegraafverkeer zoveel mogelijk aan 
de behoeften aan te passen bleef dit ieder jaar meer teruglopen, waartegen
over een snelle en sprongsgewijze ontwikkeling stond van het radiotele- 
graafverkeer, in hoofdzaak over de rechtstreekse verbinding tussen Neder
land en Nederlands-Indië. Met de Nederlands-Indische telegraafadmini- 
stratie trof men in 1925 een regeling voor de verzending naar en uit Indië, 
uitsluitend langs de rechtstreekse radioweg, van kerst- en nieuwjaars tele
gram men tegen verlaagd tarief, welke regeling in 1926 werd uitgebreid tot 
het verkeer met enige andere buiten-Europese bestemmingen. Het aantal 
radioverbindingen tussen vaste stations nam in het buiten-Europese verkeer 
aanzienlijk toe, terwijl de rechtstreekse radioverbinding tussen Nederland 
en Nederlands-Indië ook voor het algemene internationale telegraafverkeer 
werd opengesteld 3. Tevens bracht 1926 de invoering van brieftelegrammen 
in het verkeer met Nederlands-Indië, de zgn. DUT-telegrammen (Daily 
Letter Telegram), te verzenden via ‘Amsterdam-Bandoeng-Radio’ of via 
‘Eastern’.
De algemene verkeerstoestand bleef zich intussen sinds het einde van de 
oorlog zeer gunstig ontwikkelen en de algemene versnelling van het tele
graafverkeer deed de behoefte aan het verzenden van dringende telegram
men steeds verder verminderen. Het aantal dringende telegrammen is vrij
wel een graadmeter voor het vertrouwen van het publiek in de telegraaf
dienst in zake vertraging in de overkomst. Gedeeltelijk was deze gunstige 
ontwikkeling een gevolg van de grote zorg, welke steeds aan de verkeers-

(‘) K.B. 12 Dec. 1924 (Stbl. 551); vgl. hierna bijlage I, blz. 400. Na aftrek van de kosten van 
aanmaak en van een bedrag van 10 cent per telegram voor de bemoeiingen van de telegraafdienst 
werd de opbrengst van het recht afgedragen aan het Nederlandsche Jeugdleiders-Instituut ten 
bate van de vrije jeugdvorming en de lichamelijke opvoeding in geheel het land.
(2) Jaarverslag 1926, blz. 72. K.B. 30 Aug. 1926 (Stbl. 319); vgl. hierna bijlage II, blz. 406.
(3) Vgl. hiervoor blz. 203.
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(*) Jaarverslag 1926, blz. 75.
(2) Vgl. hiervoor blz. 207.
(3) Vgl. hiervoor blz. 201-202.
(4) Vgl. hiervoor blz. 107 vlg.

middelen werd besteed, voor een ander gedeelte van de vermindering van 
het binnenlandse verkeer. Bovendien was het tarief voor dringende binnen
landse telegrammen, vóór i October 1926 het dubbele van dat voor gewone 
telegrammen met hetzelfde aantal woorden, na die datum tot het drievoudige 
verhoogd x.
De verkeerscijfers van de rechtstreekse radioverbinding met Nederlands- 
Indië vertoonden een aanhoudend stijgende lijn. De toenemende capaciteit 
van de kortegolfzenders op de verbinding Amsterdam-Bandoeng en het 
dientengevolge evenredig vrijkomen van de machinezender te Kootwijk 
maakten het mogelijk over te gaan tot toelating van het telegraafverkeer 
tussen Nederland en Amerika over de radioverbinding met New York 
(Radio Corporation of America), van welke verbinding tot dan toe alleen 
gebruik werd gemaakt voor ontvangst van telegrammen uit Nederlands- 
Indië via Bandoeng-San Francisco-New York-Amsterdam 2.
In 1927 stelde men de gelegenheid open om in het verkeer met verschillende 
Zuidamerikaanse staten brieftelegrammen tegen verlaagd tarief, met een 
minimum aantal woorden van twintig, te wisselen; tevens werden in het 
verkeer met een aantal landen van Midden- en Zuid-Amerika alsmede met 
de Australische Statenbond weekeindtelegrammen toegelaten. Ook het ge
bruik van nacht- en geluktelegrammen vond verdere toepassing, terwijl 
de keuze bij kerst- en nieuwjaarstelegrammen werd verruimd tot vijftien 
standaardteksten, met eenheidsprijzen voor alle bestemmingen. De recht
streekse radioverbinding tussen Nederland en Nederlands-Indië bleef zich 
gunstig ontwikkelen, nu dank zij de kortegolfzender ook in de Indische dag
en avonduren telegrammen in overeengekomen taal gewisseld konden 
worden 3. Daarnaast bracht 1927 de opening van de radioverbinding met 
Suriname en 1928 die met Curagao, op welke verbindingen het openbare 
verkeer met alle soorten telegrammen werd toegestaan. Het buiten-Europese 
verkeer toonde een voortdurende stijging. Het transitverkeer per draad- 
telegraaf daalde echter als gevolg van het feit, dat het verkeer tussen Duits
land en Engeland niet meer over Nederland, doch nog in meerdere mate 
rechtstreeks van Duitsland over Londen liep; het transitverkeer per radio, 
in het bijzonder in het Europese verkeer, nam daarentegen toe.
De uitbreiding van het doorverbindingsstelsel4 kwam in gelijke mate zowel 
aan het binnenlandse als aan het buitenlandse verkeer ten goede en bevor
derde in hoge mate de snelle overkomst van de telegrammen. Uit in 1927 
periodiek gehouden tellingen bleek, dat de tijd, nodig om een binnenlands 
telegram van het kantoor van afzending naar dat van bestemming over te
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(*) Jaarverslag 1927, blz. 30-31.
(2) Vgl. hierna blz. 322.
(3) Jaarverslag 1945/1946, blz. 62-63.
(4) Vgl. hiervoor blz. 207.
(5) Sinds de opheffing op 1 October 1932 van de draadverbinding Amsterdam-Zürich werd het 
gehele tclegraafverkcer met Zwitserland per radio afgewikkeld.
(fl) Vgl. hiervoor blz. 206 en 208.

brengen, gemiddeld 16 minuten bedroeg; in het onderlinge verkeer tussen 
de kantoren Amsterdam en Rotterdam was deze tijd gemiddeld 12,7, tussen 
Amsterdam en Den Haag 11,3 en tussen Rotterdam en Den Haag 8,8 
minuten x. In de loop van dit jaar werd de mogelijkheid onderzocht om door 
telefonische aflevering van de voor passagiers van de schepen der grote 
stoomvaartmaatschappijen te Amsterdam en Rotterdam bestemde tele
grammen bespoediging in de uitreiking te verkrijgen. De door deze maat
schappijen daartegen aangevoerde bezwaren deden echter van invoering 
van deze maatregel afzien.
Ondanks de daling van het aantal telegrammen in het binnenlandse en het 
Europese verkeer, steeg de opbrengst - de voornaamste post van de exploi- 
tatie-ontvangsten - behalve vanwege de in 1926 ingevoerde verhoging van 
de telegramtarieven 2 vooral als gevolg van de hogere baten, welke de radio
dienst, en wel in het bijzonder in het verkeer met Nederlands-Indië en 
Amerika, opleverde. Het laatste onderging sterk de invloed van de be
wegingen op de Beurzen van New York en Amsterdam, terwijl de omvang 
van het radiotelegrafische verkeer met Nederlands-Indië in belangrijke mate 
werd bepaald door de meer of minder gunstige gang van zaken ten opzichte 
van de Indische uitvoerproducten 3. Als gevolg van de vlotte verbinding 
langs de rechtstreekse radioweg geraakte de nevenweg over Amerika voor 
de telegrammen uit Nederlands-Indië naar Nederland langzamerhand buiten 
gebruik 4.
Inmiddels trachtte men de overkomst van de telegrammen steeds meer te 
bespoedigen. Het doorverbindingsstelsel vond verdere toepassing en werd 
in 1929 over het gehele land ingevoerd. Het radioverkeer met Europese 
landen breidde zich sterk uit en achtereenvolgens kwamen in deze jaren 
verbindingen tot stand met Denemarken (Kopenhagen), Oostenrijk 
(Wenen), Noorwegen (Oslo), Tsjecho-Slowakije (Praag), Zwitserland 
(Bern)5, Zweden (Götheborg), Italië (Rome), Spanje (Madrid), Portugal 
(Lissabon), Polen (Warschau), Finland (Helsingfors), Hongarije (Budapest), 
Joegoslavië (Belgrado) en Rusland (Moskou). In het buiten-Europese ver
keer werden verbindingen geopend met Argentinië (Buenos-Aires), Brazilië 
(Rio de Janeiro), Japan (Tokio) en Egypte (Cairo) 6. Inmiddels begon de radio- 
telegrafie een steeds gevoeligere concurrentie te ondervinden van de radio
telefonie en de luchtpost; althans bij de kerst- en nieuwjaarstelegrammen 
in het verkeer met Nederlands-Indië werd dit verschijnsel opgemerkt.



Ook bij het lijntelegraafverkeer viel steeds meer de invloed van de telefoon 
waar te nemen. Toonde het binnenlandse verkeer, in de laatste jaren vrij 
regelmatig met ongeveer 100 ooo telegrammen per jaar afgenomen, in 1929 
voor het eerst sinds 1920 weer een stijging, het totale Europese verkeer 
bewoog zich in dalende lijn, hetgeen vooral verband hield met de uit
breiding, welke in 1928 en 1929 aan het Europese telefoonnet gegeven 
was. Om het telegraafverkeer met de verschillende landen van Europa te 
stimuleren, werd de dienst der brieftelegrammen in 1928 ook ingevoerd in 
het Europese verkeer. Hoewel aan deze dienst, in 1929 nog enigszins uit
gebreid, veel voordelen verbonden waren, maakte het publiek er aan
vankelijk weinig gebruik van. Alleen het buiten-Europese verkeer was toe
genomen en ook het aantal transittelegrammen was vermeerderd in verband 
met het toenemende transitverkeer per radio. Het aantal dringende tele
grammen bleef voortdurend afnemen als gevolg van de snellere overkomst 
van de berichten, waartoe in het binnenlandse verkeer de verdere door
voering van het doorverbindingsstelsel en in het Europese verkeer de toe
passing van snelwerkende toestellen en de overbrenging per radio het hunne 
bijdroegen. Ten gevolge van de hogere baten, welke deze laatste opleverde, 
nam de opbrengst wegens het overbrengen van telegrammen nog toe, 
ondanks de vrij aanzienlijke vermindering van het aantal in het Europese 
verkeer.
Zo was de toestand aan het begin van de dertiger jaren, dat zich kenmerkte 
door achteruitgang van de economische toestand over de gehele wereld. 
Vooral in het buitenlandse verkeer had een en ander een nadelige invloed 
op de uitkomsten van het Staatsbedrijf, waarvan de telegraafdienst het meest 
conjunctuurgevoelige deel is: het lijntelegraafverkeer, in het bijzonder het 
buitenlandse en zelfs het buiten-Europese, liep mede onder invloed van 
genoemde economische toestand in aanzienlijke mate terug, zodat de op
brengst van 1930 al aanstonds belangrijk minder bedroeg dan die van 1929. 
Alleen de radiotelegraafdienst nam voortdurend in betekenis toe en kon 
zich, ondanks de minder gunstige economische omstandigheden, in het 
algemeen op bevredigende wijze ontwikkelen.
Inmiddels trachtte de telegraafadministratie door propaganda en het 
bieden van steeds nieuwe service het teruglopende telegraafverkeer op te 
voeren. In de loop van 1930 begon men met proefnemingen op het gebied 
van de beeldtelegrafie in het radioverkeer met Nederlands-Indië. Opening van 
een beeldtelegraafdienst voor het publiek op deze verbinding had plaats 
op 1 Juni 1931. De dienst der brieftelegrammen, welke inmiddels in het 
Europese en buiten-Europese verkeer weer was uitgebreid, werd bij wijze 
van proef op 1 October 1930 ook in het binnenlandse verkeer ingevoerd; 
bedoeling was ze o.a. te gebruiken voor het doen van mededelingen aan 
meerdere geadresseerden in dezelfde plaats. Het tijdstip van aanvang van
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de telegraphie in

(*) Jaarverslag 1930, blz. 46.
(a) K.B. 3 Juli 1930 (JStbl. 274); vgl. hierna bijlage II, blz. 407.
(3) Jaarverslag 1931, blz. n; vgl. in dit verband F. W. Forge, De toekomst van 
Economiscb-Statistiscbe Berichten, 1927, blz. 1142-1143.
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de telegrambestelling werd, behalve voor telegrammen, welke ’s nachts 
besteld moesten worden, vervroegd tot 7 uur, terwijl de verplichting om 
een perskaart te bezitten voor het verzenden van perstelegrammen kwam 
te vervallen h Om het aantal per telefoon en verreschrijver aangeboden 
telegrammen op te voeren en het publiek meer gebruik te doen maken van 
de aflevering van telegrammen per telefoon of verreschrijver, ging men over 
tot kosteloze verstrekking per post van afschriften van per telefoon of 
verreschrijver afgeleverde berichten 2. De dienst der kerst- en nieuwjaars- 
telegrammen werd uitgebreid en bij de jaarwisseling 1929/1930 ingevoerd 
in het verkeer met 22 Europese landen; in het verkeer met Nederlands-Indië 
werden aan de zestien vaste Nederlandse teksten nog vijf Maleise toege
voegd. Het jaar tevoren was men in het buiten-Europese verkeer tevens 
overgegaan tot het toelaten van vrije teksten.
In 1931 bleven de opbrengsten van het binnen- en buitenlandse draad- en 
radiotelegraafverkeer nog belangrijk beneden die van 1930. Dateerde de 
daling van het naoorlogse binnenlandse verkeer reeds van 1920 - met een 
kleine opleving in 1929 —en van het Europese verkeer van 1926, nu trad' 
tevens een achteruitgang in in het buiten-Europese verkeer, echter minder 
sterk dan in het Europese, aangezien de invloed van de telefonie zich daarbij 
niet in zo sterke mate deed gevoelen. Meer nog dan in de voorafgaande 
jaren trachtte de administratie door een doelmatige propaganda het verkeer 
langs de nationale radiowegen te bevorderen. Door regelmatig herhaalde 
reclamebezoeken onderhield men contact met het telegraferende publiek, 
terwijl men voortdurend poogde, door de dienst zo aantrekkelijk mogelijk 
te maken, de concurrentie met de buitenlandse kabelmaatschappijen met 
succes te kunnen voeren 3.
Inmiddels hadden de door verschillende fabrieken in de handel gebrachte 
arythmische telegraaftoestellen, de tele types, zich reeds een plaats veroverd 
in de binnenlandse dienst van verscheidene landen. Ook in Nederland 
werden zij al vele jaren gebruikt voor verbindingen van handelskantoren 
met telegraafkantoren, voor de aanbieding en aflevering van telegrammen 
en in de laatste tijd ook voor het verkeer tussen de telegraafkantoren onder
ling. Gestreefd werd naar een internationale regeling voor de zgn. tele- 
printer exchange service, een dienst, welke ten doel had abonné’s met elkaar 
in telegrafische gemeenschap te brengen op overeenkomstige wijze als dit 
bij de telefoondienst geschiedde. Als voorbereiding van de invoering van 
dit particuliere telegraafverkeer door middel van teletypes werd nu aan hen, 
die per teletype voor verzending en ontvangst van telegrammen op het



van proef detelegraafkantoor te Amsterdam waren aangesloten, bij wijze 
gelegenheid gegeven om onderling te corresponderen \
Ten behoeve van een juiste voorlichting van de pers in Nederlands-Indië 
ter versterking van de banden tussen moederland en overzees gebiedsdeel 
sloot de administratie met enkele persorganen overeenkomsten om dagelijks 
op vaste tijdstippen tegen een laag tarief perscommuniqué’s langs radio- 
telegrafische weg uit te seinen, welke berichten dan in Nederlands-Indië aan 
de verschillende nieuwsbladen werden doorgegeven 2. De invloed van de 
economische crisis deed zich overigens nu ook in sterke mate op de radio- 
telegrafische verbindingen met Nederlands-Indië, Suriname en Cura^ao 
gevoelen; slechts op de radioverbinding Amsterdam-New York nam het 
verkeer, ondanks deze ongunstige invloed, nog enigszins toe.
Ondanks alle pogingen om het telegraafverkeer te stimuleren - o.a. door 
uitbreiding van de beeldtelegraafverbindingen tot verschillende Europese 
landen - slaagde men er niet in een verdere teruggang te verhinderen. Ook 
het kustscheepsverkeer verminderde vrij sterk als gevolg van de achter
uitgang in de scheepvaart. Inmiddels was de afneming van het telegraaf
verkeer zo algemeen geworden, dat de Britse telegraafdienst in 1932 aan 
enige administraties, onder welke de Nederlandse, een tweetal vragen 
stelde: waaraan men de achteruitgang van het telegraafverkeer toeschreef 
en welke maatregelen men genomen of onder het oog gezien had om deze 
daling ongedaan te maken of om het verlies op de telegraafdienst te ver
kleinen. Behalve Duitsland schreven alle administraties de vermindering 
van het verkeer in hoofdzaak toe aan de concurrentie van de telefoon. 
Frankrijk noemde ook de luchtpost als een van de oorzaken, alsmede de 
verandering in maatschappelijke gebruiken, welke tot een belangrijke ver
mindering van het aantal felicitatietelegrammen had geleid. Duitsland zag 
de vermindering vooral als een gevolg van de economische depressie. 
Landen als België, Noorwegen en Zwitserland beschouwden de achter
uitgang als onvermijdelijk en hadden geen bijzondere maatregelen genomen 
om tot opbloei van het verkeer te geraken. Duitsland zag heil in een vol
hardende reclame door middel van brochures, tijdschriftartikelen en ver
spreiding van een van dienstwege beschikbaar gestelde kalender. Frankrijk 
en Nederland verwachtten, wat de reclame betrof, meer van de ‘opvoeding 
van de gebruikers’ om zich bijv, van de telefoon te bedienen voc/r het aan
bieden en ontvangen van telegrammen. In wijziging van de tarieven zag 
men over het algemeen geen middel tot verbetering. Voor het merendeel 
leverden de ontvangen antwoorden trouwens geen pleidooi ten gunste van 
de telegrammen tegen verlaagd tarief; Spanje beschouwde zelfs de goedkope 
telegrammen als een van de oorzaken van het deficit op de telegraafdienst.
C) Jaarverslag 1931, blz. 42; vgl. hiervoor blz. 120.
(’) Jaarverslag 1930, blz. 50; Jaarverslag 1951, blz. 47.
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In Duitsland bleken de brieftelegrammen zeer populair te zijn, doch het 
was niet mogelijk na te gaan, in hoeverre deze de ontvangsten van de vol
betaalde drukten. De groei van het aantal geluktelegrammen werd door 
België en Duitsland genoemd als een van de gunstigste factoren h De moge
lijkheid om telegrammen ter hand te stellen aan spoorwegbeambten - de zgn. 
treintelegrammen - had in het algemeen slechts een matig resultaat opgeleverd 
en geen noemenswaardige invloed op het verkeer uitgeoefend. Als middelen 
tot vermindering van het deficit werden genoemd: bezuiniging op het per
soneel, verandering in de wijze van bestelling en, bijv, door Zwitserland, 
vervanging van mannelijke krachten door vrouwelijke; uiteraard ook ver
betering van de technische installaties. In Nederland ontwikkelde men plan
nen om door wijziging van het Rijkstelegraafreglement de mogelijkheid te 
scheppen tot het treffen van bijzondere maatregelen tot ontwikkeling van de 
dienst 2.
In de komende jaren staat dan alles in het teken van deze bijzondere maat
regelen. Een wijziging van het Rijkstelegraafreglement bracht inderdaad in
1932 verschillende nieuwe mogelijkheden, o.a. toekenning aan de directeur- 
generaal van de bevoegdheid om, onder goedkeuring van de minister, bij 
wijze van proef nieuwe diensten in het leven te roepen of reeds bestaande 
te wijzigen, en invoering van een categorie van telegrammen, waarbij de 
seinkosten door de geadresseerde werden betaald (collecttelegraninierij 3, ter
wijl het jaar daarop de gelegenheid werd geopend om radiotelegrammen te 
wisselen met passagiers aan boord van luchtvaartuigen 4 en de rechten van 
f 0,10 en f 0,05 resp. voor aanbieding van telegrammen per telefoon of 
verreschrijver en in giro aan het loket werden afgeschaft5. Bovendien 
besloot de administratie tot instelling van een zgn. verreschrijjdienst, met 
behulp waarvan particulieren op analoge wijze als per telefoon locaal en 
interlocaal telegrafische berichten kunnen wisselen. De invoering kreeg in
1933 haar beslag; in Augustus van dat jaar werden de eerste deelnemers van 
de benodigde inrichtingen voorzien 6. Voor het internationale verkeer stelde 
de Telegraafconferentie van Madrid van 1932 7 bepalingen vast betreffende 
brief- en kerst- en nieuwjaarstelegrammen, welke tot dan toe waren inge
voerd bij bijzondere overeenkomst tussen de administraties en de maat
schappijen; de weekeindtelegrammen kwamen daarbij te vervallen. Ten 
einde ook in het verkeer met het buitenland bespoediging in de behandeling 
van dringende telegrammen te verkrijgen, werden de maatregelen, welke

(x) In België was het aantal van deze telegrammen van 8000 in 1926 gestegen tot 500 000 in 1951.
(3) De achteruitgang van den Telegraafdienst in Tydschr. PTT, Febr. 1933, blz. 113-114.
(3) K.B. 10 Febr. 1932 (Stbl. 44); vgl. hierna bijlage II, blz. 407.
(4) M.i.v. 19 Juni 1933.
(s) M.i.v. 1 April 1933.
(•) Vgl. uitvoerig hiervoor blz. 120 vlg.
(’) Vgl. hierna blz. 380 vlg. en bijlage III, blz. 429-430.

285



286

bij de binnenlandse dienst tot resultaat hadden gehad,* dat 94% van het 
aantal binnen vijf minuten na aanbieding het kantoor van bestemming be
reikte, ter kennis gebracht van de administraties van de omliggende landen, 
opdat ook deze alles in het werk zouden stellen om bespoediging te be
vorderen. Men gaf hieraan gevolg, zodat ook de overkomst van dringende 
telegrammen in het verkeer met het buitenland belangrijk werd versneld k 
Ondanks al deze maatregelen bleef de draadtelegraafdienst verder terug
lopen, in het buiten-Europese verkeer in 1934 zelfs in veel ernstigere mate 
dan in de voorafgaande jaren. De exploitatie van de radiotelegraafdienst 
gaf echter reden tot tevredenheid; wel vertoonde het verkeer met Neder- 
lands-Indië nog enige daling, doch het verkeer met Noord-Amerika gaf, 
dank zij het toenemende vertrouwen van het publiek in de Holland-Radio- 
dienst, een stijging te zien, niettegenstaande het feit, dat het totale telegraaf- 
verkeer (radio en kabel) op dit traject aanzienlijk was gedaald. Ook ge
noemd jaar bracht weer nieuwe maatregelen van de administratie om het 
verkeer te stimuleren, zoals definitieve invoering van de particuliere trein- 
telegrammen en uitbreiding van de gelegenheid tot het aanbieden van tele
grammen van openbare telefooncellen uit, zodat velen, die geen eigen tele
foonaansluiting bezaten, op gemakkelijkere wijze dan voorheen telegrammen 
konden verzenden. Het voldoen van de telegramkosten geschiedt hierbij 
door afschrijving van de postrekeningen, door kosteloze heffing aan huis 
of door dadelijke betaling in die cellen, welke van een automatische in- 
casseerinrichting zijn voorzien. Eind 1934 volgde de openstelling van het 
verreschrijfverkeer met de aangeslotenen bij de verreschrijfdienst in België, 
Duitsland en Zwitserland.
Inmiddels maakten de geldelijke uitkomsten van het Staatsbedrijf in het 
midden van de dertiger jaren het weer mogelijk tot tariefsverlagingen over 
te gaan, ook bij de telegraafdienst, welke door de teruggang van het verkeer 
steeds meer onderbelast raakte, zodat verkeerstoeneming, nu zonder ver
groting der exploitatiekosten mogelijk, zeer gewenst was 2. De toeneming 
van het radiotelegrafische verkeer met Noord-Amerika hield aan, dank zij 
het feit, dat steeds meer gebruikers de Holland-Radioroute prefereerden. 
Van het totale uitgaande telegraafverkeer naar Noord-Amerika werd eind 
1935 ruim 50% via de nationale radioweg verzonden.
Door verbetering van de verbindingsmiddelen en door een strengere con
trole op de uitoefening van de dienst nam het aantal storingen en het per
centage van de bij het Hoofdbestuur voorgebrachte gegronde klachten over 
in de Nederlandse dienst bij de behandeling van telegrammen begane on
regelmatigheden af, zulks in tegenstelling tot het percentage, dat in het 
buitenland was ontstaan. Blijkens de uitkomsten van een in alle Europese
(’) Jaarverslag 1933, blz. 23.
(2) Vgl. hierna blz. 323-325.
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landen gemaakte statistiek betreffende snelheid van overbrenging van de 
buitenlandse telegrammen, bezette de Nederlandse telegraafdienst, na die 
van Denemarken, de tweede plaats. Ook in het binnenlandse verkeer lag 
de snelheid van overbrenging zeer hoog. Volgens een statistische opname 
kwamen de dringende binnenlandse telegrammen, welke per telefoon of 
verreschrijver werden afgeleverd, gemiddeld binnen zeven minuten na de 
aanbieding in handen van de geadresseerden; de overige-werden gemiddeld 
binnen acht minuten in de bestelling gegeven. Voortdurend trachtte de 
administratie om, waar dit nog mogelijk was, de telegraafdienst te ver
snellen en te vergemakkelijken, waarbij men aan de grootgebruikers, indien 
de opbrengst zulks althans rechtvaardigde, faciliteiten verleende om hun 
telegraafverkeer te stimuleren1. Op i April 1935 begon men met de in
voering op proef van de zgn. scheepsbriejtelegrammen (slt).
In 1936 toonde het telegraafverkeer voor het eerst na vele jaren weer een 
opleving. Het totale aantal telegrammen nam belangrijk toe, hetgeen geheel 
te danken was aan het buitenlandse verkeer, speciaal het buiten-Europese. 
De geldelijke uitkomsten van het bedrijf boden opnieuw gelegenheid tot 
invoering van tariefsverlagingen en verbetering van de verkeersafwikkeling. 
Vooral bij de radiotelegraafdienst viel een sterke verkeerstoeneming op 
vrijwel alle verbindingen waar te nemen, deels een gevolg van de door de 
regering in September van genoemd jaar genomen maatregelen op monetair 
gebied - depreciatie van de gulden - deels van een opleving van meer alge
mene aard, terwijl bovendien de nieuwe verlaging van het telegramtarief 
met Nederlands-Indië met ingang van 1 October van genoemd jaar een 
stimulerende werking op het verkeer met dat gebiedsdeel uitoefende. Aan 
de andere kant bracht de gewijzigde waarde van de Nederlandse munt ten 
opzichte van het goud, alsmede het feit, dat de regering het vooralsnog 
niet wenselijk achtte, dat de telegraaftarieven werden verhoogd, mede, 
dat men bij de afrekening van de telegraaftaksen met buitenlandse admini
straties en maatschappijen, welke op goudbasis geschiedde, enig geldelijk 
verlies leed 2.
Met ingang van 1 October 1936 werden op de nationale Holland-Radioweg 
telegrammen tegen een bijzonder laag tarief ingevoerd, de zgn. nationale 
telegrammen. Het beeldtelegraafverkeer met Nederlands-Indië, dat in hoofd
zaak uit tekst bestond, nam in dit jaar met 50% af ten opzichte van 1935, 
een gevolg van de belangrijke tariefsverlaging in het gewone telegraaf
verkeer; de overbrenging geschiedde nu per gewone telegraaf, aangezien 
dit voordeliger was geworden. Van de beeldtelegraafverbinding met Duits
land werd slechts een zeer gering gebruik gemaakt. Om dit verkeer te 
stimuleren werd het beeldtelegraafapparaat te Amsterdam aangepast aan de
(x) Jaarverslag 1935, biz. 22.
(2) Jaarverslag 1936, blz. 8.



normen, welke daarvoor door het ccit 1 waren gesteld. Deze wijziging 
maakte het mogelijk om vanaf eind 1937, behalve met Noorwegen, met 
alle landen in Europa, welke aan het openbare beeldtelegraafnet waren aan
gesloten, rechtstreeks beelden te wisselen, waardoor de tussenkomst van het 
kantoor te Berlijn overbodig werd 2. De radiotelegrafische uitseindienst van 
nieuwsberichten ten behoeve van persbureaux onderging een belangrijke 
uitbreiding, terwijl het kustscheepsverkeer wederom sterk toenam, dankzij 
de opleving in de scheepvaart en de omstandigheid, dat vele schepen met 
een kortegolfinstallatie werden uitgerust, waardoor over grotere afstanden 
rechtstreeks met het Nederlandse kuststation kon worden gewerkt8.
De gestadig toenemende verbetering van de economische toestand had in
middels ook een gunstige invloed op het telegraafverkeer. Het binnenlandse 
verkeer werd bovendien aanmerkelijk gestimuleerd door de aanzienlijke 
tariefsverlaging van Februari 1937. Daarnaast bleef men naar middelen 
zoeken om het verkeer op te voeren. Met ingang van 1 November 1937 werd 
het wisselen van particuliere telegrammen met vliegtuigen ook toegestaan 
op de Indië-route, terwijl een wijziging van het Rijkstelegraafreglement 
weer verschillende nieuwe mogelijkheden bood voor uitbreiding van het 
verkeer. Zo kon voortaan op verzoek van belanghebbenden de open- 
stellingstijd van de kantoren voor de telegraafdienst worden verlengd, ter
wijl de schcepsbrieftelegrammen nu definitief werden ingevoerd 4. Ter ver
betering van de verkeersafwikkeling deed de administratie in deze jaren vele 
bestaande telegraafverbindingen geleidelijk door teletypeverbindingen ver
vangen 5. Het nieuwe Rijkstelegraafreglement 1939 bracht de definitieve 
afschaffing van een afzonderlijk tarief voor locaaltelegrammen en de uit
reiking zonder kosten van bodetelegrammen 6.
Tegen het einde van de dertiger jaren raakte het telegraafverkeer meer en 
meer onder de invloed van de buitenlandse politieke gebeurtenissen. Was 
het in de laatste week van September en begin October 1938 reeds buiten
gewoon omvangrijk als gevolg van de gespannen internationale politieke 
toestand, ernstiger waren de gevolgen van de eind Augustus 1939 afge- 
kondigde mobilisatie, welke al dadelijk grote moeilijkheden in het telegraaf
verkeer veroorzaakte en velerlei bijzondere maatregelen noodzakelijk 
maakte, zowel op exploitatief als op technisch gebied. Deze moeilijkheden 
werden nog vergroot door het oproepen in militaire dienst van personeel 
en de verzwaring, welke hiervan het gevolg was voor de dienst van de 
overgeblevenen, tevens door het sterk toenemende gebruik van de telegraaf

C1) Zie hierna blz. 370.
(2) Jaarverslag 1936, blz. 23; Jaarverslag 1937, blz. 24-25.
(3) Vgl. hiervoor blz. 181 vlg.
(4) K.B. 25 Jan. 1937 (Stbl. 341); vgl. hierna bijlage II, blz. 407.
(5) Vgl. hiervoor blz. 63.
(•) K.B. 17 Dec. 1938 (Stbl. 358); vgl. hierna bijlage II, blz. 408.

288



93- Ruitantcnnc naar ccn model

41; *

van Kootw ijk-Radio 1938

9:. Bcamantennc te Kootwijk voor gerichte uitzending van korte golven 1929



I
c
é



(*) Jaarverslag 1939, blz. 6. Het buiten-Europese radiotelegrafische verkeer nam in Jan.t/m Aug. 
toe met ± 8% en in Sept. t/m Dec. met 126%, vergeleken met de overeenkomstige perioden 
in 1938; het Europese resp. met 70% en 65%.
(2) Vergeleken met 1939 verminderde het aantal met het buitenland gewisselde telegrammen - de 
transittelcgrammcn buiten beschouwing gelaten - totaal met ruim 2 308 000. De vermindering 
van het binnenlandse en buitenlandse verkeer tezamen bedroeg ruim 2 568000 telegrammen. 
Het totale verkeer verminderde met 43,5%.
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en de van militaire zijde opgelegde verplichting om vele kantoren voor de 
telegraaf- en telefoondienst onafgebroken bereikbaar te stellen. Had de 
oorlog een ongunstige invloed op de omvang van het internationale post
en telefoonverkeer - met uitzondering van de radiotelefonie - een gunstige 
werking oefende zij op het internationale telegraafverkeer, zowel per draad 
als radio h Het particuliere verkeer met vliegtuigen werd inmiddels vanaf 
October 1939 met het oog op de politieke toestand geschorst. Door het 
nemen van bijzondere maatregelen ten aanzien van de personeelsbezetting, 
het indienstnemen van de op verschillende kantoren in reserve opgestelde 
hughestoestellen en het vormen van enige nieuwe verbindingen, vooral 
tussen de centraalkantoren onderling, trachtte de administratie het onge
woon drukke verkeer op een zo normaal mogelijke wijze af te wikkelen. 
Ten einde de brieven aan de buitenlandse censuur en overige vertragende 
invloeden in verband met de oorlogstoestand in het buitenland te ont
trekken, stelde men in het verkeer met Nederlands-Indië sedert 4 December 
1939 de gelegenheid open tot het verzenden van telegranibrieven (brieven per 
telegraaf). Deze werden als telegram aangenomen en per radio tussen 
Amsterdam en Batavia overgebracht, doch overigens als brieven behandeld 
met dien verstande, dat ze op de zesde dag na die van ontvangst op het 
kantoor van uitseining door het ontvangende kantoor aan de post ter door
zending en aflevering aan de geadresseerden werden overgegeven. In ver
band met de politieke ontwikkeling werd het rechtstreekse radiotelegraaf- 
verkeer met Praag, Warschau en Helsinki in de laatste maanden van 1939 
stopgezet.
Diep ingrijpend vooral waren de gevolgen van het uitbreken van de oorlog 
in Nederland op 10 Mei 1940 voor het Staatsbedrijf der ptt. Op 11 Mei 
moest het gehele particuliere lijntelegraafverkeer worden gestaakt; waar 
mogelijk trachtte men het door postverzendingen in stand te houden. Op 
15 Mei werd het binnenlandse verkeer weer opengesteld, voorzover de 
plaatsen van bestemming bereikbaar waren. Onmiddellijk nam men het 
herstel van de verbindingen ter hand, waarbij de provincie Zeeland het 
langst geïsoleerd bleef. De beperkingen, in September ten aanzien van de 
aanbieding van telegrammen gesteld, deden hun aantal in het binnenlandse 
verkeer echter belangrijk verminderen; het buitenlandse verkeer, op 24 Juni 
alleen voor telegrammen van zakelijk dringende aard weer toegestaan, liep 
in veel sterkere mate terug 2. Het radiotelegraafverkeer werd, voorzover
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de verbindingen niet reeds eerder waren verbroken, op 15 Mei op last van 
de bezettende macht geheel gestaakt. Ook aan de kortegolfdienst met 
schepen, welke met ingang van 1 Mei was uitgevoerd in een hulpstation in 
de Spaarndammerpoldcr, kwam op 15 Mei een einde. De radiotelegrafie en 
-telefonie ondervonden van alle onderdelen van het Staatsbedrijf het grootste 
nadeel van de bezetting. Telegrafisch werd op 15 Juni 1940 aan de Neder- 
lands-Indische administratie verzocht om de radioverbinding voor pers- en 
dringend zakenverkeer te heropenen. Indië wenste echter in generlei contact 
met het bezette moederland te treden. Was echter het officiële radioverkeer 
stopgezet, het illegale contact werd des te veelvuldiger en een voortdurend 
groter aantal illegale zenders kwam in de lucht ten behoeve van de ver
binding met Londen.
Nadat vanaf 1 April 1941 de binnenlandse telegrammen niet meer behoefden 
voorzien te zijn van een stempel van de Sicherheitspolizei, nam het binnen
landse verkeer geleidelijk weer toe, zonder echter het peil van vóór de 
oorlog te bereiken. Opheffing van het verbod tot het telefonisch aanbieden 
van binnenlandse telegrammen met ingang van 9 October van hetzelfde 
jaar bracht hierin geen duidelijk merkbare verandering ten goede. Het 
buitenlandse verkeer liep nog iets verder terug, terwijl bovendien door uit
breiding van de oorlog het telegraafverkeer met de Verenigde Staten van 
Amerika wegviel. Van de rechtstreekse telegraafverbindingen bleef alleen 
die met Duitsland in dienst. In verband met de bijzondere tijdsomstandig
heden stelde men de telegramsluitzegels en andere formulieren, op welke 
een reclame voor Holland-Radio voorkwam, voorlopig buiten gebruik.
Als gevolg van het ontbreken van bijzondere beperkende bepalingen, mede 
door de overbelasting van de telefoondienst en de beperkingen in het post
vervoer en de postbestellingen, nam het binnenlandse telegraafverkeer in 
1942 in zeer sterke mate toe. Het aantal telegrammen ging zelfs ver uit boven 
dat van de laatste normale jaren 1938 en 1939 h Het buitenlandse verkeer 
liep nog iets terug; vanaf 15 December 1942 was inmiddels weer verkeer 
met België mogelijk via Keulen. Veel aandacht besteedde men aan het toe
nemende telegraaf-telefoonverkeer 2, in verband waarmee het aantal toe
stellen op bijna alle kantoren, waarop deze dienst was gecentraliseerd, werd 
uitgebreid. Met het oog op de beperkte voorraad verreschrijvers en de 
vordering van deze toestellen door de Duitse weermacht werden de telex- 
tegemoetkomingen aan de grootgebruikers bij de telegraafdienst opgeheven. 
Een aantal abonné’s maakte gebruik van de aangeboden gelegenheid om het 
toestel voor eigen rekening te handhaven, zolang dit niet werd gevorderd.
De nagenoeg volkomen uitschakeling van het telefoonverkeer alsmede het 
steeds groter wordende tempoverlies bij de postdienst maakten ook in de
O Vergeleken met 1941 vermeerderde het aantal telegrammen met ruim 2 060 000.
(2) Vgl. hiervoor blz. 50.
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jarcn 1943 en 1944 de telegrafie tot het aangewezen communicatiemiddel. 
Het totale aantal telegrammen steeg in 1943 tot ruim 5,2 millioen en bedroeg 
in de eerste acht maanden van 1944 ruim 4,5 millioen; aanhoudend moesten 
maatregelen worden getroffen om het abnormaal drukke verkeer te kunnen 
verwerken. Deze gunstige cijfers van de telegraafdienst waren, althans wat 
het binnenlandse verkeer betreft, echter slechts schijn en betekenden geens
zins een periode van winst voor het telegraaf bedrijf. Werd, aangezien de 
exploitatie-kostprijs van een binnenlands telegram hoger lag dan de ont
vangsten, het deficit bij toeneming van het binnenlandse verkeer, hoewel 
niet evenredig, niettemin groter 1, te meer was dit het geval, nu het op zich 
zelf winstgevende verkeer met het buitenland vrijwel was stopgezet 2.
Beperkte dit buitenlandse verkeer zich in genoemde jaren in hoofdzaak tot 
Europese landen en werden in het buiten-Europese verkeer nog slechts enkele 
telegrammen gewisseld, in het binnenlandse verkeer was het door de grote 
drukte niet mogelijk de vertragingen binnen redelijke grenzen te houden. 
Het morsedoorverbindingsstelsel, vooral op de kleinere kantoren, kwam niet 
meer tot zijn recht. Zoveel mogelijk vond de verkeersafwikkeling plaats per 
hughestoestel of per teletype, terwijl het gebruik van baudottoestellen tot 
het binnenland beperkt bleef. Men stelde alles in het werk om aan het drukke 
telegram-telefoonverkeer het hoofd te bieden, hetgeen gelukte door toe
stellen, zeer weinig van het normale type afwijkend, in te schakelen 3.
Waren papierschaarste en overbelasting oorzaak, dat in October 1943 de 
geluktelegrammen en de felicitatie- en rouwbeklagtelegrammen werden 
afgeschaft, en moest indirect een inkrimping van het dienstbetoon worden 
aanvaard door het groeiende gebrek aan geschoold personeel, geheel andere 
motieven, n.1. vrees voor spionnage, leidden ten slotte in 1944 tot een direct 
ingrijpen door de bezetter. Nadat van het buitenlandse verkeer practisch al 
niets meer was overgebleven en zelfs het verkeer over de nog bestaande 
verbinding Amsterdam-Berlijn zeer was beperkt, werd in September 1944 
aan de grote telegraafkantoren alle berichtenwisseling verboden; in October 
volgde de stopzetting van de tikkerdienst en in December de algehele stop
zetting van het telegraafverkeer.
Na dc bevrijding van het zuiden verboden de Geallieerden onmiddellijk 
het burgerlijke telegraaf-, telefoon- en radioverkeer. Eerst met ingang van 
5 Maart 1945 werd het telegraafverkeer opengesteld voor regeringstele- 
grammen, aan welke dienst men, in verband met overbelasting, reeds vrij 
spoedig een beperking moest opleggen door dergelijke telegrammen, voor 
zover niet van zeer dringende aard, hetzij als ‘regeringstelegram zonder 
voorrang’, hetzij per post te verzenden. Tegelijk met dit beperkte binnen-

(9 Vgl. hiervoor blz. 272-273 en hierna blz. 314-315.
(2) Jaarverslag 1943-1944, blz. 5; Jaarverslag 1945-1946, blz. 19-21.
(3) Jaarverslag 1943-1944, blz. 9.
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landse verkeer werd het telegraafverkeer met Groot-Brittannië, Suriname 
en de Verenigde Staten via radioverbindingen vanuit Eindhoven, waar een 
tijdelijk Hoofdbestuur was gevestigd, opengesteld voor regerings- en pers
telegrammen. In April 1945 vroeg men aan ‘Signals’ lijnen om daarmee het 
binnenlandse verkeer voor burgerdoeleinden te kunnen heropenen tussen 
de verschillende plaatsen in het bevrijde gebied, alsmede ten behoeve van 
het telexverkeer van ptt, ANP-Aneta en de politie x.
Onmiddellijk na de bevrijding begon men met de herstelwerkzaamheden, 
waarbij als uitgangspunt in de eerste plaats de stelling gold, dat de diensten 
van het Staatsbedrijf een onmisbare voorwaarde vormden voor de weder
opbouw van de gehele Nederlandse samenleving. Van het herstel van de 
verkeersmiddelen van ptt was het weer doen functionneren van het be
stuursapparaat en het weer op gang brengen van het economische leven in 
hoge mate afhankelijk. De zeer grote beperkingen ten aanzien van de meest 
dringende materiaalbehoeften hebben daarbij belemmerend gewerkt, al be
vond de apparatuur van het draadtelegraafverkeer zich na de bevrijding 
in zodanige toestand, dat reeds vrij spoedig verkeer, zij het met enkele uit
zonderingen en met aanzienlijk verminderde snelheid in overbrenging, kon 
worden toegelaten. Juist bij de opbouw deed zich de behoefte aan snel
verkeer sterk gevoelen en waar de telefonie de aan haar gestelde eisen 
slechts onvolkomen kon bevredigen, richtte de verkeersbehoefte zich tot 
de telegrafie. Het buitenlandse telegraafverkeer, zowel per draad als radio, 
was vrij spoedig na de vrijwording technisch mogelijk, al liet de afwikkeling 
aanvankelijk nog te wensen over. De omvang van dit verkeer houdt, wel
licht nog meer dan bij de buitenlandse briefpost het geval is, verband met 
de ontwikkeling van het internationale handels- en financiële verkeer2.
De grote investeringen, welke gemoeid waren met herstel en uitbreiding 
van het telecommunicatie-apparaat, oefenden uiteraard directe invloed op 
het bepalen van de bedrijfspolitiek voor de komende jaren. Tevens diende 
bij het herstel rekening gehouden te worden met tijdige vernieuwing en 
verbetering. Hiertoe legde men vooral contact met de Amerikaanse en 
Engelse industrie. Uit dit overleg bleek, dat de technische ontwikkeling in 
Nederland zich in de periode van isolering nagenoeg in dezelfde richting 
had bewogen, zodat in het algemeen een normale aanpassing kon worden 
verkregen 3.
De omvang van het telegraafverkeer bleef aanvankelijk op hoog niveau. Het 
binnenlandse verkeer werd in het westen op 24 Mei 1945 - voorlopig alleen

(1) Zie verder voor deze periode Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de 
Bijzondere Staat van Beleg. 14 September 1944-4 Maart 1946, (z.pl., z.j.), hoofdstuk VIII {Verkeers- 
aangelegenhederi), afdeling B {Overdracht van berichten), blz. 470-483.
(2) Jaarverslag 1945-1946, blz. 62.
(3) Jaarverslag 1945-1946, blz. 77.
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voor regerings- en diensttelegrammen - heropend. In Juni konden reeds 
particuliere telegrammen tot het binnenlandse en buitenlandse verkeer wor
den toegelaten, zij het voorlopig nog met uitzondering van felicitatie- en 
rouwbeklagtelegrammen wegens gebrek aan technische hulpmiddelen en 
personeelstekort. De overige in het begin nog bestaande beperkingen 
kwamen met ingang van 16 September 1945, voorzover zij van Nederlandse 
zijde waren gesteld, te vervallen, terwijl op 1 October voor een belangrijk 
deel die, welke door buitenlandse administraties waren getroffen, werden 
ingetrokken. Verzending van telegrammen per post of overbrenging per 
trein, waartoe men aanvankelijk gedurende de drukste maanden noodge
dwongen moest overgaan, was eind 1946 niet langer nodig. Telegraaf huur- 
en uurlijnen konden weer beschikbaar worden gesteld \ terwijl heroriën
tering plaats vond ten aanzien van de beeld- en facsimiletelegrafie.
Sinds de eerste maanden van 1946 nam het binnenlandse telegraafverkeer 
geleidelijk af in verband met de sedertdien optredende verbetering in het 
telefoonverkeer 2. Het radiotelegraafverkeer, dat in Juni 1945 vanuit Eind
hoven reeds was uitgebreid met een radioverbinding met Cura^ao en 
spoedig daarop met een tijdelijke verbinding met Brussel, werd, wat de 
belangrijkste verbindingen betreft, in de verdere loop van genoemd jaar 
grotendeels hervat. In Augustus 1945 kon het zendstation Kootwijk weer 
in gebruik worden genomen, evenals de bedrijfscentrale te Amsterdam en 
het ontvangstation te Noordwijk. De apparatuur werd van Eindhoven naar 
Amsterdam overgebracht, waarmee de terugkeer tot de vooroorlogse 
situatie was bereikt. De radiotelegrafische uitseindienst van persberichten 
kon in October 1945 worden hervat, nadat de radiotelegraafdienst met 
schepen op zee in Juni met zeer beperkte middelen was heropend. Reeds in 
1946 overtrof dit verkeer verre dat van vóór de oorlog, mede als gevolg 
van de troepentransporten naar en de repatriëring uit Indië. Het particuliere 
verkeer met vliegtuigen werd sedert de hervatting geheel door de luchtvaart
dienst verzorgd. Van de 440 verre schrijvers waren na de be vrij ding nog 
175 toestellen aanwezig, vele in slechte, soms zwaar beschadigde toestand. 
De dienst werd met een uiterst beperkte hoeveelheid toestellen hervat, ter 
beschikking van militaire organen en diensten van algemeen belang. Eind 
1946 waren weer bijna 600 bladschrijvers beschikbaar, waarvan ruim 400 
in bedrijf bij particulieren. De internationale verbindingen moesten opnieuw 
worden opgezet; eerst op 15 Maart 1946 was de telexverbinding via Frank
rijk met Zwitserland hersteld, in de verdere loop van 1946 met Frankrijk 
en België.
Het opbouwplan kon als gevolg van de economische omstandigheden 
slechts gedeeltelijk worden verwezenlijkt. Het deviezentekort en de ge-
(*) De eerste gegadigde was het ANP en wel reeds op 7 Mei 1945.
(*) Zie voor de technische verkeersafwikkeling verder nog Jaarverslag 1945-1946, blz. 82-85.
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stegen grondstoflenprijzen in Amerika leidden tot ernstige stagnatie in be
stelling en aflevering van de hoogst noodzakelijke bedrijfsmiddelen, als 
gevolg waarvan de uitvoering van plannen ten aanzien van telegrafie en 
telefonie moest worden opgeschort, zodat indirect de bevrediging van de 
behoeften van de PTT-gebruikers ongunstig werd beïnvloed. Bovendien 
drukten de internationale verhoudingen de verkeerscijfers. Vooral het weg
vallen van het vooroorlogse berichtenverkeer met Duitsland had nadelige 
gevolgen voor ptt1. Het verkeer, voortvloeiende uit commerciële ver
houdingen, bleef zeer beperkt 2. Inmiddels was het binnenlandse telegraaf- 
verkeer aanzienlijk verminderd als gevolg van de verbetering van het 
telefoonverkeer en het herstel van het nachtpostnet, waarnaast ook de 
tariefsverhoging van 1946 remmend werkte, zonder dat de wederinvoering 
op 1 October 1947 van gelukwens- en rouwbeklagtelegrammen en van de 
aflevering van telegrammen op luxe-formulieren een merkbaar gunstige 
invloed uitoefende; ondanks dit alles bewoog het zich nog op aanzienlijk 
hoger peil dan voor de oorlog.
Waar de bestaande apparatuur ten enenmale onvoldoende was om ook maar 
aan zeer bescheiden verkeerseisen te voldoen, besloot men de binnenlandse 
openbare telegrafie alsmede de telexdienst naar analogie van de telefonie 
te automatiseren. Na een langdurige periode van neergang opende dit 
nieuwe uitzichten op een ontwikkeling in opgaande lijn. Voor de uitvoering 
werd een werkplan opgesteld, waarvoor echter minstens vijf jaar nodig 
zouden zijn. In afwachting van een voorlopige voorziening door open
stelling van een tijdelijke centrale te Amsterdam met een capaciteit van 160 
aansluitingen werd het telegraafverkeer afgewikkeld via het doorverbin- 
dingssysteem en tevens over de teletypeverbindingen zonder doorverbin- 
dingsmogelijkheid. De telexdienst ontwikkelde zich in snel tempo, het 
aantal aanvragen van het bedrijfsleven was zelfs groter dan de mogelijkheid 
tot aansluiting 3, welke door materiaalschaarste voorshands vrij beperkt 
bleef. Naast deze uitbreiding van het aantal aansluitingen werden verre- 
schrijfnetten gemaakt, al of niet voorzien van verreschrijfcentraalposten, zo o.a. 
een centraalpost voor het knmi in De Bilt, waarop lijnen werden aange
sloten naar de binnenlandse weerstations en vliegvelden, tevens naar de 
meteorologische stations te Brussel, Londen en Bad-Eilsen. Vooral voor 
de luchtvaartdienst was de betekenis van de telex niet te onderschatten4.
Langzaam vorderde in de volgende jaren het herstel. Verbetering van het 
technische apparaat maakte het in 1948 mogelijk op grotere schaal dan in de
(*) In 1938 werd 15% van het internationale postverkeer, 11% van het internationale telegraaf
verkeer en 3 5 % van het internationale telefoonverkeer met Duitsland onderhouden.
(2) Jaarverslag 1947, blz. 3-9.
(3) Het aantal aangeslotenen bereikte op 1 Sept. 1947 reeds weer het niveau van 1 Mei 1940, 
terwijl eind 1947 in totaal 700 bladschrijvers in gebruik waren; Jaarverslag 1947, blz. 39.
(*) Jaarverslag 1947, blz. 39-40.
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vorige jaren huurlijnen beschikbaar te stellen. De materiaalpositie liet echter 
nog niet toe de vooroorlogse service met betrekking tot het aanbieden en 
afleveren van telegrammen per telefoon in volle omvang te herstellen; wel 
kon in enkele telegraaf-telefooncentra verbetering van de capaciteit worden 
bereikt, doch over het algemeen bleven de mogelijkheden nog beperkt. Des
ondanks werd bijna 31% van het aantal aangeboden telegrammen per 
telefoon opgenomen en ruim 10% afgeleverd x. Het buitenlandse verkeer 
nam iets toe door het geleidelijk weer op gang raken van de vredeseconomie. 
De bepaling, dat telegrammen met het oog op vertraging slechts werden 
aangenomen op risico van de afzender, kon als gevolg van de verbetering 
in de verkeersafwikkeling worden ingetrokken.
Als geheel genomen nam de telegrafie na de oorlog een belangrijkere plaats 
in het berichtenverkeer in dan voorheen. Bij de zich snel wijzigende poli
tieke toestand in Indonesië deed zij meer nog dan de telefonie zich gelden 
als een belangrijke factor in het berichtenverkeer; het telegraafverkeer be
woog zich op een niveau, dat ongeveer twee en een half maal zo hoog lag 
als dat van 1938. Daarentegen bleek in de verkeersbehoeften met de West 
voorlopig een verzadigingspunt te zijn bereikt. De opbrengst hield over het 
algemeen gelijke tred met de verkeersontwikkeling 2. De binnenlandse tele- 
graafexploitatie kenmerkte zich in 1948 nog voor een belangrijk deel door 
improvisaties ten aanzien van het verkeersnet, aangezien de bedrijfsleiding 
in afwachting van de ontwikkeling van de automatisering grote investe
ringen voor de instandhouding van een verouderd systeem, waarvan het 
rendement twijfelachtig moest zijn, niet verantwoord achtte. Inmiddels zette 
zich de groei van de abonnételegraafdienst gestadig voort, met een duide
lijke voorkeur voor het verkeer met het buitenland; het ANP-telexdistri- 
butienet kon zich voorspoedig ontwikkelen3. Op 6 Mei 1949 werd de 
telegraafapparatuur te Zaandam als eerste aangesloten op de automatische 
telegraafcentrale te Amsterdam; in de loop van dat jaar volgden nog veer
tien andere kantoren, waarmee de automatische telegrafie definitief haar 
intrede in Nederland had gedaan. Vooral in het bedrijfsleven gaat de 
abonnételegrafie een steeds belangrijkere plaats innemen. Aan het einde van 
1949 waren 1050 verreschrijvers in gebruik; telexdistributienetten werden 
in dienst gesteld voor Associated Press en United Press. Ook internationaal 
ontwikkelde het telexverkeer zich zeer gunstig, vooral sinds de opneming 
van de westelijke bezettingszones van Duitsland in de kring van landen, 
met welke Nederland telexverbindingen onderhoudt. In 1950 werd het 
aantal op het binnenlandse teletypenet aangesloten kantoren met zestien 
uitgebreid en kwam de telexverbinding over het radiocircuit Amsterdam-

(‘) Vóór dc oorlog resp. 48% en 24%.
(*) Jaarverslag 1948, blz. 27.
(3) Jaarverslag 1948, blz. 28-29.



z$6

New York gereed, zodat op 15 Mei de eerste transatlantische telexdienst kon 
worden geopend. Met ingang van 1 December van hetzelfde jaar werd aan 
de abonné’s in Duitsland de mogelijkheid geboden om via de internationale 
telexcentrale te Amsterdam telexverbindingen tot stand te brengen met de 
aangeslotenen in New York en Washington. Op 29 December volgde 
opening van telexverkeer met Finland.
Slechts bij de draadtelegraafdienst lag in 1951 de onderlinge verhouding 
(basis 1948 = 100) tussen exploitatiekosten (141) en opbrengsten (173) 
gunstiger dan bij de overige dienstonderdelen, als gevolg van de automati
sering en de tariefswijzigingen, welke sinds 1948 hadden plaatsgevonden1. 
De ontwikkeling van het binnenlandse verkeer bleef zich intussen in dalende 
lijn bewegen, terwijl ook in het Europese verkeer voor het eerst sinds 1945 
enige vermindering viel waar te nemen, voor een deel toe te schrijven aan 
overheveling van telegraaf- naar telefoon- en telexverkeer; vooral het Euro
pese telexverkeer nam aanzienlijk in omvang toe. Het buiten-Europese ver
keer vertoonde enige stijging. Ofschoon uiteraard het verkeer met Indonesië 
verminderde (13%) lag het peil hiervan nog 125% boven dat van vóór de 
oorlog. Bij het scheepsverkeer had een overeenkomstige ontwikkeling plaats 
als bij het landverkeer. Ofschoon de huidige gang van zaken niet direct 
verontrustend behoeft te zijn, vereist hij toch bijzondere aandacht bij het 
beramen van maatregelen, noodzakelijk om de thans verkregen sluitende 
exploitatie te behouden 2, aangezien de daling niet alleen haar oorzaak vond 
in de concurrentie van andere verkeersmiddelen, doch ook in de medio 1950 
ingevoerde tariefsverhoging.
Geleidelijk voltrekt zich intussen de automatisering van het openbare tele- 
graafhet; eind 1951 waren 54 kantoren met 161 automaatlijnen op de 
centrale te Amsterdam aangesloten. Op 19 Juni van dit jaar werd ook, nadat 
in 1950 rechtstreekse radiotelegraafverbindingen met Hollandia, Tsjecho- 
Slowakije en Finland in gebruik genomen waren, ter uitbreiding van de 
bestaande verkeersmogelijkheden met New York een verbinding met 
Mackay Radio via het relaisstation te Tanger geopend, terwijl het station te 
Paramaribo een uitbreiding onderging, zodat thans de gehele 4-kanalen 
tom en TOR-verbinding Amsterdam-New York via Suriname kon wor
den omgeleid 3. Tekort aan zendapparatuur was oorzaak, dat van her
opening van de radioverbinding met Tokio moest worden afgezien.
In tegenstelling tot de openbare telegrafie, het middel voor snel berichten
verkeer voor het publiek in algemene zin, treedt de telex steeds meer op de 
voorgrond als het telecommunicatiemiddel bij uitstek voor grote bedrijven,

(x) Jaarverslag 1951, blz. 10.
(2) Jaarverslag 1951, blz. 30; Handelingen Tweede Kamer lyjo-iyji, no. 1900 H, blz. 986 en Bijlagen 
Handelingen Tweede Kamer lyjo-iyji, no. 1900 H, no. 5.
(3) Vgl. hiervoor blz. 209.
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4. WETGEVING

Is de komst van de telefoon beslissend geweest voor de ontwikkeling van 
het telegraafverkeer, niet minder sterk was haar invloed op de telegraaf- 
wetgeving. De caesuur valt hier in 1904, tot welk jaar de telegraafwet van 
1852 practisch ongewijzigd 2 de grondslag was gebleven van het Nederlandse 
telegraafwezen.
De artikelen 1 en 2 van de wet van 18 5 2 3 bepaalden, dat van staatswege 
electromagnetische telegrafen zouden worden aangelegd en onderhouden 
tussen ’s-Gravenhage en de voornaamste steden, vestingen en havens van 
het rijk, en dat bijzondere personen of maatschappijen, die electromagne
tische telegrafen, hetzij afzonderlijk, hetzij in verbinding met de lijnen van 
de staat wensten aan te leggen, daartoe koninklijke ‘magtiging’ behoefden. 
Behalve de voorwaarden, in ieder bijzonder geval aan deze machtiging te 
verbinden, werd in artikel 2 als regel gesteld, dat de tarieven voor het over
brengen van de berichten aan de koninklijke goedkeuring zouden worden 
onderworpen, dat de telegrammen zouden worden overgeseind in de volg
orde: regeringsberichten, bijzondere berichten en-voor het geval de tele
graaf tevens voor de dienst van een spoorweg gebruikt werd - dienst-

P) Jaarverslag 1951, blz. 63-64.
(*) Dc wijziging van 1869 was slechts van administratieve aard; vgl. hierna bijlage V, blz. 437. 
(3) De volledige tekst hierna als bijlage V.

hetgeen tot uitdrukking komt in de sterke ontwikkeling van het inter
nationale verkeer, dat sedert 1950 met 73% toenam, ondanks het feit, dat 
met ingang van 1 Juni 1951 de tarieven voor telexberichten met niet-aan- 
grenzende landen werden verhoogd. Terwijl de eerste automatische centrale 
medio Februari 1954 in dienst gesteld zal worden, kan de voltooiing van 
het net eerst in de loop van 1955 worden verwacht. De transatlantische ver
bindingsweg Amsterdam-New York won nog aan betekenis doordat hij met 
ingang van resp. 1 Januari en 15 October werd opengesteld voor abonné’s 
in Denemarken en België.
De bedrijfsuitkomsten van de telegraafdienst met inbegrip van de radio- 
telegrafie, zijn in de laatste jaren belangrijk verbeterd. Terwijl de exploitatie
rekening in 1949 nog een verlies van ruim 1,9 millioen gulden liet zien, daalde 
dit in 1950 tot 1,2 millioen en gaf 1951 een overschot van bijna 0,3 millioen, 
1952 van 1,1 millioen. Deze verbetering is niet aan het binnenlandse, doch 
aan het buitenlandse verkeer te danken, terwijl ook de ontwikkeling van 
het telexverkeer met het buitenland een gunstige invloed op de bedrijfscijfers 
uitoefende. Uit financieel oogpunt wordt het binnenlandse telegraafverkeer 
door de snelle groei van de opbrengst van het buitenlandse verkeer van 
steeds geringere betekenis en vormt thans slechts 12% van de totale bedrijfs- 
baten van de telegrafie \
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berichten, dat de regering in tijd van oorlog de telegrafen desgewenst onder 
haar onmiddellijk beheer kon stellen en dat het gebruik van telegrafen ten 
behoeve van bijzondere personen op bevel van de regering geheel of ge
deeltelijk kon worden gestaakt, uitgezonderd de dienstberichten van de 
spoorwegen.
Naar aanleiding van deze beide artikelen laat zich de vraag stellen, of op 
grond van hun bepalingen kan worden aangenomen, dat het regaliteits- 
beginsel aan de wet ten grondslag ligt, of dus het telegraafwezen in Neder
land als staatsregaal te beschouwen is. Deze vraag is verschillend beant
woord, zowel in bevestigende als in ontkennende zin x. In het eerste geval 
werd aangevoerd, dat de staat krachtens zijn hoogheidsrecht eenvoudig 
decreteert, dat hij geroepen is voor dat belang te waken en dit doet door te 
verklaren, dat, als anderen dan hij zelf telegrafen en telefonen willen aan
leggen, zij een concessie van de Kroon behoeven 2. Van de andere kant 
werd gewezen op het gevaar, dat er in gelegen was de aanleg en exploitatie 
van telegrafen en telefonen te beschouwen als ‘staatsregaal’, gezien het 
fiscale karakter van de hoogheidsrechten. Tevens werd er van die zijde de 
nadruk op gelegd, dat de bepalingen van de telegraafwet geenszins dwingen 
tot het aannemen van dit ‘gevaarlijke’ beginsel, dat zelfs met zoveel woorden 
geen telegraafmonopolie van de staat tot uitdrukking komt3. Slechts omdat 
het telegraaf besluit van 1847 4, waarbij het gehele telegraafbedrijf aan parti
culieren werd overgelaten, niet voldaan had en een aaneengesloten telegraaf- 
net alleen tot stand zou komen, wanneer de staat zelf de exploitatie ter hand 
zou nemen, was ten slotte de wet van 1852 tot stand gekomen, waarbij de 
staat tot aanleg en onderhoud van de hoofdlijnen, ‘tusschen ’s Gravenhage 
en de voornaamste steden, vestingen en havens van het Rijk’, overging. 
Van deze zijde ziet men in de artikelen 1 en 2 van de wet van 1852 slechts 
een verdeling van werkzaamheden tussen staat en particulieren 5. Ook de 
volksvertegenwoordiging sprak zich later uit tegen het beginsel van onge
deelde staatsexploitatie 6.
Van het begin af aan heeft de staat zijn uitsluitende regelingsbevoegdheid 
ten aanzien van de oprichting en de exploitatie van telegrafen als openbaar 
verkeersmiddel tot grondslag van regeling gemaakt, in aansluiting aan het 
toen bestaande en vervolgens bij de wet van 1850 7 uitdrukkelijk gehand-

C1) Een uitvoerige behandeling bij A. A. M. Enserinck, De Nederlandscbe radio-wetgering geschied
kundig ontwikkeld, (dissertatie Leiden, Alphen a/d Rijn 1933), blz. 4-20.
(2) Mr. Dr. A. Heringa, Electrisch wereldverkeer. Economische beschouwingen over telegrafie en telefonie, 
(Haarlem, 1914), blz. 180 vlg.
(3) A. A. M. Enserinck, a.w., blz. 5-7.
(4) Vgl. hiervoor blz. 23.
(5) A. A. M. Enserinck, a.w., blz. 7.
(•) Handelingen Tweede Kamer 1894-1894, blz. 1206 vlg.; ibidem 1903-1904, blz. 159 vlg.
(7) Wet van 12 April 1850 (Stbl. 15) tot vaststelling van het briefport en tot regeling der aan
gelegenheden van de brievenpostcrij.
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~ : en Telephonie, benoemd bij K.B. van
f van het K.B. van 8 Dec. 1847 (Stbl. 72), hierna

haafde uitsluitende recht van de staat tot uitoefening van de Posterijen x. 
Deze uitsluitende regelingsbevoegdheid vloeit niet voort uit een bijzonder 
hoogheidsrecht, doch uit de taak van de staat het algemeen belang te be
hartigen. In de vereisten voor een concessie voor aanleg en exploitatie van 
voor het openbare verkeer bestemde telegrafen door anderen dan de staat, 
zoals ze in de eerste artikelen van de telegraafwet zijn vastgesteld, is dan ook 
een waarborg gelegen, ‘dat deze telegrafen ten publieken dienste en in het 
algemeen belang geëxploiteerd zullen worden afgescheiden van de vraag 
wie de aanleg en exploitatie ervan op %ich %al nemen' 2. Van dit standpunt uit 
beschouwd is de concessie hier te zien als een bijzondere contractuele dele
gatie van een stuk overheidstaak 3, waarbij de overheid geen afstand kan 
doen van haar verplichting om te zorgen voor de aan haar toevertrouwde 
belangen.
Het derde belangrijke punt in de wet van 1852 vormden de vrij vèr strek
kende bepalingen in de artikelen 3-5 ten opzichte van de beperking van de 
eigendom ten behoeve van de aanleg van telegrafen. Het bescheiden ge
bruik, dat in de practijk van de in bedoelde artikelen vastgelegde bevoegd
heden gemaakt is, bewijst, dat zulk een diep ingrijpen in de eigendom ten 
behoeve van de aanleg van telegrafen niet nodig was geweest.
Bleef de wet van 1852 ook bij de toepassing van telkens nieuwe stelsels 
voldoen, de invoering van de telefonie, welke weer andere feitelijke ver
houdingen in de maatschappij teweeg bracht4, werd aanleiding tot de 
eerste pogingen om het gehele electrische berichtenverkeer opnieuw bij de 
wet te regelen. Zag men aanvankelijk in de telefoon al niets anders dan een 
‘klanktelegraaf’, de feitelijke gelding van de bestaande, voor de telegrafie 
gemaakte wettelijke regelingen onderging door de komst van de telefoon 
een wijziging 5. Immers de aanleg van de telefoon maakte een veel uitge- 
breider dradennet nodig dan bij de telegraaf en waar de regering zich bij 
voortduring op het standpunt stelde, dat de telegraafwet van 1852 ook op 
de telefoon van toepassing was, ontstond grote ongerustheid over de moge
lijkheden, welke zich hierdoor voordeden tot verdere beperking van de 
eigendom. Ook de uitlegging van de bestaande wettelijke regelingen door 
de rechters werd door de verdere ontwikkeling van de telegrafie en door 
de invoering van de telefonie beïnvloed 6.

(*) Verslag van de Staatscommissie voor Telegraphie 
17 Sept. 1897, no. 22, blz. 1-2; vgl. art 2f L 
bijlage IV, blz. 435.
(2) A. A. M. Enserinck, a.w., blz. 8.
(3) Vgl. Mr. C. van Vollenhoven, Thorbecke en het administratief recht in de bundel Nederlandsch 
Administratief Recht, (Haarlem, 1919), blz. 10-11.
(4) Prof. Mr. J. Valkhoff, Telegraaf en Privaatrecht, (= Publicaties van het Staatsbedrijf der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie II, ’s-Hage, 1952), blz. n.
(6) Prof. Mr. J. Valkhoff, a.w., blz. 11.
(6) Prof. Mr. J. Valkhoff, a.w., blz. 12.
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C) Een drietal dissertaties werd o.a. aan dit onderwerp gewijd, n.1. A. M. A. Smits, EJectriscbe 
Geleidingen over Erven van Derden, (dissertatie Utrecht, Amsterdam 1884); H. M. Cohen Tervaert, 
De rechten van den grondeigenaar bij' het aanleggen van Telegrafen en Telefonen, (dissertatie Groningen, 
1885); J. E. Jacobson, De telefonie van privaatrechtelijk standpunt bezien, (dissertatie Amsterdam, 
1893).
(2) G. C. J. Verkerk, De Rijkstelegraaf en de tegenwoordige exploitatie der Telephonie, (Nijmegen, 
1883), blz. 18-19.
(3) G. C. J. Verkerk, a.w., blz. 21.

Dc bij de behandeling van het wetsontwerp van 1852 vooral in de Eerste 
Kamer tot uiting gekomen ongerustheid over de beperking van het eigen
domsrecht - speciaal in artikel 4 — was gedurende de eerstvolgende decennia 
weinig gegrond gebleken. De draden werden meestal langs de spoorbanen 
of de openbare wegen gespannen, niet vaak over particuliere gronden, 
zodat er, overeenkomstig hetgeen Thorbecke reeds had toegezegd, geen 
ernstige problemen in dit opzicht ontstonden. Deze situatie veranderde door 
de aanleg van telefonen, waarbij veel meer dan bij de telegraaf particuliere 
huizen en erven betrokken waren, zodat de artikelen 3-5 van de telegraafwet 
van 1852 nu vaker moesten worden toegepast. De hieruit ontstane nieuwe 
rechtsproblemen vroegen om een oplossing en van verschillende kanten 
werd het vraagstuk nu benaderd, steeds met de telegraaf als uitgangspuntl.
Zo had van vakkundige zijde de telegrafist ie klasse G. C. J. Verkerk in 
een brochure van eind 1883 reeds geconstateerd, dat het feit, dat de telegraaf
wet van 1852 nog steeds niet was herzien, een onhoudbare toestand had 
geschapen met het oog op de grote toekomst, welke de exploitatie van de 
electriciteit ten opzichte van verlichting, telefonie en overbrenging van 
kracht tegemoet ging, daarbij wijzend op Engeland, waar de hoge vlucht, 
welke de electrische verlichting en de telefonie er namen, een wetsontwerp, 
de ‘Electric Lighting Bill’, noodzakelijk had gemaakt. Hij was van mening, 
dat de grote financiële nadelen, welke aan de exploitatie van de telegrafen 
in de meeste landen verbonden waren, aan de regeringen aanleiding moesten 
geven om in de exploitatie van de electriciteit in het algemeen en van de 
telefonie in het bijzonder een aequivalent te zoeken voor de tekorten, welke 
elk jaar op de begrotingen terugkeerden 2. De telegrafie was zulk een on
misbare factor voor handel en nijverheid geworden, dat de staat dit verkeer 
zoveel mogelijk diende te bevorderen, o.a. door het vaststellen van lage 
tarieven, uitbreiding van het net, enz. Om echter het nadelige saldo niet 
evenredig te doen stijgen met een verhoogde exploitatie, zou de regering 
de exploitatie van de telefonie aan die van de telegrafie moeten verbinden3. 
De exploitatie van rijkswege zou alleen daarom reeds veel goedkoper 
kunnen geschieden dan door particuliere maatschappijen, omdat in alle 
gemeenten van enige betekenis al telegraafkantoren gevestigd waren en de 
werkzaamheden van het personeel niet zulk een omvang hadden, dat de 
bediening van de telefoon niet met de telegraafdienst gepaard kon gaan.
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Erger zou de situatie nog worden, wanneer de bestaande particuliere exploi
tatie haar locale karakter zou verliezen en aan de telefoonmaatschappijen 
concessie zou worden verleend om intercommunale lijnen te gaan exploi
teren, hetgeen een ernstige bedreiging vormde voor de financiële toekomst 
van de Rijkstelegraaf. Exploitatie door de Rijkstelegraaf zou daarentegen 
een belangrijk deel van het jaarlijkse tekort van ongeveer f 400 000,— 
dekken. De aangeslotenen konden dan hun telegrammen langs telefonische 
weg verzenden en ontvangen, waardoor het telegrafische verkeer zou toe
nemen en de telegrafie worden gebracht in gehuchten en buurtschappen, 
welke zonder de telefonie nooit van dit verkeersmiddel zouden kunnen 
profiteren. Verkerk sprak dan ook de wens uit, dat de regering een wets
ontwerp omtrent de exploitatie van de electriciteit in het algemeen aan de 
volksvertegenwoordiging zou aanbieden.
Ook van juridische zijde werd het probleem in deze jaren herhaaldelijk 
benaderd. Het Weekblad van het ^.echt drong in 1884 aan op een afzonderlijke 
telefoonwet naar aanleiding van een vonnis van de Amsterdamse rechtbank 
van 27 November 1883 \ waarbij deze besliste, dat de wet van 1852 niet 
gold voor aanleg en gebruik van telefoongeleidingen, daar die wet bepa
lingen bevatte, welke niet of zeker anders zouden zijn vastgesteld, indien 
de wet ook op de telefoon van toepassing was, bepalingen, die althans 
weinig strookten met de wijze, waarop van de telefoon merendeels pleegde 
te worden gebruik gemaakt, en daarbij bezwaarlijk konden gelden. Een en 
ander werd mede aanleiding voor de regering tot het indienen van een 
wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de bestaande telegraafwet 2. 
Het woord ‘telefoon’ werd in dit ontwerp niet genoemd. Door in de ver
schillende artikelen het woord ‘electromagnetisch’ door ‘electrisch’ te ver
vangen en aan de artikelen, welke op de eigendomsbeperking betrekking 
hadden, een nieuw artikel jbis toe te voegen, waarin voor de grondeigenaars 
in bepaalde gevallen de mogelijkheid geopend werd om bij de kantonrechter 
een vordering tot amotie van de telegraafdraden in te stellen, meende de 
regering de telegraafwet voor de telefoon pasklaar te hebben gemaakt. De 
omschrijving van het onderwerp van de wet van 1852 was niet ruim genoeg 
geweest; het spraakgebruik had in 1852 ‘electromagnetisch’ doen stellen, 
waar eigenlijk ‘electrisch’ bedoeld was, zoals in de Franse en Belgische 
wetten, op wier leest de Nederlandse wet was geschoeid 3. Beoogd werd 
nu om door deze verduidelijking in de redactie de toepasselijkheid ook op 
de telefonie buiten twijfel te stellen en in verband daarmee in navolging 
van de Belgische wet van 11 Juni 1883 het recht van de grondeigenaars met

(*) Weekblad van het Recht, 1884, no. 5023, blz. 2-3.
(2) Koninklijke Boodschap dd. 15 Mei 1884; zie Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1883—1884, 
no. 217, 1 en 3.
(3) Belgische wet van 4 Juni 1850, Franse wet van 27 Dec. 1851.
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0) Ingediend op 17 Nov. 1884.
(2) Ingediend op 25 Febr. 1885.
(3) Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 7883-1884, no.
Handelingen Tweede Kamer 7884-788}, blz. 1047-1072.

enige meerdere waarborgen te omkleden, nu op veel ruimere schaal dan 
voorheen telegraaflijnen door bijzondere ondernemingen zouden worden 
aangelegd en onderhouden. De twijfel, welke kon ontstaan door de be
paling van artikel 6: ‘De overbrenging geschiedt door tusschenkomst van 
de beambten, aan de inrigting verbonden’, had men in het ontwerp weg
genomen door hieraan toe te voegen, dat dit eveneens kon geschieden door 
gebruik te maken van de voor het publiek bestemde toestellen. Als uit
gangspunt gold hierbij dus, dat de telefoon moest worden gerekend tot de 
telegrafen te behoren.
In het Voorlopig Verslag werd echter weer op een aparte telefoonwet aan
gedrongen of althans op een dusdanige herziening van de wet van 1852, 
dat de telefoon uitdrukkelijk genoemd zou worden. Een gewijzigd ontwerp1 
vermocht de bezwaren, welke zich vooral richtten tegen de vérgaande be
perkingen van de eigendom, niet weg te nemen. Een nader gewijzigd ont
werp van wet2 kwam in zoverre aan deze bezwaren tegemoet, dat het 
plaatsen van palen in afgesloten tuinen en erven, die met bewoonde per
celen cén geheel vormden, niet van de grondeigenaars gevorderd zou kun
nen worden. Hoewel de regering de telegraafwet van 1852 steeds op de 
telefoon toepasselijk had geacht, voegde zij er in dit nader gewijzigde ont
werp een nieuw artikel 14 aan toe, luidend: ‘Onder electrische telegrafen 
verstaat deze wet ook de telephonen en alle andere electrische geleidingen, 
van welken aard ook, tot het overbrengen van berigten gebezigd’, om, 
zoals zij zelf verklaarde, ‘de toepasselijkheid der wet van 1852 op telephonen 
en alle andere electrische geleidingen, tot het overbrengen van berigten 
gebezigd, voor het vervolg boven eiken twijfel te verheffen’. Nadat op 
16 Juni 1885 de openbare beraadslagingen over het ontwerp geopend 
waren, werd in de zitting van 17 Juni artikel 1, luidende: ‘In de artt. 1, 2 
en 4 der wet van 7 Maart 18 5 2 (5*. 48) wordt het woord ‘electromagnetische’ 
vervangen door ‘electrische” met 53 tegen 17 stemmen verworpen. De 
regering trok het wetsontwerp daarop in 3.
Op 12 April 1886 diende zij een nieuw wetsontwerp in, nu tot regelingvan de 
gemeenschap door electrische telephonen. Dit ontwerp beoogde in de behoefte 
aan regeling van het onderwerp te voorzien door een afzonderlijke wet op de 
telefonen ‘op het voetspoor en in den geest der Belgische wet van 11 Juni 
1883’. Het bevatte bepalingen omtrent noodzaak en voorwaarden van con
cessie, naastingsrecht en vervallenverklaring. Over de vraag, hoever de 
regelingsbevoegdheid van de gemeenten zich bij het harerzijds verlenen van 
een ‘vergunning’ uitstrekte ontstond echter verschil van mening tussen de
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regering en een gedeelte van de Kamer, waarbij de eerste zich op het stand
punt stelde, dat de staat zich, evenals in 1852 ten aanzien van de telegrafen, 
ook ten aanzien van de telefonie de uitsluitende regelingsbevoegdheid moest 
voorbehouden. Het ontwerp, waarover op 1 December 1886 een Voorlopig 
Verslag werd uitgebracht, gevolgd door een Memorie van Antwoord met 
gewijzigd ontwerp en een verslag van de uitkomsten van het mondelinge 
overleg met de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, ontmoette 
vrij ernstige bestrijding in de Tweede Kamer. Vele leden hadden bezwaar 
tegen het uitsluitende regelingsrecht van de staat ten aanzien van de tele
fonie. Hieruit vloeide immers voort, dat de aanleg en de exploitatie van 
plaatselijke netten afhankelijk werden gesteld van een door de Kroon te 
verlenen concessie, hetgeen men een te diep ingrijpen oordeelde in de ge
meentelijke werkingssfeer. In een gewijzigd ontwerp bleek de minister 
bereid aan deze bezwaren voor een goed deel tegemoet te komen door aan 
de gemeenten het recht te geven binnen hun gebied de telefoonconcessies te 
verlenen; een van staatswege te verlenen concessie zou vereist blijven voor 
de intercommunale telefonie, de mogelijke concurrente van de telegrafie h 
Het wetsontwerp heeft het niet tot openbare behandeling gebracht.
Enige malen werd hierna zowel in als buiten de volksvertegenwoordiging 
nog aangedrongen op wettelijke regeling van de telefonie, terwijl de re
gering inmiddels de telegraafwet van 1852 ook op dit verkeersmiddel bleef 
toepassen 2. De behandeling van de staatsbegroting van 1895 gaf gelegen
heid aan het Tweede Kamerlid Tydeman aan de minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid de vraag te stellen, welke de voornemens van de 
regering waren omtrent een wettelijke regeling van de telefonen en om
trent de exploitatie van het telefonische verkeer. Een motie, daaraan in de 
loop van de discussie vastgeknoopt en luidende: ‘De Kamer van oordeel, 
dat de exploitatie van het telefoonverkeer tot een tak van Staatsdienst moet 
worden gemaakt, gaat over tot de orde van den dag’, kwam in de zitting 
van 31 Mei 1895 in behandeling. De voorsteller bedoelde het gehele tele
fonische verkeer, dus ook de plaatselijke netten, in de staatsdienst op te 
nemen, als enig middel om geleidelijk en op de meest economische wijze 
het gehele land in het genot van het nieuwe verkeersmiddel — dat bovendien 
naar zijn aard in één dienstverband met post en telegraaf behoorde te worden 
gebracht-te stellen. De minister, die de motie krachtig bestreed en zich 
daarbij op het standpunt plaatste, dat niet naar uitbreiding van staats
bemoeiing behoorde te worden gestreefd, stelde tegenover de zienswijze 
van de voorsteller, dat de locale netten gemeentezaak, de interlocale staats
zaak dienden te zijn. In die richting stelde hij zich voor te werken. De motie

(*) Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1886-1887, no. 7.
(2) Vgl. nog het arrest van de Hoge Raad van 21 Nov. 1892, Weekblad van 
no. 6282.
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O Handelingen Tweede Kamer 1894-189;, blz. 1206 vlg.
(2) Wetten van 7 Dec. 1896 (Stbl. 198; Jaarverslag 1904, blz. 28, geeft verkeerdelijk als datum 
van de Koninklijke Boodschap 9 i.p.v. 17 Sept. 1896) en 2 Mei 1897 (Stbl. 121).
(3) Jaarverslag 1904, blz. 28-29. Vonnis rechtbank Haarlem 5 April 1900, Weekblad van bet Recht, 
1900, no. 7420; arrest gerechtshof Amsterdam 5 Juni 1902, ibidem, 1902, no. 7809; arrest Hoge 
Raad 1 Mei 1903, ibidem, 1903, no. 7919.
(4) A. A. M. Enserinck, a.w., blz. 28.
(5) K.B. 17 Sept. 1897, no. 22 (Sc. no. 220). Voorzitter was dirccteur-generaal J. P. Havelaar, leden 
waren A. E. R. Collettc en A. Kruyt van het Hoofdbestuur der P en T, L. H. N. Dufour van 
de Staatsspoorwegen, A. M. J. Hendrichs, voorzitter van de Kamer van Koophandel te Amster
dam, G. J. de Jongh, directeur Gemeentewerken te Rotterdam, R. A. M. de Monchy, voor
zitter Kamer van Koophandel te Hengelo, Mr. F. S. van Nierop, lid gemeenteraad en directeur 
Amsterdamsche Bank te Amsterdam en Mr. M. Tydeman, lid van de Tweede Kamer te Breda.
(6) Wet van 11 Jan. 1904 (Stbl. 7; volledige tekst hierna als bijlage VI); K.B. 22 Febr. 1904 
(Stbl. 49).

werd daarop verworpen met 42 tegen 39 stemmen. Een motie van het 
Kamerlid Bastert, luidende: ‘De Kamer van oordeel, dat de regeling van 
den telefoondienst wettelijke voorziening vereischt, gaat over tot de orde 
van den dag’, in de loop van de discussie voorgesteld, werd met 77 tegen 
4 stemmen aangenomen 1.
Inmiddels ging de regering op 1 October 1897 over tot staatsexploitatie 
van de van de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij overgenomen 
interlocale lijnen 2. Bij een proces, dat naar aanleiding hiervan gevoerd werd 
tussen de staat en het bestuur van de Haarlemmermeerpolder, dat de tele
foonlijn door genoemde polder liet opruimen na opzegging van de ver
gunning aan de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij, werd ander
maal de kwestie scherp gesteld, of toepassing van artikel 4 van de telegraaf- 
wet van 1852 op de telefonen mogelijk was. Nadat het Amsterdamse 
gerechtshof deze vraag bevestigend had beantwoord, kwam de zaak ten 
slotte voor de Hoge Raad, welke bedoeld artikel niet toepasselijk ver
klaarde 3. Begon de telegraafwet van 1852 tekenen van veroudering te ver
tonen, hetgeen herziening wenselijk maakte, de wettelijke regeling van de 
telefonie werd door deze uitspraak van de Hoge Raad dringend nood
zakelijk 4.
Reeds vóór dit arrest van het hoogste rechtscollege was in 1897 een staats
commissie benoemd met opdracht om te onderzoeken, welke maatregelen 
van rijkswege behoorden te worden genomen ten aanzien van de aanleg, 
het gebruik en de exploitatie van telegrafische en telefonische geleidingen 5. 
Deze commissie bracht in December 1900 haar verslag uit, onder bijvoeging 
van een wetsontwerp met Memorie van Toelichting. Bij Koninklijke Bood
schap van 18 September 1902 werd daarop een ontwerp van wet bij de 
Tweede Kamer aanhangig gemaakt, hetwelk, na wijziging, op 11 Januari 
1904 werd vastgesteld en in werking trad op 1 Maart van hetzelfde jaar, aan 
te halen als Telegraaf- en Telefoonwet 19046. Het feit, dat bovengenoemd 
arrest van de Hoge Raad werd uitgesproken nog vóór de Memorie van
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genoemd arrest
geworden, bij deze gelegenheid

(*) Jaarverslag 1904, blz. 29.
(*) Prof. Mr. J. Valkhoff, a.w.» blz. 23.
(’) Verslag van de Staatscommissie voor Telegraphie en Telephonie, blz. 27-28.
(4) A. A. M. Enserinck, a.w., blz. 29.

Antwoord was ingediend, heeft mogelijk gemaakt, dat in de nieuwe wet 
niet alleen de toekomstige telefonen uitdrukkelijk hun regeling hebben ge
vonden - dit stond vóór het arrest reeds vast - doch ook, dat het bestaan 
van de telefonen, welke onder de wet van 1852 tot stand waren gebracht 
en wier rechtstoestand als gevolg van genoemd arrest van de Hoge Raad 
zonder goede reden geheel onzeker was 
wettelijk werd verzekerd 1.
Hiermee deed de telefonie haar intrede in de Nederlandse wetgeving, waar
mee een einde kwam aan de kwestie, waarom het in feite ging en waarover 
tot dan toe zeer uiteenlopende meningen hadden bestaan: of de telefoon 
technisch onder de telegraaf gerekend kon worden. Het feit, dat de tele
graafdienst door de leiding der Posterijen en Telegrafie met de zorg voor de 
telefoon was belast, en een uitspraak als de bovenbedoelde van het Amster
damse gerechtshof tonen duidelijk aan, hoe men in vakkringen en althans 
bij een gedeelte van de juristen over deze zaak dacht. De wetgever moest 
ingrijpen, wilde de ontwikkeling van de telefonie niet door de bestaande 
rechtsregeling worden belet en tegengehouden 2. Evenals in de meeste 
andere landen 3 werd in Nederland de telefonie bij de reeds bestaande 
telegraafwet ingelijfd en bracht men tegelijkertijd in deze wet de wijzigingen 
aan, waarvan de practijk reeds lang de noodzakelijkheid had aangetoond. 
Waar telegraaf en telefoon naar aard, wezen en bestemming bijeen behoren, 
bestond er geen reden om beide verkeersmiddelen niet in dezelfde wet, 
welke zich tot het trekken van de grote richtlijnen beperkte, onder te bren
gen 4. Bepalend bij de wijziging van de oude en de toevoeging van nieuwe 
artikelen was voor het merendeel de telefoon. De vérgaande eigendoms- 
beperking van de wet van 1852 kon - nu de toepassing van de betreffende 
artikelen, bij de aanleg van telegrafen uitzondering, regel zou worden bij 
de aanleg van telefoonverbindingen - in haar algemeenheid bezwaarlijk ge
handhaafd worden. Het zijn dan ook deze bepalingen, welke bij de nieuwe 
wet ingrijpend gewijzigd werden.
Artikel 1 gaf een aantal begripsomschrijvingen, waarbij de uitdrukking 
‘telegrafen en telefonen’, waaronder de wet, tenzij het tegendeel was uit
gedrukt, alleen die verstond, welke voor het openbare verkeer waren be
stemd, als de meest ruime gekozen was. Desondanks en ofschoon in de 
Memorie van Toelichting en de Memorie van Antwoord uitdrukkelijk ver
klaard werd, dat de nieuwe wet tevens van toepassing zou zijn op de draad
loze telegrafie en telefonie, werd toch om alle twijfel uit te sluiten, aan dit 
artikel als laatste lid de bepaling toegevoegd, dat de wet tevens toepasselijk
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was op telegrafen en telefonen, ‘waarbij de toestellen op de eindpunten niet 
onderling door draden of geleidingen zijn verbonden’. Hiermee deed ook 
de radiotelegrafie, zij het onder een nog vrij primitieve omschrijving, voor 
het eerst haar intrede in de Nederlandse wetgeving L
Na deze begripsomschrijving in artikel i is vooral belangrijk artikel 2, 
waarin werd bepaald, dat voor aanleg en exploitatie van telegrafen en 
telefonen door anderen dan door de staat een concessie vereist is. In feite 
geeft de wet hier een uitzondering op een regel, welke zelf niet in de wet 
is vastgelegd 2. De regering had n.1. het ontwerp van de staatscommissie 
vrijwel geheel overgenomen, echter zonder het beginsel, dat er aan ten 
grondslag lag en dat door de staatscommissie aldus was geformuleerd: 
‘De aanleg en de exploitatie van voor het openbaar verkeer bestemde tele
grafen en telefonen geschieden van Staatswege. Met afwijking van dezen 
regel kan door Ons concessie tot den aanleg en de exploitatie worden ver
leend’ 3. Het motief van de regering om dit beginsel niet zo positief, als 
door de staatscommissie gesteld, in de wet op te nemen, was, dat van ver
wezenlijking van dit beginsel in de eerste jaren toch niets zou kunnen 
komen, aangezien zij tot naasting van de plaatselijke netten voorlopig niet 
kon overgaan vanwege de grote kosten daaraan verbonden. Later, wanneer 
men aan naasting ook van de locale telefoonnetten toe was, kon men de 
beginselkwestie opnieuw aan de orde stellen, zonder reeds nu een beslissing 
van de wetgever daarover uit te lokken.
Vervanging van ‘magtiging’ uit de wet van 1852 door ‘concessie’ in de 
nieuwe wet gaf beter te kennen, dat het hier gaat om de toestemming tot 
aanleg en exploitatie van een werk, waarbij het algemeen belang ten nauwste 
betrokken is en dat als zodanig tot de staatstaak behoort4. Dit betekende 
tevens het einde van de gemeentelijke telefoonconcessies.
Aanzienlijk verder dan de wet van 1852 ging de nieuwe wet ook in het 
bepalen van de voorwaarden, welke als regel aan de concessie verbonden 
zouden worden (artikel 2, 2°-4°), ook al weer in hoofdzaak als gevolg van 
de speciale eisen, aan de telefoona.2.r\\eg te stellen. De staatscommissie was bij 
het ontwerpen van deze bepalingen uitgegaan van het beginsel van staats
exploitatie, waarbij aanleg en exploitatie van een plaatselijk telefoonnet 
door anderen dan de staat als uitzondering werd gezien. Waar de regering 
het beginsel van staatsexploitatie niet in de wet had opgenomen, kregen 
bedoelde bepalingen, door haar nog verzwaard, een geheel andere betekenis 
en zouden nu in plaats van uitzondering regel worden.

(*) En niet pas bij de wetswijziging van 1919 (vgl. hierna blz. 310 vlg.), zoals Mr. Dr. C. W. van 
der Pot oordeelt in zijn artikel Het Verkeer in Nederlandse!) Bestuursrecht, (Alphen a/d Rijn, 1932), 
blz. 576-577.
(2) A. A. M. Enserinck, a.w., blz. 34.
(3) Verslag, blz. 56.
(4) A. A. M. Enserinck, a.w., blz. 41.
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(1) Deze bepaling komt reeds voor in het nader gewijzigd ontwerp van wet van de minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 1885 ; zie Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1884-188j, 
no. 18, 5-6 en vgl. hiervoor blz. 302.
(2) A. A. M. Enserinck, a.w., blz. 53.

In § 2, handelende over de aanleg en de instandhouding, zijn de bepalingen 
opgenomen, welke betrekking hebben op de eigendomsbeperkingen ten 
behoeve van de aanleg van de voor het openbare verkeer bestemde tele
grafen en telefonen. Deze bepalingen zijn van veel minder ingrijpende aard 
dan die in de wet van 1852; de gedogingsplicht is beperkt tot de wegen, 
wateren en gronden, welke voor de publieke dienst bestemd zijn. Een uit
zondering wordt echter gemaakt voor de telegraaf- en telefoonlijnen, welke 
dienen voor de onderlinge verbinding van rijkstelegraaf- of -telefoon
kantoren, waarbij de gedogingsplicht zich tevens uitstrekt tot ‘alle andere 
gronden’, uitgezonderd afgesloten tuinen en erven, welke met bewoonde 
percelen één geheel vormen h Meer waarborgen voor de eigendom doen 
echter ook deze bepaling gunstig afsteken tegen de veel radicalere voor
schriften van 1852.
Voor het geval geen overeenstemming omtrent het leggen van kabels of 
het plaatsen van steunpunten verkregen wordt met de eigenaren en be
heerders van openbare gronden, alsmede met de eigenaren en gebruikers 
van niet openbare gronden, geeft artikel 5 de te volgen procedure, belangrijk 
eenvoudiger dan de wet van 1852 voorschreef en zonder onteigening. De 
kosten voor de gemeenten, uit een en ander voortvloeiende, worden door 
de staat vergoed, welke ze in geval van concessie op de concessionaris ver
haalt. In artikel 6 wordt deze schadevergoeding nader bepaald.
Artikel 7 verplicht een ieder de aanleg en instandhouding van draden ten 
behoeve van telegrafen en telefonen boven openbare en andere gronden, 
gebouwen en wateren, mits zonder aanhechting of aanraking en behoudens 
recht op schadevergoeding, te gedogen. Hieruit spreekt een meer ‘sociaal- 
georienteerd eigendomsbegrip’ 2 dan uit de wet van 1852. Het recht van de 
eigenaar om op zijn grond te bouwen of hoger te bouwen blijft volgens 
artikel 8 echter onverlet, al kan de minister eventueel voor elk bijzonder 
geval waarborgen bepalen voor het totstandkomen van de gebouwen of 
werken. In alle andere gevallen kan de minister op verzoek van belang
hebbenden de verplaatsing van telegraaf- en telefoonlijnen bevelen onder 
door hem vast te stellen voorwaarden.
Artikel 9 geeft bepalingen omtrent de verplichtingen van rechthebbenden 
op bomen of beplantingen, voorzover deze hinderlijk zijn of worden voor 
de aanleg en de exploitatie van telegrafen en telefonen. Ook hierbij is recht 
op schadevergoeding vastgelegd. De procedure voor het instellen van de 
eis tot schadevergoeding, bedoeld in de voorafgaande artikelen, wordt om
schreven in artikel 10, waarmee zoveel mogelijk spoed wordt beoogd.
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(*) Vgl. hierna blz. 348 vlg.
(*) Bij de wet van 23 Juni 1952 (Sibl. 361), art. 33 - vgl. hierna bijlage I, blz. 394-uitgebreid 
tot de toestand van verhoogde waakzaamheid en de burgerlijke uitzonderingstoestand.
(’) Vgl. art. 1, i° en 20 van de wet van 23 Mei 1899 {Sibl. 128), houdende bepalingen ter uit
voering van art. 187 van de grondwet.

Artikel 11 regelt het betreden van percelen en woningen door de personen, 
belast met de aanleg en de instandhouding van telegrafen en telefonen, ten 
behoeve van de hieraan verbonden werkzaamheden, terwijl artikel 12 een 
algemene maatregel van bestuur in het vooruitzicht stelde, welke voor
schriften zou geven ter voorkoming en opheffing van belemmering, welke 
electrische geleidingen en inrichtingen aan de exploitatie van telegrafen en 
telefonen teweeg brengen.
Alle voorgenoemde bepalingen van § 2 gelden tevens voor telegrafen en 
telefonen, van rijkswege aan te leggen doch niet bestemd voor het openbare 
verkeer, waarmee in de eerste plaats militaire telegrafen en telefonen bedoeld 
worden en verder die, welke bestemd zijn voor bijzondere diensten, als 
de kustwacht- en de stormwaarschuwingsdienst, de riviercorrespondentie, 
enz. h In geval van staat van oorlog of beleg2, alsmede wanneer bij Konink
lijk Besluit wordt verklaard, dat er oorlog of oorlogsgevaar ontstaan is of 
dat binnenlandse onlusten de in- of uitwendige veiligheid van het rijk of 
een gedeelte daarvan in dringend gevaar brengen 3, kan de aanleg van deze 
telegrafen en telefonen geschieden zonder inachtneming van de hiervoor 
genoemde bepalingen van artikel 5.
§ 3 handelt over het gebruik. Behoudens ieders recht om van telegrafen 
en telefonen, met inachtneming van de hieromtrent vastte stellen bepalingen, 
gebruik te maken, kan nochtans het overbrengen van telegrammen of het 
voeren van gesprekken worden geweigerd of gestuit, wanneer hun inhoud 
in strijd wordt geacht met de veiligheid van de staat, de openbare orde of 
de goede zeden; beroep op de minister is in dezen mogelijk. Bovendien kan 
het telegrafisch en telefonisch verkeer bij Koninklijk Besluit in het algemeen 
belang gedurende onbepaalde tijd geheel of gedeeltelijk worden geschorst. 
Ten einde het uitvoerend gezag bij de snelle ontwikkeling van verkeer en 
wetenschap de nodige vrijheid van handelen te geven werd bepaald, dat de 
binnenlandse tarieven, de volgorde van telegrammen en gesprekken en de 
algemene voorschriften omtrent het gebruik van telegrafen en telefonen in 
exploitatie bij het rijk bij algemene maatregel van bestuur zouden worden 
vastgesteld. Dit geschiedde door de Rijkstelegraaf- en Rijkstelefoonregle- 
menten. Het sluiten van verdragen en overeenkomsten met vreemde rege
ringen of besturen betreffende het telegrafische of telefonische verkeer met 
het buitenland blijft voorbehouden aan de Kroon.
Sloot de wet van 1852 de aansprakelijkheid van de ondernemer uit voor 
zover betrof het niet ontvangen van de bijzondere berichten, de nieuwe
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wet ging veel verder en verklaarde staat en concessionaris niet aansprakelijk 
voor enige schade, ontstaan door de dienst van telegrafen en telefonen, 
behalve waar het feiten gold, welke zijn strafbaar gesteld door het Wetboek, 
van Strafrecht x.
In geval van staat van oorlog en de andere hiervoren reeds genoemde om
standigheden krijgt het militaire gezag de beschikking over de telegrafen 
en telefonen, al dan niet voor het openbare verkeer bestemd.
§ 4 omvat ten slotte een aantal strafbepalingen tegen overtredingen van 
deze wet2, alsmede enkele slotbepalingen. De vóór het inwerkingtreden 
van de wet door de staat of krachtens bij Koninklijk Besluit verleende con
cessies aangelegde telegrafen en telefonen werden beschouwd als te zijn 
aangelegd overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe wet, zodat aan 
derden met betrekking tot de instandhouding van die telegrafen en tele
fonen dezelfde rechten toekomen, welke zij zouden kunnen doen gelden, 
indien de aanleg na het inwerkingtreden van deze wet had plaats gehad.
De nieuwe wet zou worden aangehaald als ‘Telegraaf- en Telefoonwet 1903’. 
Aangezien het ontwerp echter eerst in 1904 tot wet werd verheven, werd 
later bepaald, dat zij voortaan diende te worden aangehaald als Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Stbl. 7) 3. De wet van 7 Maart 1852 (Stbl. 48), zoals die 
was gewijzigd bij de wet van 3 December 1869 {Stbl. 200) werd ingetrokken. 
Een afzonderlijk Koninklijk Besluit bepaalde de datum van inwerking
treding van de nieuwe wet op 1 Maart 1904 4.
De algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 12 volgde in 
Maart 1905 5. Daarin wordt verboden, tenzij men voorzien is van een ver
gunning van de minister en de voorwaarden en bepalingen in acht neemt, 
daarbij gesteld ter voorkoming van belemmering van de exploitatie van 
voor het openbare verkeer bestemde telegrafen en telefonen, onder nader 
omschreven omstandigheden aan te leggen of te gebruiken enige boven
grondse of ondergrondse electrische geleiding of electrische inrichting. 
Voor electrische geleidingen en inrichtingen, welke reeds in gebruik ge
nomen waren bij het inwerkingtreden van deze algemene maatregel van 
bestuur, werd bedoelde vergunning niet vereist. Het is tevens verboden 
door enige electrische geleiding of inrichting belemmering teweeg te 
brengen aan de exploitatie van voor het openbare verkeer bestemde tele
grafen en telefonen. De kosten van het uitvoeren van voorzieningen ten 
behoeve van de opheffing van zulk een belemmering door een bij hun aan-

(‘) Aanvankelijk de art. 374 en 375, na de aanvulling bij de wet van 19 Mei 1922 (Stbl. 313) 
tevens art. yjibis; zie hierna bijlage VIII, blz. 463.
(2) Vgl. hierna blz. 310.
(3) Wet van 2 Jan. 1905 (Stbl. 2); vgl. hierna bijlage I, blz. 393.
(4) K.B. 22 Febr. 1904 (Stbl. 49); vgl. hierna bijlage I, blz. 393.
(») K.B. 6 Maart 1905 (Stbl. 90). De volledige tekst met de latere aanvullingen en wijzigingen 
hierna als bijlage VII, blz. 458 vlg.
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(2)
(3)
(4)

aangevuld \ 
nieuw lid

Zie hierna bijlage I, blz. 393-394.
Wet van 2 Jan. 1905 (Stbl. 2).
Wet van 21 Maart 1919 (Stbl. 130).
Zie A. A. M. Enserinck, a.w.» blz. 63 vlg.

(6) Deze voorschriften in Sc. 1919, no. 273, eerste bijvoegsel.

leg reeds aanwezige electrische geleiding of inrichting worden gedragen 
door de ondernemer van bedoelde telegrafen en telefonen, voor zover die 
kosten door de minister zijn goedgekeurd. Vastgesteld wordt verder, wie 
met de handhaving van de bij deze algemene maatregel van bestuur gegeven 
voorschriften zijn belast, terwijl een slotartikel de straf bij overtreding 
bepaalt, voor zover daartegen niet bij de wet is voorzien.
De wet van 1904, sindsdien verschillende malen gewijzigd en 
is nog van kracht. Reeds in Januari 1905 werd aan artikel 20 een 
toegevoegd met de bepaling, dat de in dat artikel strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen 2. Het jaar 1919 bracht andermaal 
aanvulling en wijziging 3. De tekst, speciaal van artikel 1, van de wet van 
1904 was niet volkomen duidelijk ten aanzien van de niet voor het openbare 
verkeer bestemde radiotelegrafie en -telefonie. Verschillende interpretaties 
waren hier n.1. mogelijk 4. Nadat de regering, die deze aangelegenheid van 
groot belang achtte, reeds in artikel 1 van de genoemde algemene maatregel 
van bestuur haar bedoeling had laten blijken door te bepalen, dat het zonder 
vergunning van de minister verboden was aan te leggen of te gebruiken 
‘eenige electrische inrichting bestemd voor het niet openbaar telegrafisch 
en telefonisch verkeer door middel van toestellen, welke op de eindpunten 
niet onderling door draden of geleidingen zijn verbonden’, werd door de 
wijziging van 1919 ook de formulering van de wet van 1904 in dit opzicht 
verduidelijkt door bovenaangehaald laatste lid van artikel 1-tevens in 
meer moderne terminologie - aldus te formuleren: ‘Zoowel in dit als in de 
volgende artikelen zijn onder ‘telegrafen en telefonen’ tevens begrepen 
radiotelegrafen en radiotelefonen’. Bovendien breidde men artikel 3 uit in 
die zin, dat daarin nu bovendien werd vastgelegd, dat ook voor aanleg en 
gebruik van niet voor het openbare verkeer bestemde radiotelegrafen en 
-telefonen een machtiging van de minister wordt vereist. Een nieuw artikel 
ibis geeft verbodsbepalingen voor het doen werken van al dan niet voor het 
openbare verkeer bestemde radiotelegrafen en -telefonen aan boord van 
andere dan Nederlandse vaartuigen in de territoriale wateren of in het daar
binnen gelegen watergebied van het rijk, tenzij met inachtneming van de 
daarvoor door de minister vast te stellen voorschriften 5. In verband met 
genoemde aanvullingen van artikel 3 werden ook de strafbepalingen van 
artikel 20 uitgebreid.
Toen men in 1922 overging tot aanpassing van het Wetboek van Strafrecht 
aan de nieuwe toestanden op het gebied der aanwending van electrisch
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arbeidsvermogen x, waarbij naast de telegrafie nu ook de telefonie met name 
werd genoemd in de artikelen 351, 371, y/^bis en 375, kwam het hierdoor 
overbodig geworden artikel 19 van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, 
waarin de artikelen 351, yibis, 371, 374 en 375 van genoemd wetboek ook 
op de telefoonwerken en de telefonie toepasselijk waren verklaard, te ver
vallen.
Het jaar daarop bracht een aanvulling op artikel 4 in verband met het inter
nationale telegrafische en telefonische verkeer 2. De daarin omschreven ver
plichting om de aanleg en de instandhouding van lijnen, welke dienen voor 
de onderlinge verbinding van rijkstelegraaf- of -telefoonkantoren, in en op 
openbare gronden te gedogen, alsmede in en op alle andere gronden, uit
gezonderd afgesloten tuinen en erven, die met bewoonde percelen één 
geheel vormen, gold voortaan ook voor de verbinding van rijkstelegraaf- of 
-telefoonkantoren met telegraaf- of telefoonkantoren in het buitenland.
In 1928 kwam opnieuw een aanvulling en wijziging van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 tot stand 3, welke practisch geheel op de radiotelefonie 
betrekking had. Een nieuw artikel 3 ter werd hierbij vastgesteld, dat een 
algemene maatregel van bestuur aankondigde, welke voorschriften zou 
geven tot regeling van de aanleg en het gebruik van daarin te omschrijven 
radiotelegraaf- en radiotelefooninrichtingen, niet bestemd voor het over
brengen van telegrammen of het voeren van gesprekken, met inbegrip van 
de geleidingen en lijnen, die voor het gebruik van deze inrichtingen zijn 
bestemd. Naast het gerichte en beperkte verkeer, zoals dat bij de draad- 
telegrafie en -telefonie en tot dan toe bij de radiotelegrafie en -telefonie had 
plaats gehad, had zich n.1. inmiddels het radioverkeer in een nieuwe richting 
ontwikkeld, waarbij een alzijdige en onbeperkte uitzending en opvanging 
van seinen plaats vond. De aard van dit laatste verkeer maakte naast de 
bestaande voorschriften bepaalde regelingen nodig, welke gedeeltelijk van 
die voor het gerichte verkeer moesten afwijken, gedeeltelijk daarvoor niet 
in aanmerking kwamen 4. De bedoelde algemene maatregel van bestuur 
kwam tot stand in Mei 1930 in de vorm van een 'R.adioreglenient, dat sindsdien 
herhaaldelijk is aangevuld en gewijzigd 5.
Inmiddels bleek het gewenst met het oog op het belang van een ongestoord 
gebruik van radio-ontvanginrichtingen, dienstbaar aan de radio-omroep- 
ontvangst, dat voorschriften zouden worden gegeven ter voorkoming en 
opheffing van storingen van die ontvangst, teweeggebracht door electrische 
inrichtingen. Deze voorschriften werden in 1938 vervat in een nieuwe aan-

(*) Wet van 19 Mei 1922 (Stbl. 313).
(*) Wet van 31 Mei 1923 (Stbl. 233).
(3) Wet van 12 Mei 1928 (Stbl. 169).
(4) Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1926-1927, no. 353, 3.
(6) K.B. 9 Mei 1930 (Stbl. 159); zie hierna bijlage II, blz. 409 vlg.
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(*) Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302).
(2) Vgl. hiervoor blz. 310.
(3) Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1997-1938, no. 574, 3. Een in April 1940 ingediend ontwerp 
van wet tot aanvulling en wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, betrekking hebbende 
op de radio-omroep, werd in 1946 ingetrokken; vgl. Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1939-1940, 
no. 315, 1-3.
(4) Vgl. hiervoor blz. 268. Inmiddels is in Nov. 1953 bij de Tweede Kamer een wetsontwerp 
ingediend tot aanwijzing van de takken van rijksdienst der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
voor een beheer als bedoeld in art. 88 der Comptabiliteitswet 1927 (Stbl. 259) (Aanwijzingswet 
PTT-1954), waarin de betreffende verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landse gebied vervallen wordt verklaard.
(5) Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1947-1948, no. 850, 3.
(•) Wet van 5 Nov. 1948 (Stbl. I 490).
(7) Inmiddels is bij de wet van 24 Sept. 1953 (Stbl. 478) een nieuwe wijziging en aanvulling van 
de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 tot stand gekomen, welke betrekking heeft op de radio- 
distributie.

vulling en wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, tevens strek
kende tot aanvulling van enige andere gedeelten van de wet, waarvan de 
wenselijkheid gedurende de laatste jaren was naar voren gekomen1. Zo 
werd op grond van overwegingen, ontleend aan de practijk, welke er op 
uit is de wegen zoveel mogelijk te sparen, de begripsomschrijving van 
‘openbare gronden’ in artikel 1 uitgebreid, terwijl het voortschrijden van 
de techniek op telegraaf- en telefoongebied en de ontwikkeling van het 
samenstel der verkeersmiddelen, welke daarvan het gevolg was, ook een 
nadere omschrijving van het begrip ‘lijnen’ noodzakelijk hadden gemaakt. 
De bepalingen van het in 1919 toegevoegde artikel $bis 2 werden nu ook 
van toepassing verklaard op andere dan Nederlandse luchtvaartuigen, welke 
zich op of boven het gebied van het rijk of de territoriale wateren bevinden. 
Aan het opschrift van § 2, luidende ‘Van den aanleg en de instandhouding’ 
voegde de wetgever bij deze gelegenheid toe ‘en de opruiming’, ten einde 
alle mogelijke twijfel in dezen uit te sluiten 3.
In afwachting van de algehele herziening van de wetgeving betreffende de 
verreberichtgeving, waartoe niet eerder kon worden overgegaan dan nadat 
omtrent de vaststelling van de rechtspositie van het Staatsbedrijf der ptt 
een beslissing zou zijn genomen 4, achtte men het in 1948 noodzakelijk reeds 
op een enkel ondergeschikt punt een wijziging aanhangig te maken. De zeer 
grote vlucht, welke het gebruik van radiotelegraaf- en -telefooninrichtingen 
had genomen en na de bevrijding in steeds sterkere mate nam, noopte tot 
een meer eenvoudige procedure in de behandeling van deze materie dan tot 
dusver mogelijk was 5. In verband hiermee ging men er toe over de voor
heen vereiste concessie voor de aanleg en het gebruik van radiotelegrafen 
en -telefonen aan boord van schepen en luchtvaartuigen te vervangen door 
een machtiging 6. De onvermijdelijke stagnatie, verbonden aan het ver
krijgen van een concessie, en het nadeel, dat de scheep- en luchtvaart 
hiervan ondervond, werden hierdoor in het vervolg voorkomen7.
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de inrichtingen, welker 
van radiotelegrafische

0) K.B. 17 Sept. 1944 (Stbl. E 118); de tekst, voorzover voor de telegrafie van belang, hierna 
als bijlage IX; vgl. tevens bijlage I, blz. 394.
(*) Bij K.B. 10 Oct. 1945 (Stbl. F 226) werd een wijziging van het Tijdelijk Telegraaf- Telefoon- 
en Radiobcsluit vastgesteld, welke alleen de radio-omroep betrof.
(3) Vgl. hiervoor blz. 309.
(4) K.B. 11 Juli 1914 (Stbl. 302).
(5) Vgl. hiervoor blz. 310.

Middelerwijl was in 1944 te Londen het zgn. lijdelijk telegraaf- Telefoon- 
en Radiobeslnit tot stand gekomen \ waarbij men was uitgegaan van de over
weging, dat het in de omstandigheden, welke de regering bij haar terugkeer 
in Nederland zou aantreffen met betrekking tot het telegrafische en tele
fonische verkeer - het radiotelegrafische en -telefonische verkeer daaronder 
begrepen - niet mogelijk zou zijn terstond de geldende wettelijke bepahn- 
gen en uitvoeringsvoorschriften toe te passen. In verband hiermee had 
men nu enkele voorzieningen getroffen, welke in hoofdzaak betrekking 
hadden op de radio-omroep. Artikel 15 van de Telegraaf- en Telefoonwet 
1904 werd tijdelijk vervangen door de bepaling, dat het openbare zowel 
als het niet openbare telegrafische en telefonische, alsmede het radio
telegrafische en -telefonische verkeer, en tevens het gebruik van de inrich
tingen als bedoeld in artikel 5 ter bij Koninklijk Besluit alsmede door het 
militaire gezag in het gebied van het rijk in Europa, dat in bijzondere 
staat van beleg verkeerde, in het algemeen belang geheel of gedeeltelijk 
kon worden geschorst. Het militaire gezag zou al zulke maatregelen 
kunnen gelasten, welke het noodzakelijk achtte om te voorkomen, dat in 
strijd met de schorsing werd of zou worden gehandeld. In afwachting van 
de algehele herziening van de wettelijke regeling van de verreberichtgeving is 
dit Tijdelijk Telegraaf- Telefoon- en Radiobesluit nog steeds van kracht2. 
Ook de algemene maatregel van bestuur van 6 Maart 1905 {Stbl. 90) 3 is 
enige malen gewijzigd en aangevuld. In 1914 bracht men enige wijzigingen 
in de in artikel 1 omschreven omstandigheden, waaronder het verboden was 
- tenzij voorzien van een vergunning van de minister - boven- of onder
grondse electrische geleidingen of inrichtingen aan te leggen of te gebruiken. 
Een uitzondering op dit verbod werd gemaakt voor 
toestellen enkel geschikt zijn voor het ontvangen 
seinen, tenzij die inrichtingen zijn voorzien van een antenne, gesteld binnen 
1500 m van een rijksstation voor radiotelegrafie en hoger dan 30 m boven 
de begane grond 4.
Na de wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 van 1919 5 kwam 
deze bepaling, alsmede de andere bepalingen uit de algemene maatregel van 
bestuur betreffende aanleg en gebruik van niet voor het openbare verkeer 
bestemde radiotelegrafen en radiotelefonen te vervallen, terwijl in een nieuw 
artikel werd vastgesteld, dat de bepalingen van deze algemene maatregel 
van bestuur ter voorkoming van belemmering van de exploitatie van voor
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het openbare verkeer bestemde telegrafen en telefonen tevens gelden voor 
telegrafen en telefonen, van rijkswege aangelegd, doch niet bestemd voor 
het openbare verkeer h
Een in 1921 ingevoegd nieuw artikel 2 bis, bepalend, dat - onverminderd 
het verbod om door enige electrische geleiding of inrichting belemmering 
teweeg te brengen aan de exploitatie van voor het openbare verkeer be
stemde telegrafen en telefonen - het hebben en gebruiken van inrichtingen, 
welke uitsluitend geschikt zijn tot het ontvangen van radiotelegrafische en 
-telefonische seinen, slechts toegestaan was met inachtneming van door de 
minister vast te stellen voorschriften 2, kwam te vervallen in 1930, toen 
deze bepalingen werden opgenomen in het Radioreglement3. In 1925 was 
inmiddels in verband met de invoering van het nieuwe Wetboek van Straf
vordering een nieuwe bepaling vastgesteld betreffende de processen-verbaal, 
opgemaakt door degenen, die met de handhaving van de bij deze algemene 
maatregel van bestuur gegeven voorschriften zijn belast.

5. TARIEVEN

‘Ik beoog geene winst voor den Staat; ik zal op den duur voldaan zijn, 
wanneer slechts de kosten worden gedekt. Ik vraag geene voordeelen voor 
de schatkist. Ik geloof integendeel, dat de Regering verpligt is de tarieven 
zoo laag te stellen, dat slechts de kosten door de opbrengst worden gedekt’. 
Aldus minister Thorbecke bij de behandeling van de telegraafwet van 1852 
in de Tweede Kamer 4. Echter ook deze voorwaarde, dat de kosten door de 
opbrengst zouden worden gedekt, heeft men in de practijk reeds vrij spoedig 
laten vallen. Waar men namelijk, het standpunt handhavend, dat de Rijks
telegraaf er was om het algemeen belang te dienen en niet om de schatkist 
te stijven, ter bevordering van het telegraafverkeer evenals in de meeste 
staten van Europa voortdurend toegaf aan de aandrang tot tariefvermin
dering en uitbreiding van de verkeersmiddelen, moest men zich weldra 
beperken tot het streven om het nadelige verschil tussen ontvangsten en 
uitgaven zo klein mogelijk te houden 5.
Het keerpunt valt hier op 1 Januari 1868. Had voordien de opbrengst nog 
steeds de kosten kunnen dekken, sinds de op die datum ingevoerde tarief- 
verlaging6 had de Rijkstelegraaf, ondanks de daaruit voortvloeiende toe
neming van het verkeer, met een steeds toenemend tekort te kampen. 
De verkeerstoeneming eiste namelijk bij de bestaande capaciteit van de

(’) K.B. 15 Nov. 1919 (Stbl. 753).
(2) K.B. 9 Juli 1921 (S/bl. 903).
(3) K.B. 9 Mei 1930 (Stbl. 159); vgl. hiervoor blz. 311.
(4) Handelingen Tweede Kamer i8ji-i8j2, zitting 24 Febr. 1852, blz. 792.
(6) Vgl. hiervoor blz. 272-273.
(6) Vgl. hierna blz. 318.
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(*) Zie o.a. Economische nalezingen en berichten in De Economist, 1886, blz. 999.
(*) Vgl. hiervoor uitvoerig het eerste hoofdstuk.
(’) Voor een uitvoerige theoretische beschouwing zie het artikel PTT-tarieven en gebruikersbelang 
financieel-economiscb bezien in het binnenkort verschijnende gedenkboek van het Hoofdbestuur 
der PTT.

Het Koninklijk Besluit van 8 December 1847, dat de invoering van electro- 
magnetische telegrafen regelde, had aan deze invoering o.a. de voorwaarde 
verbonden, dat de ontworpen tarieven voor de over te brengen berichten 
aan de departementen van Binnenlandse Zaken en van Financiën moesten 
worden ingezonden en door deze aan de goedkeuring van de koning dienden 
te worden onderworpen. Het eerste telegraaftarief in Nederland, dat volgens

apparatuur een vrijwel evenredige uitbreiding van de verkeersmiddelen en 
vooral van het aantal ambtenaren, de belangrijkste factor in het bedrag van 
de uitgaven, afgezien nog van het feit, dat de ongelijkmatigheid van het 
verkeer toch reeds een vrij hoog minimum aan personeel en toestellen 
noodzakelijk maakte.
Er is aanvankelijk vaak beweerd, dat verlaging van het tarief bij de Rijks
telegraaf dezelfde gunstige financiële gevolgen zou hebben als bij de Poste
rijen k In dit opzicht was de Rijkstelegraaf echter wezenlijk te onder
scheiden van andere diensten, waar men een nadelig saldo door uitbreiding 
van de omzet kan verminderen of opheffen. Bij de Posterijen ontstaan, 
binnen zekere grenzen, geen extra kosten, indien het aantal brieven groter 
is; dit kan aanmerkelijk toenemen, zonder voor vervoer of bestelling meer 
personeel te behoeven. Bij de Rijkstelegraaf daarentegen moest ieder tele
gram afzonderlijk behandeld worden; wilde zij bij de geringe capaciteit 
van de toenmalige apparatuur aan haar doel blijven beantwoorden en ver
tragingen en opstoppingen voorkomen, dan kon zij, zodra het verkeer 
slechts enigszins toenam, niet meer met dezelfde arbeidskrachten volstaan 
en was vermeerdering van personeel en materieel, dus verhoging van de 
exploitatiekosten, het gevolg.
Door de technische vindingen van de latere jaren is de capaciteit van de 
telegraafapparatuur voortdurend groter geworden 2, terwijl het feit, dat 
post, telegraaf en telefoon achtereenvolgens in één bedrijf zijn verenigd 
mede een gunstige invloed heeft gehad op de tarief bepaling, aangezien het 
tarief hierdoor in mindere mate afhankelijk was van de hoogte van de 
kosten van een bepaalde dienst. Geldt de eis van kostendekking uiteraard 
voor het bedrijf als geheel en zal ook voor de afzonderlijke diensten het 
streven zoveel mogelijk hierop dienen te zijn gericht, voor bepaalde 
onderdelen blijft de mogelijkheid open om redenen van algemeen belang 
hiervan af te wijken en een eventueel verlies goed te maken uit de winsten 
van de andere bedrijfsonderdelen 3.
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de Rijkstelegraaf ingevoerde tarief bleef, behoudens
i April 1858. Van laatstge-

C1) Vgl. hiervoor blz. 23.
(2) Een gedetailleerde tabel met „aanmerkingen” bij Ringnalda, blz. 26.
(3) Handelingen Tweede Kamer 18ƒ 1-18j 2, blz. 1466.
(4) Vgl. hierna blz. 358.
(6) De volledige tekst hierna als bijlage V, blz. 436 vlg.
(6) Zie de tabel bij J. J. van Kerkwijk, Geschiedenis van de invoering van de electromagnetiscbe telegrafie 
in Nederland. . t.a.p., blz. 52.

deze procedure tot stand kwam, was dat van de Hollandsche Ijzeren Spoor
weg Maatschappij, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 19 December 
1847, dat aan deze maatschappij toestemming gaf om haar'telegraaf voor 
publiek gebruik open te stellen h
De grondslag van dit tarief verschilde aanmerkelijk van de tegenwoordige: 
voor het overbrengen van tijdingen van 1-20 woorden werd 1 cent en voor 
iedere 20 woorden meer | cent per km berekend, terwijl voor een tele
grafisch antwoord op een telegram van 1-20 woorden van het eerste tarief 
en voor iedere 20 woorden meer de helft daarvan in rekening werd gebracht; 
voor geheime tijdingen in cijfers of letters was men vijfmaal het gewone 
tarief verschuldigd 2. Met ingang van 1 Januari 1856 verviel dit verschil 
en werd voor alle telegrammen een tarief van f 0,40 tot f 0,70 geldig.
Bij de besprekingen over het wetsontwerp voor de Rijkstelegraaf in de 
Staten-Generaal in 1852 opperde men bezwaren tegen het feit, dat het tarief 
daarin niet in juiste evenredigheid tot de afstand was geregeld. Waarop de 
minister antwoordde, dat dit bezwaarlijk kon geschieden, aangezien men dan 
de grondslagen zou verlaten, welke men had aangenomen bij het vaststellen 
van de eenvoudige tariefschaal bij de Brievenposterij, waar men sinds de wet 
van 12 April 1850 rayons had van 30, 100 en meer dan 100 mijlen 3. Boven
dien was dit moeilijk overeen te brengen met de in het buitenland - waarmee 
Nederland aansluiting wenste te verkrijgen - reeds geruime tijd bestaande 
tarieven, . . en zouden wij nu door een echt Nederlandsch tarief te nemen 
die aansluiting beletten ?’ Evenals bij de keuze tussen particuliere en staats
exploitatie van de telegraafverbindingen met de nabuurstaten4 deed dus ook 
bij de vaststelling van het eerste tarief van de Rijkstelegraaf de invloed van 
het buitenland zich gelden.
Zoals bij het briefport werd ten slotte door de telegraafwet van 7 Maart 
1852 het telegramtarief naar de afstand verdeeld in drie schalen: tot 74, van 
74 tot 185 en boven de 185 Nederlandse mijlen. In deze drie schalen werd 
voor telegrammen van 1-20 woorden een maximum tarief van resp. f 1,20, 
f 2,40 en f 3,60 vastgesteld, terwijl voor berichten van 21-50 en van 51-100 
woorden deze bedragen resp. werden verdubbeld en verdrievoudigd; overi
gens zouden de tarieven door de koning nader geregeld en zo laag mogelijk 
gesteld worden 5.
Dit bij de opening van
enige kleine wijzigingen 6, gehandhaafd tot



noemde datum af gold een voor enkelvoudige telegrammen (t/m 20 woor
den) uniform tarief - ongeacht de afstand - van f 0,50, voor iedere tien 
woorden meer verhoogd met f 0,25. Grondslag voor het tarief vormde nu 
dus alleen het aantal woorden. Een woord werd gerekend t/m zeven letter
grepen; bij langere woorden rekende men het overschot t/m zeven letter
grepen weer als een woord. Afzonderlijke letters en geapostrofeerde woor
den golden voor hele woorden. Getallen t/m vijf cijfers werden voor één 
woord gerekend; bij grotere getallen gold elk vijftal cijfers, alsmede het 
overschot, voor één woord. Speciale bepalingen waren gemaakt voor be
richten in geheimschrift en regeringsberichten, evenals voor de kosten voor 
de verzending van berichten naar plaatsen, buiten de telegraaflijnen gelegen, 
en voor vooruitbetaalde antwoorden h
Merkwaardig is, dat de jonge Rijkstelegraaf bij deze tarief berekening, 
evenals in verschillende andere opzichten, zo spoedig in ontwikkeling voor
uit was op de zoveel oudere Posterijen, waar een uniformporto - onaf
hankelijk van de afstand - eerst in 1870 is ingevoerd. Duidelijk treedt hierbij 
de invloed aan de dag van de reeds vroegtijdig bestaande internationale 
organisaties voor de telegraafdienst, in tegenstelling tot de toestand bij het 
postwezen.
De tarieven van de bijzondere telegraafmaatschappijen waren aanvankelijk 
zeer hoog, vergeleken bij die van de Rijkstelegraaf, hetgeen tot allerlei on
gelijkheden leidde. Verschillende bijzondere ondernemingen wensten echter 
mee te werken aan de toepassing van een eenvormig tarief voor het over
brengen van telegrammen binnen Nederland en het in overeenstemming 
brengen van hun tarieven voor het internationale verkeer met die van de 
Rijkstelegraaf. Hiertoe dienden algemene bepalingen te worden vastgesteld; 
ze werden gegeven in een Koninklijk Besluit van 1863 tot bevordering 
van eenvormigheid der tarieven voor het overbrengen van telegrammen bij 
samenwerking tussen bijzondere telegraafondernemingen en de Rijks
telegraaf 2. Volgens deze bepalingen werd, te rekenen van het tijdstip, dat 
met iedere bijzondere telegraafonderneming zou zijn overeengekomen, voor 
de overseining van een enkelvoudig telegram, afkomstig van en bestemd 
voor een telegraafkantoor in Nederland, f0,50 geheven; moest het telegram 
worden overgebracht tussen een binnen Nederland en een daarbuiten ge
legen kantoor van dezelfde onderneming, dan werd de prijs berekend, welke 
zou zijn verschuldigd voor de overseining van een gelijk aantal woorden 
tussen dezelfde plaatsen volgens de maatstaf der tarieven voor het algemene 
verkeer tussen de staten, waarin die plaatsen gelegen waren. Voor een tele
gram van een kantoor in Nederland van een bijzondere telegraafonder-

(i) K.B. 12 Maart 1858 (SM. 11; Stokvis I, m); vgl. hierna bijlage II, blz. 402. 
(’) K.B. 4 Juni 1863 (SM. 67; Stokvis II, 243); vgl. hierna bijlage I, blz. 396.
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de prijs

(*) K.B. 12 Dec. 1867 (StbL 118); vgl. hierna bijlage II, blz. 403.
(2) K.B. 28 Dec. 1867 (Stbl. 168; Stokvis III, 109); vgl. hierna bijlage I, blz. 396.
(3) Jaarverslag 1868, blz. 38.
(4) K.B. 14 Aug. 1876 (Sibl. ijz; Van der Burgh, 196); vgl. hierna bijlage I, blz. 397.
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neming naar een ander dan de bovengenoemde kantoren was de prijs ver
schuldigd volgens de tarieven van het rijkstelegraaf kantoor, dat het dichtst 
gelegen was bij het kantoor van de bijzondere onderneming. Tevens werd 
hierbij het aandeel vastgesteld, dat de bijzondere telegraafondernemingen 
van de opbrengst in de verschillende genoemde gevallen zouden ontvangen, 
alsmede de tariefberekening voor de telegrammen tussen kantoren van 
bijzondere ondernemingen, van welke het ene wèl, het andere niet de be
palingen van dit besluit had aangenomen. Achtereenvolgens traden toe de 
Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij, de Rotterdamsche Telegraaf- 
maatschappij, de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij, de Aken- 
Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij en de Nederlandsche Centraalspoor- 
wegmaatschappij. Met de Nederlandsche Telegraafmaatschappij kon men 
niet tot een schikking komen, waarop het rijk besloot haar lijn Amsterdam- 
Nieuwediep aan te kopen. Om meer dergelijke moeilijkheden te voor
komen werd in het vervolg als voorwaarde aan nieuwe ondernemingen 
gesteld, dat zij zich aan de bepalingen omtrent het uniformtarief zouden 
onderwerpen.
Ten einde het telegramverkeer te bevorderen en meer algemeen toegankelijk 
te maken verlaagde de Rijkstelegraaf met ingang van 1 Januari 1868 haar 
uniformtarief tot f 0,30 voor een enkelvoudig bericht; voor iedere tien 
woorden of gedeelte daarvan meer werd dit bedrag met de helft verhoogdx. 
De tariefbepalingcn voor het overbrengen van telegrammen bij samen
werking tussen de Rijkstelegraaf en bijzondere telegraafondernemingen 
werden hiermee in overeenstemming gebracht 2, waaraan alle bijzondere 
ondernemingen zich onderwierpen. Deze tariefverlaging had een sterke 
vermeerdering van het aantal binnenlandse telegrammen tot gevolg-in 
1868 zelfs 70% - doch veroorzaakte de hiervoor reeds genoemde tekorten; 
het gebruik van de telegraaf buiten de handelswereld nam bovendien niet 
noemenswaardig toe 3.
Met ingang van 1 Januari 1877 kon de vooruitbetaling van de over- 
brengingskosten van binnenlandse telegrammen en telegrammen in het 
Europese verkeer bij de kantoren van de Rijkstelegraaf ook geschieden 
door aanhechting van telegram^egels 4. Men kon telegrammen, voorzien van 
zulk een zegel, ook in de brievenbussen werpen of aan de telegrambestellers 
meegeven.
Nadat in het verkeer met de aangrenzende landen - België, Duitsland, 
Groot-Brittannië en Ierland - alsmede in het buiten-Europese verkeer reeds 
een berekening van het tarief per woord, met of zonder minimum, was inge-
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(») K.B. 22 Sept. 1879 (Stbl. 153); vgl. hierna bijlage II, blz. 404.
(») K.B. 7 Oct. 1879 (Stbl. 156; Van der Burgh, 255); vgl. hierna bijlage I, blz. 396.
(’) Zie hierna blz. 368 en bijlage III, blz. 422.
(*) K.B. 29 Juni 1886 (Stbl. 114); vgl. hierna bijlage II, blz. 404. Zie Kruyt, Het tekort der Rijks
telegraaf in De Economist, 1885, blz. 259-272; J. J. van Kerkwijk, Kort overzicht van de exploitatie 
van den Rijkstelegraaf in 1886, ibidem, 1886, blz. 972-987; A. Kruyt, Telegraaf tarieven, ibidem, 
1886, blz. 1096-1100.
(6) Jaarverslag 1897, blz. 5; K.B. 20 Mei 1898 (Stbl. 118); vgl. hierna bijlage II, blz. 404.

voerd, ging de Rijkstelegraaf met ingang van 1 October 1879 over tot toe
passing van deze regeling ook bij het binnenlandse telegraafverkeer 1. Voor 
de overbrenging van een telegram tussen twee kantoren binnen Nederland 
werd voortaan een vaste prijs-grondtaks - van f 0,15 gerekend, verhoogd 
met f 0,01 voor ieder woord, dat het telegram bevatte, waardoor telegram
men met een hoog woordental onevenredig veel goedkoper werden dan die 
met een laag woordental, hetgeen vooral ten goede kwam aan perstele
grammen. Ook deze regeling bracht weer analoge wijziging mee van de 
tarief bepalingen bij samenwerking tussen Rijkstelegraaf en bijzondere tele- 
graafondernemingen 2.
In verband met de wenselijkheid, dat de bepalingen voor het telegrafische 
verkeer binnen Nederland zoveel mogelijk overeenstemden met die, welke 
na 1 Juli 1886 voor het internationale verkeer zouden gelden - op grond 
van de besluiten van de Internationale Telegraafunie van Berlijn 1885 3- 
en tevens als gevolg van de noodzakelijkheid van herziening van het binnen
landse telegraaftarief ter vermindering van het tekort op de dienst der Rijks
telegraaf, kwam men met ingang van 7 Juli 1886 terug van de berekening 
van het tarief per woord en voerde men opnieuw een uniformtarief in, 
volgens hetwelk de seinkosten voor telegrammen tussen twee kantoren in 
verschillende plaatsen in Nederland voor tien woorden f 0,25 en voor 
iedere twee woorden daarboven f 0,05 zouden bedragen. Voor locaal- 
telegrammen gold een tarief van f 0,15 voor de eerste tien woorden en 
f 0,01 voor elk woord daarboven 4. Voor enkelvoudige telegrammen van 
tien woorden bleef hierdoor het tarief hetzelfde als bij de vorige regeling, 
voor telegrammen van een groter aantal woorden werd het hoger. De ver
deling van de seinkosten tussen het rijk en de bijzondere ondernemingen 
werd voortaan in de Rijkstelegraafreglementen geregeld.
Tot meerdere ontwikkeling van het telegraafverkeer en in overeenstemming 
met de daaromtrent geuite wensen in de Tweede Kamer bij de behandeling 
van de Staatsbegroting voor 1898 om de prijs voor telegrammen van een 
hoog woordental weer te verlagen, werd met ingang van 1 Juli 1898, bij 
handhaving van de taks van f 0,25 voor de eerste tien woorden, voor elk 
volgend vijftal tot vijftig woorden f 0,05 berekend, en boven de vijftig 
woorden f 0,05 voor elk volgend tiental woorden. De prijs voor locaal- 
telegrammen lag f 0,10 lager dan genoemd tarief 5. Eveneens tot stimulering
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van het telegraafverkeer had men het jaar tevoren de in 1891 vastgestelde 
heffing van f 0,05, te voldoen door de afzenders, die aflevering per telefoon 
ter plaatse van bestemming verlangden, afgeschaft1. Evenals de aanbieding 
van telegrammen per telefoon door de geabonneerden van locale telefoon
netten aan de rijkstelegraaf kantoren zonder enige kosten geschiedde, kon 
nu dus ook de aflevering per telefoon zonder enige betaling boven de 
gewone seinkosten door de afzenders worden verlangd.
Inmiddels werd het noodzakelijk voor het toenemende radiotelegrafische 
verkeer eigen tariefbepalingen in het leven te roepen. Een voorlopig tarief 
voor de wisseling van telegrammen langs radiotelegrafische weg trad eerst 
met ingang van 1 Januari 1906 - de datum van de definitieve vestiging van 
de stations te Scheveningen en Hoek van Holland als rijkskantoren met radio
telegrafische dienst 2 - in werking. Voor het overbrengen van telegrammen 
tussen rijkskantoren met radiotelegrafische dienst onderling of in het verkeer 
met schepen op zee werd boven het gewone telegramtarief voorlopig een 
kust taks van f 0,10 per woord geheven, met een minimum van f 1,- per 
telegram, terwijl de minister gemachtigd was om voor het gebruik van radio
telegrafische stations aan boord van schepen het heffen van een scheepstaks 
van ten hoogste f 0,10 per woord - in 1907 verhoogd tot f 0,20 met een 
minimum van ten hoogste f 2,- per telegram 3 - boven de bedoelde over- 
brengingskosten toe te staan 4. Nog in hetzelfde jaar werd deze tarief
regeling uitgebreid met voorlopige bepalingen voor de kosten voor tele
grafische mededeling aan belanghebbenden omtrent langs radiotelegrafische 
weg van schepen in zee ontvangen meldingen en noodseinen: binnen Neder
land een kusttaks van f 1,- voor elke tijding, vermeerderd met f 0,50, 
indien het samen te stellen telegram niet meer dan tien woorden bevatte, 
en van f 0,25 daarenboven voor elk volgend tiental woorden; afhankelijk 
van aantal en omvang van de verlangde opgaven kon ook een vaste prijs 
per jaar en per geval worden vastgesteld 5. Met ingang van 1 Januari 1923 
traden definitieve bepalingen in de plaats van deze voorlopige, welke een 
heffing van f 2,50 voor elke tijding voorschreven, benevens, naar om
standigheden, het tarief voor gewone of dringende locaal- dan wel binnen- 
of buitenlandse telegrammen 6. Sinds 1908 werden de tariefbepalingen voor 
de eerstgenoemde soort berichten, sinds 1926 die voor laatstgenoemde niet 
meer bij afzonderlijk Koninklijk Besluit vastgesteld, doch vonden ook zij

(’) K.Bn. 4 Juli 1891 (Stbl. 145) cn 24 Mei 1897 (Stbl. 157); vgl. hierna bijlage II, blz. 404.
(2) De voorafgaande openstelling van Scheveningen-Haven bij wijze van proef vond plaats op 
19 Dec. 1904; vgl. hiervoor blz. 139.
(3) Deze bedragen konden tot ten hoogste het dubbele worden verhoogd voor telegrammen 
tussen stations, waarvan een of welke beide een werkingssfeer hadden van meer dan 800 km.
(4) K.Bn. 22 Dec. 1905 (Stbl. 358) en 21 Febr. 1907 (Stbl. 55); vgl. hierna bijlage I, blz. 398. 
(6) K.B. 10 Mei 1906 (Stbl. 112); vgl. hierna bijlage I, blz. 398.
(6) K.B. 11 Dec. 1922 (Stbl. 668); vgl. hierna bijlage I, blz. 398.



1

too. Ontvangafdeling van dc radiobcdrijfsccntralc tc Amsterdam 1925

101. Door een glazen wand gescheiden van de ontvangafdcling werkten dc seiners met hun lawaai makende ponsmachines 192J
■

I

1
I

I



I

102 cn 105. Dc tegenwoordige inrichting van de bcdrijfsccntralc te Amsterdam



de Internationale Dienst-

de exploitatiekosten
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Berichten, 1919, blz. 461-463, en naar aanleiding hiervan H. J. Doedens, Tariefpolitiek by het 
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(*) K.B. 11 Dec. 1919 (Stbl. 806); vgl. hierna bijlage II, blz. 406. Jaarverslag 1919, blz. 105-106.
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een plaats in het Rijkstelegraafreglement en 
reglementen.
Aan het begin van de eerste wereldoorlog waren de tarieven voor binnen
landse telegrammen ontegenzeggelijk laag. Bij de Rijkstelegraaf lagen de 
zaken echter zo, dat men ter vermeerdering van inkomsten bij voorkeur 
niet moest tornen aan deze binnenlandse telegramtarieven, aangezien het 
publiek dan andere wegen zou zoeken, zoals briefkaarten of expresse- 
bestelling. Wijziging van de tarieven van de voor het buitenland bestemde 
telegrammen, welke bij internationale verdragen waren vastgesteld, was 
alleen bij internationale overeenkomst mogelijk. Aangezien tijdens de oor
logsjaren in het Europese verkeer als gevolg van de bijzondere omstandig
heden voor de telegramwisseling veel gebruik moest worden gemaakt van 
omwegen, hadden niet onbelangrijke tariefsverhogingen plaats. Nederland 
profiteerde hiervan in zoverre, dat de meeste telegrammen verzonden wer
den via Engeland, zodat ook de Rijkstelegraaf haar aandeel had in de tran- 
sitotaks van de Brits-Nederlandse kabel. Ten slotte stelden de ernstige 
tijden steeds stijgende eisen aan ’s rijks schatkist, waardoor men gedwongen 
werd naar middelen uit te zien om mede uit het Staatsbedrijf der ptt ver
hoging van inkomsten te verkrijgen. Te dien einde onderging o.a. met in
gang van 1 October 1916 het tarief voor binnenlandse telegrammen een 
verhoging, waarbij het minimum voor een gewoon binnenlands telegram 
op f 0,30 werd vastgesteld h
De buitengewone stijging van de exploitatiekosten en de arbeidslonen 
maakte na beëindiging van de oorlog in 1919 - naast herziening van de post
en telefoontarieven en vereenvoudigingen en verbeteringen in de dienst 
om de uitgaven te drukken - andermaal een verhoging van de telegram
tarieven noodzakelijk 2. Met ingang van 1 Mei 1919 werd o.a. het minimum 
tarief voor een gewoon binnenlands telegram van f 0,30 op f 0,40 gebracht 3. 
In verband met de voortdurende en aanzienlijke stijging van de exploitatie- 
uitgaven van de Rijkstelegraaf was het echter al spoedig nodig tot een meer 
belangrijke verhoging dan de hiervoor genoemde over te gaan: met ingang 
van 1 Januari 1920 werd het tarief gebracht op f 0,50 voor de eerste tien 
woorden, f 0,10 voor elke volgende vijf woorden t/m vijftig en f 0,10 voor 
elke tien woorden boven de vijftig; voor locaaltelegrammen op f 0,40 voor 
de eerste tien woorden en daarboven als voor de gewone binnenlandse 
telegrammen 4. Het jaarlijkse recht voor een telegramadres werd verhoogd
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van f 20,- tot f 60,-. Ingevoerd werd een recht van f 0,10 voor het aan
bieden van een telegram per telefoon of verreschrijver en van f 0,05 voor 
het aanbieden van een telegram in rekening-courant. Waar ook daarna de 
exploitatiekosten nog een stijgende lijn bleven vertonen, ondergingen ook 
in de verdere loop van 1920 de telegraaftarieven op enkele ondergeschikte 
punten nog verhoging k Bovendien werden met ingang van 1 Januari 1921 
de telegramzegels, waarvan sinds hun invoering in 1877 steeds slechts een 
gering gebruik was gemaakt, afgeschaft 2.
Het jaar 1922 bracht de invoering van een recht voor verzoeken betreffende 
afwijking van de gewone bestelling van telegrammen, hetgeen nodig was 
in verband met de grote hoeveelheid en de omvang van die verzoeken 3. 
Dit recht zou worden geheven in de gevallen en voor de kantoren, door de 
minister aan te wijzen. Voorshands werd het beperkt tot Amsterdam, 
Rotterdam en ’s-Gravenhage en daar alleen toegepast op die verzoeken, 
welke ten doel hadden de bestelling te doen geschieden aan meer dan twee 
adressen 4. Het recht tot gebruikmaking van een telegramadres werd met 
ingang van 1 Januari 1926 weer verlaagd van f 60,- tot f 30,- 5.
De internationale telegraafconferentie te Parijs in October 1925 - de eerste 
na beëindiging van de oorlog sinds de conferentie van Lissabon in 1908 6 - 
was het er inmiddels met betrekking tot de vaststelling van de tarieven voor 
het internationale telegraafverkeer over eens geworden, dat een met de sinds 
1908 geheel gewijzigde tijdsomstandigheden overeenkomende tariefver- 
hoging niet langer achterwege kon blijven. De nieuwe voorschriften, waar
door het tarief voor de meeste landen van Europa enige verhoging onder
ging, traden op 1 April 1926 in werking. Hoewel ingevolge de bepalingen 
van het nieuwe Internationale Dienstreglement de eind- en transittaks voor 
Nederland van resp. 6 en 31 centiemen konden worden verhoogd tot maxi
mum 9 en 7 centiemen, werd in gemeen overleg met andere administraties 
bereikt, dat deze verhogingen in meerdere gevallen niet ten volle werden 
toegepast; vooral in het verkeer met nabijgelegen landen vond slechts 
matige tariefverhoging plaats, terwijl in het verkeer met Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland zelfs in het geheel geen verhoging werd toegepast. In het 
buiten-Europese verkeer werkte Nederland er toe mee om, door hand
having van de oude eind- en transittaksen, het de kabelmaatschappijen 
mogelijk te maken hun prijzen van vóór de conferentie te blijven toepassen, 
waardoor in het verkeer met buiten-Europese landen over het algemeen

(*) K.B. 24 April 1920 (Stbl. 213); vgl. hierna bijlage II, blz. 406.
(2) K.B. 9 Dec. 1920 (Stbl. 887); vgl. hierna bijlage I, blz. 397.
(3) K.B. 28 Sept. 1922 (Stbl. 539); vgl. hierna bijlage II, blz. 406.
(4) K.B. 2 Febr. 1923 (Stbl. 32); vgl. hierna bijlage II, blz. 406. Jaarverslag 1923, blz. 70.
(5) K.B. 28 Dec. 1925 (Stbl. 513); vgl. hierna bijlage II, blz. 406.
(6) Zie hierna blz. 368-369.
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(x) Jaarverslag 1926, blz. 71.
(2) Jaarverslag 1927, blz. 9.
(’) K.B. 17 Sept. 1929 (Stbl. 440); vgl. hierna bijlage II, blz. 407.
(4) K.B. 23 Maart 1933 (Stbl. 114); vgl. hierna bijlage II, blz. 407.
(8) Vgl. hiervoor blz. 207-208.
(°) Vgl. hiervoor blz. 282 vlg.

geen tariefverhoging plaats vond h In de volgende jaren werden zelfs de 
tarieven voor verschillende buiten Europa gelegen landen belangrijk ver
laagd.
Inmiddels stelde de bedrijfsleiding zich tot taak om, naast een gemakkelijke 
bereikbaarstelling van de diensten van het bedrijf en opening van nieuwe 
mogelijkheden, te streven naar grotere differentiatie in die zin, dat hetgeen 
zij te bieden had meer aan de individuele wensen van de gebruikers was aan
gepast. Tot differentiatie op het stuk der tarieven was de mogelijkheid ge
schapen door de bekende bepalingen o.a. van het Rijkstelegraafreglement, 
dat aan hen, die op zodanige wijze van de diensten van het bedrijf gebruik 
maakten, dat dit daardoor op zijn zelfkosten bespaarde, een vermindering 
op de algemeen geldende tarieven kon worden toegestaan 2.
Bleef het tarief voor gewone binnenlandse telegrammen tot 1934 onge
wijzigd, verschillende veranderingen hadden in de tussenliggende jaren 
plaats in de tarieven voor bijzondere telegrammen en voor diverse diensten, 
door de telegraafadministratie bewezen, alsmede in de tarieven voor radio- 
telegrammen in het verkeer met de overzeese gebiedsdelen. Zo werd in 1928 
het door de afzender te betalen vast recht voor bodebezorging van een 
telegram verlaagd van f 0,75 tot f 0,60, terwijl in het jaar daarop de tarieven 
voor het gebruik van huur- en uurlijnen in overeenstemming werden ge
bracht met die, welke golden voor het ten gebruike afstaan van telefoon- 
geleidingen 3. In 1932 en 1934 ondergingen deze tarieven andermaal een 
verlaging. Een wijziging van het Rijkstelegraafreglement bracht in 1933 ook 
verlaging van het tarief voor dringende telegrammen 4. In verband met de 
openstelling van de rechtstreekse radioverbindingen tussen Nederland en 
Suriname en Cura^ao in 1928 5 werden de tarieven voor telegrammen naar 
die rijksdelen verlaagd tot f 1,70 per woord. In het verkeer met Nederlands- 
Indië had in 1931 een belangrijke tariefverlaging plaats voor uitgestelde 
telegrammen met een groot woordental.
Met het doel om in overeenstemming met het gehele regeringsbeleid aan
passing van de tarieven te bevorderen aan de veranderde economische om
standigheden 6, voerde het Staatsbedrijf vervolgens in de jaren 1934-1937 
een hele reeks tariefverlagingen door. Nadat men door vereenvoudiging 
en bezuiniging in de bedrijfsuitvoering in 1931 tot vermindering van lasten 
was geraakt en de jaren 1931—1933 een vrij constante bedrijfswinst hadden 
opgeleverd, kon men, in het vooruitzicht op een geleidelijk totstaankomen
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(’) Zie Ir. M. H. Damme, De tariefsverlagingen bij P.T.T. in üconomiscb-Statistiscbe Berichten, 1937, 
blz. 348-350.
(2) K.B. 17 Sept. 1934 (Stbl. 514); vgl. hierna bijlage II, blz. 407.
(’) K.B. 26 Oct. 1935 (Stbl. 627); vgl. hierna bijlage II, blz. 407.
(4) Jaarverslag 1936, blz. 8.

van de economische crisis, in 1934 voorzichtig een aanvang maken met 
een algemene verlaging van de tarieven, hiermee tevens pogend het door de 
crisis zwaar getroffen handels- en bedrijfsleven in zijn PTT-lasten tegemoet 
te komen, de bedrijfsomzet te verbeteren en de maatschappelijke waarde 
van de door het bedrijf verleende diensten te verhogen door de onjuiste 
verhouding tussen verleende dienst en het daarvoor staande tarief weg te 
nemen, welke in verscheidene gevallen was ontstaan x. Op telegraafgebied 
werden aanvankelijk de secondaire tarieven ter hand genomen. Nadat uit 
statistieken was gebleken, dat het aantal korte telegrammen niet onbelangrijk 
was toegenomen, werden in 1934 de seinkosten voor binnenlandse tele
grammen met minder dan tien woorden verlaagd: de prijs voor een telegram 
van zeven woorden was voortaan f 0,35, van acht woorden f 0,40, van 
negen woorden f 0,45 en van tien woorden f0,50; elke volgende vijf woor
den t/m vijftig kostten f 0,10, evenals elke volgende tien woorden meer dan 
vijftig. Voor locaaltelegrammen bedroegen de kosten f 0,10 minder dan de 
hiervoor genoemde. Tevens werd het tarief voor fotografieën van tele
grammen verlaagd en kon men onder bepaalde voorwaarden in sommige 
gevallen korting op de seinkosten verkrijgen, indien grote hoeveelheden 
binnenlandse telegrammen van dezelfde inhoud en ondertekening gelijk
tijdig werden aangeboden 2.
De volgende jaren brachten opnieuw een aantal tariefverlagingen. Met in
gang van 1 October 1935 onderging het radiotelegramtarief in het verkeer 
met Nederlands-Indië een vermindering van 25%: de prijs per woord van 
een telegram tegen vol tarief werd nu f 1,50 in plaats van f 2,-. Een maand 
later werd het minimum bedrag voor een telegram in het Europese verkeer 
verlaagd van f 0,75 tot f 0,50. Bij het begin van het volgende jaar volgde 
een verlaging van het recht voor de inschrijving van een telegramadres van 
f 24,- tot f 12,-3. Tevens bracht 1936 reeds weer een nieuwe verlaging 
van het radiotelegramtarief in het verkeer met Nederlands-Indië en wel 
van 20%, zodat de prijs per woord voor een telegram tegen vol tarief van 
f 2,50 in 1911, f 2,— in 1915 en f 1,50 vóór 1 October 1936 nu tot f 1,20 
was teruggebracht. In de loop van 1936 werd bovendien de boordtaks van 
bijna alle Nederlandse scheepsstations verlaagd van f 0,20 tot f 0,15 per 
woord in het verkeer met die kuststations, welke voor telegrammen, ge
wisseld met deze schepen, geen hogere kusttaks in rekening brachten dan 
40 centiemen4. Met ingang van 1 October 1936 werden via de nationale 
Holland-Radioweg telegrammen tegen een uitzonderlijk laag tarief inge-



325

(*) Vgl. hiervoor blz. 287.
(2) K.B. 25 Jan. 1937 (Stbl. 341); vgl. hierna bijlage H, blz. 407.
(3) K.B. 14 Juli 1937 (Stbl. 350); vgl. hierna bijlage II, blz. 408.
(«) Vgl. hierna blz. 383-385.
(6) Jaarverslag 1939, blz. 29.

voerd, de zgn. nationale telegrammen \ waarvan de prijs slechts f 0,20 per 
woord bedroeg met een minimum bedrag per telegram van f 4,- voor 
twintig woorden. Ook de tarieven voor beeldtelegrammen voor Europese 
bestemmingen ondergingen een belangrijke verlaging.
In Februari 1937 stelde men ten slotte voor binnenlandse telegrammen weer 
het tarief van vóór de oorlog in: f 0,25 voor telegrammen van tien woorden. 
Ook de tarieven voor huur- en uurlijnen werden verlaagd, evenals het tarief 
voor foto’s van telegrammen 2. Tevens bracht dit jaar een verlaging van 
het tarief voor afschriften van binnenlandse meervoudige telegrammen van 
f 0,25 tot f 0,15 per vijftig woorden of gedeelte daarvan3. De telegram
tarieven tussen Nederland en Cura$ao en Suriname bracht men in overeen
stemming met dat, hetwelk gold in het verkeer met Nederlands-Indië.
Ook de laatste jaren vóór de tweede wereldoorlog brachten nog nieuwe ver
lagingen in de tarieven, speciaal in het internationale verkeer. De Inter
nationale Telegraafconferentie van Caïro in 193 8 en de daar tot stand gekomen 
herziening van het Internationale Telegraafreglement 4 hadden tot gevolg, 
dat het tarief voor telegrammen in verstaanbare taal naar landen, welke tot 
het Europese verkeer behoorden, enige verlaging onderging. Evenwel werd 
het woordtarief voor cde-telegrammen - telegrammen in overeenge
komen taal tegen verlaagd tarief - gelijk aan dat voor gewone telegrammen 
in verstaanbare taal, waardoor het CDE-tarief in dit verkeer derhalve kwam 
te vervallen. In het verkeer met Groot-Brittannië en Noord-Ierland kwam 
men door invoering met ingang van 1 April 1939 van een verlaging van 
f 0,115 op f 0,10 weer op het peil van vóór 1914 terug. In December van 
hetzelfde jaar werd het minimum bedrag voor nationale telegrammen in het 
verkeer met Nederlands Oost- en West-Indië teruggebracht tot het ver
schuldigde voor tien in plaats van dat voor twintig woorden.
Aangezien gebleken was, dat toeneming van het aantal binnenlandse geluk- 
telegrammen was ontstaan na de op 1 Februari 1937 ingevoerde tariefs
verlaging voor binnenlandse telegrammen, werd, in verband met de ver
wachting, dat het aantal geluktelegrammen bij een eventuele nieuwe ver
laging van de tarieven opnieuw zou toenemen, het extra recht voor de 
aflevering van telegrammen op een luxe formulier in het binnenland met 
ingang van 1 September 1939 bij wijze van proef verlaagd van f 0,40 tot 
f 0,25, nadat reeds in Mei de kosten wegens naseining van telegrammen in 
het binnenlandse verkeer eveneens bij wijze van proef waren afgeschaft 5.
Na beëindiging van de tweede wereldoorlog werd tot algemene tariefwijzi-
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(*) Jaarverslag 1945-1946, blz. 78.
(2) Jaarverslag 1949, blz. 3.
(’) Vgl. hierna blz. 388.
(4) Jaarverslag 1949, blz. 19.

gingen - na gedeeltelijke terugkeer tot de vooroorlogse verhoudingen en 
behoudens de aanpassing van enkele tarieven in het buitenlandse verkeer 
in verband met de gewijzigde waarde van de Nederlandse munt ten opzichte 
van de goudfranc - in dit stadium van wederopbouw niet overgegaan. 
Nadat met ingang van i October 1945 de telegramtarieven voor Nederlands 
West-Indië met 50% waren verlaagd, welke verlaging ook werd toegepast 
ten aanzien van de zo belangrijke perstelegrammen naar de overzeese ge
biedsdelen en naar Amerika, onderging het binnenlandse telegramtarief met 
ingang van 1 Mei 1946 een verhoging van f 0,15, onafhankelijk van het 
aantal woorden, terwijl de telegramtarieven in het Europese verkeer in het 
algemeen met ingang van 20 Juni en in het buiten-Europese verkeer met 
ingang van 15 Augustus van hetzelfde jaar in overeenstemming werden ge
bracht met de verhoogde uitkeringen aan het buitenland door de waarde
vermindering van de gulden x.
Waar de geografische ligging van Nederland en de geringe omvang van zijn 
grondgebied meebrengen, dat het PTT-bedrijf in het internationale berichten
verkeer meer aan het buitenland verschuldigd is dan het heeft te vorderen, 
vergrootte de devaluatie van de Nederlandse gulden in 1949 de in guldens 
berekende schuld van het bedrijf wegens diensten door het buitenland in 
het internationale PTT-verkeer bewezen. De uit dien hoofde ontstane ver
liezen waren zo groot, dat tariefverhogingen in het internationale verkeer 
niet konden uitblijven. De prijzen werden met gemiddeld 20% verhoogd; 
slechts de tarieven in het verkeer met Indonesië bleven ongewijzigd J.
Inmiddels bracht de te Parijs tijdens de Internationale Telegraaf- en Tele- 
foonconferentie van 1949 3 verkregen herziening van het Internationale 
Telegraafreglement enige belangrijke tariefswijzigingen met zich: het onder
scheid tussen volbetaalde en codetelegrammen in het buiten-Europese ver
keer kwam te vervallen met gelijktijdige afschaffing van de uitgestelde 
telegrammen; het met ingang van 1 Juli 1950 geldende nieuwe tarief werd 
vastgesteld op 75% van dat, hetwelk op 1 Februari 1950 gold. Bovendien 
werd het tarief van de brieftelegrammen gebracht op de helft van het nor
male tarief. De reductie voor perstelegrammen in het buiten-Europese ver
keer werd ten slotte uniform vastgesteld op 2/3 van het nieuwe eenheids- 
tarief4. Belangrijk was de herziening van het Internationale Telegraaf
reglement van Parijs ook in haar gevolgen voor het Rijkstelegraafreglement, 
waarin nu een aantal ingrijpende wijzigingen moesten worden aangebracht: 
unificatie had plaats van de woordprijs van codetelegrammen met die in 
verstaanbare taal, de minimum prijs van een telegram naar het buitenland
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(1) Zie 'Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1949-1940, no. 1400H, 5 en 6.
(2) K.B. 23 Juni 1950 (Stbl. K 264); vgl. hierna bijlage II, blz. 408.
(3) Jaarverslag 1950, blz. 28. Inmiddels is in een wijziging van het Rijkstelegraafreglement 1950 
bij K.B. 9 Dec. 1953 (Stbl. 627) een verhoging van 50 % ingevoerd voor enige rubrieken 
van radiotelegrammen.
(<) Vgl. art. 16 van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904. Een volledig overzicht hierna als 
bijlage II.

De algemene bepalingen omtrent het gebruik van de Rijkstelegraaf zijn van 
het begin af aan vervat geweest in de zgn. ~Kijkstelegraajreglementen, vast
gesteld bij algemene maatregel van bestuur4. Tot 1865 betroffen deze alleen 
de binnenlandse, van toen af tevens de buitenlandse dienst. Vóór 1865

werd gebaseerd op vijf woorden, uitgestelde telegrammen in het buiten- 
Europese verkeer kwamen te vervallen, een reductie van 50% voor brief- 
telegrammen ook in het buiten-Europese verkeer werd ingevoerd, de mini
mum prijs voor brieftelegrammen werd gebaseerd op die van twee en twintig 
woorden en voor perstelegrammen op die voor tien woorden. Van deze 
gelegenheid werd tot gedeeltelijke dekking van de steeds stijgende exploitatie
kosten tevens gebruik gemaakt om een aantal tariefswijzigingen in te voeren: 
de telegramkosten ondergingen een verhoging van 50 % - voor een binnen
lands telegram werd het nu f 0,60 voor tien woorden of minder, verhoogd 
met f 0,15 voor elke volgende vijf woorden of minder - en het recht voor 
telegramadressen werd van f 12,- op f 18,- gebracht, terwijl de kosteloze 
verstrekking van afschriften van per telefoon overgebrachte telegrammen 
kwam te vervallen; voortaan was hiervoor een recht van f o, 1 o verschuldigd 
Ook de vergoedingen voor huur- en uurlijnen werden verhoogd. Dit alles 
werd belichaamd in een nieuw Rijkstelegraafreglement, dat op 1 Juli 1950 
in werking trad 2. Met ingang van dezelfde datum moesten de tarieven voor 
telexapparatuur, welke tot dan toe op het vooroorlogse peil waren gehand
haafd, als gevolg van de zeer sterk gestegen kosten worden verhoogd.
De door de devaluatie van de Nederlandse gulden noodzakelijk geworden 
aanpassing van het tarief werd eveneens met ingang van 1 Juli 1950 inge
voerd. In de door het publiek te betalen guldensbedragen kwam dientenge
volge de verlaging tot 75 % van het in goudfranken uitgedrukte tarief voor 
buiten-Europese telegrammen niet of slechts weinig tot uitdrukking. Noch
tans konden de tariefverhogingen over het algemeen beperkt blijven; het 
tarief voor telegrammen naar Nederlands Nieuw-Guinea werd na de tot
standkoming van de rechtstreekse radioverbinding met Hollandia zelfs van 
f 0,90 tot f 0,60 per woord verlaagd, waardoor het in overeenstemming werd 
gebracht met het voor Indonesië geldende tarief. In het Europese verkeer 
daarentegen waren vrij belangrijke verhogingen noodzakelijk 3.
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C) Vgl. hiervoor blz. 28.
(2) Een volledig overzicht hierna als bijlage XIII.
(3) Vgl. hiervoor blz. 28 en 34.
(4) De minuten, getekend door de telegrafist, die het bericht overseinde, werden, evenals de 
afschriften van de ontvangen telegrammen, twee jaar lang bewaard en daarna verbrand.
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werden de bepalingen voor het internationale verkeer, welke de uitvoering 
van onderlinge verdragen en overeenkomsten betroffen, door de minister 
ter algemene kennis gebracht. Ofschoon geen enkel internationaal verdrag 
het inwendige verkeer van enige staat aan banden legt, ligt het voor de 
hand, dat zoveel mogelijk gelijkvormigheid tussen de binnenlandse en de 
buitenlandse dienst wordt nagestreefd. Wijziging van de Rijkstelegraaf- 
reglementen valt dan ook doorgaans samen met het inwerkingtreden van 
internationale verdragen en overeenkomsten.
Het eerste - voorlopige - reglement van 29 November 1852 1 bepaalde o.a., 
dat de berichten alleen aan de kantoren zouden worden aangenomen. Eerst 
werden de regeringsberichten overgebracht, vervolgens de dienstberichten 
en ten slotte de bijzondere berichten. De afzender van een bericht had het 
recht te vorderen, dat het ter collationnering naar het kantoor van afzen
ding werd teruggeseind, waarvoor hij de helft van de volgens het tarief ver
schuldigde prijs moest betalen. Ook gedurende de nacht werden berichten 
verzonden, mits daarvan ’s avonds vóór de sluiting van het kantoor aan
gifte geschiedde en als borgtocht werd gesteld het verschuldigde voor de 
verzending van een bericht van twintig woorden naar de opgegeven be
stemming. In zodanig geval kregen de betrokken kantoren van 
toor van afzending een waarschuwing zich gereed te houden.
De practische dienstuitvoering op de kantoren werd aanvankelijk geregeld 
door afzonderlijke administratieve en technische voorschriften 2. Bij de 
opening van de eerste rijkstelegraaf kantoren, waarvoor Staring een voor
lopige instructie had opgesteld, was tijdelijk in de leiding van de werkzaam
heden aldaar voorzien 3. Aan de ingang van ieder kantoor werd ten dienste 
van het publiek een kennisgeving geplaatst, waarop de tijden van open
stelling en sluiting waren vermeld, alsmede de uren, waarop de nacht- 
berichten moesten worden aangekondigd, en de tarieven. Het nodige 
schrijfgereedschap was ter beschikking van het publiek aanwezig. De 
leiding van de werkzaamheden lag bij de eerstaanwezend ambtenaar, die er 
voor zorg droeg, dat steeds iemand bij de hand was om het waarschuwings- 
sein op te merken. Berichten mochten alleen worden overgeseind, indien de 
afzender op het kantoor een duidelijke minuut daarvan overlegde, zonder 
verkortingen en doorhalingen, met inkt geschreven en van datum en onder
tekening voorzien; indien de verdere bezorging van een telegrafisch bericht 
met de brievenpost, per voetbode of estafette werd verlangd, moest de af
zender zulks op het af te geven bericht vermelden 4. De telegrafist las eerst



te kunnen toepassen, 
: van ontvangst in een 

op de legger, be-

(!) K.B. 17 Juni 1856 (Stbl. 64); vgl. hierna bijlage I, blz. 394. Zie ook Besch. Min. v. Binnenl.
Zaken en van Fin. 24 Juni 1856, no. 79 (Stokvis I, 91).
(2) K.B. 12 Maart 1858 (Stbl. 11); vgl. hierna bijlage II, blz. 402.
(3) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 16 Maart 1855, no. 143, 6e Afd. (Bi/i'. Stbl. 65).
(4) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 29 Mei 1856, no. 166, 6e Afd. (Stokvis I, 88).

de minuut, ten einde eventueel recht van voorrang 1 
nummerde haar vervolgens en noteerde datum en uur 
register, de zgn. legger. Dan schreef hij het bericht over 
paalde de prijs, nam het bedrag in ontvangst en gaf bewijs daarvan aan de 
aanbieder. Ten slotte waarschuwde hij het betrokken kantoor en seinde het 
bericht over. Verdere bezorging buiten de lijnen duidde hij aan door een 
van de seinen: post, bode of estafette. Op het ontvangkantoor beant
woordde de telegrafist het waarschuwingssein door een van de seinen: 
wacht of breng over, dateerde de legger, ontving het bericht, schreef dit op 
de legger, tekende hierop tevens het uur van ontvangst aan, schreef ver
volgens het bericht op het blad, dat afgeknipt en aan de geadresseerde ge
zonden werd en collationneerde dit met de legger. Daarna tekende hij op 
het bericht aan, of het antwoord betaald was, sloot het in een verzegelde 
omslag en het het naar de geadresseerde brengen, ofwel, indien zulks was 
verlangd, zond het met de post, gefrankeerd en aangetekend, per bode of 
per estafette. Per aangetekende brief naar gemeenten, waar geen telegraaf
kantoor was gevestigd, doorgezonden telegrammen behoefden niet, zoals 
gewone aangetekende brieven, te worden afgehaald, doch werden zo 
spoedig mogelijk bezorgd tegen quitantie; bovendien kreeg het publiek 
gelegenheid in plaatsen, waar geen telegraafkantoor was, om berichten ter 
verzending door het naaste telegraafkantoor in de vorm van gesloten en aan
getekende brieven op het postkantoor aan te bieden \ Sinds 1858 kon verdere 
bezorging ook door de spoorwegtelegrafen geschieden 2. Voor de verdere 
verzending per bode werd in 1855 als maximum afstand gesteld 15 km. Be
richten, welke de aanwijzing voor een grotere afstand droegen, werden door 
het eindkantoor van de Rijkstelegraaf per post verzonden 3. De bezorging van 
telegrafische berichten per estafette geschiedde sinds 1856 zonder tussen
komst van de postkantoren. De eerstaanwezende ambtenaren op de rijkstele
graaf kantoren zorgden, dat bezorging door boden te paard of in rijtuigen te 
allen tijde onmiddellijk kon geschieden4. Dezelfde gang van zaken als boven 
beschreven werd ongeveer gevolgd bij het overseinen van het antwoord en 
voorzover nodig bij de passe-berichten. De ontvangen berichten werden op
genomen op kladpapier en daarna met inkt in duplo overgeschreven: een ex
emplaar voor de geadresseerde, het andere voor het archief. Tevens werden 
bepalingen gegeven voor de afrekening; de kosten van ieder over te brengen 
bericht, die van het eventueel verlangde antwoord alsmede de kosten van 
bezorging buiten de lijn werden voldaan aan het kantoor van afzending.
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C1) Zie hiervoor blz. 246.
(2) Een kenmerkend beeld van de feitelijke gang van zaken op de kleinere kantoren geeft het 
artikel Voor vijftig jaren in Tijdschr. PT, 3 Nov. 1904, blz. 13-14 (Assen).
(3) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 19 Juli 1862, no. 198, 6e Afd. (Stokvis II, 214).
(4) Kennisgeving Min. v. Binnenl. Zaken 14 Maart 1864, no. 249, 6e Afd. (Sc. 1864, no. 65).
(6) Stokvis III, blz. LV.
(*) Sc. 1854, no. 123.
(7) K.B. 24 Sept. 1863 (Stbi. 123); vgl. hierna bijlage H, blz. 403.

Het voorlopige reglement voor het Rekenplichtig Beheer van Maart 1853 1 
bepaalde nader, dat aan ieder rijkstelegraaf kantoor door de minister een 
eerstaanwezend ambtenaar zou worden benoemd, ‘belast met de zorg voor 
het bij houden der schrifturen, het rekenplichtig beheer betreffende, en met 
de verantwoording der ontvangsten en uitgaven’. Hij was verantwoordelijk 
voor de geregelde dienst op zijn kantoor en de overige ambtenaren stonden 
onder zijn bevel 2. Tevens gaf dit reglement nadere voorschriften voor de 
boeken en registers, welke dienden te worden aangehouden. Voor de 
vooruitbetaalde kosten ontving de afzender een quitantie. Ook voor de 
ontvangst van een bericht moest een re$u worden getekend. Aflevering aan 
de geadresseerde geschiedde terstond na ontvangst in een omslag, dat be
halve het volledige adres ook het tijdstip van afgifte aan de besteller, bode 
of estafette vermeldde, en met zegellak gesloten werd. De besteller over
tuigde zich bij de afgifte, dat het ontvangbewijs behoorlijk was onder
tekend en moest er voorts op aandringen, dat geadresseerde de tijd van 
overneming van het bericht op het ontvangbewijs invulde, tevens dat, in
dien een ander het aannam, deze op het re$u behalve zijn naam ook de 
woorden ‘voor’ of ‘namens’ met de naam van de geadresseerde stelde.
Een eerste officiële instructie voor de bestellers van de Rijkstelegraaf werd 
vastgesteld in 1862 3. Sinds 1864 mochten zij, wanneer zij een telegram 
afleverden, welks afzender tevens het antwoord had betaald, dat ant
woord naar het kantoor meenemen, indien het hun terstond werd over
handigd 4. Het was hun verboden fooien aan te nemen. Voor de bestelling 
van de telegrammen gebruikte men dagloners. Waar veel kantoren zo 
weinig telegrammen ontvingen, dat het de moeite noch de kosten loonde 
voor de bestelling een speciaal persoon op het kantoor in dienst te hebben, 
trachtte men iemand te vinden, die in de nabijheid van het kantoor woonde 
en tegen vooraf bedongen loon per stuk de berichten bezorgde. Was de 
afstand tussen het kantoor en de woning van de besteller te groot om hem 
met een gewone bel te waarschuwen, wanneer een bericht voorhanden was, 
dan gaf men in latere jaren het sein door een electrische schel5. Afgeweken 
kon worden van de gewone wijze van bestelling, hetzij dat men de telegram
men op de Beurs, hetzij op bepaalde uren aan huis of elders wenste te ont
vangen 6. Sinds October 1863 konden ook telegrammen worden aan
genomen met de aanwijzing ‘bureau restante’ of ‘poste restante’7.
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no. 128, Afd. Posterijen (Circulaire no. 496).

no. 118, Afd. Posterijen (Stokvis III, 196).
2 Nov. 1877 (Stbl. 193); zie hierna bijlage II, blz. 404.

(>) Besch. Min. v. Fin. 4 Nov. 1854,
(2) K.B. 3 Febr. 1869 (Stbl. 19); vgl. hierna bijlage I, blz. 394.
(3) Besch. Min. v. Fin. 23 Aug. 1872, — -~a *rj «—*•—«—
(4) K.B. ‘ 

Aangezien het voorkwam, dat een telegram, dat per post naar de plaats van 
bestemming moest worden verzonden, bijna 24 uur bleef liggen, omdat bij 
aankomst van het bericht het postkantoor reeds voor aantekenen gesloten 
was en de eerstvolgende post vertrok, voordat het kantoor weer voor aan
tekenen was geopend, werd in 1854 bepaald, dat telegrafische berichten op 
alle kantoren ter verzending zouden worden aangenomen tot op het laatste 
ogenblik vóór het vertrek van elke post en dat de aantekening niet zou 
kunnen worden geweigerd, ook niet, wanneer het kantoor overigens voor 
dat werk of ook geheel voor het publiek gesloten mocht zijn, de nacht niet 
uitgezonderd, behalve indien er vóór de wederopenstelling van het kantoor 
op de volgende dag geen post naar de plaats van bestemming vertrok. Dit 
laatste betrof niet alleen de gewone posten, doch ook de spoortreinen, 
stoomboten en postwagens, wanneer n.1. regelmatige verzending van post 
met deze vervoermiddelen plaats vond h De verplichting tot aantekenen 
bij verzending per post van telegrammen vanuit plaatsen, waar geen tele
graafkantoor, doch wel een postkantoor gevestigd was, naar het naastbij- 
gelegen telegraafkantoor, kwam in 1869 te vervallen2. Drie jaar later 
vendel de betaling van aantekengeld voor telegrammen, welke ter verdere 
verzending aan de geadresseerden door een telegraafkantoor ter post 
werden bezorgd; deze aantekening geschiedde in het vervolg ambtshalve 3. 
In 1878 werd het verzenden van telegrammen met open bestelling toegestaan; 
wanneer op de postkantoren dergelijke berichten in ongesloten omslagen 
van de telegraafkantoren werden ontvangen, konden ze in die toestand 
ter verzending per post worden toegelaten 4.
Aanvankelijk waren de kantoren op alle dagen geopend, ook op Zon- en 
feestdagen, en wel gedurende het tijdvak van 1 April tot 30 September van 
7 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds, en van 1 October tot 31 Maart van 
’s morgens 8 uur tot ’s avonds 9 uur. Bovendien werd in 1854 op de hoofd
kantoren nachtdienst ingevoerd. Door velerlei omstandigheden vlotte de 
dienstuitvoering in het begin niet overal even goed. Vaak ontstond strem
ming bij het overbrengen van de berichten evenals bij de bestelling in de 
plaats van bestemming. Het publiek, nog te weinig bekend met de bij
zonderheden van de dienst, weet iedere vertraging onmiddellijk aan de ge
brekkige inrichting van de Nederlandse lijnen. Door vermeerdering van 
het aantal draden en uitbreiding van het personeel trachtte men echter 
voortdurend de telegraafverbindingen te verbeteren, terwijl de admini
straties van Duitsland en België bij herhaling te kennen gaven, dat de 
Nederlandse telegraafdienst van het begin af aan niet bij die van de na-
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(>) Zie Nederlandse/) Jaarboekje der Posterijen voor i8jj, blz. 218, over de behandeling van de 
begroting voor 1855 in de Tweede Kamer.
(2) De voorwaarden voor toelating werden regelmatig in de Se. gepubliceerd.
(3) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 6 Jan. 1860, no. 163 (Stokvis I, 153); Jaarverslag 1860, blz. 11.
(4) Wanneer hij voldoende geoefend was om aan de kantoordienst deel te nemen, werd dit 
bedrag verhoogd tot f 1,25 af 1,50.
(5) K.B. 27 Maart 1856, no. 49 (Stokvis I, 87).
(6) Beschn. Min. v. Binnenl. Zaken 2 Juli 1859, no. 139, 6e Afd. (Stokvis I, 146) en 2 Jan. 1860, 
no. 220, 6e Afd. (Stokvis I, 152).

burige landen had achtergestaan h Een moeilijkheid lag aanvankelijk ook 
in de personeelsbezetting van de kantoren. Nieuwe krachten, die voor de 
dienst der Rijkstelegraaf in aanmerking wensten te komen, werden na een 
vergelijkend onderzoek als leerling-telegrafisten opgeleid door de telegrafisten. 
Zij moesten ervaren zijn in het schrijven van een zeer leesbaar schrift, in 
het Nederlands, Duits, Engels en Frans en het maken van een opstel in een 
van deze talen, in de beginselen van de ‘cijferkunst’, de stel- en meetkunde 
en het rechtlijnig tekenen 2. Zodra zij voldoende onderricht waren om 
zelfstandig te kunnen seinen, volgde aanstelling tot telegrafist y klasse. 
Aangezien dit systeem in de practijk niet beviel, daar niet alle telegrafisten 
geschikt waren om instructie te geven en voor de leerlingen vaak de ge
legenheid ontbrak om zich te oefenen, gingen dezen in de zestiger jaren 
terstond voor hun opleiding naar Amsterdam, waar voor oefendoeleinden 
een speciale seinzaal werd ingericht en een cursus in theoretische en prac- 
tische kennis gegeven. Daarna volgde voorlopige tewerkstelling op het 
telegraafkantoor te Amsterdam onder toezicht van een telegrafist. Slechts 
na voldoend examen had bevordering plaats tot telegrafist 3e klasse 3.
In het begin bestonden er drie klassen telegrafisten met bevordering naar 
keuze. Vanaf 1 Januari 1853 was de bezoldiging van een leerling f 1,- per 
dag 4, voor een telegrafist 3e klasse f 600,- per jaar, ze klasse f 720,- per 
jaar en ie klasse f 840,- per jaar. In 1856 werden deze tractementen, evenals 
die van de eveneens in drie klassen verdeelde opzichters, voor de 3e- 
klassers f 800,-, de ze-klassers f 1000,- en de le-klassers f izoo,- per jaar. 
Vaste aantallen voor de verschillende klassen waren niet voorgeschreven; 
als beperking gold slechts, dat het getal van de opzichters en telegrafisten 
ie klasse niet meer zou bedragen dan 1/10 en dat van de ze-klassers niet 
meer dan 3/10 van het totale aantal, terwijl bevordering tot een hogere rang 
slechts geschiedde na twee jaar dienst in de vorige 6. Een eerste teken van 
personeelsbeoordeling bij de Rijkstelegraaf vindt men in een ministeriële 
beschikking van 1859 betreffende het opmaken en inzenden van staten over 
de eigenschappen en bijzondere omstandigheden van de ambtenaren bij de 
kantoordienst van de Rijkstelegraaf6.
Naargelang de behoefte kon de minister schrijvers* bedienden* leerling-telegra- 
fisten* werklieden en andere beambten bij de Rijkstelegraaf zonder vaste aan-
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! stelling in dienst nemen en hun bezoldiging regelen, welke voor ieder van de 
genoemde beambten wèl lager, doch niet hoger kon zijn dan die van 
opzichter of telegrafist ze klasse. Waren de opzichters of telegrafisten met 
het bestuur van voorname kantoren, het toezicht op de telegraaflijnen of 
andere gewichtige diensten belast, dan kon de minister tijdelijk boven hun 
bezoldiging een toelage van ten hoogste f zoo,- per jaar verlenen. Dit 
maximum werd in 1860 tot f 800,- verhoogd x.
In 1856 constateerde de minister de noodzakelijkheid om de dienst op de 
kantoren van de Rijkstelegraaf bij een afzonderlijk voorschrift te regelen. 
Dit trad op 15 September van genoemd jaar in werking 2. Op kantoren, 
door een lijnopziener beheerd 3, was de tweede aanwezend ambtenaar bij 
diens afwezigheid belast met de leiding van de dienst, anders de hoogste 
in rang. De eerstaanwezende ambtenaar regelde de dienst- en werkverdeling 
en wees de beambten aan, die zich gedurende bepaalde tijd uitsluitend met 
het afschrijven van de berichten en het verder gereed maken van de bestel
ling bezig hielden. Zodra een beambte zijn plaats aan een toestel innam, 
stelde hij op het ‘proces-verbaal’ naast de tijdsopgave de woorden ‘toestel 
aanvaard’; wanneer hij het toestel tijdelijk of definitief verliet ‘toestel 
wegens  aan n.n. overgegeven’ of ‘toestel verlaten’. Was geen 
beambte uitsluitend voor het afschrijven aangewezen, dan waren de toestel- 
ambtenaren verplicht elkaar te helpen en wanneer ook dit niet kon, werd 
het afschrift vervaardigd door degene, die het bericht had opgenomen; aan 
het corresponderende kantoor moest dan eerst geseind worden: ‘wachten 
voor afschrijven’. Het afschrift moest door dezelfde ambtenaar worden 
begonnen en beëindigd. Indien mogelijk werd een beambte uitsluitend 
met de aanneming van de berichten belast. Het tijdsein werd, naar de voor
schriften van de Ingenieur, door de eerstaanwezend ambtenaar of onder 
zijn toezicht gegeven. Een speciale dienstregeling voor het telegraafkantoor 
te Amsterdam, dat twee afdelingen omvatte, de seinpaal en het aanneem- 
kantoor^ bevatte o.a. nog de bepalingen, dat behalve ’s Zondags het tabak 
roken gedurende de dagdienst verboden was en dat ook het gebruik van 
zand in de seinkamer niet was toegestaan 4. Enige jaren later werd het aan de 
ambtenaren van de Rijkstelegraaf verboden zich te belasten met het leveren 
van nieuwstijdingen aan dagbladen in verband met het zo nodige ver
trouwen in de onschendbaarheid van het telegramgeheim 5.
Inmiddels bleef er gebrek aan personeel bestaan, hetgeen in 1866 aanleiding 
werd om na een vergelijkend examen rijks telegraaf kier ken aan te stellen om

C) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 8 Febr. 1860, no. 142, 6e Afd. (Stokvis I, 156) en K.B. 26 Juli 
1860, no. 65 (Stokvis II, 163).
(2) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 1 Sept. 1856, no. 235, 6e Afd. (Stokvis I, 95).
(3) Vgl. hiervoor blz. 247.
(4) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 16 Mei 1859, no. 213, 6e Afd. (Stokvis I, 145).
(6) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 25 Febr. 1863, no. 161, 6e Afd. (Stokvis II, 235).
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(x) Het programma werd in de Sc. bekend gemaakt.
(2) ARTM, Beschn. Min. v. Binnenl. Zaken 10 Maart 1866, no. 229, 27 Dcc. 1866, no. 371, 
2 Sept. 1867, no. 293, 13 Jan. 1868, no. 272; 18 Mei 1869, no. 334 (Stokvis UI, 131) en 31 Oct. 
1871, no. 4208 (Stokvis III, 177).
(3) Vgl. hiervoor blz. 249.
(4) K.B. 15 Dec. 1867, no. 12 (Stokvis III, 108).
(6) Circulaire Min. v. Binnenl. Zaken 28 Mei 1867, no. 222, 6e Afd. (Stokvis III, 101).

de minder belangrijke werkzaamheden op de kantoren te verrichten. Naar
mate hun geschiktheid ontvingen zij f 300,- tot f 800,- salaris. Bedoeld 
examen was niet zo moeilijk als dat voor leerling \ en bovendien werden 
de klerken in staat gesteld op gemakkelijke wijze het examen voor leerling 
te doen 2. Zij waren belast met de behandeling van de berichten, seinen en 
opnemen uitgezonderd, en voorts met de uitvoering van administratieve 
werkzaamheden; zij konden, indien dit hun bezigheden niet schaadde, ge
oefend worden in het seinen en opnemen en toegelaten worden tot de toe- 
steldienst, wanneer zij, met de eigen dienst volledig bekend, tevens vaar
dig waren bevonden in het seinen en opnemen, welk onderzoek geschiedde 
door de lijninspecteurs.
Toen eind 1867 een reorganisatie plaats vond van het Rijkstelegraaf- 
personeel, waarbij zoals reeds vermeld de namen lijnopziener en eerst
aanwezend ambtenaar werden vervangen door lijninspecteur en directeur3, 
bestond het vaste personeel uit: lijninspecteurs - die tevens directeur van 
een kantoor waren - directeuren, onderdirecteuren in twee klassen, magazijn
meesters, expediteurs, opzichters in drie klassen, telegrafisten in drie klassen en 
klerken. Behalve de laatste groep werden allen door de koning aangesteld; 
de minister benoemde en ontsloeg de klerken en wees de standplaatsen 
van de ambtenaren aan. Binnen bepaalde grenzen konden aan de telegra
fisten op de kantoren toelagen worden verleend, in evenredigheid van het 
aantal door hen behandelde telegrammen 4. Zodra tot opening van een 
rijkstelegraaf kantoor was besloten, werd hiervan sinds genoemd jaar een 
voorlopige mededeling gedaan aan de ambtenaren van de kantoordienst 
door middel van de gewone gedrukte Circulaires, ten einde hen in de ge
legenheid te stellen naar de functie van directeur te solliciteren 5. Onder 
Staring werden geleidelijk aan de tractementen van de ambtenaren ver
beterd. Hij was het ook, die er sedert 1879 voor ijverde om vrouwelijk 
personeel tot de dienst van de Rijkstelegraaf toe te laten.
De snelle uitbreiding van het telegraafnet bleef het echter bij voortduring 
zeer moeilijk maken om steeds over voldoende geoefend personeel te 
beschikken. Deze moeilijkheid was een van de hoofdredenen geweest voor 
het vestigen van kantoren met beperkte dienst, waar in de regel slechts één 
ambtenaar nodig was. Naar de dienst n.1. waren de kantoren onderscheiden 
in drie klassen: kantoren met dag- en nachtdienst, welke onafgebroken voor de 
dienst geopend waren, kantoren met doorlopende dagdienst, welke van 1 April
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(*) Op de Tclegraafconferentie te München in 1855 (zie hierna biz. 360 en bijlage III, blz. 411) 
werd besloten binnen de Duits-Öostenrijkse Telegraafvereniging kantoren met beperkte dienst 
in te voeren.
(2) Bcsch. Min. v. Binnenl. Zaken 27 Dec. 1861, no. 297, 6e Afd. (Stokvis II, 200).
(3) Kennisgeving Min. v. Binnenl. Zaken 9 Nov. 1863, no. 229 (Sc. 1863 no. 267).

tot i October van 7 uur en van 1 October tot 1 April van 8 uur tot 21 uur 
geopend waren - waarbij op Zondagen de dienst naar plaatselijke om
standigheden gewijzigd kon worden - en ten slotte kantoren met beperkte 
dagdienst* die meestal op weekdagen met onderbrekingen acht uur open 
waren en ’s Zondags slechts vier uur h Bovendien werden de kantoren tot 
vaststelling van de toelagen der ambtenaren op 1 Januari van ieder jaar in 
klassen gerangschikt naar het aantal berichten, dat in het voorafgaande jaar 
op ieder kantoor behandeld was, en wel in zeven klassen naargelang dit 
aantal hoger was dan 100 000, 50 000, 25 000, 10 000, 5000, 2500 of minder 
dan 2500. Was een kantoor van bijzonder belang voor de dienst, zonder 
dat dit uit het aantal behandelde berichten voldoende bleek, dan kon van 
deze regel worden afgeweken. Kantoren, welke in de loop van het jaar 
geopend werden, rekende men als te behoren tot de zevende klasse. Met 
ingang van 1 Januari 1862 waren de rijkstelegraaf  kantoren met beperkte 
dagdienst volgens een nadere regeling geopend van 9 tot 12 en van 14 
tot 19 uur, op Zondagen en enkele feestdagen van 8 tot 9 en van 14 tot 
17 uur 2.
Onder de telegrammen, welke op kantoren met nachtdienst gedurende de 
nacht aankwamen, waren er nu en dan, welke op buitenlandse kantoren 
overdag of ’s avonds werden aangeboden in de veronderstelling, dat ze 
nog vóór de nacht hun bestemming bereikten en waarvan men mocht aan
nemen, dat bestelling in de nacht niet werd verlangd, omdat ze bijv, handels- 
zaken betroffen, welker afdoening in de regel toch eerst de volgende morgen 
geschiedde. Enkele geadresseerden hadden zich zelfs ernstig beklaagd, dat 
men hen ’s nachts voor zulke telegrammen wekte. In November 1863 werd 
bepaald, dat voortaan die telegrammen slechts dan na 11 uur ’s avonds 
zouden worden besteld, indien onvoorwaardelijk aflevering door de ge
adresseerden schriftelijk was gevraagd 3.
Ter bevordering van het ijverige gebruik van de beschikbare verkeers
middelen ontvingen de telegrafisten met ingang van 1 Januari 1871 be
loningen per bericht boven hun vaste bezoldiging, welke beloningen ge
zamenlijk voor ieder jaar hoogstens een tiende mochten bedragen van de 
som der jaarwedden van de telegrafisten, op 1 Januari van dat jaar op de 
kantoren werkzaam. De uitbetaling van deze beloningen geschiedde in de 
maanden Februari en Augustus. De verschillende werkzaamheden - aan
nemen, opnemen, overseinen, ter aflevering gereed maken, ter bestelling 
afleveren en aantekenen van voorbijgang - werden tot een bepaald aantal



(*) K.B. 29 Juni 1870, no. 31 cn Besch. Min. v. Fin. 18 April 1871, no. 1332, afd. Telegrafie (resp. 
Stokvis III, 152 en 163). Bij K.B. 27 Dec. 1883, no. 29 (Bescheiden 1883, no. 91) werd deze regeling 
uitgebreid tot de bezoldigde vrouwelijke assistenten bij de Rijkstelegraaf, alsmede tot de com
miezen en assistenten bij de Posterijen, met ingang van 1 Jan. 1884.
(‘) Beschn. Min. v. Fin. 25 April 1871, no. 1417, Afd. Telegrafie, 27 Mei 1871, no. 123, Afd. 
posterijen en 16 Sept. 1871, no. 97, Afd. Posterijen (resp. Stokvis III, 164, 165 en 172).
ft\ tP l886 en i893 verschenen nieuwe uitgaven.
' Min. v. Fin. 29 Dec. 1874, no. 110, Afdn. Posterijen en Telegrafie, en Besch. Min.
v- w. H. en N. 28 Maart 1879, La. B, Afd. Posterijen (resp. Van derBurgh, 172 en 241).
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eenheden herleid; voor iedere eenheid werd vergoed te Amsterdam 
0,125 cent, te Rotterdam 0,11 cent en op de andere rijkstelegraaf kantoren 
0,095 cent h Met ingang van 1 Juli 1881 gold voor Den Haag dezelfde 
beloning als voor Rotterdam.
De vereniging van de post- en de telegraafdienst op de kantoren bracht 
verschillende nieuwe voorschriften mee voor de opleiding van de ambte
naren der Posterijen voor de telegraafdienst en omgekeerd, waarbij toe
stemming werd gegeven tot toelating tot kantoren van de andere dienst, 
ten einde zich in die dienst te kunnen oefenen. Postbeambten werden tot 
uitoefening van de telegraafdienst en telegraafambtenaren tot die van de 
postdienst, hetzij als beheerder van een kantoor, hetzij in een onder
geschikte functie, voortaan niet toegelaten dan nadat hun door de minister 
na een onderzoek van hun bekwaamheden een bewijs van geschiktheid was 
uitgereikt. De animo bij de ambtenaren der Posterijen was aanvankelijk zo 
gering, dat de minister enige maanden later nogmaals de aandacht op dit 
onderwerp vestigde in verband met de bestaande behoefte aan personeel op 
de verenigde kantoren 2. De administratie gaf in 1874 een speciale Hand
leiding voor bet technisch onderrigt aan postbeambten uit 3.
Op de kantoren, waar de post- en de telegraafdienst verenigd waren, ge
schiedde de bestelling van de brieven en telegrammen door beambten met 
de titel van brieven- en telegrambestellers, tenzij dit niet zonder nadeel voor 
een der beide diensten mogelijk was. Op kantoren met één brieven- en 
telegrambesteller werd, bij diens afwezigheid voor andere bestellingen, de 
bestelling van de inmiddels aankomende telegrammen voor zijn rekening en 
verantwoording door een door hem ten genoege van de directeur aan te 
wijzen persoon verricht. Op kantoren met meerdere brieven- en telegram
bestellers werd de bestelling van de brieven en telegrammen ten meesten 
nutte van de dienst door het hoofd van het kantoor naar omstandigheden 
geregeld en wel zodanig, dat de ene besteller geen zwaardere diensten dan 
de andere had te verrichten. Moesten de bestellers zich in het begin bij de 
bezorging van telegrammen, ook wanneer die bezorging niet gelijktijdig 
met de bestelling van brieven geschiedde, van de brieventas bedienen, in 
1879 werd hun voor het laatste geval een speciale kleine tas verstrekt4. 
Zij droegen het uniform van de brievenbestellers met een pet, welke
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(i) Besch. Min. v. Fin. i Maart 1875, no. 68, Afd. Posterijen (Van der Burgh, 176).
(») Bcsch. Min. v. W. H. en N. 11 Febr. 1879, no. 33, Afd. Posterijen (Van der Burgh, 237).
(3) K.B. 14 Sept. 1871, no. 19 (Stokvis UI, 171).
(*) Beschn. Min. v. Fin. 1 Aug. 1871, no. 2789 en 5 Maart 1873, no. 837, Afd. Telegrafie (Stokvis 
III, resp. 169 en 209).
(6) Besch. Min. v. Fin. 29 April 1873, no. 1614, Afd. Telegrafie (Stokvis III, 216). Zie ook Stok
vis III, 230.
(•) K.B. II Juni 1873, no. 15 (Stokvis UI, 223).

voorzien was van een bijzonder onderscheidingsteken, dat op beide 
diensten doelde. De brieven- en telegrambestellers op de hulppostkantoren, 
welke met telegraafkantoren verenigd waren, droegen alleen de uniformpet 
voor de telegrambestellers, waarop in plaats van RT het bovenbedoelde 
onderscheidingsteken1. Laatstgenoemde groep kreeg in 1879 ook een 
uniformjas, welke echter alleen in het ongunstige jaargetijde werd ge
dragen2.
Bezuiniging door vereenvoudiging, welke ten grondslag lag aan genoemde 
maatregelen, riep eveneens in 1871 twee nieuwe betrekkingen bij de Rijks
telegraaf in het leven: assistenten en kantoorhouders 3. Voorlopig alleen op de 
kantoren te Amsterdam en Rotterdam konden, na een onderzoek, als 
assistent personen in dienst worden gesteld tot het verrichten van schrijf
werk en andere eenvoudige werkzaamheden. Zij konden een aanstelling 
krijgen als vaste klerk na een onderzoek, geheel overeenkomstig het 
vergelijkende examen voor de sollicitanten naar de betrekking van klerk. 
Hun bezoldiging bedroeg f 150,- tot f 500,-. Desgewenst konden zij ook 
worden opgeleid voor de toesteldienst, mits zij met hun gewone werk vol
doende bekend waren en dit geheel bleven waarnemen. Na onderzoek konden 
de lijninspecteurs hun toestaan om onder toezicht aan de toesteldienst deel te 
nemen. Waren zij hiermee voldoende vertrouwd, dan konden zij op eigen 
verantwoording tot de toesteldienst worden toegelaten en door de minister, 
bij behoefte aan personeel, met die dienst worden belast, voorzover geen 
klerken daarvoor beschikbaar waren 4. Een ministeriële beschikking van 
1873 bepaalde, dat tot het verkrijgen van de betrekking van telegrafist bij de 
Rijkstelegraaf voorshands twee wegen open stonden, n.1. indiensttreding 
als assistent en toelating als leerling-telegrafist op overlegging van het 
diploma vijfjarige hbs 5.
Belangrijk voor het personeel was ook de sinds lang met verlangen tege
moet geziene maatregel, waarbij met ingang van 1 Juli 1873 de bestellers 
en de lijnwachters werden opgenomen onder het vaste personeel. De 
bestellers werden nu verdeeld in twee klassen; de ic-klassers hadden een 
jaarwedde van f 450,- tot f 700,-, de 2e-klassers van maximum f 450,- 6. 
Naar aanleiding van het feit, dat meermalen door belanghebbenden klachten 
werden ingebracht tegen het gelijktijdig vervullen van de functie van 
ambtenaar bij de Rijkstelegraaf en andere betrekkingen, bij de uitoefening
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Fin. 29 Sept. 1876, no. 3780, Afd. Telegrafie (Van der Burgh, 198).
W. H. en N. 18 Juni 1881, no. 93, Afd. Telegrafie (Van der Burgh, 313). 

meer dan 50 000, van

0) Besch. Min.
(2) Besch. Min.
(3) Resp. met meer dan 50000, van 25 000 tot 50000, van 12 500 tot 25 000, van 5000 tot
12 500 en met minder dan 5000 berichten per jaar.
(4) Vgl. hiervoor blz. 334.
(6) Jaarverslag 1874, blz. 36.

waarvan het mogelijk was gebruik te maken van de inhoud van de tele
grammen, welke de rij kstelegraafambtenaar als zodanig bekend of toe
gankelijk was, werd het in 1876 aan de ambtenaren van de Rijkstelegraaf 
verboden, direct of indirect, al of niet zelfstandig, enige bestuursfunctie of 
andere betrekking te vervullen in zaken, de geldhandel betreffende en 
voorts in zulke beroepen of bedrijven, voor de uitoefening waarvan men 
zich gewoonlijk van de telegraaf bediende x. In 1881 werd hieraan toege
voegd het verbod om als aannemer of leverancier ten behoeve van het rijk, 
bijzondere personen of maatschappijen, op te treden 2.
Op 1 Januari 1875 traden een aantal belangrijke wijzigingen in de organi
satie van het personeel van de Rijkstelegraaf in werking, met als doel: 
vereenvoudiging van de organisatie door vermindering van het aantal 
rangen en klassen, meer juiste aanduiding van de betrekkingen in verband 
met de werkkring en voorts het enigermate voldoen aan de ook voor dit 
dienstvak geldende eis van tractementsverhoging wegens de waarde
vermindering van het geld. Voor het bepalen van de bezoldiging van de 
directeuren werden de kantoren in vijf in plaats van zeven klassen verdeeld 3. 
De afzonderlijke betrekking van kantoorhouder kwam te vervallen en de 
beheerders, ook van de kleinste telegraafkantoren, kregen weer als voor
heen de titel van directeur, aangezien de opzet om bij de telegraafdienst een 
betrekking in het leven te roepen, overeenkomende met die van brieven
gaarder bij de Posterijen, in de practijk onuitvoerbaar was gebleken: was de 
brievengaarder slechts met een deel van de postdienst belast en stond hij 
onder toezicht en verantwoordelijkheid van een naburig postkantoor, het 
hoofd ook van het kleinste telegraafkantoor had de gehele telegraafdienst 
voor zijn rekening en was niet ondergeschikt aan de directeur van een 
ander kantoor. De onderdirecteuren werden niet langer in twee klassen 
verdeeld en de betrekkingen van magazijnmeester en expediteur, in 1867 
ingesteld 4, doch nimmer vervuld - ‘om geene aanspraken te doen geboren 
worden, welker bevrediging bezwaarlijk en kostbaar zou zijn geweest’5 - 
kwamen te vervallen. In de plaats van de opzichters, verdeeld in drie 
klassen, kwamen hoofdop^ichters^ belast met buitengewone diensten als het 
beheer van bewaarplaatsen van materieel, en opzichters, zonder onder
scheiding in klassen. Ten slotte werd de betrekking van assistent opgeheven; 
degenen, die deze titel droegen, kregen een aanstelling als klerk. De bij de 
Rijkstelegraaf steeds openstaande gelegenheid om, behoudens het bezit
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(*) Zie voor de bezoldiging en bevordering van klerken en leerlingen, het programma voor de 
telegrafistenexamens en de eisen van bekwaamheid voor directeuren en onderdirecteuren nog 
Bcsch. Min. v. W. H. en N. 12 Febr. 1881, no. 73, Afd. Telegrafie (Van der Burgh, 293); tevens 
Van der Burgh, 346.
(2) K.B. 16 Nov. 1874, no. 21 (Byk Stbl. 355); Jaarverslag 1874, blz. 35-37.
(3) Jaarverslag 1878, blz. 40.
(4) K.B. 24 Dec. 1878, no. 1 {Bijv. Stbl. 381) en Circulaire Min. v. W. H. en N. 20 Jan. 1879, 
litt. V, Afd. Telegrafie (Van der Burgh, 235); K.B. xi Juli 1880, no. 24 (Van der Burgh, 272).

van de vereiste meerdere bekwaamheid, tot een hogere rang op te klimmen, 
had, in tegenstelling tot de bedoeling van deze rang, voor de functie van 
assistent personen aangelokt van meer ontwikkeling dan men geëist en 
verwacht had. Gaandeweg waren de assistenten aan alle administratieve 
werkzaamheden zonder onderscheid gaan deelnemen en zo was allengs 
iedere reden vervallen om twee verschillende titels - klerk en assistent — 
te behouden. De klerken werden nu in twee klassen verdeeld, hun bezoldi
ging kon tot f 1 zoo,- opklimmen. De drie klassen, waaruit het telegrafisten
corps voordien had bestaan, werden tot twee klassen samengesmolten, 
waaraan als derde werd toegevoegd een klasse van degenen, die, als klerk of 
assistent in dienst gekomen, de toesteldienst aanleerden en sedert met deel
neming aan die dienst naast de telegrafisten werden belast. Wie nu klerk 
heette, was voortaan zuiver administratief ambtenaar. De salarissen van de 
telegrafisten werden van f 800,- a f 1200,- verhoogd tot f 900,- a f 1400,-; 
de telegrafisten 3e klasse, vroeger klerken, kregen f 700,- a f 800,- plus de 
beloning per bericht of zgn. premie h Het vaste personeel bestond nu 
derhalve uit lijninspecteurs, directeuren* onderdirecteuren* telegrafisten (drie 
klassen), klerken (twee klassen), oplichters (twee klassen), lijnwachters en 
bestellers 2.
Na een nauwgezet onderzoek naar de resultaten in andere landen werd 
vier jaar later bepaald, dat ook vrouwen en meisjes bij de kantoordienst 
van de Rijkstelegraaf konden worden aangesteld, met het oog niet alleen 
op te verkrijgen besparing, maar ook en niet minder op de uitkomst, welke 
deze maatregel aan menige weduwe of ongehuwde in moeilijke omstandig
heden zou bieden3. Zij konden worden benoemd tot directrice* onder
directrice, telegrafiste* klerk* assistente en leerlinge op dezelfde wijze en onder 
gelijke voorwaarden en bepalingen, als voor de beambten van die dienst in 
het algemeen waren vastgesteld. Als assistenten konden worden toegelaten 
vrouwelijke leden van de gezinnen van directeuren van kleinere kantoren, 
waar de dienst door de directeur alleen of met behulp van nog één ambte
naar werd waargenomen. Alleen in het tweede geval, wanneer door de 
toelating van een vrouwelijke assistent een ambtenaar werd uitgewonnen, 
genoot de assistente een bezoldiging van f 500,-, benevens premiën 4. 
Om in de behoefte aan personeel te voorzien werden, met afwijking van 
deze bepalingen, in de loop van 1881 op het rijkstelegraaf kantoor te
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(’) K.B. 31 Maart 1891, no.
(2) Jaarverslag 1891, blz. 39.
(3) K.B. 6 Sept. 1892, no. --
(4) Vgl. hierna bijlage XUI, blz. 478.

Amsterdam als tijdelijke maatregel enige mannelijke 
tenten in dienst gesteld.
In 1891 kwam de eerste gemeenschappelijke regeling voor de dienst van 
het personeel der Posterijen en der Telegrafie tot stand \ Deze regeling 
had voornamelijk ten doel het brengen van eenheid in titulatuur bij de 
overeenkomstige rangen van de beide diensten, alsmede verbetering van de 
bezoldigingen. De titels van telegrafist ie en ze klasse werden door de bij 
de postdienst reeds lang bestaande titels van commies ie, ze, 3e en 4e klasse 
vervangen, hun tractementen werden van f 900,- a f 1600,- verhoogd tot 
f 1100,- a f zzoo,-. De voormalige telegrafisten 3e klasse behielden de 
telegrafistcntitel. De telegraafkantoren werden voortaan gerangschikt in 
acht klassen, naargelang het aantal behandelde telegrammen; de aan de 
verschillende kantoorklassen verbonden tractementen, voorheen f 900,- tot 
f 3500,-, bedroegen nu f 800,- tot f 4000,-. Een voor de brievenbestellers, 
de telegrambestellers en de brieven- en telegrambestellers geldende gelijke 
regeling hunner tractementen kwam tot stand, waarbij als maatstaf voor 
bevordering was aangenomen het aantal dienstjaren en de klasse van het 
kantoor, waar zij waren te werk gesteld; na twintigjarige dienst genoten 
zij nu een tractement van f 650,- tot f 800,- 2.
Het jaar daarop werden in het corps der vaste telegraafambtenaren onder 
de titel instrumentmakers ook opgenomen de werklieden van de Herstellings- 
werkplaats en zij, die op de twee grote kantoren, onder hoger bevel, voort
durend met het in goede staat houden van de toestellen waren belast3.
Met ingang van 1897 ontvingen de rijkstelegraaf kantoren nieuwe instructies 
tot uitvoering van het Rijkstelegraafreglement en tot regeling van de eigen
lijke kantoordienst. Tot dan toe hadden de directeuren en verdere ambte
naren rekening te houden met twee afzonderlijke voorschriften, waarvan 
het ene de behandeling van telegrammen en de verantwoording van de 
ontvangsten en uitgaven betrof, en het andere de technische kantoordienst 
betreffende het gebruik van draden, toestellen, batterijen, enz. Met ingang 
van 1 Juli nu werden deze afzonderlijke voorschriften buiten werking 
gesteld en vervangen door een Algemeene Instructie voor den dienst op de 
kantoren der Rijkstelegraaf, waarin de ambtenaren alles vonden, wat tot de 
uitoefening van de telegraafdienst in zijn gehele omvang behoorde4. 
Tevens werden alle kantoren voorzien van een volledige tarieflijst voor 
telegrammen naar het buitenland, berekend volgens de goedkoopste of de 
meest gebruikelijke weg. De kleinere kantoren, welke vroeger alleen een 
kort uittreksel van de tarieven bezaten en aan de omliggende grotere
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(2) Jaarverslag 1896, blz. 18. Zie S. Mulder, Pneumatische Inrichtingen bij de Rijkstelegraaf. (’s-Hage, 
1899).

kantoren eerst navraag moesten doen, wanneer een telegram naar den 
vreemde werd aangeboden, waren thans in de gelegenheid om terstond de 
verlangde inlichtingen aan het publiek te verstrekken, i Januari 1898 bracht 
verdere vereenvoudiging in de administratieve dienst, met name in de wijze 
van verantwoording van ontvangsten en uitgaven, het houden van statis
tische en andere aantekeningen en de inrichting van de formulieren; de 
toeneming van het verkeer en de uitbreiding van het aantal kantoren had 
een grondige herziening noodzakelijk gemaakt. Met ingang van 1 October 
van hetzelfde jaar werd bovendien zodanige wijziging gebracht in de aan
tekeningen bij de toesteldienst, dat deze minder tijdrovend waren en een 
beter overzicht leverden van het verkeer elk uur van de dag.
Kenmerkend voor de ontwikkeling in meer moderne geest op de rijks- 
telegraafkantoren was de invoering van electrisch licht door middel van 
booglampen in de seinzaal te Amsterdam in 1879. Dit betekende een grote 
vooruitgang voor de ambtenaren, aangezien de temperatuur, welke bij de 
voordien gebruikelijke gasverlichting ’s avonds ondragelijk was, zodat 
men zelfs bij felle kou nimmer stookte, nu gemakkelijk op 180 C gehouden 
kon worden. In 1893 werden de booglampen vervangen door gloeilampen.
In laatstgenoemd jaar stelde men tevens een onderzoek in naar verschillende 
soorten van schryfmachines^ ook in verband met de vraag, in hoeverre van 
deze werktuigen met vrucht gebruik zou zijn te maken voor het gelijktijdig 
vervaardigen van afschriften van telegrammen met meerdere adressen. 
De keuze viel daarbij op de Yost-machine, waarvan er op het telegraaf
kantoor te Amsterdam enkele in dienst werden genomen, aangezien op elk 
toestel gemakkelijk een tiental afdrukken tegelijk vervaardigd kon worden. 
Het afdrukken geschiedde met dezelfde snelheid als het seinen met de 
hughes, waardoor de vertraging, welke de telegrammen vroeger onder
vonden bij het verder seinen of het afleveren aan de geadresseerden, kwam 
te vervallen \
Enige jaren later werd een onderzoek ingesteld naar de voordelen, ver
bonden aan de invoering van een pneumatische verbinding tussen het hoofd
telegraafkantoor en het Beurskantoor te Amsterdam en Rotterdam. Zowel 
wat betrof de vereenvoudiging van de dienst in de Beurskantoren als de 
daarmee gepaard gaande besparing van personeel en van tijd bij het over
brengen van telegrammen, verwachtte men van het pneumatische stelsel 
bevredigende uitkomsten 2. De pneumatische geleidingen tussen het hoofd
kantoor en de Beurs te Amsterdam werden in 1902 verlengd tot het voor 
bijkantoor bestemde lokaal in de Nieuwe Beurs. In de wijze van verzending 
van de kokers aldaar kwam in genoemd jaar een wijziging. Tot dan toe
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(*) Jaarverslag 1902, blz. 16-17; Jaarverslag 1903, blz. 17.
(2) De eerste proefneming dateert van 1871. Met een driewielige vélocipede werden toen voor 
de koning bestemde telegrammen van het telegraafkantoor Apeldoorn naar Het Loo gebracht. 
Dit leverde zoveel tijdsbesparing op, dat de bestelling per rijwiel te Apeldoorn sindsdien ge
handhaafd werd. Zie C. W. L. Schell, De vélocipède in dienst van de Rijkstelegraaf in PTT-Bedryfs- 
banden, 1950, blz. 230-231.

geschiedde de verzending zonder een bepaalde dienstregeling, d.w.z. als 
er ook maar één telegram voor de ene of andere richting voorhanden was, 
werd onmiddellijk een koker verzonden. In drukke tijd kwam het aldus 
voor, dat zonder ophouden kokers heen en weer gingen. Het vacuum- 
verbruik was op deze wijze zeer groot, doch de capaciteit van de inrichting 
liet een zodanige wijze van werken toe. Bij de verlenging van de buizen 
naar de Nieuwe Beurs was een en ander echter niet meer mogelijk. Ver
zending van de kokers had daarom in het vervolg volgens een vaste dienst
regeling plaats, n.1. volgens een drie-minuten-dienst in elke richting, welke 
werkwijze volledig aan het doel bleek te beantwoorden h
Een andere technische nieuwigheid bij de dienstuitvoering op de kantoren 
was de invoering in 1897 van het rijwiel voor de bestelling van telegrammen, 
voorlopig op een aantal bijkantoren te Amsterdam, Rotterdam en’s-Graven- 
hage en op de kantoren van enige andere plaatsen 2. Proeven te Amsterdam 
en Rotterdam om vanuit enkele der ver van het hoofdkantoor gelegen bij
kantoren de bestelling van de telegrammen in de buitenwijken per rijwiel uit 
te voeren, welke goede resultaten hadden opgeleverd, hadden n.1. in beginsel 
doen besluiten een ruimer gebruik van rijwielen te gaan maken en wel voor
namelijk daar, waar op die wijze bespoediging in de bezorging ten huize 
van de geadresseerde te verwachten was en tevens bestellend personeel 
uitgewonnen of noodzakelijke uitbreiding van zodanig personeel voor
komen kon worden. Tevens werd, om enigszins te voorzien in de schaarste 
aan seinend personeel, beschikbaar voor vervanging wegens verloven, in 
de zomer van hetzelfde jaar besloten te Amsterdam, Rotterdam, ’s-Graven- 
hage en Utrecht de overbrenging van telegrammen naar enkele der meest 
nabij het hoofdkantoor gelegen bijkantoren niet per telegraaf doch per 
rijwiel te doen geschieden. Het bleek echter, dat in de eerstgenoemde drie 
steden wegens het drukke verkeer en de nauwe straten het gebruik van 
rijwielen aan moeilijkheden onderhevig was, welke voor het bestellende 
personeel te bezwarend waren, zodat in het najaar de overbrenging per 
rijwiel aldaar werd stopgezet en de telegrammen weer per telegraaf werden 
overgebracht. Alleen te Utrecht, waar de bedoelde bezwaren in veel 
mindere mate aanwezig waren, verkreeg men goede resultaten en werd 
de proef voortgezet. De bestelling van alle aangekomen telegrammen 
geschiedde daar uitsluitend vanuit het hoofdkantoor, waarbij bleek, dat de 
telegrammen regelmatig tien a vijftien minuten eerder in handen van de
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(x) Jaarverslag 1897, blz. 15-16.
(2) APTT, Beschn. Min. v. W. H. en N. 9 Juni 1897, no. 2452 en 22 Juni 1905, no. 2511.
(3) Jaarverslag 1898, blz. 19.
(4) Zie o.a. Jaarverslag 1900, blz. 19.
(6) Jaarverslag 1907, blz. 14.

geadresseerden kwamen dan bij de vroegere wijze van bestelling. Op de 
kleinere kantoren waren de verkregen resultaten zeer gunstig; in de meeste 
gevallen verminderde de gemiddelde tijd, nodig voor de bestelling en 
konden als gevolg daarvan aan één besteller meer bestellingen worden 
opgedragen \ In 1897 werden toelagen toegekend voor het gebruik van 
rijwielen bij de dienst der Posterijen en Telegrafie, welke in 1905 kwamen 
te vervallen in verband met de lotsverbetering, welke voor verschillende 
categorieën van het ondergeschikte personeel inmiddels was tot stand 
gekomen 2.
In de volgende jaren is het gebruik van het rijwiel voor de telegram- 
bestelling voortdurend uitgebreid. Daar geen van de op proef gezonden 
merken aan de gestelde eisen voldeed, besloot de administratie ten behoeve 
van de post- en telegraafdienst rijwielen van stevigere constructie te doen 
vervaardigen, welke, zonder telkens herstelling te behoeven, bestand waren 
tegen het veelvuldige gebruik, dat er van gemaakt moest worden 3. Geleide
lijk werden de op de verschillende kantoren aanwezige rijwielen, alsmede 
de op enkele kantoren in gebruik zijnde huurrijwielen, door deze standaard
rijwielen vervangen. Sinds 1901 heeft men achtereenvolgens met verschil
lende rijwielfabrikanten contracten gesloten om in de gehele rijwieldienst 
van de telegraafadministratie te voorzien door overal het vereiste aantal 
rijwielen beschikbaar te stellen tegen een vaste prijs per jaar, met verbintenis 
om alle herstellingen en vernieuwingen voor hun rekening te nemen 4.
Werden in de grote steden de telegrammen, bestemd voor personen, die 
gevestigd waren in de omtrek van de bijkantoren, naar het betrokken 
bijkantoor overgeseind en van daar uit besteld, in 1906 nam men te ’s-Gra- 
venhage proeven met het doen bestellen van bedoelde telegrammen vanuit 
het hoofdkantoor - de zgn. centrale telegrambestelling — waarbij eveneens 
gebruik werd gemaakt van rijwielen en daarenboven, zo nodig, van de 
tram. Bij de proefneming bleek, dat telegrammen voor wijken, waar de be
stelling tot dan toe geschiedde vanuit bijkantoren, welke vijf en twintig 
minuten of minder van het hoofdkantoor verwijderd waren, bij bezorging 
vanuit het hoofdkantoor vlugger dan voorheen in handen van de ge
adresseerden kwamen. Voor deze bijkantoren te ’s-Gravenhage werd de 
centrale telegrambestelling, die bovendien op de bijkantoren tijd uit
spaarde, welke aan de loketdienst ten goede kwam, in 1907 definitief inge
voerd 5. In 1909 volgde invoering te Amsterdam en in 1913 te Rotterdam.
Sinds 1 Mei 1912 kon de afgifte van telegrammen geschieden ook zonder
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O K.B. 28 Maart 1912 (Stbl. 113); vgl. hierna bijlage II, blz. 405.
(2) K.B. 28 Sept. 1922 (Slbl. 539); vgl. hierna bijlage II, blz. 406. Zie ook hiervoor blz. 322.
(3) Vgl- hierna blz. 368 en bijlage UI, blz. 422.
(*) K.B. 8 Juli 1904 (Stbl. 127); vgl. hierna bijlage II, blz. 405.
(6) Vgl., ook voor de latere uitgaven, hierna bijlage XIII, blz. 478.
(*) K.B. 10 Juni 1908 (Stbl. 195); vgl. hierna bijlage II, blz. 405.
(') Jaarverslag 1899, blz. 29-30.
(8) K.B. 4 Dec. 1899, no. 11 (Bijv. Stbl. 467).

ondertekening door of namens de geadresseerden van het ontvangbewijs. 
In verband hiermee kwam in zoverre verandering in de wijze van bezorging, 
dat alleen telegrammen met antwoord betaald, telegrammen met kennis
geving van ontvang per telegraaf of per post, telegrammen met de aan
wijzing ‘eigenhandig’ (mp), telegrafische postwissels en telegrafische orders 
tot terugbetaling van spaarbankgelden tegen re$u werden afgeleverd. 
Voor regeringstelegrammen werd alleen dan ontvangbewijs gevorderd, 
indien de inhoud van de telegrammen zulks wenselijk deed voorkomen x. 
Sinds 1922 kon men tegen betaling van een bepaald recht afwijking van de 
gewone wijze van bestelling verkrijgen 2.
Inmiddels waren in 1904 weer een aantal belangrijke wijzigingen in de 
telegraafdienst tot stand gekomen. Als gevolg van het op 1 Juli van dat 
jaar in werking getreden Internationale Telegraafreglement van Londen 3 
werd op 1 Augustus d.a.v. een nieuw Rijkstelegraafreglement van kracht4, 
in verband waarmee de voorschriften betreffende de dienst der Telegrafie 
werden herzien en alle in één werk verzameld, dat onder de titel Ki?r- 
^amelde Voorschriften betreffende den dienst der Telegrafie werd uitgegeven en op 
1 Augustus aan alle kantoren en burelen verstrekt5. In 1908 werd het 
Rijkstelegraafreglement in die zin gewijzigd, dat het niet alleen op de lijn
telegraafdienst, doch eveneens op de radiotelegraafdienst van toepassing 
werd 6.
Ten einde tegemoet te komen aan het hiervoor reeds genoemde gebrek aan 
vervangingspersoneel tijdens de verloven en het daaruit voortvloeiende 
bezwaar, dat de ambtenaren niet regelmatig in het genot van een jaarlijks 
verlof konden worden gesteld, was met ingang van 1899 een nieuwe 
verlofregeling ingevoerd, waarbij de verloftijden over de duur van het 
gehele jaar werden verdeeld en bij loting vooraf voor iedere ambtenaar 
afzonderlijk vastgesteld. Terwijl vroeger de aanvragen om verlof zich 
veelal ophoopten in de zomermaanden, in welke tijd wegens drukker 
verkeer en openstelling van tijdelijke kantoren het aantal ambtenaren 
ontoereikend was om de afwezigen te vervangen, zodat voor velen geen 
gelegenheid bestond om enig verlof te genieten, konden in 1899 alle 
ambtenaren in het genot van verlof worden gesteld en zou dit ook in het 
vervolg geschieden 7. Bovendien werd in hetzelfde jaar voor de ambtenaren 
tot en met de rang van commies een officieel costuum vastgesteld 8.



345

In deze jaren had op een groot aantal kantoren ter bevordering van de 
Zondagsrust inkrimping van de dienst op Zon- en feestdagen plaats, 
terwijl de tot dan toe nog geopende bijkantoren te Amsterdam en Rotterdam 
met ingang van 27 April 1902 gesloten werden. Te Amsterdam, Rotterdam 
en ’s-Gravenhage waren de telegraafkantoren voortaan op Zondag voor 
het publiek gesloten van 14 tot 17 en van 20 tot 23 uur met enkele uit
zonderingsbepalingen voor aankomende dringende telegrammen en de 
telegrammen, betrekking hebbende op het vertrek en de aankomst van 
mailboten, welke terstond na ontvangst werden besteld. Bovendien bestond 
van 15 tot 16 en 21 tot 22 uur gelegenheid tot het af halen van telegrammen. 
Met ingang van 21 September van hetzelfde jaar werden de diensttijden op 
een groot aantal andere telegraafkantoren op Zon- en feestdagen tot 
twee uren teruggebracht h
In October 1906 gaf men een begin van uitvoering aan een regeling, waarbij 
was vastgesteld, dat alle kantoren met acht of meer diensturen daags 
gedurende acht uren een zelfde tijd van openstelling zouden hebben, waar
door men het grote voordeel verkreeg, dat alle bedoelde kantoren onder
ling in die acht uren zonder vertraging door niet overeenkomende tussen
tijdse sluitingen telegrammen konden wisselen. Voor de kantoren met 
minder dan acht diensturen werd voorgeschreven, dat hun openstelling 
moest vallen binnen die, welke voor de kantoren met acht diensturen was 
bepaald.
Bij het telegraafpersoneel hadden tot aan de eerste wereldoorlog weinig 
veranderingen meer plaats. Een aantal tijdelijk in dienst genomen hulp
telegrafisten ontving in 1908 voor het eerst een vaste aanstelling 2. Door de 
oorlog 1914-1918 ontstonden moeilijkheden wat de personeelsbezetting 
betreft. De schaarste aan geroutineerd personeel en het verloop bij het 
hulppersoneel nam steeds meer toe. Doordat een gedeelte van het personeel, 
dat in militaire dienst was, verlof kreeg, kon de belemmering van de dienst 
echter geleidelijk worden verminderd. Daarnaast werden nieuwe ambte
naren in dienst genomen. De demobilisatie, welke in 1918 begon, was aan
vankelijk nog van weinig invloed op de verbetering van de personeels- 
toestand. Door de grote uitbreiding, welke de dienst in bijna alle geledingen 
had ondergaan, gepaard aan onvoldoende aanvulling door geschoolde 
krachten gedurende de oorlogsjaren, kon de personeelstoestand eerst 
geleidelijk weer in overeenstemming met de behoefte van de dienst worden 
gebracht. Door verbeterde opleiding - door middel van cursusonderricht - 
kreeg men echter langzamerhand de beschikking over meer geschoold 
personeel voor de uitoefening van de kantoordienst. Uit ontevredenheid

0) Jaarverslag 1902, blz. II.
(2) K.B. 25 Febr. 1908, no. 28 (Bijv. S/bt. 113). Vgl. ook Besch. Dir.-Gen. der PT 16 Dec. 1908, 
no. 61215 (Bijv. Stbl. 5O2)-
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over hun financiële toestand onttrok zich in 1920 een groot aantal ambte
naren te Amsterdam en ’s-Gravenhage op 5, 7 en 8 October opzettelijk aan 
de dienst. Betrokkenen werden voor hun plichtsverzuim disciplinair 
gestraft h
In verband met de gewijzigde tijdsomstandigheden kon in 1921 een aanvang 
worden gemaakt met het vaststellen van een meer economische personeels
bezetting van de kantoren, waardoor het gebrek aan geschoold personeel 
door verbeterde opleiding en door het terbeschikkingkomen van over
complete ambtenaren zou ophouden te bestaan. Gedurende de volgende 
jaren ging men gestadig hiermee voort, als gevolg waarvan een aantal 
tijdelijke ambtenaren en hulpkrachten werd ontslagen. In verband met het 
hierdoor ontstane overcompleet aan personeel werd de aanwerving van 
leerling-telegrafisten in 1922 stopgezet. Een aantal daarvoor geschikte 
telegrafisten kon overgaan naar de telefoondienst2. In 1923 moest men 
zelfs overgaan tot het opwachtgeldstellen van een aantal in vaste dienst 
zijnde ambtenaren. In 1931 stelde men voor het telegraafpersoneel de 
mogelijkheid open vrijwillig met wachtgeld te gaan.
Met ingang van 1 October 1924 ging de administratie bij wijze van proef 
over tot een premieregeling, waarbij, naargelang van het aantal gedurende 
een maand behandelde of bestelde telegrammen, in bepaalde gevallen aan 
de met de behandeling of bestelling belaste ambtenaren op een twaalftal 
telegraafkantoren premies werden toegekend. Reeds tegen het einde van 
dat jaar bleek echter, dat de proefneming niet beantwoordde aan de ge
koesterde verwachting wat betreft de vluggere overkomst van de berichten 
en besparing op het personeel. Met ingang van 1 Maart 1925 werd de proef
neming dan ook gestaakt.
In verband met de stopzetting gedurende de laatste jaren van de aanneming 
van surnumerairs en aspirant-commiezen en het als gevolg daarvan ge
leidelijk opheffen van de post- en telegraafschool, werd in 1926 geen over
gangsexamen meer gehouden. Na het eindexamen van het jaar daarop ging 
men tot opheffing van de school over. De behoefte aan een gespecialiseerd 
corps radiotelegrafisten deed in hetzelfde jaar besluiten om een aantal 
jongelieden op arbeidsovereenkomst in dienst te nemen met bestemming 
uitsluitend voor de radiodienst. Tevens werd in 1927 een toelage ingesteld 
voor telegrafisten, die voldeden aan bepaalde eisen betreffende de uit
voering van de radiodienst.

(’) Jaarverslag 1920, blz. 28. Vgl. hiernaast het redactionele artikel De ambtenaarsstaking uit 
De Telegraaft overgenomen in Tijdscbr. PT, 16 Oct. 1920, blz. 109-m, alsmede de vele pers
berichten uit die dagen. Zie tevens voor de algemene personeelstoestand in de naoorlogse jaren 
en de gevolgen daarvan voor de uitoefening van de telegraafdienst op de kantoren de talrijke 
artikelen in de pers, voor het merendeel overgenomen en van commentaar voorzien in Tijdscbr. 
PT en andere vaktijdschriften van deze jaren.
(2) Jaarverslag 1922, blz. 35.
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(x) Jaarverslag 1927, blz. 12-14.
(2) Jaarverslag 1932, blz. 11.

Het was tevens in 1927, dat men er toe overging om voor de vaststelling 
van de personeelsformaties een nauwkeurigere maatstaf te verkrijgen dan 
die, welke tot dan toe was toegepast. Daartoe was een herziening van de 
arbeidsnormen nodig, waarbij men onder norm verstond de tijd, welke een 
goed ambtenaar bij gunstige werkgelegenheid en regelmatig doorwerken 
gemiddeld aan een bepaalde bezigheid besteedt. Ten einde de beschikking 
te krijgen over het benodigde materiaal werden op tal van kantoren met 
behulp van speciale uurwerken tijdsproeven gehouden. De vaststelling 
van deze normen, waarvoor gegevens over het gehele land moesten worden 
verzameld, vorderde een langdurige voorbereiding h
In 1932 begon men te ’s-Gravenhage en Utrecht met proeven om jeugdige 
personen, belast met de bestelling van telegrammen, gedurende de tijd, dat 
zij bij het Staatsbedrijf werkzaam waren, in de gelegenheid te stellen zich 
voor te bereiden voor enig beroep of ambacht, ten einde hun bij eventueel 
ontslag uit de dienst meer uitzicht te geven op plaatsing in een andere 
werkkring 2.
In de behoefte aan uitbreiding 
locale telefoondienst werd o.a. 
vrouwelijk personeel van de telegraaf- of van de verenigde post- 
graafdienst. Toen echter in 1937 ook bij de telegraaf tekort aan 
ontstond, werden vrouwelijke hulpkrachten voor de bediening 
graaf- en telefoontoestellen in dienst genomen.
De gemiddelde vertraging van de telegrammen kon, in het bijzonder door 
beperking van de tijd, welke de behandeling op de kantoren Amsterdam en 
Rotterdam vorderde, in 1933 nog in niet onbelangrijke mate worden ver
minderd. Bedoelde beperking verkreeg men door een wijziging van de op 
die kantoren gevolgde stelsels voor het transport van de telegrammen 
tussen de onderscheidene plaatsen van behandeling, alsmede door een - in 
het bijzonder op het kantoor te Rotterdam - tot stand gebrachte concen
tratie van de verschillende dienstonderdelen en rationalisering van de 
werkwijzen. Bovendien werd op 29 Juli van dat jaar op het kantoor te 
Rotterdam een afzonderlijke radiotelegraafafdeling geopend. Hierdoor was 
het mogelijk de behandeling van de te Rotterdam aangeboden telegrammen 
voor Nederlands-Indië en Amerika, bestemd om per radio te worden verder 
geseind, op te dragen aan het op deze afdeling uitsluitend daarvoor tewerk 
gestelde personeel. Tevens werd deze afdeling belast met de verzorging 
van het voor Rotterdam bestemde verkeer, dat per radio uit genoemde 
landen werd ontvangen.
De oorlogsjaren 1940-1945 brachten uiteraard ook voor de kantoordienst
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S l“arversl“g 1948, blz. 25.
O Rjngnalda, a.w., bl2. 76.
463-46 U*tvoerig hierover C. W. L. Schell, Honderd jaar tijdsein in Hlectro-'ï'ecbniek, 1952, blz.

7. BIJZONDERE DIENSTEN

Van het begin af aan heeft de Rijkstelegraaf, behalve aan regering en parti
culieren, die tegen betaling de behartiging van hun individuele belangen 
aan haar opdroegen 2, ook haar diensten bewezen aan meer algemene be
langen, zoals de wetenschap, de scheepvaart en de veiligheid van mensen
levens. Verschillende diensten, welke hiertoe werden opgericht, mogen nog 
in het kort vermeld worden, nadat een aantal andere in ander verband reeds 
in het voorgaande hoofdstuk een plaats vond.

grote moeilijkheden met zich mee. De bestelling van de telegrammen 
ondervond steeds grotere belemmering van het personeelstekort en het 
nijpende gebrek aan rijwielbanden. De bestelling te Amsterdam, Rotterdam 
en ’s-Gravenhage werd gedecentraliseerd door de telegrammen voor de 
buitenwijken naar verschillende bijkantoren over te brengen. In de grote 
steden werden voor de telegrambestelling ook meisjes aangenomen.
De bezetter verbood het verstrekken van oefen- en morsetoestellen om het 
certificaat van radiotelegrafist te verkrijgen. De in gebruik afgestane 
toestellen moesten worden ingeleverd. Ook een verzoek om oefengelegen
heid op de kantoren te verschaffen werd afgewezen. In het najaar van 1945 
werden de examens voor bedoeld certificaat weer hervat.
Nog geruime tijd na de be vrij ding bleef de personeelsvoorziening op de 
grote telegraafkantoren, vooral te Amsterdam, nog te wensen overlaten. 
Ten einde het werk van de telegrafisten in de hoofd stad te verlichten, 
werd het doorgaande verkeer veelal over andere kantoren geleid, hetgeen 
een extra belasting voor deze bedrijfsonderdelen meebracht h

1. 'Tijdseinen. Aangezien de scheepvaart ten behoeve van positie-bepalingen 
moest kunnen beschikken over tijdmetingen in seconden nauwkeurig, 
waartoe een precisietijdsein nodig was, dat noch te Amsterdam, noch te 
Rotterdam was waar te nemen, vroeg de Amsterdamse fabrikant van tijd
meters A. Hohwü vergunning om van de telegraaf gebruik te maken, ten 
einde zijn chronometers in de twee genoemde havensteden met elkaar te 
vergelijken. De vergunning werd inderdaad verleend en wel tegen het tarief 
van een gewoon telegram van twintig woorden per keer 3.
Middelerwijl had de Marine, met krachtige medewerking van de Leidse 
hoogleraar F. Kaiser, verificateur van ’s rijks zee-instrumenten, haar tijd- 
meetinrichtingen uitgebreid en verbeterd. Behalve te Willemsoord en Helle-
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2. Buitengewone riviercorrespondentie. Naast de dagelijkse diensten, welke de 
telegraaf bewijst bij de opgaven van de waterstand, is vooral belangrijk de 
uitbreiding, welke hieraan wordt gegeven bij instelling van de buitengewone 
riviercorrespondentie. Reeds in 1854 werden de kantoren in plaatsen, waar 
zich stations van Waterstaat bevonden, bij ijsgang en hoog opperwater op 
de rivieren dag en nacht onbepaald ter beschikking gesteld. Dit was van

voetsluis was in 1855 ook een installatie te Vlissingen opgesteld, terwijl de 
ouderwetse tijdballen waren vervangen door de sneller werkende sein- 
borden. Dit veranderde echter niets aan het feit, dat het tijdsein in wezen 
een optisch signaal bleef met de daaraan inhaerente beperkte werkingssfeer. 
Het was de Luitenant ter Zee Jhr. A. Klerck, die het eerst het denkbeeld 
propageerde om het tijdsein te doen geven door het observatorium van de 
sterrewacht te Leiden, waar de tijd naar de strengste eisen van de weten
schap kon worden bepaald, en van de telegraaf gebruik te maken om het 
sein door te geven. In 1859 kwam op deze basis een nieuw stelsel in ge
bruik, waarbij ’s avonds na het sluiten van de telegraafkantoren enige lijnen 
werden doorverbonden, zodat de sterrewacht directe verbinding kreeg met 
Vlissingen, Hellevoetsluis, Willemsoord en het Amsterdamse telegraaf
kantoor. Tweemaal per week gaf Leiden over dit lijnennet om 22.00 uur 
het tijdsein tot op een vijftigste seconde nauwkeurig door.
Bij een aantal particulieren bestond voor dit precisie tijdsein al dadelijk be
langstelling. Zo werd op hun verzoek aan enige horlogemakers vergunning 
verleend om op het Amsterdamse telegraafkantoor het sein waar te nemen 
voor de controle van hun uurwerken.
Voor het gebruik bij de Rijkstelegraaf werd de opgevangen tijd herleid 
naar de aangenomen lengte van Amsterdam (Westertoren). De aldus ver
kregen middelbare tijd van Amsterdam werd ’s morgens aan alle telegraaf
kantoren doorgeseind. Men kon er nu op aan, dat alle telegraaf klokken 
nauwkeurig de juiste tijd aanwezen. Dit leidde er spoedig toe, dat vele 
gemeenten hun stadsklokken gingen regelen naar de telegraaftijd, zulks 
mede ten gerieve van de dienst, aangezien daardoor klachten over vertraagde 
bestelling van telegrammen werden voorkomen, welke tevoren veelal voort
sproten uit een onjuiste tijdsaanwijzing van de stadsklokken. Bij de spoor
wegen maakte men pas in 1866 een begin met het gebruik van het tijdsein 
van de Rijkstelegraaf.
De in 1859 ingevoerde regeling, waarbij het observatorium van de sterre
wacht te Leiden tweemaal ’s weeks om 22.00 uur het tijdsein langs telegraaf
lijnen doorgaf aan de drie zeehavens en aan het telegraafkantoor te Amster
dam, heeft lang stand gehouden. Pas in 1921 kwam in de plaats daarvan het 
radiotijdsein van Parijs en dat van Nauen, dat op verschillende waarnemings- 
plaatsen met een ontvangtoestel kon worden opgenomen.
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3. Meteorologische waarnemingen. Reeds vrij spoedig verleende de Rijkstele
graaf ook haar tussenkomst bij het kosteloos verspreiden van de door het

C1) Jaarverslag 1893, blz. 22.
(2) Beschn. Min. v. Binnenl. Zaken 8 Aug. 1861, no. 187, 6e Afd. (Stokvis II, 190) en 3 Juni 1862, 
no. 133, 6e Afd. (Bijv. Stbl. 169).
(3) Besch. Min. v. Fin. 27 Mei 1870, no. 2413, Afd. Telegrafie (Stokvis III, 150).
(4) Besch. Min. v. W. H. en N. 17 Febr. 1880, no. 79, Afd. Telegrafie (Van der Burgh, 258).
(6) Min. Besch. 20 Oct. 1926, no. 14, Afd. P en T; zie Dienstorders PT 1926, no. 602.

belang, daar bij vrees voor overstroming of doorbraak van dijken de tele
graaf hèt middel aan de hand gaf om tijdig maatregelen ter voorziening te 
kunnen treffen. Een speciaal Reglement voor den telegraafdienst, in verband met 
de riviercorrespondentie, sindsdien vele malen herzien, regelde de dienst. In 
1893 in dier voege aangevuld, dat het voortaan, behalve de wisseling van 
telegrammen betreffende hoog water en ijsgang, tevens regelde de over
brenging van telegrafische berichten over de ijsopruiming in de rivieren x, 
heette het sinds 1895 (1917) "Reglement voor den telegraafdienst, in verband met de 
(stationsbe^etting en de) correspondentie bij ijsgang en hoog oppenvater op de rivieren. 
Gezien het belang van de Nederlandse scheepvaart op de Rijn om voort
durend met de waterstand van die rivier bekend te zijn, werd in 1861 be
paald, dat de opgaven over de waterhoogte te Keulen, welke te Arnhem per 
telegraaf werden ontvangen, met ingang van 1 September van dat jaar op 
een voor het publiek toegankelijke plaats binnen het PT-kantoor aldaar aan
getekend zouden worden 2.
Een speciale uitbreiding onderging deze dienst in 1870 ten behoeve van de 
Friese zeeweringen. Wanneer de nood het vorderde, kon in het belang van 
genoemde zeeweringen over de rijkstelegraaf kantoren in Friesland ook 
buiten de gewone diensturen worden beschikt. De Commissaris van de 
Korting wees daartoe telkens aan de lijninspecteur van de Rijkstelegraaf te 
Leeuwarden de kantoren aan, welker medewerking verlangd werd, en stelde 
daarbij hun buitengewone diensttijd vast 3. In 1880 ontvingen de Commis
sarissen van de Koning een algemene machtiging om bij rampen of on
heilen wijziging of uitbreiding van de diensttijd op de telegraafkantoren te 
gelasten4. In het belang van de scheepvaart trof men in 1907 een regeling, 
volgens welke ook bij beperkte vaardiepte op de grote rivieren op verzoek 
van de betrokken arrondissements-ingenieurs van Waterstaat de diensttijd 
van verschillende telegraafkantoren, voor zover nodig, kon worden uitge
breid.
In 1926 kwam het Reglement te vervallen; de hoofdingenieurs-directeuren 
van de Rijkswaterstaat waren sindsdien bevoegd om bij ingestelde buiten
gewone riviercorrespondentie tijdelijk verandering te brengen in de dienst
tijd van kantoren, hulpkantoren en stations 5.
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(x) Jaarverslag 1859, blz. 7.
(2) Dr. C. H. D. Buys Ballot, Eenige regelen voor aanstaande weersveranderingen in Nederland, voor
namelijk in verband met de dagelijksche telegrafische seinen. (Utrecht, 1860). Reeds bij zijn promotie 
in 1844 had hij de stelling verdedigd, dat de meteorologie weldra een wetenschap zou zijn op 
grond van het feit, dat de telegraaf tijdig zou meedelen, hoe het weer op tamelijk ver afgelegen 
plaatsen was, waaruit men conclusies voor de eigen plaats zou kunnen trekken.
(3) Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 21 Mei 1860, no. 256, 6e Afd. (Stokvis I, 159).
(4) Jaarverslag 1860, blz. 8.
(6) Jaarverslag 1864, blz. 14.

knmi samengestelde meteorologische opgaven. Op 31 October 1859 ver
zocht professor Buys Ballot, hoofd-directeur van het Meteorologisch Insti
tuut, aan de regering de medewerking van de telegraaf voor het verzamelen 
van opgaven voor de aankondiging van stormen, gebaseerd op het verschil 
in barometerstand tussen verschillende plaatsen x. Dit had tot gevolg, dat 
met ingang van 1 Juni 1860 de kantoren van de Rijkstelegraaf, alsmede die 
van de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij en van de Rotterdamsche 
Telegraaf Maatschappij, dienstbaar werden gesteld aan het overbrengen van 
meteorologische waarnemingen 2. Men was hierbij uitgegaan van de over
weging, dat tijdige mededeling van de weerkundige waarnemingen op ver
wijderde punten in binnen- en buitenland kon strekken tot waarschuwing, 
dat stormen te verwachten waren, en daarvan mitsdien een nuttig gebruik 
kon worden gemaakt voor zeevarenden zowel als voor de dienst der tele
grafen 3.
De Nederlandse berichten werden aanvankelijk dagelijks tussen 8 en 9 uur, 
later meermalen per dag, door het knmi aangeboden aan de telegraafkan
toren te Groningen, Maastricht, Nieuwediep, Vlissingen en sinds 1872 
Delfzijl. Alleen te Groningen en Nieuwediep werd het voor het buitenland 
bestemde gedeelte van deze berichten ingevuld. De veranderlijke letters en 
cijfers van het voor Nederland bestemde gedeelte werden als diensttelegram 
overgeseind tussen deze kantoren onderling, alsmede naar Brielle, Brouwers
haven, Harlingen, Hellevoetsluis en al spoedig ook, ten behoeve van de 
vissersvloot, naar Scheveningen; sinds 1905 tevens naar Zwartsluis. Door 
tussenkomst van de correspondenten van het knmi werden de berichten 
aangeplakt, zodat het publiek er kennis van kon nemen, terwijl ze tevens 
aan verschillende dagbladen werden medegedeeld 4. Het voor deze dienst 
vastgestelde reglement onderging herhaaldelijk wijziging.
Sinds begin 1864 werd de Rijkstelegraaf ook gebruikt voor het overbrengen 
van de waarschuwingen van het Meteorologisch Instituut tot het hijsen van 
stormsignalen. Bovendien gold de bevoegdheid tot kosteloos gebruik van 
de telegraaf nu ook voor de avondwaarnemingen omtrent wind en weder 
op de genoemde plaatsen 5.
Met ingang van 15 Maart 1901 had de overbrenging van de meteorologische 
waarnemingen van negen Franse stations, welke voorheen door het Bureau
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(*) Jaarverslag 1901, blz. 22.
(2) Een groot aantal plaatsen in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en 
Ierland, Noorwegen en Zweden.
(3) Vgl. hiervoor blz. 262.
(4) Jaarverslag 1905, blz. 23.
(6) APTT, gemeensch. besch. Min. van L. N. en H. en van Waterstaat 3/12 Oct. 1906, no. 7847/
4501, Afd. Handel en Nijverheid/P en T.
(•) Jaarverslag 1908 en 1909, resp. blz. 146 en 150.
(7) Zijn dienstregeling werd vastgesteld bij Besch. Min. van Marine en van Fin. dd. 24 Dec. 1870, 
no. 5665, Afd. Telegrafie (Stokvis III, 157). Jaarverslag 1870, blz. 4.

central météorologique de France te Parijs tot één telegram werden ge
vormd, rechtstreeks in afzonderlijke telegrammen plaats, ten einde de ont
vangst hier te lande te bespoedigen k Sedert i April van genoemd jaar 
bestond tevens gelegenheid voor het publiek om zich te abonneren op het 
Dagelijks Weerbericht, alsmede op het Weer kaartje, bevattende een grafische 
voorstelling van de weerstoestand over dat gedeelte van Europa, waar
in de plaatsen gelegen waren, van waar telegrafische berichten binnen
komen 2.
De weerberichten werden tot 1905 in het binnenland kosteloos per tele
graaf en telefoon verzonden, zulks in tegenstelling tot de overbrenging van 
de telegrafische en telefonische berichten voor andere takken van dienst, 
zoals bij alle departementen van algemeen bestuur gebruikelijk was. Aan 
deze ongelijke wijze van handelen kwam, in verband met de invoering van 
de commerciële boekhouding3, met ingang van 1 Januari 1905 een einde, 
zodat daarna geen kosteloze overbrenging van de weerberichten meer plaats 
had. De voorwaarden, waarop particulieren zich de overseining van het 
volledige of het verkorte weerbericht konden verzekeren, ondergingen 
daarop in zoverre een wijziging, dat voor de telegrafische overbrenging van 
deze berichten het gewone telegramtarief van toepassing was 4.
Het jaar daarop werd aan de besturen van gemeenten, waar het niet mogelijk 
bleek de weerberichten in een plaatselijk nieuwsblad te doen opnemen, toe
gestaan zich deze weerberichten te doen overseinen op dezelfde voorwaar
den, waarop administraties van nieuwsbladen deze ontvingen, mits voor 
het dagelijks ter algemene kennis brengen werd zorg gedragen 5. Ten einde 
het publiek in de gelegenheid te stellen om vroeger dan via de nieuwsbladen 
kennis te nemen van de weersverwachting, werd een aantal telegraafkanto
ren in 1909 belast met het uithangen van de berichten6.
Tijdens de bezetting in de jaren 1940-1945 werd deze dienst gestaakt.

4. Kustwachtdienst. Was in Augustus 1870 reeds een kantoor gevestigd in 
de vuurtoren op Westerschouwen, uitsluitend met het oog op de kustver
dediging, welk kantoor daarna, bediend door de Marine-opzichter 7, als vaste 
kusttelegraafpost gevestigd bleef, grote betekenis had vooral het werk in
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magazijn waar ook de leiding van de technische dienst was ondergebracht

108. Voormalig gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken waarin op de begane grond achter de laatste twee ramen 
aan de rechter kant het eerste telegraafkantoor van ’s-Gravenhage was gevestigd
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het belang van de veiligheid van mensenlevens op zee, dat de Rijkstelegraaf 
een tiental jaren later begon in de vorm van een Kustwachtdienst.
Reeds in 1879 was een lijn aangelegd van het dorp Terheide naar Hoek van 
Holland ten behoeve van de Zuidhollandsche Maatschappij tot Redding 
van Schipbreukelingen. Deze geleiding verbond de wachtposten te Terheide 
en te Vluchtenburg onder ’s-Gravenzande met het rijkstelegraaf kantoor te 
Hoek van Holland en de woning van de Commissaris van het Loodswezen 
aldaar. Door middel van deze verbinding kon bij schipbreuk of andere zee
rampen in de omtrek van Terheide of Vluchtenburg het personeel van het 
Loodswezen te Hoek van Holland te allen tijd gewaarschuwd worden. De 
telegraafkantoren te Hoek van Holland en Maassluis konden door middel 
van electrische schellen tevens elkander wekken. Aan de scheepvaart waren 
hierdoor reeds meermalen belangrijke diensten bewezen.
Weldra deed zich dringend de behoefte aan uitbreiding van deze dienst 
gevoelen, vooral toen op 5 Juli 1882 het Nederlandse oorlogsschip Adder 
vergaan was op zijn tocht van Nieuwediep naar Hellevoetsluis, zonder dat 
iets tot redding van schip of bemanning had kunnen worden gedaan. De 
nu door het departement van Marine gevraagde medewerking van de Rijks
telegraaf voor het totstandbrengen van electrische verbindingen tussen de 
kustposten onderling, tussen deze en de stations van reddingmaatschappijen 
en verblijfplaatsen van ambtenaren van het Loodswezen, alsmede de plaat
sen, waar reddings- of sleepboten of andere middelen tot het verlenen van 
hulp aan in gevaar verkerende schepen beschikbaar zijn, werd gaarne ver
leend. In verband hiermee werd een volledige kustwachtdienst ingesteld. 
Met behulp daarvan zou men niet alleen in staat zijn de beweging van 
oorlogsschepen in de nabijheid van de kust zoveel mogelijk bij dag en 
nacht te volgen, doch tevens zou in vele gevallen hulp kunnen worden ge
boden. Te dien einde zouden alle telegraaf- en telefoonkantoren, benevens 
de wachtposten en vuurtorens langs de kusten van wekkerinrichtingen 
worden voorzien, waardoor zij te allen tijde, ook in de sluitingsuren ge
durende dc nacht, bereikbaar waren. De berichtenwisseling tussen de kust- 
wachtposten onderling en van deze met de reddingsstations en de rijks- 
telcgraafkantoren geschiedde per telefoon, terwijl op sommige punten een
voudig wekkers geplaatst werden om personen te kunnen oproepen. Zulke 
wekkers en in enkele gevallen ook volledige seintoestellen waren aange
bracht in de woningen van de directeuren van rijkstelegraaf kantoren, opdat 
zij in de sluitingstijd van hun kantoren en bepaaldelijk ’s nachts voor het 
afleveren of verder seinen van die tijdingen konden worden opgeroepen.
In verband hiermee werd door de ministers van Marine en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid een instructie vastgesteld, waarbij de opzichters van 
de kustvedichting en de hoofden van de kustwachtposten opdracht ont
vingen dadelijk kennis te geven van hetgeen door hen werd waargenomen
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aantal gevallen uit de jaren 1887-1896, waarin door 
1 van de kustwachtposten spoedige hulp kon worden

C) Ringnalda, a.w., blz. 79-80 geeft een : 
middel van de telegrafische mededelingen 
verleend.
(2) Jaarverslag 1886, blz. 4-6.
(3) Besch. Min v. W. H. en N. 11 Juli 1883, no. 56, Afd. Telegrafie (Bijv. Slbl. 213).
(4) Jaarverslag 1900, blz. 21.
(6) Jaarverslag 1904, blz. 21.
(6) Jaarverslag 1905, blz. 23.

omtrent in nood verkerende schepen, stranding of andere zeerampen aan de 
agenten van de reddingmaatschappijen in hun nabijheid, aan de sleep
diensten en bergingsmaatschappijen en aan de inspecteur van het Loods
wezen, onder wie zij ressorteerden L Bovendien hadden zij aan de Comman
dant der Marine kennis te geven van het waarnemen van Nederlandse of 
vreemde oorlogsschepen.
In 1885 en 1886 had de aanleg van de nodige geleidingen plaats 2, nadat in 
1883 was bepaald, dat als regeringstelegrammen zouden worden behandeld 
de telegrammen betreffende in nood verkerende schepen, kustbewaking of 
andere dringende Marine-belangen van de opzichters der kustverlichtingen 
aan het departement van Marine en aan de inspecteurs van het Loodswezen. 
Ze werden zonder vooruitbetaling aangenomen en overgeseind8. Op 
1 October 1887 werden de kustwachtverbindingen formeel in dienst ge
steld. Behalve ter bevordering van het verlenen van spoedige en doelmatige 
hulp aan in nood verkerende schepen, bezigde men ze voor het overbrengen 
van talrijke telegrammen betreffende het binnenkomen van kust- en loods- 
kotters, de beweging van oorlogsschepen, het verwisselen van personeel op 
vaartuigen in de zeemonden, het leggen van bakens en tonnen, de provian
dering van schepen en het binnenloodsen van oorlogsbodems. Op een aantal 
plaatsen werden de kustwachtverbindingen ook voor het algemene verkeer 
beschikbaar gesteld.
In 1900 kwamen geregelde nachtverbindingen tot stand. De verschillende 
kustwachtposten langs het Noordzeestrand waren nu zodanig verbonden, 
dat zij zonder tussenkomst van de telegraafkantoren te allen tijde onderling 
kusttelegrammen konden wisselen4. In 1904 kwam een wijziging tot stand 
in de verbinding van het kantoor te Brielle met Rotterdam, waardoor dit 
in sluitingstijd niet meer door tussenkomst van Hellevoetsluis behoefde te 
worden gewekt, doch rechtstreeks kon worden opgeroepen5. Het jaar daarop 
werd de draad, welke de vuurtoren op Terschelling met die op Vlieland ver
bond, verlengd tot de vuurtoren op Texel, zodat de drie genoemde vuur
torens in voortdurende rechtstreekse gemeenschap met elkaar stonden. 
Ten einde de bemoeiingen inzake de Kustwachtdienst te Scheveningen naar 
het bijkantoor Haven aldaar, dat - radiotelegrafisch station zijnde - dag en 
nacht geopend was, te kunnen overbrengen, werd de vuurtoren met dit 
bijkantoor verbonden6. In 1907 kwam ten behoeve van de Kustwacht-
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C1) Jaarverslag 1907, blz. 18.
(2) Vgl. hiervoor blz. 260.
(3) K.B. 29 Juni 1883 {Stbl. 119); vgl. hierna bijlage I, blz. 397. Uitgewerkt bij Besch. Min. v. W.
H. en N. 14 Juli 1883, litt. N, Afd. Telegrafie {Bescheiden 1883, no. 54).
(«) K.B. 28 Aug. 1884 {Stbl. 195; Sc. 1949, no. 108, blz. 4, geeft verkeerdelijk 95); vgl. hierna 
bijlage I, blz. 398.

dienst een telefonische verbinding tot stand van de Scheveningse vuur
toren af over Kijkduin naar de kustwachtpost te Terheide, in welke ver
binding o.a. werd opgenomen het radiotelegrafische station Scheveningen- 
Haven. Hierdoor konden voortaan alle kustwachtposten van Hoek van 
Holland tot Scheveningen zonder tussenkomst van enig rijkstelegraaf- 
kantoor onderling hun kustwachtberichten wisselen T.
Ter bevordering van een zo spoedig mogelijke opheffing van storingen op 
de kustwachtverbindingen, werd in 1908 de instructie betreffende de tele
foondienst voor de opzichters van de kustlichten en de hoofden van de 
kustwachtposten in die zin gewijzigd, dat voortaan van gebreken in toe
stellen en geleidingen behalve aan de districtsingenieur ook terstond en 
telegrafisch kennis moest worden gegeven aan de sectie-opzichters van de 
Rijkstelegraaf2.
Gedurende de bezettingsjaren 1940-1945 werden ook de werkzaamheden 
van de Kustwachtdienst gestaakt.

5. Berichten omtrent waarnemingen aan de mond van het oord%eekanaal en te 
Brouwershaven en Hellevoetsluis. Na de overneming door het rijk van de kan
toren van de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij met ingang van 1 Januari 
1883 belastten de daarbij betrokken rijkstelegraaf kantoren zich vanaf 15 Juli 
van dat jaar, in aansluiting op hetgeen door genoemde maatschappij was 
verricht, met het waarnemen van windrichting, waterstand en getij, alsmede 
van de nadering, de binnenkomst en het vertrek van schepen te IJmuiden 
en het leveren van berichten en het doen van waarschuwingen daaromtrent 
aan belanghebbenden tegen een bepaald tarief 3. Het jaar daarop belastte de 
Rijkstelegraaf zich, na overneming met ingang van 1 September 1884 van de 
kantoren van de Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij, tevens met het voor
dien door deze maatschappij verrichte ten opzichte van het waarnemen of 
doen waarnemen van windrichting en van nadering, binnenkomst of vertrek 
van schepen te Brouwershaven en Hellevoetsluis, alsmede met het leveren 
van berichten daaromtrent aan belanghebbenden elders4. De regering was 
hierbij uitgegaan van de overweging, dat, ofschoon dergelijke waarnemingen 
en waarschuwingen niet konden worden geacht tot de eigenlijke werkkring 
van de Rijkstelegraaf te behoren, de belanghebbenden geen reden moesten 
vinden tot beklag, alsof het rijk voor dergelijke belangen tot minder tege
moetkoming bereid was dan bijzondere ondernemingen.
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6. Scheldedienst. Op verzoek van de Belgische regering werd met ingang 
van 1 October 1903 de dienst op de kantoren te Vlissingen, Terneuzen, 
Hansweert en Walsoorden er op ingericht om te allen tijde telegrammen te 
kunnen overbrengen, bestemd om ongevallen op het Nederlandse gebied 
van de Schelde te signaleren, opdat tijdig assistentie kon worden verleend. 
Met ingang van 1 Februari 1907 werd, eveneens op verzoek van de Belgische 
regering, het hulptelegraafkantoor Rilland voor deze dienst aangewezen. 
Op 1 Januari 1930 kwam deze speciale taak van genoemde kantoren te ver
vallen.

De kustpost te IJmuiden bracht tevens aan belanghebbenden verzoeken 
o\ er van schepen in zee om uitzending van een sleepboot, ten einde de 
haven van IJmuiden te worden binnengesleept. Met ingang van 1 Mei 1896 
werd deze taak opgedragen aan het personeel van de Kustwachtdienst al
daar dat de uitslag van de waarnemingen onmiddellijk per telefoon moest 
overbrengen aan het rijkstelegraaf kantoor te Amsterdam. Dit werd belast 
met het leveren van berichten en het doen van waarschuwingen aan be
langhebbenden, met dien verstande, dat waarschuwingen voor belang
hebbenden te IJmuiden gedurende de tijd, dat het telegraaf kantoor aldaar 
gesloten was, door het personeel van de Kustwachtdienst moesten worden 
bezorgd. Opgaven van de vertrekkende en binnenkomende schepen kon
den tegen een vast jaarlijks tarief dagelijks en op gezette tijden worden 
verlangd k
Nadat in 1922 de betreffende bepalingen nogmaals gewijzigd waren, ten 
einde de tarieven meer in overeenstemming te brengen met de verhoogde 
telegraaftarieven en de kosten van exploitatie 2, kwam deze dienst met in
gang van 1 Januari 1933 te vervallen 3. In verband hiermee had het Staats
bedrijf der ptt geen rechtstreekse bemoeiingen meer met de Noordzee- 
kanaaldienst. De berichten omtrent nadering, binnenkomst en vertrek van 
schepen werden voortaan door de kustwachtpost te IJmuiden per gewoon 
telegram aan de belanghebbenden medegedeeld, terwijl verzoeken van 
schepen uit zee tot het uitzenden van sleepboten alsmede de aanvragen om 
een geneesheer te IJmuiden ter verschijning op aan quarantaine onder
worpen schepen, door genoemde kustwachtpost rechtstreeks per telefoon 
aan betrokkenen te IJmuiden werden overgebracht.
De dienst te Brouwershaven en Hellevoetsluis werd opgeheven met ingang 
van 1 Juli 1949 4.
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(x) Jaarverslag 1898, blz. 20-21.
(2) Jaarverslag 1901, blz. 23.

7. Stormwaarschuwingsdienst. Als uitvloeisel van 
graafdienst werd met ingang van i Mei 1898, voornamelijk ten dienste van 
de kustwacht en van de vissersvloot, de Stormwaarschuwingsdienst inge
voerd, bedoeld om waarschuwingen, uitgaande van het knmi te De Bilt, 
omtrent belangrijke atmosferische storingen of te verwachten stormen in 
de nabijheid van de Nederlandse kust langs telegrafische weg naar de kust
en havenplaatsen te zenden en op een eenvoudige wijze bekend te maken. 
Te Amsterdam en Rotterdam werd van elk stormsein een afschrift afge
leverd aan de filiaalinrichting van het knmi.
De telegrammen werden door het knmi naar het rijkstelegraaf kantoor te 
Amsterdam gezonden, dat voor verdere verzending zorg droeg.
Om van deze telegrammen aan de scheepvaart kennis te geven zijn in de 
kustplaatsen palen opgericht, waaraan door een daartoe aangewezen sein
gever seinen, bestaande uit een zwarte bal, zwarte kegels en vlaggen, worden 
gehesen, welke bij duisternis door een rood licht worden vervangen. De 
kustwachtverbindingen zijn dienstbaar gemaakt aan het overbrengen van 
deze stormseinen, welke dientengevolge in en buiten de gewone diensttijd 
van de telegraafkantoren, dus ook des nachts, kunnen worden overge
bracht h
De dienst werd geregeld in een Algemeene Instructie voor de seingevers, voor de 
waarnemers en voor de telegraafkantoren niet het overbrengen der stormseinen belast, 
waarvan in 1907 een nieuwe uitgave verscheen, waaraan als bijlage een lijst 
van plaatsen, waar seinpalen voor de Stormwaarschuwingsdienst waren op
gericht, was toegevoegd.
Ter bespoediging van de aflevering van stormwaarschuwingstelegrammen 
bracht men in 1901 te Delfzijl een telefonische verbinding tot stand tussen 
het telegraafkantoor en de vuurtoren 2. In verband met het gereedkomen 
van het radiotelegrafische station op het lichtschip Haaks werd met ingang 
van 15 April 1907 op dit schip een waarschuwingspost gevestigd ten be
hoeve van de Kustwacht- en de Stormwaarschuwingsdienst. De post op 
Vlieland werd in 1910 opgeheven.
Ook deze dienst kwam gedurende de bezettingsjaren 1940-1945 te ver
vallen.
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C) Handelingen Tweede Kamer i8fi-i8f2, zitting 24 Febr. 1852, blz. 791.
(2) Vgl. de waarderende woorden bij zijn uittreden uit de dienst in Journal Tilégraphique, 1884, 
blz. 146-147.

I. DE PERIODE VÓÓR I 86 5

Reeds de considerans van de wet van 1852 vermeldde als een van de redenen 
van het totstandkomen van de wet de raadzaamheid om de voornaamste 
plaatsen van het rijk met elkaar en met het buitenland in verbinding te brengen. 
Het lag trouwens in de lijn van de ontwikkeling, dat vooral de internationale 
handel op den duur een van de belangrijkste gebruikers van het nieuwe 
verkeersmiddel zou worden.
Voor het regelen van dit internationale telegraafverkeer was onderling over
leg en waren overeenkomsten nodig en men ziet dan ook al spoedig, hoe 
de verschillende staten, waar de telegrafie was ingevoerd, contact met elkaar 
zoeken en tot onderlinge afspraken komen omtrent apparatuur, tarieven, 
afrekening en reglementen, volgens welke de telegrammen door de con
tracterende landen behandeld zouden worden. Dat daarbij de kleinere landen 
zich wel eens te regelen hadden naar de grotere, bleek al aanstonds, toen 
Pruisen in 1852 weigerde zijn lijnen op de Nederlandse aan te sluiten, indien 
de exploitatie hier werd toevertrouwd aan bijzondere ondernemingen x. 
Beperkten deze internationale regelingen zich aanvankelijk tot afzonderlijke 
overeenkomsten tussen aangrenzende landen, al spoedig kwamen daarnaast 
de grotere internationale verenigingen tot stand, van welke ook Nederland 
vrijwel van het begin af aan lid is geweest. Gedurende de eerste decennia 
was het meestal Staring, die de Rijkstelegraaf bij de verschillende besprekin
gen vertegenwoordigde; aan elf internationale conferenties nam hij tijdens 
zijn ambtsperiode deel 2.
Reeds voordat men de aanleg van telegraaflijnen naar de grenzen had vol
tooid sloten de Nederlandse gezant aan het Pruisische Hof en Van der Kun 
als gevolmachtigden voor Nederland op 18 Juli 18 51 te Berlijn een overeen-
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komst betreffende aansluiting op het Pruisische net langs de ontworpen 
spoorlijn tussen Arnhem en Oberhausen h Tevens sloot Van der Kun op 
28 Januari 1852 te Brussel een overeenkomst, waarbij de aansluiting Breda- 
Antwerpen werd geregeld. De maatregelen tot nadere uitvoering van deze 
overeenkomsten werden in beide verdragen aan de betrokken administraties 
overgelaten. De eerste overeenkomst tot aansluiting op de Engelse telegraaf 
kwam tot stand op 14 October 1855 te Londen met de Internationale Tele- 
graafmaatschappij en bevatte een regeling voor de telegraafdienst door 
middel van de onderzeekabel 2. Deze overeenkomst werd enige malen ge
wijzigd en vernieuwd, totdat zij, na afstand van de lijnen door de Inter
nationale Telegraafmaatschappij aan de Britse regering, werd vervangen 
door de te ’s-Gravenhage met de laatste gesloten overeenkomst van 19 
December 1890. Voor een rechtstreekse verbinding tussen Nederland en 
Noord-Amerika kwamen tijdens het bestuur van Staring twee verzoeken 
om concessie binnen. Staring, overtuigd van het nut van zulk een verbin
ding voor het verkeer van en via Nederland met Amerika, maakte de con
cessievoorwaarden zo aannemelijk mogelijk, maar ondanks het feit, dat de 
concessies tweemaal werden verlengd, gelukte het de ondernemers niet in 
Amerika vergunning te verkrijgen voor het landen van de kabels.
Spoedig bleek echter de noodzakelijkheid, dat een gelijke regeling voor de 
behandeling van telegrammen tot stand kwam tussen meerdere landen 
onderling. Deze behoefte deed zich het eerst gevoelen in Duitsland, waar 
sinds 1848 verschillende staten telegraaflijnen hadden aangelegd. Zo sloten 
Pruisen, Oostenrijk, Beieren en Saksen op 25 Juli 1850 te Dresden een over
eenkomst tot stichting van de Deutsch-Österreichischer Telegraphenverein, welke 
op 1 October van dat jaar in werking trad. Reeds bij het bovengenoemde 
verdrag van 18 Juli 1851 trad Nederland toe tot deze Vereniging, als gevolg 
van de late ratificatie echter eerst met ingang van 1 Januari 1854, tegelijk 
met de tweede herziening van het hoofdverdrag, welke op 25 September 
1853 te Berlijn was getekend. Inmiddels was bij de eerste herziening van 
14 October 1851 te Wenen besloten, dat in het vervolg nog slechts Duitse 
staten tot de Vereniging zouden worden toegelaten. Achtereenvolgens 
traden nog toe Wurtemberg (1851), Hannover (1852), Mecklenburg- 
Schwerin en Baden (1854).
Geschiedde aanvankelijk de doorzending van de telegrammen niet recht
streeks, maar werden deze op een gemeenschappelijk grenskantoor door 
employé’s van de contracterende landen aan elkaar overhandigd, vervolgens 
vertaald en ten slotte verder geseind, bij de herziening van 14 October 1851 
bepaalde men, dat de internationale lijnen van de aangrenzende staten met

(i) Zie voor alle door Nederland gesloten overeenkomsten betreffende de telegrafie hierna 
bijlage III, blz. 411 vlg.
(a) Vgl. hiervoor blz. 82 vlg.



elkaar verbonden zouden worden, zodat de overhandiging op de grens- 
kantoren kon vervallen. Het morsetoestel werd als het officiële toestel voor 
de internationale lijnen aangenomen. De tarieven werden berekend naar de 
geografische afstand tussen de zones, in welke de kantoren van afzending 
en bestemming gelegen waren, terwijl men de ontvangsten aanvankelijk 
verdeelde naar verhouding van de totale lengte der lijnen van elk der con
tracterende landen. In afwijking van deze weinig bevredigende regeling 
besloot men echter in 1851 de inkomsten van het onderlinge telegraafverkeer 
in één kas te storten en, na aftrek van de onkosten, onder de leden te ver
delen in verhouding van het aantal onderling gewisselde telegrammen, ver
menigvuldigd met de gezamenlijke lengte van de draden van elk land. De 
zorg voor de afrekening berustte bij Pruisen h
Bij de herziening van Berlijn van 23 September 1853 werden alle voor
schriften over het gebruik van de telegraaf, het aannemen en verzenden van 
telegrammen en de berekening van de tarieven uit de verdragtekst gelicht 
en in een Reglement jïir den telegraphischen Verkehr auf den Unien des Deutsch- 
Österreichischen Telegraphenvereins samengevat. Nadat op 29 Mei 1855 te 
München het verdrag andermaal was herzien, voegde men op 16 November 
1857 te Stuttgart alle bepalingen van blijvende aard uit de voorafgaande 
verdragen in een nieuw verdrag samen, terwijl de aan voortdurende wijzi
ging onderhevige bepalingen in het Reglement en de voorschriften voor de 
dienst in een Dienstamveisung werden opgenomen.
Op haar beurt sloot de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging weer ver
dragen met België en Frankrijk, Sardinië, Rusland en Zwitserland, waarbij 
zij in hoofdzaak verdere uitbreiding gaf aan haar verkeersbepalingen en 
zodoende de overige staten van Europa aanvankelijk ver vooruit was in het 
bevorderen van het internationale verkeer 2. Ook de afzonderlijke leden 
konden verdragen sluiten buiten de Vereniging, op voorwaarde, dat alle 
bepalingen van de conventie daarop van toepassing zouden zijn.
Belangrijk voor Nederland waren vooral de genoemde verdragen met België 
en Frankrijk. Het eerste werd gesloten te Parijs op 4 October 1852. De 
contracterende staten verplichtten zich hierbij om aan de internationale 
telegraafdienst voldoende lijnen ter beschikking te stellen voor de afwikke
ling van het verkeer, waarbij aan de grenzen geen oponthoud meer zou 
plaats hebben. Ieder zou het recht hebben om gebruik te maken van de 
internationale telegraafverbindingen tegen vooruitbetaling van de voorge-

(*) Statistieken over omvang en opbrengst van het telegraafverkeer binnen de Vereniging ver
schenen regelmatig in haar periodiek Zeitschrift des deiitscb-österreichischen Telegrapben-Vereins, 
16 jrgn.» 1854-1869.
(2) Vgl. hiervoor en voor de verdere internationale verhoudingen het artikel van A. Lindow, 
Zwiscbenstaatlicbe Besfehungen in Handn>örterbnch des elektrische» F'ernnteldewesens, Bd. 2, (Berlijn, 
ƒ929), blz. 879-889; tevens Z., L.a télégraphie internationale avant la création de P Union télégraphiqne 
in Journal Télégraphiqne, 1924, blz. 205-211 en 221-226. Zie ook hierna bijlage IQ, blz. 411 vlg.
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de grenzen.0) Aanvankelijk werden deze vertaald op de verwisselkantoren aan
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schreven tarieven en onder verplichting om zich, indien daartoe verzocht, 
te identificeren. De telegrammen moesten in het Frans, Duits of Engels ge
steld zijn, cijferschrift werd slechts toegestaan voor regeringstelegrammen. 
De administraties waarborgden het telegramgeheim en verplichtten zich tot 
terugbetaling van de kosten van telegrammen, welke verloren gingen of in 
belangrijke mate vertraagd of verminkt waren. De woorden werden ge
rekend tot een maximum van zeven lettergrepen, het meerdere gold voor 
een afzonderlijk woord. Als maatstaf voor het tarief gold de afstand tot de 
grens, waartoe ieder land in een aantal zones verdeeld was; tot 20 
woorden was het enkele tarief verschuldigd, van 21 tot 50 het dubbele, 
van 51 tot 100 het drievoud, terwijl boven de 100 woorden deze schaal 
opnieuw begon. Het aantal van 20 woorden voor het enkele tarief 
werd in de komende jaren eerst verhoogd tot 25 en vervolgens verlaagd 
tot 15 met 5 gratis woorden voor het adres. Gedurende de nacht gold het 
dubbele tarief.
Op 29 Juni 1855 werd dit verdrag te Berlijn vervangen door een nieuw, in 
vrij veel opzichten verschillend met het voorgaande. Om de rechtstreekse 
telegrammenwisseling te vergemakkelijken verbonden de contractanten 
zich nieuwe fijnen aan te leggen, uitsluitend bestemd voor het ononder
broken telegraafverkeer tussen hun respectieve hoofdsteden; ieder land be
hield zich de maatregelen voor ter verzekering van de veiligheid van de 
lijnen. Het morsetoestel werd voorlopig aangewezen voor het internationale 
verkeer. De contracterende staten aanvaardden geen enkele aansprakelijk
heid voor de internationale telegraafdienst, doch verplichtten zich alles in 
het werk te stellen om het telegramgeheim te verzekeren. Iedere regering 
had de bevoegdheid om het internationale telegraafverkeer voor bepaalde 
tijd geheel of gedeeltelijk stop te zetten, mits zij daarvan terstond kennis gaf 
aan de medecontractanten. De telegrammen werden geclassificeerd en ver
zonden in de volgorde: regeringstelegrammen, diensttelegrammen, particu
liere telegrammen. De laatstgenoemde moesten gesteld zijn in het Frans, 
Duits of Engels, in verstaanbare taal, geschreven met Romeinse letters, in 
inkt, zonder doorhalingen of afkortingen en getekend door de afzenders; 
cijferschrift was verboden. De administraties waren voorlopig verplicht op 
de kantoren, welke daartoe in een reglement zouden worden aangewezen, 
telegrammen in een vreemde taal aan te nemen x. De kantoren van ver
zending en ontvangst hadden het recht telegrammen, welker inhoud hun 
in strijd scheen met de goede zeden en de openbare veiligheid, te weigeren 
of aan te houden.
Voor het adres waren vijf woorden vrij. De maximum lengte van een woord 
bleef vastgesteld op zeven lettergrepen, het meerdere gold voor een woord,



evenals iedere afzonderlijke letter of cijfer. Bij getallen golden vijf cijfers 
voor een woord, het meerdere eveneens. Het tarief werd berekend naar het 
aantal woorden en de afstand, welke laatste in elk land werd gerekend in 
rechte lijn van het kantoor van verzending tot de plaats, waar de lijn de 
grens passeerde. Alleen diensttelegrammen waren vrij van taks. Wat het 
aantal woorden betreft golden ook nu drie tarieven: tot 25 woorden, van 
26 tot 50 en van 51 tot 100; boven de 100 woorden werd opnieuw het tarief 
van 1 tot 25 woorden, enz. toegepast. De afzender kon tegen een bepaald 
tarief aan het kantoor van bestemming een bewijs van ontvangst verzoeken 
en tevens volledige terugseining van zijn depêche, ten einde zich van de 
juiste overkomst te kunnen verzekeren. Bovendien kon de afzender tevoren 
het antwoord van zijn correspondent betalen. Telegrammen voor plaatsen, 
welke niet in het telegraafnet waren opgenomen, werden tegen bepaald 
tarief doorgezonden per post (aangetekend), expresse voetbode of 
estafette.
De geïnde bedragen werden verdeeld tussen de betrokken landen in ver
houding tot de afstanden, welke de telegrammen er hadden afgelegd. Af
rekening had plaats per kwartaal, het saldo werd betaald in de gangbare 
munt van het crediterende land. Ieder van de contracterende landen moest 
aan het einde van elk kwartaal aan alle andere een lijst zenden met de namen 
van de stations en het aantal der lijnen, en aan het begin van ieder jaar een 
kaart, waarop alle wijzigingen waren aangegeven, welke in het voorafgaande 
jaar over de gehele uitgestrektheid van zijn net hadden plaats gehad.
Het voorbeeld van de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging was in
middels voor Frankrijk en zijn nabuurstaten, in het begin door afzonderlijke 
verdragen verbonden, een aansporing om gezamenlijk een nieuwe overeen
komst te sluiten. Dit geschiedde te Parijs op 29 December 1855 tussen 
Frankrijk, België, Sardinië, Zwitserland en Spanje, welke groepering 
bekend werd als de zgn. Westeuropese Telegraafvereniging. Haar bepalingen 
kwamen voor een belangrijk deel letterlijk overeen met die van het hier
boven genoemde verdrag van Berlijn. Het Parijse verdrag beoogde echter 
niet alleen directe verbindingen tussen de hoofdsteden, doch tussen alle 
voornaamste steden van de contracterende landen. Aan de voor particuliere 
telegrammen toegestane talen werden het Italiaans en het Spaans toegevoegd. 
Basis voor het tarief vormden ook hier het aantal woorden en de afstand 
(zones), doch volgens een geheel andere berekening: het grondtarief gold 
voor de eerste 15 woorden, voor iedere volgende groep van 5 woorden gold 
binnen een bepaalde afstand eenzelfde aanvullende taks. De particuliere 
depêches waren verdeeld in gewone en dringende telegrammen, voor welke 
laatste een drievoudige taks verschuldigd was. Nog geen drie jaar later, op 
1 September 1858, werd deze overeenkomst te Bern vervangen door een 
nieuwe, nu getekend door Frankrijk, België, Nederland, Sardinië en Zwitser-
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(*) Wurtembcrg en Baden, evenals Nederland lid van de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereni- 
ging, verleenden te Bern wel hun medewerking, maar sloten niet mede het verdrag; vgl. hier
onder.
(a) Vgl. hierna bijlage UI, blz. 414-415.
(3) Een beknopt overzicht van deze ontwikkeling bij Artur Kunert, Die Bnhvicklung des Fern- 
meldewesens für den öffentlicben Verkebr. (Fin geschichtlicher Überblick), dl. I, Telegraphie, (Berlijn, 
1931), blz. 160 vlg., waarin echter verschillende onnauwkeurigheden.
(4) Zie de aan deze conferentie voorafgaande brieven van de Min. v. Binnenl. Zaken dd. 22 April 
1858, no. 142 en 4 Mei 1858, no. 127, 6e Afd., in ARTM.
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land, op 1 April 1859 tevens door Spanje en Portugal T. Als gevolg hiervan 
werd het verdrag van 28 Januari 1852 tussen Nederland en België, waarop 
in November 1852 en Mei 1858 voorlopige uitvoeringsreglementen waren 
verschenen, op 13/17 Januari 1859 gewijzigd 2.
Op de conferentie te Stuttgart van 1857, welke werd gehouden in een geest 
van toenadering tot de bepalingen, van kracht in de West- en Zuideuropese 
landen, had de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging zich in beginsel be
reid verklaard samen te gaan met de Westeuropese Telegraafvereniging, 
welke aansluiting was voorbereid door afzonderlijke telegraafverdragen 
tussen verschillende leden van de beide verenigingen, zoals het reeds ge
noemde tussen Pruisen - voor zich zelf en voor de Duits-Oostenrijkse Tele
graafvereniging - en Frankrijk en België van 4 October 1852 en een aantal 
andere, welke voor een belangrijk deel bijna woordelijk met dit verdrag 
overeenstemden 3. De Zwitserse Bondsraad nodigde de Duits-Oostenrijkse 
Telegraafvereniging op haar conferentie te Stuttgart in 1857 namens de 
Westeuropese Telegraafvereniging uit om aan de door deze voorgenomen 
conferentie te Bern in 1858 deel te nemen met als grondslag voor de be
sprekingen de bepalingen van de Parijse conferentie van 1855. Daar deze 
echter inmiddels door de besluiten van het congres te Stuttgart, waar men 
de Parijse conventie reeds zo dicht mogelijk was genaderd, waren achter
haald, beval de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging laatstgenoemde aan 
als basis voor de besprekingen te Bern, menende, dat hierdoor beter be
antwoord werd aan het doel van een Europese telegraafvereniging dan door 
een algemene conferentie, waar afgevaardigden van een groot aantal staten 
aanwezig zouden zijn. De Vereniging was dan ook niet te Bern vertegen
woordigd; wel waren afgevaardigden gezonden door Baden en Wurtem- 
berg.
Aanvankelijk sloot de Vereniging nu op 30 Juni 1858 een nieuw verdrag 
met België en Frankrijk, dat over het algemeen overeenkwam met de be
palingen van Stuttgart 4. De minuut van particuliere telegrammen moest 
duidelijk geschreven zijn, in verstaanbare taal en mocht geen combinaties 
van woorden bevatten, noch ongebruikelijke constructies of afkortingen. 
De voor alle kantoren toegestane talen waren Frans en Duits, het Engels 
werd niet meer genoemd, terwijl bepaalde kantoren konden worden ge-



Lachtigd

(*) Kunert, a.w., blz. 161, zegt verkeerdelijk, dat beide landen in 1856 toetraden tot de West- 
europese Telegraafvereniging.
(2) ARTM, brief van Min. v. Binnenl. Zaken aan Min. v. Buitenl. Zaken dd. 7 Aug. 1858, 
no. 160, 6e Afd.
(’) ARTM, brief als boven dd. 2 Oct. 1858, no. 136. In de jaren 1859 en 1860 traden achtereen
volgens tot het Brusselse verdrag van 30 Juni 1858 toe Sardinië, Turkije, Denemarken, Zweden, 
Noorwegen, de Kerkelijke Staat, Rusland en de beide Siciliën; vgl. hierna bijlage m, blz. 413.

364

machtigd om telegrammen in andere talen te accepteren. Het gebruik van 
cijferschrift bleef verboden, behalve voor beurskoersen e.d. Voor het adres 
werden geen gratis woorden meer toegestaan. Het tarief bleef berekend naar 
afstand (zones) en aantal woorden; het basistarief gold tot 20 woorden, 
daarboven werd voor iedere groep van 10 woorden per bepaalde afstand 
eenzelfde aanvullende taks berekend. Een Instruction met dienstvoorschriften 
werd aan de Brusselse conventie toegevoegd.
Toen de Westeuropese Telegraafvereniging in Augustus 1858 te Bern haar 
voorgenomen conferentie hield, waren daar ook Nederland en Portugal, 
beide inmiddels lid geworden, voor het eerst vertegenwoordigd \ Staring 
was door Nederland gezonden om te trachten de bepalingen van het 
Reglement van Stuttgart van 1857 te doen aannemen door de staten van 
de Westeuropese Telegraafvereniging en wel voornamelijk met het doel om 
tot invoering van eenzelfde tarief voor de telegrafische correspondentie door 
geheel Europa te geraken 2. Nederland, als lid van beide Verenigingen, kon 
inderdaad veel er toe bijdragen, dat dit doel voor het grootste deel bereikt 
werd. Toen de conferentie op 1 September 1858 met een verdrag en een 
reglement werd afgesloten, kwam het eerste in hoofdzaak en het laatste 
woordelijk overeen met het te Brussel bepaalde. Het stelsel gold nu van 
Lissabon tot Koningsbergen en van Dublin tot Hermannstadt en het was 
te voorzien, dat nu ook de Scandinavische landen, Rusland, de Donau- 
vorstendommen, Turkije en de Italiaanse Staten spoedig genoopt zouden 
worden zich bij dit stelsel aan te sluiten 3. Kort daarna, op 26 October 1858, 
werd in een overeenkomst te Friedrichshafen tussen Zwitserland enerzijds 
en Oostenrijk, Wurtemberg en Baden namens de Duits-Oostenrijkse Tele
graafvereniging anderzijds de toetreding van laatstgenoemde tot de West
europese Telegraafvereniging met ingang van 1 Mei 1859 definitief vast
gelegd. | 3^-
Ook na de toetreding hadden binnen de Duits-Oostenrijkse Telegraaf
vereniging nog enige conferenties plaats, in 1861 te ’s-Gravenhage, in 1863 
in Hannover en in 1865 in Schwerin, op welke laatste haar bepalingen 
werden aangepast aan die van de inmiddels tot stand gekomen Internationale 
Telegraafunie van 17 Mei 1865. Na de gebeurtenissen in Duitsland kwam in 
1868 te Baden-Baden een nieuw verdrag tot stand tot regeling van de ver
houdingen, nu tussen de Noordduitse Bond, Beieren, Wurtemberg, Baden, 
Nederland en Oostenrijk-Hongarije. Ook Luxemburg trad toe tot dit ver-
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Notre Union est la première Union interna
tionale qui ait affecté le caractère universel . . . 
nielsen op de conferentie te Parijs in 1890.

Q Zie hierna bijlage III, blz. 423 vlg.
(2) ARTH, brief dd. 27 April 1858, no. ioiii, 7e direction.
(3) Op een congres te Bern in 1874 werd de Union Postale Générale opgericht, in werking ge
treden op 1 Juli 1875 en sinds het congres te Parijs in 1878 Union Postale Universelle (UPU) 
genoemd.
(4) Keith Clark, Ph. D., International Communications. The American Attitude, (New York, 1931), 
blz. 93.

drag. Toen de Vereniging als gevolg van de oprichting van de Noord- 
duitse Bond en van de Internationale Telegraafunie aanmerkelijk aan waarde 
had ingeboet, werd zij ten slotte met ingang van i Januari 1872 opgeheven. 
De verhouding tot Duitsland werd nu door een afzonderlijk verdrag ge
regeld x.

Het verlangen naar een algemene telegraafvereniging was reeds eerder tot 
uiting gekomen. Reeds in April 1858 zinspeelde de Belgische Directeur- 
Général des Chemins de Fer, Postes et Télégraphes in een brief aan Staring 
op een ‘règlement uniforme Européen, si 1’on parvient a en adopter un’ 2. 
En in zijn openingsrede van de eerste zitting van de conferentie van Bern 
op 24 Augustus van hetzelfde jaar sprak Dr. Naeff, Chef du Département 
des Postes et des Travaux Publics van Zwitserland de hoop uit, ‘que nos 
délibérations aboutiront a un progrès important dans 1’organisation des 
télégraphes de Pouest du continent et seront ainsi un grand pas de fait vers 
une Union Télégraphique Européenne’. Vooral de Noord- en Oosteuropese 
staten waren tot dan toe afzijdig gebleven, hetgeen onaangename compli
caties in de internationale correspondentie tot gevolg had.
Hoe snel de telegraaf zich in de nog betrekkelijk korte periode van haar 
bestaan ontwikkeld had en hoe belangrijk de plaats was, welke de inter
nationale telegrafische gemeenschap in deze tijd reeds was gaan innemen in 
de maatschappelijke samenleving, blijkt wel uit het feit, dat een algemene 
internationale overeenkomst betreffende dit jonge verkeersmiddel nog eerder 
is tot stand gekomen dan een dergelijke overeenkomst betreffende het veel 
oudere postwezen 3.
Het was Frankrijk, door Napoleon ui op het hoogtepunt van zijn macht 
voorbestemd om het centrum van de wereld te worden 4, dat ook in dit 
opzicht de leiding nam en in 1864 alle staten van Europa uitnodigde om deel 
te nemen aan een conferentie te Parijs, ten einde eenheid te brengen in het



voorstel van 1865 
gewijzigde vorm

internationale telegraafverkeer. Toen de conferentie in de Franse hoofdstad 
op 1 Maart 1865 geopend werd \ waren twintig staten vertegenwoordigd, 
Nederland door Lightenvelt, gezant te Parijs, en Staring. Engeland, waar 
de exploitatie van de telegraaf uitsluitend in handen van particuliere onder
nemingen lag, had geen uitnodiging ontvangen. Het was er Frankrijk, dat 
geheel de leiding had bij de conferentie, vooral om te doen de beide be
staande telegraafverenigingen door één nieuwe te vervangen en om een 
uniform telegraaftarief in te voeren in plaats van de oude tarieven volgens 
zones. Als basis voor de besprekingen werd een door Frankrijk vervaardigd 
ontwerp aangenomen. Ten slotte kwam op 17 Mei 1865 een overeenkomst 
tot stand, waarbij de Union télégraphique internationale (uti) werd opgericht 
en die mèt de tarieftabel, welke voorzag in een systeem van uniforme 
tarieven voor alle deelnemende landen, door de diplomatieke vertegen
woordigers van die landen getekend werd 2. De algemene bepalingen van 
de overeenkomst werden aangevuld door een Reglement' dat door de ver
tegenwoordigers van de verschillende telegraafadministraties, in een speci
ale commissie verenigd, op 11 April was vastgesteld.
De opzet van Frankrijk was voor het grootste deel geslaagd. De overeen
komst kwam in wezen overeen met die, welke in 1858 te Bern was gesloten; 
van de 63 artikelen brachten slechts 11 nieuwe bepalingen 3. De Franse 
franc werd als betalingseenheid bij de internationale verrekeningen aange
nomen. Het voorstel van Frankrijk om een permanente commissie, be
staande uit een lid van elk der aangesloten landen, binnen de Unie in het 
leven te roepen om een kaart tot stand te brengen en alle aangelegenheden 
betreffende de telegraafdienst te bestuderen, vond echter geen aanhang. Be
sloten werd slechts, dat de Franse telegraafadministratie een kaart van de 
internationale telegraafverbindingen zou vervaardigen. Andere landen, 
welke tot de Internationale Telegraafunie wilden toetreden, konden daarvan 
langs diplomatieke weg kennis geven.
Met het oog op de technische en administratieve ontwikkeling zouden regel
matig bijeenkomsten plaats vinden in de hoofdsteden van de deelnemende 
landen. Dit geschiedde voor het eerst te Wenen in 1868, waar in tegen
stelling tot Parijs vertegenwoordigers van de telegraafadministraties - voor 
Nederland Staring - als gevolmachtigden van de regeringen samenkwamen 
en de organisatie van de Unie belangrijk verbeterd werd 4. Het Franse 

om een permanente commissie op te richten werd nu in 
overgenomen door Zwitserland, dat een permanent

(*) Dr. G. A. Codding Jr., The International Telecommnnication Union. An experiment in international 
cooperation, (Leiden, 1952), blz. 20, geeft verkeerdelijk 17 Mei.
(2) Codding, a.w., blz. 21, geeft verkeerdelijk 13 en 17 Mei. De conventie en de tarieftabellen 
werden geparafeerd op 13 April en officieel getekend op 17 Mei.
( ) Vgl. Codding, a.w., blz. 21.
(*) Z. van der Vegte, De Weener Telegraaf conferentie van 1868 in Tijdschrift^ 1868, blz. 161-176.
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(!) Bij de wet van 9 Aug. 1869 werd het staatsmonopolie gedecreteerd; de naasting geschiedde 
op 28 Jan. 1870.
(2) Bij de ondernemingen, aan welke deze toestemming voor deze conferentie gegeven werd, 
bevond zich geen Nederlandse; zie voor een en ander Docaments. . . Rome . . . /f72, blz. 228 
vlg. en 261-262.

bureau in het leven wilde roepen, belast met al het zuiver administratieve 
werk van de Unie. Naar aanleiding hiervan kwam een Bureau international 
des Administrations télégraphiques tot stand onder een vaste directeur. Het 
kreeg tot taak het verzamelen van alle inlichtingen betreffende de inter
nationale telegraaf, het publiceren van de tarieftabellen, het samenstellen 
van een algemene statistiek, het bestuderen van zaken, welke van algemeen 
belang zijn voor de internationale telegrafie en het uitgeven van een Journal 
télégraphique in de Franse taal. De vorming van dit bureau werd aan Zwit
serland opgedragen; het werd gevestigd te Bern, trad in werking op 22 
December 1868 en heette sinds de conferentie te Lissabon in 1908 Bureau 
international de 1'Union télégraphique internationale.
Op de tweede herzieningsconferentie te Rome in 1871-1872, waar eveneens 
alleen afgevaardigden van de telegraafadministraties aanwezig waren, was 
Engeland, waar de staat inmiddels de telegraafdienst van de particuliere 
maatschappijen had overgenomen \ voor het eerst vertegenwoordigd. Ook 
op deze conferentie werden enkele belangrijke wijzigingen in de organisatie 
van de Unie aangebracht. Aangezien vele telegraaflijnen en speciaal kabels 
in handen waren van particuliere maatschappijen en de deelnemende staten 
de plicht hadden te zorgen, dat de conventie en het reglement door alle 
door hen geconcessionneerde ondernemingen werden toegepast, achtten 
verschillende leden, onder welke ook Nederland, het meer in overeen
stemming met deze situatie, • dat die ondernemingen advies konden uit
brengen omtrent de regelingen, aan welke zij onderworpen werden. Men 
besloot, dat aan particuliere ondernemingen kon worden toegestaan zich 
op alle bijeenkomsten te doen vertegenwoordigen, waar zij - echter zonder 
stemrecht - aan de discussie zouden kunnen deelnemen 2. Als een belang
rijke taak werd aan het Bureau opgedragen een nieuw ontwerp voor de 
conventie en het reglement samen te stellen en wel zodanig, dat alle be
palingen van blijvende aard in de conventie werden opgenomen en datgene, 
dat periodiek aan wijzigingen onderhevig was, in het reglement. Op de 
volgende conferentie zou dit ontwerp in behandeling komen.
Deze derde herzieningsconferentie, welke weer een diplomatieke conferentie 
was en waar Staring behalve de Nederlandse telegraafadministratie ook die 
van Nederlands-Indië vertegenwoordigde, had plaats te St. Petersburg in 
1875, waar bedoeld ontwerp als basis diende voor de onderhandelingen. 
Inderdaad kwam daar een nieuwe conventie tot stand, in welke alleen de 
grondbeginselen voor de internationale telegrafische gemeenschap werden



Aug.-iy Sept. i88j)0) Kruijt, De internationale telegraaf-conferentiën (laatstelijk te Berlijn van 10 
in De Economist, 1886, blz. 239-261.
(2) A. Kruijt, De Internationale Telegraaf conferentie van Parijs in Tijdschr. PT, 1890/91, blz. 3-5, 
18-21, 33-35 en 41-43.
(3) A. Kruijt, Om en in de Conferentie in Tijdschr. PT, jrg. 13, 1896/97, blz. 41-45, 5I-54en
(*) Documents. . . Berlin . . . 188ƒ, blz. 69-70, 278, 356-357, 376-377 en 458-459.
(6) Documents . . . Londres . . . 190), blz. 82-90 en 856-867.
(e) Documents . . . Eisbonne . . . 1908, blz. 488.
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vastgelegd, bestaande uit 21 artikelen, welke de betrekkingen regelden van 
de leden van de Unie tot de gebruikers van de internationale telegraaf, die 
tussen de leden onderling, de samenstelling van de Unie en de voorzieningen 
betreffende de toepassing van de conventie en het reglement. Dit reglement 
en de tarieftabellen zouden periodiek herzien worden op administratieve 
conferenties, belegd door vertegenwoordigers van de telegraafadmimstraties 
van de deelnemende landen. Al de besluiten van deze administratieve con
ferenties dienden goedgekeurd te worden door de verschillende staten. 
Diplomatieke conferenties zouden slechts worden bijeengeroepen, wanneer 
de conventie zelf moest worden herzien.
Bijna zestig jaar - tot 1932 - heeft de te St. Petersburg op 10/22 Juli 1875 
door de diplomatieke vertegenwoordigers van de verschillende landen ge
tekende conventie onveranderd gegolden. Administratieve conferenties zijn 
vóór de eerste wereldoorlog achtereenvolgens gehouden te Londen in 1879, 
te Berlijn in 1885 *, te Parijs in 1890 2, te Budapest in 1896 3, te Londen in 
1903 en te Lissabon in 1908. Op de conferentie te Berlijn in 1885 werd er 
door Duitsland de aandacht op gevestigd, dat sinds de telefoon aan de 
telegraaf was toegevoegd als een nieuw middel om gedachten over te bren
gen en zich de behoefte deed gevoelen om de telefoonverbindingen uit te 
breiden tot over de grenzen, noodzakelijk enige grondregelen voor dit ver
keer dienden te worden vastgesteld 4. Naar aanleiding hiervan werd een 
vijftal algemene paragrafen over de telefoon aan het Reglement toegevoegd, 
welke echter de verschillende administraties bijna algehele vrijheid van 
handelen lieten. Het duurde tot de conferentie van Londen in 1903, voordat 
de regeling van het telefoonverkeer een belangrijk onderdeel van de werk
zaamheden van de Unie ging vormen. De vijf paragrafen van het Reglement 
werden nu uitgebreid tot vijftien artikelen met meer dan zestig paragrafen6. 
Ook de in 1906 te Berlijn tot stand gekomen Internationale Radiotelegraaf- 
unie was oorzaak, dat de omvang van de werkzaamheden van de Telegraaf- 
unie toenam. Aangezien de beide diensten nauw met elkaar verbonden 
waren, vonden de beslissingen van Berlijn noodzakelijkerwijze hun aan
vulling in het Internationale Telegraafreglement6. De conferentie van Lissa
bon in 1908 trof een aantal voorzieningen, waardoor telegrammen, ver
zonden door middel van radio, aan bijna dezelfde voorschriften gebonden 
waren als draadtelegrammen.
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Het was ook op de conferentie van Lissabon in 1908, dat voor het eerst de 
behoefte werd gevoeld om de conventie van St. Petersburg te herzien en 
uit te breiden met nieuwe grondbeginselen. Aangezien zulk een herziening 
echter op een diplomatieke conferentie zou dienen te geschieden, verklaarde 
het congres van Lissabon zich daartoe niet competent. Na de eerste wereld
oorlog werd het verdrag van St. Petersburg en het Reglement van 1908 
door artikel 283 van het vredestractaat van Versailles weer van kracht ver
klaard. Het herstel van de internationale verbindingen in Europa geschiedde 
aanvankelijk bijna geheel buiten de Internationale Telegraafunie om. Ter 
bevordering van dat herstel namen op uitnodiging van de Opperste Econo
mische Raad in 1920 een en twintig staten, onder welke ook Nederland, te 
Parijs deel aan een Conférence internationale des Communications postales et 
ferroviaires, télégraphiques et téléphoniques et radiotélégraphiques. Aan de landen, 
welke op deze conferentie vertegenwoordigd waren, werd verzocht om 
voor een volgende internationale bijeenkomst de mogelijkheid te bestuderen 
van fusie tussen de Internationale Telegraafunie en de Internationale Radio- 
telegraafunie tot een enkele vereniging h Een fusie van de beide telegraaf- 
verenigingen, welke zulk een belangrijk werkterrein gemeen hadden, bleek 
n.1. na de oorlog uit een oogpunt van tijd- en geldwinst meer en meer nood
zakelijk. In 1921 had te Praag een Conférence télégraphique internationale voor 
een achttal Midden- en Oosteuropese landen plaats, waar de noodzakelijk
heid werd uitgesproken van een nieuwe conferentie van de Internationale 
Telegraafunie. Nadat in hetzelfde jaar te Riga nog een aantal Oosteuropese 
landen voor een telegraafconferentie waren bijeengekomen, hield de Inter
nationale Telegraafunie in 1925 te Parijs haar eerste naoorlogse congres 2. 
Hier kwam ook de revisie van de conventie van St. Petersburg weer ter 
sprake, doch ook nu, evenals in Lissabon in 1908, verklaarde de vergadering 
zich daartoe niet competent. Ook een eventuele fusie van de Internationale 
Telegraafunie en de Internationale Radiotelegraafunie, welke opnieuw werd 
bepleit, zou op een diplomatieke conferentie van beide Unies moeten worden 
tot stand gebracht, waartoe zij tegelijkertijd zouden dienen te vergaderen 3. 
Op de conferentie van Brussel in 1928 werd ten slotte besloten de daar door 
Spanje gedane uitnodiging aan te nemen om de volgende bijeenkomst in 
1932 te Madrid te houden, dezelfde tijd en plaats, als was vastgesteld voor 
de eerstkomende conferentie van de Internationale Radiotelegraafunie 4.
Naast deze administratief-organisatorische besprekingen bleek het van be
lang ook regelmatig technische conferenties te houden. Reeds Wenckebach
(*) Conférence internationale poter l'amélioration des Communications postales et ferroviaires^ télégraphiques 
et téléphoniques et radiotélégraphiques (7-1) juillet /920), (Parijs, 1920), blz. 86-87 en 91-
(a) Th. Ie Danic, La Conférence Télégraphique Internationale de Paris (1927). (Parijs, 1926). Leider 
van de Nederlandse delegatie was directeur-generaal Ir. M. H. Damme.
(3) Documents. . . Paris. . . 192^ dl. II, blz. 78-83.
(4) Documents . . . Bruxelles... 1928, blz. 101; zie verder hierna blz. 350 vlg.
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(’) ARTM, brief dd. 21 Dec. 1859, no. 1828, aan de minister van Binnenlandse Zaken.
(*) Jaarverslag 1908, blz. 154.
(3) Comptes rendus de la première conférence internationale des techniciens des télégrapbes et télépbones è 
Budapest 1908. (Budapest, 1908).

had het nut hiervan ingezien en door bezoeken aan het buitenland getracht 
zijn kennis uit te breiden, waarbij het hem was duidelijk geworden, dat de 
meeste landen meer naar verbeteringen streefden, welke door locale be
langen gevorderd werden. ‘Zelden slechts is men in de gelegenheid om meer 
algemeen belangrijke ondervindingen als een uitgewerkt stuk in de tijd
schriften te kunnen mededeelen. Veele pogingen om tot beter te geraken 
blijven zonder voldoenden uitslag en dus ook onbekend’, schrijft hij in 
December 1859. Hoe breed hij deze aangelegenheid zag, blijkt wel uit zijn 
voorstel aan de minister om een congres van ingenieurs bijeen te roepen, 
voor welk idee men ook in het buitenland veel belangstelling had
Zijn voorstel werd echter niet verwezenlijkt en het duurde tot 1903, voordat 
Frankrijk en Hongarije er op het congres te Londen op aandrongen confe
renties te houden van afgevaardigden van de verschillende administraties om 
onderwerpen van technische aard op het gebied van telegraaf en telefoon 
te bespreken. Het voorstel vond wel instemming, doch men wenste, dat 
eventueel te houden bijeenkomsten geen officieel karakter zouden dragen 
in die zin, dat te nemen besluiten bindende kracht zouden hebben voor de 
betrokken administraties 2. Naar aanleiding hiervan nodigde het Hongaarse 
telegraaf bestuur in 1907 de bij de verreberichtgeving betrokken ingenieurs 
van alle landen uit op een conferentie te Budapest, waar op 22 September 
1908 vier en zeventig vertegenwoordigers - onder welke twee Neder
landers - van veertien staten bijeenkwamen. Over verschillende belangrijke 
technische onderwerpen werd van gedachten gewisseld en het nut van der
gelijke conferenties trad hierbij duidelijk naar voren 3. Een tweede bijeen
komst vond plaats in 1910 te Parijs, terwijl een derde, welke in 1914 te Bern 
gehouden zou worden, in verband met het uitbreken van de wereldoorlog, 
niet doorging. Na beëindiging van de oorlog vergaderde het technisch- 
wetenschappelijke congres weer te Como in 1927, nadat inmiddels nu ook 
de Internationale Telegraafunie op haar eerste naoorlogse congres te Parijs 
in 1925 besloten had een Comité consultatif international télégraphique (ccit) 
in het leven te roepen om alle voor het internationale telegraafverkeer 
belangrijke technische en bedrijfsvraagstukken te onderzoeken en voor
stellen te prepareren voor de conferenties van de Unie. Gedurende het be
staan van de laatste vergaderde het ccit nog te Berlijn in 1926 en 1929. 
Ook voor de telefonie ontstond na de oorlog een dergelijke organisatie, aan
vankelijk opgericht door een aantal West- en Middeneuropese landen, onder 
welke ook Nederland, die in 1924 te Parijs bijeenkwamen op uitnodiging 
van Frankrijk, gezien de behoefte, bij de uitbreiding van het Europese tele-
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(*) Compte-rendu de la lère réunion dn Comité consultatif international des Communications téléphoniques 
d grande distance (Paris, 28 avril-3 mai 1924). (Parijs, 1924).
(a) Documents . . . Paris. . . 1924, dl. I, blz. 31 en 405-406.
(’) Vgl. hiervoor blz. 128 vlg.
(4) Codding, a.w., blz. 81.

Reeds spoedig nadat de radiotelegrafie practisch werd toegepast als een 
middel voor schepen op zee om contact met elkaar of met de kust te krijgen 3 
voelde men behoefte om ook voor dit nieuwe verkeersmiddel als een feite
lijke aanvulling op de telegraaf en de telefoon een internationale regeling 
te treffen 4. Het lag in de aard van de radiotelegrafie, dat deze zich slechts 
kon ontwikkelen, indien de exploitanten zich verbonden tot het scheppen 
van regelen voor de technische installaties en de uitvoering van de diensten, 
welke zij aan de gemeenschap kon bieden. Het feit, dat de seinen van een 
station konden worden opgevangen door ieder ander station, dat van be
hoorlijke ontvangmiddelen voorzien was, noopte tot internationaal overleg 
en internationale regelingen en afspraken. En al waren degenen, die naar 
een monopolistische positie streefden, hiervan niet zo overtuigd, de naties 
en maatschappijen, die de mogelijkheid van een dergelijke positie ontkenden, 
waren een tegenovergestelde mening toegedaan.
Reeds in 1903 verenigden zich te Berlijn, op uitnodiging van de Duitse 
regering, vertegenwoordigers van de voornaamste kuststaten van Europa, 
n.1. Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Oostenrijk-Hongarije, Italië, 
Rusland en Spanje, alsmede van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, 
in een voorlopige conferentie om de grondslagen voor een internationale 
regeling van dit nieuwe communicatiemiddel te bespreken. Ook de Neder
landse regering gaf de wens te kennen aan deze conferentie deel te nemen, 
doch hiertegen had de Duitse regering bezwaar, daar zij zich dan verplicht

foonnet, aan regelmatig contact tussen de telefoonexperts van de verschil
lende landen omtrent technische en bedrijfsproblemen. De organisatie werd 
genoemd Comité consultatif international des Communications téléphoniques a 
grande distance (ccif) en kreeg een permanent secretariaat1. Eveneens op 
de conferentie van de Internationale Telegraafunie te Parijs in 1925 werd 
besloten dit Comité bij de Unie te betrekken en hiertoe een nieuw artikel 
aan het Telefoon-Reglement toe te voegen 2. Aan de werkzaamheden zowel 
van het ccit als van het ccif namen experts deel van die administraties, 
welke de wens daartoe te kennen gaven. Beide Comité’s hielden afzonderlijke 
bijeenkomsten, welker resultaten via het Bureau aan alle leden van de Unie 
werden medegedeeld.
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dat de radiostations verplichtte, tenzij in geval 
heid, de verzoeken om hulp, welke hen van 
te behandelen.
Voornamelijk tegen § 2 van artikel 1 hadden de delegaties van Groot- 
Brittannië en Italië bezwaren, waaruit duidelijk bleek, hoezeer deze landen 
gebonden waren aan overeenkomsten met de Marconi-maatschappij. De 
overige staten stemden met de voorstellen van Duitsland in. Een Slot- 
protocol werd opgesteld en aangeboden aan de belanghebbende landen als 
basis voor een internationale overeenkomst, waartoe het volgend jaar een 
definitieve conferentie gehouden zou worden, aan welke alle staten, die dat 
wensten, zouden kunnen deelnemen 2.
Het werd October 1906 - gevolg van de Russisch-Japanse oorlog - voor
dat vertegenwoordigers van negen en twintig zeemogendheden op uit
nodiging van de Duitse regering voor deze definitieve conferentie te Berlijn 
bijeen kwamen. Ook uit Nederland was een missie aanwezig, bestaande uit 
twee afgevaardigden van de Rijkstelegraaf 3, twee van het departement van 
Koloniën en twee marineofficieren. Over het door Duitsland ontworpen

O Jaarverslag 1906, blz. 29; vgl. hiervoor blz. 130 vlg.
(2) Preliminary Conference at Berlin on Wireless Telegraphy. Procès-Verbaux and Protocole Final. 
(Londen, 1903).
(3) Kruijt en Nierstrasz. Kruijt was hoofd van de delegatie.

achtte ook andere landen, zoals de Scandinavische en België, uit te nodigen. 
Het viel op, dat op de conferentie veel militaire vertegenwoordigers aan
wezig waren.
De bedoeling van de Berlijnse besprekingen was in hoofdzaak een vrije 
dienstuitoefening te bevorderen, zowel in wetenschappelijk als in practisch 
opzicht, nu de Marconi Wireless Telegraph Company door middel van over
eenkomsten met verschillende administraties een monopolie trachtte te ves
tigen. In deze overeenkomsten was bepaald, dat uitsluitend toestellen vol
gens het systeem-Marconi zouden gebruikt worden, welke toestellen niet 
in verbinding mochten treden met apparaten van andere systemen, waardoor 
de rijksadministraties gebonden werden in de onafhankelijke keuze van hun 
systeem, doch bovenal schade werd berokkend aan de wetenschappelijke 
ontwikkeling van de radiotelegrafie, terwijl het publiek zich de zekerheid 
ontnomen zag van een algemeen, vrij internationaal telegramverkeerx. De 
belangrijkste voorstellen waren vervat in artikel i, § 2, waarin de kust- 
stations werden verplicht om te ontvangen en over te seinen de gewone 
telegrammen, afkomstig van of bestemd voor schepen op zee, zonder onder
scheid van het systeem van draadloze telegrafie, dat zij toepasten, § 3, waarin 
de contracterende staten zich verbonden alle technische inlichtingen te pu
bliceren, ten einde de verbindingen tussen de kuststations en de scheeps- 
stations te vergemakkelijken en te bespoedigen, en uiteraard vooral artikel^ 

[ van materiële onmogelijk- 
schepen bereikten, met voorrang



373

(l) Kruijt was rapporteur van deze commissie.
(’) Jaarverslag 1906, blz. 30. Vgl. hiervoor blz. 143.

verdrag 2ou in plenaire zitting worden beraadslaagd, over het daarbij be
horende Reglement in een commissie van afgevaardigden uit twintig staten, 
onder welke ook Nederland x. Ook in de uit vijf delegaties bestaande com
missie van redactie had Nederland zitting.
Zoals in 1903 vormde ook nu het vrije en onbelemmerde onderlinge ver
keer tussen kust- en scheepsstations het belangrijkste onderwerp van de 
beraadslagingen. Waar enkele administraties, met name Groot-Brittannië en 
Italië, zeer gebonden waren door de bestaande contracten met de Marconi- 
maatschappij was langdurig overleg nodig om tot een oplossing van de 
practische bezwaren te geraken. Ten slotte vond men deze door naast vol
ledige aanvaarding van het beginsel van onbelemmerde gemeenschap tussen 
kust- en scheepsstations zonder rekening te houden met het in gebruik zijnde 
systeem, een ‘Engagement Additionnel’ op te nemen, waarin deze ver
plichte gemeenschap ook werd voorgeschreven voor scheepsstations onder
ling, dat niet getekend werd door Groot-Brittannië, Italië en Japan, en een 
Slotprotocol met de bepaling, dat iedere staat zich de bevoegdheid voor
behield om bepaalde kuststations aan te wijzen, op welke genoemd beginsel 
niet van toepassing was, onder verplichting echter om ten behoeve van de 
werkingssfeer van zulke uitgezonderde stations een of meer stations te 
openen, welke wèl voor het algemene verkeer toegankelijk waren. Om de 
ware bedoeling van deze uitzonderingsbepaling te doen uitkomen werd in 
het Slotprotocol de verklaring van achttien delegaties, onder welke ook de 
Nederlandse, opgenomen, dat zij van bedoelde bevoegdheid geen gebruik 
wensten te maken 2. De overeenkomst zelf en het daarbij behorende Radio- 
reglement werden op 3 November 1906 door zeven en twintig van de ver
tegenwoordigde staten getekend. Zoals bij de Internationale Telegraaf- 
unie werden ook hier de grondregels voor het radiotelegraafverkeer alsmede 
de Unieregelingen in de conventie vastgelegd, terwijl de overige bepalingen 
een plaats vonden in het Reglement.
Dit laatste sloot, wat het administratieve gedeelte betreft, nauw aan bij het 
Internationale Telegraafreglement; wat het technische gedeelte aangaat 
werden echter geheel aparte voorzieningen vereist. Voorschriften waren 
vastgesteld voor het openbare verkeer en voor de zgn. beperkte correspon- 
dentie^ bepalingen tegen onderlinge storing, bindende bepalingen ten aanzien 
van de gebezigde golflengten en wat betreft de vorm van oproepen en de 
volgorde van overseining van de telegrammen. De behandeling van nood
seinen moest met absolute voorrang geschieden en alle noodverkeer met 
diezelfde voorrang worden behandeld. Voor het tarief werd een kust- en een 
scheepstaks ingesteld, met een maximum kusttaks van 60 en scheepstaks van
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40 centiemen, welke maxima slechts toegepast zouden dienen te worden in 
gevallen van bijzonder kostbare installatie, enz., zoals de voorsteller-Neder
land - toelichtte. Aan elke staat werd volkomen vrijheid voorbehouden ten 
opzichte van radio-installaties, welke niet voor openbaar verkeer bestemd 
waren; deze mochten echter niet storen en moesten zich onderwerpen aan 
de voorschriften inzake de behandeling van noodseinen. Voor het openbare 
verkeer werd voor de scheepsstations een golflengte van 300 m aangewezen, 
voor de kuststations 300 en 600 m. Voor het lange-afstand-verkeer konden 
kuststations ook met een golf van 1600 m of daarboven werken. Als nood
sein werd het teken • • -------- -  • • voorgeschreven.
De landen, welke de Radiotelegraafovereenkomst van 1906 evenals de 
volgende ondertekenden, werden bekend als de Union radio télégraphique 
internationale (uri), ofschoon een Unie als zodanig in feite nooit is opge
richt h Naarmate de radio voor meer doeleinden te gebruiken bleek groeide 
de belangstelling voor de Unie. Regelmatig zouden, zoals bij de Inter
nationale Telegraafunie, diplomatieke of administratieve conferenties ge
houden worden. Alle bijeenkomsten, welke hebben plaats gehad, zijn diplo
matieke conferenties geweest. Aangezien men uit bezuinigingsoverwe- 
gingen geen apart Bureau wilde oprichten, werd het Bureau van de Inter
nationale Telegraafunie ook aangewezen als het centrale administratieve 
orgaan voor de Internationale Radiotelegraafunie 2. Ieder land zou bij de 
beraadslagingen slechts één stem hebben, terwijl men het er na lange dis
cussies over eens werd, dat de extra stemmen voor landen, die hun koloniën, 
protectoraten, enz. op de conferenties vertegenwoordigden, zouden beperkt 
blijven tot zes.
Op de volgende conferentie, welke in 1912 te Londen plaats had en die een 
bijzondere betekenis kreeg door het vergaan van de Titanic enige maanden 
tevoren 3, werden aan Nederland twee extra stemmen toegekend n.1. voor 
Nederlands-Indië en voor Cura^ao 4. Als een direct gevolg van genoemde 
ramp zijn de besluiten te beschouwen, welke de conferentie nam ten aanzien 
van de bezetting, de diensturen en de classificatie van de scheepsstations en 
het uitvoeren op de schepen van luisterdiensten. Verplichte communicatie 
tussen schepen op zee werd in de conventie zelf opgenomen, nadat nu ook 
Groot-Brittannië, Italië en Japan hadden toegezegd dit beginsel te aan
vaarden, ongeacht het gebruikte systeem. Nog vóór de conferentie geëindigd 
was deelde daarop de Marconi-maatschappij mede, dat zij aan alle schepen, 
welke met haar toestellen waren uitgerust, order had gegeven in verbinding

0) Codding, a.w.» blz. 81.
Zwitserse regering gaf haar toestemming hiertoe in 1906, de Internationale Telegraaf

unie in 1907.
0) Vgl. hiervoor blz. 150.
0) De Rijkstelegraaf was vertegenwoordigd door directeur-generaal Pop en Nierstrasz.



(») Document/ . . . Dondre/ . . . 1912, blz. 559-560.
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te treden met alle andere schepen, ongeacht de toestellen, welke deze ge
bruikten.
Betreffende de dienst tussen vaste stations, die in het verdrag van Londen 
voor het eerst worden genoemd, bepaalde artikel 21, dat zij de andere 
diensten niet mocht storen en dat ook voor hen de absolute voorrang gold 
voor de behandeling van noodseinen. De discussie over de vraag, of ook 
voor deze stations verplichte intercommunicatie moest worden voorge
schreven, had tot resultaat het verbod om te weigeren in gemeenschap te 
treden alleen op grond van verschil in het toegepaste systeem \ 
Wat de noodseinbepaling betreft werd een ruimere redactie gekozen: waar 
het Berlijnse verdrag sprak van noodseinen ‘afkomstig van schepen’, luidde 
de Londense tekst ‘noodseinen, welke ook de afkomst zij’. De oorspronke
lijke schakeling van Marconi, de zgn. plain aerialy werd thans verboden voor 
de normale dienstuitvoering en mocht nog slechts uitsluitend dienen in 
geval van nood en voor kleine schepen met gering vermogen (tot 50 watt). 
De golven voor het scheepsverkeer werden vastgesteld op 300 en 600 m. 
De normale scheepsgolf was 600 m. In verband met de diensttijden ver
deelde men de scheepsstations in drie categorieën of klassen. De ie klasse 
had permanente dienst, de 2e klasse een vastgestelde dienst en de 3e klasse 
had geen vastgestelde dienst. Op de ie klasse schepen moest permanent 
worden geluisterd, op de 2e klasse schepen gedurende de diensturen en 
bovendien tijdens de eerste tien minuten van ieder uur. Bovendien dienden 
de schepen van de ie en 2e klasse een noodinrichting aan boord te hebben. 
Noodseinen moesten door de nodige aanwijzingen worden gevolgd. Volgde 
op het noodsein correspondentie met antwoordende stations, dan had het 
noodsein-gevende station de leiding.
Een moeilijke kwestie op de Londense conferentie vormde het vaststellen 
van de routes, welke radiotelegrammen van schepen hadden te volgen. Op 
de Berlijnse conferentie van 1906 was in beginsel aangenomen, dat schepen 
hun telegrammen via het meest nabij zijnde kuststation zouden zenden. Dit 
had wel eens wrijving veroorzaakt tussen de kuststations in de Kanaal- en 
Noordzeezone en tevens tussen hun administraties. Het gebeurde n.1. in 
de nacht meermalen, dat een schip op de 600 m roepend enige duizenden 
kilometers van Scheveningen-Haven verwijderd, bijv, in de Middellandse 
Zee, door dit station zeer krachtig werd ontvangen. Antwoordde Scheve
ningen-Haven, dan bleek ook de ontvangst op het schip zeer goed en had 
dit dan telegrammen voorhanden, dan seinde het deze naar Scheveningen- 
Haven, dat voor verderseining naar hun bestemming zorg droeg. Met het 
aanbreken van de dag verzwakten de seinen geleidelijk, doch de volgende 
nacht kon men zijn correspondent, die nu 400 a 500 km dichter bij het
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(*) Internationaal Radiotelegraafreglement van Londen, artikel 35.
(a) Conférence internationale de Püettre (Paris, octobre 1912). (Parijs, 1912).
(’) Text of the Convention for the Safety of Life at Sea. (Londen, 1914). Deze voorzieningen werden 
herzien op de conferenties van 1929 en 1948, beide te Londen; zie Convention for the Safety of Life 
at Sea, London, 1929, (Londen, 1929) en International Conference on Safety of Life at Sea, 1948, 
(Londen, 1948). Vgl. tevens hiervoor blz. 151 en hierna bijlage III, blz. 432-433.
(*) Codding, a.w., blz. 109; vgl. J. b. J., De invloed van den oorlog op bet telegraaf ver keer in ons land 
in Orgaan van den Nederlandseben Post- en Telegraaf Pond, jrg. 16, nos. 10 en 12, Nov. en Dec. 1915, 
blz. 203-204 en 249-250.

Kanaal was gekomen, weer begroeten en van zijn telegrammenvoorraad 
afhelpen. Dit verkeer ontging dan echter de kuststations, welke het schip 
niet of later dan Scheveningen-Haven hadden opgemerkt, terwijl de tele
grammen meermalen bestemd waren voor het land, waarin het gepasseerde 
kuststation gelegen was, en dit kuststation ook dichter bij het schip lag, 
zodat als het ware de buit over zijn hoofd heen aan Scheveningen was ge
geven. Mede in verband met klachten over storingen van andere stations, 
welke naar aanleiding hiervan waren ontstaan, vond de conferentie een 
oplossing voor deze kwestie in een compromis, waarbij rechtstreekse ver
binding werd toegestaan, mits het telegram bestemd was voor het land, 
waarin het kuststation lag en afkomstig van een tot datzelfde land behorend 
schip. Verder moest de overseining dan geschieden op de 1800 m golf en 
dus niet op de gewone scheepsgolfx. Schepen, welke niet voorzien waren 
van deze golf, konden dergelijk verkeer dus niet afwikkelen.
De radiostations kregen te Londen roepnamen, welke uit drie letters be
stonden; Scheveningen-Haven werd pch. Ten slotte werden nog regelingen 
getroffen voor de nieuwe maritieme diensten der radiobakens en weer
berichten. De dienst der tijdsignalen kreeg nog in October van hetzelfde 
jaar een regeling op een door Frankrijk bijeengeroepen conferentie te 
Parijs 2. Wat de conferentie van Londen niet kon bereiken, n.1. de ver
plichting voor schepen om een radio-uitrusting aan boord te hebben, werd 
vastgelegd in de in 1914 eveneens te Londen tot stand gekomen Inter
nationale Overeenkomst ter bescherming van mensenlevens op %ee 3.
Toen de eerste wereldoorlog de meeste lange-afstandkabels onder Engelse 
controle bracht, was het de radiotelegrafie, door welke de andere landen in 
hun eigen behoefte aan verbindingen trachtten te voorzien. Zo wisten de 
Verenigde Staten zich door middel van twee highpower stations recht
streeks verbinding te verschaffen met Frankrijk. Het aantal radiostations 
nam gedurende de oorlog sterk toe. In 1920 was het gestegen tot 15 694, 
waarvan 977 kuststations, 12 622 scheepsstations en 95 vaste stations 4. Het 
Verdrag van Versailles bevatte ook bepalingen omtrent de radioverbin
dingen, van welke er één een internationaal congres beoogde tussen de 
geallieerde en geassocieerde landen om te rapporteren over alle inter
nationale aspecten van de telegrafie om zo te komen tot een voorziening
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van de gehele wereld van doelmatige verbindingen op basis van eerlijkheid 
en billijkheid. De conferentie, welke naar aanleiding hiervan in November 
1920 te Washington plaats had tussen Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, 
Japan en de Verenigde Staten van Amerika, en waar een ‘Union universelle 
des Communications électriques’ werd voorgesteld, leverde echter geen 
resultaat op, daar de Verenigde Staten - ook nooit lid geworden van de 
Internationale Telegraafunie - geen verplichtingen op zich konden nemen 
zonder de toestemming van de particuliere ondernemingen, die er de meeste 
telegraaf- en telefoondiensten exploiteerden x. Het door deze conferentie 
in het leven geroepen Comité technique de radiocommnnications hield in 1921 
een bijeenkomst te Parijs; de daar ontworpen regelingen, van welke vooral 
belangrijk was de verdeling van de golflengten, traden nooit in werking, 
doch vormden wel een leidraad bij latere conferenties 2.
Inmiddels hadden de geallieerden en geassocieerden op 13 October 1919 
te Parijs een Internationale Cuchtvaartconventie getekend, waarbij de onder
tekenaars besloten tot samenwerking bij het nemen van internationale maat
regelen voor het gebruik van de draadloze telegrafie bij de luchtvaart 
en een Commission internationale de navigation aérienne (cina) in het leven 
hadden geroepen 3. Ook de in hetzelfde jaar opgerichte International .Air 
Trafic Association (iata) was gaan deelnemen aan de voortdurende 
strijd om de verdeling van de golflengten. Bovendien had de zgn. 3e sub
commissie van de hiervoor reeds genoemde internationale verkeersconfe- 
rentie te Parijs in 1920 4 zich bezig gehouden met het ontwerpen van 
regelen, welke beoogden het verzekeren van het radiotelegrafisch verkeer 
tussen vaste stations van de verschillende Europese staten en het totstand- 
brengen van een overeenkomst betreffende de golflengten, welke gebruikt 
zouden moeten worden om verwarring tussen de verschillende stations te 
vermijden. De subcommissie bracht een rapport uit aan de conferentie, 
waarin zij ten aanzien van de bepaling van de golflengten tot de conclusie 
kwam, dat het bij de toenmalige stand van zaken prematuur zou zijn nauw
keurige regelen te ontwerpen en dat zij deze aangelegenheid aan een plenaire 
internationale conferentie wilde overlaten. De commissie bracht verder een 
twaalftal ‘wensen’ naar voren, betrekking hebbende op de verkeersafwik
keling tussen de vaste stations en de verdeling van de taksen, bij welke

(x) Union Universelle des Communications électriques. Projet de Convention et de Règlement. Washington, 
D.C., décembre, 1920. (Washington, 1921).
(2) Deelnemers aan deze conferentie waren Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en de Verenigde 
Staten van Amerika; zie Comité technique de radiocommnnications internationales, Paris: juin, jtcillet, 
aoüt 1921, (Parijs, 1921) en Union universelle des Communications électriques. Projet de Convention, 
Projet de Règlement. Texte de Washington, D.C., décembre 1920. Revisé en conformité des conclusions du 
Comité technique de radiocommnnications. Paris, 1921. (Bern, 1922).
(3) Mr. J. F. Lycklama A Nijeholt, De Internationale Uuchtvaartconventie in Exonomisch-Statistische 
Berichten, 1919, blz. 1025-1027, 1054-1055 en 1106-1109.
(4) Zie hiervoor blz. 369.



niet uitgenodigd,
(x) Deze conferentie was in 1912 te Londen voor 1917 vastgesteld. De oorlog maakte haar toen 
onmogelijk. De USSR, nog niet door de Verenigde Staten erkend, waren niet uitgenodigd, 
zonden echter wel voorstellen.
(2) Deze stond onder leiding van de Inspecteur i.a.d. G. J. Hofker.
(3) O.a. meteorologische diensten, tijdseinen, berichten aan zeevarenden, dienst der peilstations 
en dienst der radiobakens; vgl. hiervoor blz. 152 vlg.
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wensen ook rekening was gehouden met de reeds bestaande bepalingen be
treffende de veiligheid en het noodverkeer. Bindende kracht hadden deze 
overigens tot Europa beperkte wensen niet en de eerste na-oorlogse con
ferentie van de Internationale Radiotelegraafunie, welke na verscheidene 
malen uitgesteld te zijn eindelijk in 1927 te Washington bijeenkwam \ had 
derhalve ook deze zaken onder de ogen te zien. Naast de delegatie van de 
Rijkstelegraaf2 waren hier uit Nederland ook vertegenwoordigers van de 
Nederlandsche Telegraaf Maatschappij Radio-Holland - zonder stemrecht - 
aanwezig.
Techniek en verkeer van de radiotelegrafie hadden in de jaren van 1912 tot 
1927 zulk een grote ontwikkeling doorgemaakt, dat de conferentie van 
Washington een reeks van vraagstukken had op te lossen en regelen te 
stellen. Ze duurde dan ook van 4 October tot 25 November. In de mobiele 
dienst was het verkeer en derhalve het aantal stations aanzienlijk toege
nomen, het verkeer tussen vaste punten had zich zeer sterk uitgebreid, vele 
landen hadden krachtstations gebouwd voor het verkeer met overzeese ge
bieden, terwijl ook in de mobiele dienst regelmatig verbindingen op lange 
afstand werden tot stand gebracht. Deze ontwikkeling had tot gevolg, dat 
het doel van de conventie, tot dan toe bijna geheel bestaande in het regelen 
van de publieke scheepvaartcorrespondentie, werd uitgebreid tot alle radio- 
telegrafische stations, opgericht of geëxploiteerd door de contracterende 
regeringen voor het internationale openbare verkeer en tevens tot een 
groot aantal diensten, welke niet voor publieke correspondentie geopend 
waren 3. Al deze diensten eisten hun frequenties en zo moest deze conferentie 
zich zeer intensief bezig houden met het vraagstuk van de frequentietoe- 
wijzing en met het stellen van de voorwaarden en technische eisen, welke 
aan de uitgezonden golven dienden te worden gesteld, waarbij, als geheel 
nieuwe bezetter van frequenties, de omroep over de gehele wereld zijn deel 
eiste.
De golven werden verdeeld in de volgende klassen: klasse A 1, ongedempte 
golven, A2 gedempt-ongedempte golven, Aj omroepgolven (gemoduleerd 
door spraak, muziek, enz.) en B gedempte golven. De golf van 600 m was 
voor oproepen en voor nood- en spoedseinen bestemd. De gedempte golven 
zouden geleidelijk verdwijnen en dus werden er bepalingen gesteld om het 
gebruik van dit type te verminderen. De roepletters, te Londen ingevoerd, 
werden in Washington uitgebreid: de 3-lettergroepen werden nu aan de
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(*) Indien een noodsein werd gegeven met een telefoonzender, gebruikte men het woord 
‘mayday’, een ‘verengelsing’ van het Franse ‘m’aider’.
(’) Zie hiervoor blz. 153 —154.
(3) Zie hiervoor blz. 346.
(4) Document/ . . . Washington . . . /ƒ2/, dl. II, Règ/ement, art. 5, blz. 932 vlg.
(6) Zie hiervoor blz. 377.

vaste en kuststations toegekend, de scheepsstations kregen een 4-letter roep
naam en aan de luchtvaart werden roepnamen van 5 letters toegewezen; 
ook werd een roeplettertabel ingevoerd voor amateurstations.
Wat betreft de verkeersregeling werd bepaald, dat de mobiele stations aan 
het dichtstbijzijnde kuststation hun berichten zouden overseinen met de 
golftypen A2, A3 of B. Uitzondering op deze regel was toegestaan, indien 
gebruik werd gemaakt van ongedempte golven; in dat geval mocht ook 
met verder gelegen stations worden gewerkt. Als noodsein werd het sos
teken gebruikt x, dat, zoals reeds vermeld, op de 600 m golf moest worden 
uitgezonden. Alle radiostations op en boven de zee moesten gedurende hun 
dienst in elk uur uitluisteren van de 15e tot de 18e en van de 45e tot de 
48e minuut. Ook konden alarmsignalen geseind worden, op te vangen door 
een automatisch alarmtoestel, dat speciaal voor de ontvangst van die sig
nalen was geconstrueerd. Voorts stelde men bepalingen vast voor de dienst
uitvoering van de peilstations 2. Bepalingen, welke meer in het bijzonder 
de veiligheid betroffen, werden in het radioverdrag niet meer opgenomen, 
aangezien deze aangelegenheid was geregeld in het verdrag van Londen 
voor de beveiliging van mensenlevens op zee 3. De bepalingen betreffende 
de geheimhouding werden uitgebreid.
Volledige verplichting om zich aan de ontworpen frequentietabel te houden 
kon men niet bereiken 4. Bij geschillen tussen twee contracterende landen 
werd arbitrage, waartoe in het Verdrag van Berlijn van 1906 de mogelijkheid 
geopend was, nu verplicht gesteld. De bepalingen in het Reglement omtrent 
de maritieme mobiele diensten verklaarde men voor het merendeel ook toe
passelijk op de mobiele diensten van de luchtvaart ter verzekering van de 
handelscorrespondentie en van de veiligheid van levens. Zoals voor de 
telegraaf en de telefoon door de Internationale Telegraafunie de ccit 
en de ccif in het leven waren geroepen, welke inmiddels hun nut hadden 
bewezen, werd nu, mede gesteund door Nederland, ondanks vrij grote 
tegenstand, voor de radio een Comité consultattf international technique des 
Communications radioélectriques (ccir) opgericht. De idee stamde van de 
conferentie van Washington van 1920 5. In beginsel zou het Comité om de 
twee jaar bijeenkomen; Nederland kreeg tot taak de eerste conferentie te 
organiseren en een programma voor te bereiden.
Op 25 November 1927 werd het nieuwe verdrag getekend en tevens een 
nieuw Reglement. Door toedoen van de Verenigde Staten van Amerika en
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van St. Petersburg van 1875 en de 
Washington van 1927 tot een nieuwe con- 

: voren een ontwerp was gemaakt door 
van het Bureau te Bern. De Nederlandse

Canada, die geen lid waren van de Internationale Telegraafunie en zich 
niet door tariefbepalingen wilden binden, aangezien in beide landen zowel 
de lijn- als de radiotelegrafie geheel of gedeeltelijk in handen van particu
lieren waren, werd het Reglement in twee delen gesplitst: één, dat de Ver
enigde Staten konden aanvaarden als regering, en één dat de bepalingen 
bevatte omtrent die zaken, welke de Verenigde Staten gewoonlijk over
lieten aan de particuliere ondernemingen. Een Additioneel Reglement gaf 
voorschriften omtrent de tarieven, de route van radiotclegrammen, radio- 
telefonische verbindingen en de betrekkingen tussen de Internationale 
Radiotelegraafunie en de Internationale Telegraafunie.
In overeenstemming met de door de Internationale Telegraafunie te kennen 
gegeven wens tot vereniging van de beide Unies 1 besloot men de volgende 
conferentie te houden in 1932 te Madrid, waar op dezelfde tijd ook de Inter
nationale Telegraafunie zou bijeenkomen.

Was de vierde bijeenkomst van de Internationale Radiotelegraafunie in 1932 
te Madrid evenals de vorige een diplomatieke conferentie, de aldaar op 
dezelfde tijd gehouden dertiende bijeenkomst van de Internationale Tele
graafunie was de eerste diplomatieke conferentie sinds het verdrag van 
St. Petersburg in 1875. Op eerstgenoemde conferentie waren vijf en zestig 
landen en vier en zestig particuliere ondernemingen vertegenwoordigd, op 
de laatstgenoemde resp. tachtig en twee en zestig 2. De gemeenschappelijke 
behandeling van de vraagstukken had plaats in een tiental verenigde zit
tingen van de beide plenaire vergaderingen, terwijl voor enige aangelegen
heden een aantal gemeenschappelijke commissies in het leven werd geroepen. 
Voor de Reglementen hield iedere conferentie afzonderlijke bijeenkom
sten. Op aandringen van Nederland, België, Frankrijk en Portugal werd een 
Amerikaans voorstel om de koloniën van stemrecht uit te sluiten verworpen 
en kregen ook de koloniën van deze landen, o.a. Nederlands-Indië, recht 
tot stemmen.
In Madrid werden de Telegraafconventie 
Radiotelegraafconventie van 
ventie verenigd, voor welke te 
Boulanger, de adjunct-directeur

G) Vgl. hiervoor blz. 369.
G) Uit Nederland was op beide conferenties de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij ‘Radio- 
Holland’ vertegenwoordigd. Algemeen leider van de Nederlandse delegatie was directeur- 
generaal Ir. M. H. Damme.
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(>) APTT, verslag aan de Koningin van de Internationale Telegraafconferentie en de Inter
nationale Radiotelegraafconferentie, gehouden te Madrid van 3 September tot en met 10 Decem
ber 1932, dd. 13 Jan. 1933, blz. 11.

administratie had het niet gewenst geoordeeld, dat de conferentie te Madrid 
een ontwerp-conventie in détails zou behandelen, aangezien dit een zeer 
tijdrovend werk was, dat nauwgezette voorstudie vereiste en daarom beter 
door een commissie kon worden voorbereid. Zulk een commissie zou 
daaraan meer tijd kunnen besteden dan een conferentie en beter in staat zijn 
voor de moeilijkheden, welke zich zouden voordoen, een oplossing te 
vinden en een ontwerp op te stellen, waarvan bij voorbaat vaststond, dat 
het aan de wensen van de verschillende landen zou voldoen. De Neder
landse administratie achtte de zaak niet zo urgent, dat reeds te Madrid een 
fusie tot stand zou moeten komen. De conferentie vond het echter gewenst 
het ontwerp-Boulanger in behandeling te nemen en Nederland heeft zich 
daartegen niet verder verzet x. De nieuwe conventie bevatte de grond
beginselen, welke de telegraaf-, de telefoon- en de radiodienst gemeen 
hadden en van meer blijvende aard waren, een en ander met dien verstande 
dat de bepalingen van de conventie de contracterende mogendheden slechts 
bond ten opzichte van de diensten, welke waren geregeld door de Regle
menten, die zij ondertekenden.
Toegevoegd aan de conventie werden een Telegraafreglement, een Tele- 
foonreglement en een Radioreglement, welk laatste bestond uit een Alge
meen Reglement en een Additioneel Reglement. Deze Reglementen waren 
slechts bindend voor de regeringen, die ze hadden aangenomen en alleen 
ten opzichte van die regeringen, welke dezelfde verplichting hadden aan
vaard. De contracterende regeringen namen op zich de bepalingen van de 
conventie en van de door hen aangenomen Reglementen tevens te doen 
uitvoeren door de door hen erkende en gemachtigde particuliere onder
nemingen, welke zich met de internationale verreberichtgeving, al of niet 
voor publiek gebruik, bezig hielden. Zij behielden zich zelf en bedoelde 
ondernemingen echter het recht voor om met bepaalde regeringen afzonder
lijke overeenkomsten te sluiten betreffende dienstaangelegenheden, mits 
blijvend binnen de grenzen, door de conventie en de reglementen gesteld. 
De consultatieve comité’s en het Bureau werden opgenomen in de nieuwe 
Unie, welke de naam kreeg van Union internationale des télécommunications 
(uit). In 1934 werd de naam van het Journal télégraphique veranderd in 
Journal des télécommunications.
Geen belangrijke nieuwe zaken werden overigens in de nieuwe conventie 
ingevoerd. Waar in detailkwesties wijzigingen plaats hadden, was het vooral 
op voorstel van Amerika en Canada in verband met de bijzondere positie 
van deze landen, waar de telegraaf- en telefoonexploitatie in particuliere 
handen is. De contracterende regeringen behielden zich het recht voor om



die uitzendingen van particuliere telegrammen, radiotelegrammen en tele
foongesprekken stop te zetten, welke gevaarlijk schenen voor de veiligheid 
van de staat of in strijd met de landswetten, de openbare orde of de goede 
zeden.
Het in Madrid opgestelde Reglement voor de radiotelegrafie was in wezen 
hetzelfde als dat van Washington van 1927. De ontwikkeling van de radio 
kwam tot uiting in de titel Reglement général des radiocommunicationsy waarin 
het woord ‘télégraphie’ was weggelaten. Moeilijkheden gaf vooral het 
samenstellen van een nieuwe tabel voor de verdeling van de golflengten, 
aangezien de tabel van Washington van 1927 slechts bedoeld was als een 
leidraad bij de toewijzing, terwijl Rusland, niet uitgenodigd te Washington, 
niet gebonden was aan de daar samengestelde tabel, doch nog steeds aan 
die van Berlijn van 1912. Er bleken in Europa 32 radiostations te zijn, 
welke werkten buiten de toewijzing van Washington, waarvan 6 in Rusland. 
Klachten over hun werkzaamheden werden ook door Nederland naar 
voren gebracht, speciaal wat betreft storingen op de frequenties, welke 
waren voorbehouden in het belang van de veiligheid op zee. De wensen en 
eisen in dit opzicht van de verschillende landen liepen sterk uiteen, hetgeen 
bij de grote uitbreiding van de radiocommunicatie geen verwondering be
hoeft te wekken. Het probleem van de frequentieverdeling werd hierdoor 
moeilijker op te lossen, maar ten slotte vond men toch een bevredigende 
regeling. De korte en midden golven werden verdeeld in een Europees 
‘région’ en andere ‘régions’, zodat de Verenigde Staten en Canada konden 
doorgaan als voordien en Europa tot een herverdeling van de frequenties 
kon overgaan. Bovendien kwam men overeen, ten einde een meer efficiënt 
gebruik van de beschikbare frequenties te bereiken, dat men, voordat de 
conventie van Madrid in werking zou treden, een Europese radio-omroep- 
conferentie zou houden om een nieuwe verdeling te ontwerpen en de voor
waarden vast te stellen voor het gebruik van de aldus toegewezen golf
lengten. De idee van de tabel als leidraad werd nu opgegeven en de admini
straties kwamen overeen zich aan de tabel te houden.
Een nieuw golftype A4 werd op de Madrileense conferentie ingevoerd. 
Deze groep omvatte de golven, welke gemoduleerd werden door frequen
ties, liggende boven de gehoorgrens, bijv, de televisiegolven. Het gebruik 
van de golven van het B-type, in 7.%p..plain ^rzW-schakeling werd met ingang 
van 1 Januari 1940 verboden. Nieuwe zenders van het B-type zouden nog 
slechts worden geplaatst, indien de primaire energie de 300 watt niet te 
boven ging, terwijl, wat de frequentietoewijzingen betrof, nog slechts een 
zestal van het B-type waren toegestaan, liggende tussen 800 en 600 m.
De eisen voor het certificaat van radiotelegrafist ie klasse splitste men wat 
het opnemen betreft in het opnemen van codetekst en van verstaanbare taal; 
voor het laatste moest een snelheid van 25 woorden, voor de 5-lettercode
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(») Document/ . . . Madrid. . . 19)2, blz. 555, 704-706 en 1159-1161.
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van 20 woorden per minuut worden gehaald. De voorzieningen ter regi
stratie van de frequentie werden verscherpt door de bepaling, dat ieder land, 
dat een radiostation in bedrijf wilde stellen, verplicht was voordien daarvan 
mededeling te doen aan het Bureau en lang genoeg daarvóór de admini
straties gelegenheid te geven de maatregelen te treffen, welke zij nodig 
mochten achten om de goede werking van hun diensten te verzekeren. Ook 
voor de mobiele dienst trof men bepaalde regelingen, speciaal ter beveiliging 
van de hem toegewezen frequenties. De bepalingen betreffende het ccir 
bracht men in overeenstemming met die van het ccit en het ccif. De 
tijd tussen de bijeenkomsten werd van twee op vijf jaar gesteld.
In tegenstelling tot de radioconferentie waren de overwegingen bij de be
handeling van zaken op de telegraafconferentie op de eerste plaats van 
economische aard. Ten einde eenheid te brengen in de tarieven bij de inter
nationale telegraafdienst had de Telegraafunie het noodzakelijk geacht een 
monetaire eenheid aan te wijzen voor het samenstellen van deze tarieven 
en voor het vereffenen van internationale rekeningen. Men had hiervoor 
de Franse goudfranc gekozen. De verschillende administraties waren over
eengekomen een equivalent in hun eigen valuta hiervoor aan te wijzen en 
aan het Bureau bekend te maken. Moeilijkheden waren ontstaan, toen 
Groot-Brittannië in 1931 de gouden standaard verliet en weigerde een 
nieuw equivalent in de gedaalde koers aan te wijzen. Van deze omstandig
heid maakten verscheidene instanties reeds gebruik om hun telegrammen, 
bijv, naar Australië of Zuid-Afrika, - nu goedkoop - over Engeland te zen
den. Dit laatste bleef bij zijn weigering om een equivalent aan het Bureau 
op te geven, stelde integendeel voor het betreffende voorschrift uit het 
Reglement te schrappen. Dit voorstel werd echter niet aangenomen, waarop 
Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland verklaarden, dat zij zich door 
het tekenen van het Reglement niet gebonden achtten om munt-equiva- 
lenten bekend te maken. Een groot aantal delegaties - Nederland niet - 
maakte daarop gezamenlijk hetzelfde voorbehoud x.
De reglementering van het gebruik van codes vormde ook een belangrijk 
punt van de besprekingen. De in 1928 te Brussel vastgestelde 10-lettercode, 
de zgn. categorie A, werd opgeheven, zodat alleen de categorie B, de 5- 
lettercode, bleef bestaan.
De conventie en alle reglementen werden door Nederland getekend. Men 
besloot in 1938 te Cairo twee afzonderlijke administratieve conferenties te 
houden voor de telegraaf en de telefoon en voor de radio.
De Europese radio-omroepconferentie tot herverdeling van de golflengten 
voor de verschillende stations, waartoe men te Madrid besloten had, vond
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(*) Buiten de Internationale Radiotelegraafunie om had reeds een conferentie tot herverdeling 
van de frequenties voor Europese radio-omroepstations plaats gehad in 1929 te Praag; zie 
Document/ de la Conférence radioélectrique enropéenne de Prague 1929, (Bern, 1929). Namens de Rijks
telegraaf namen hieraan deel Ir. E. F. W. Völter en Ir. C. H. de Vos. Het daar tot stand gekomen 
Protocole Final met aanbevelingen aan de verschillende administraties was ook door Nederland 
getekend.
(2) Hoofdingenieur-directeur H. J. Boetje was te Brussel als waarnemer aanwezig geweest.
(*) Document/ de la Conférence enropéenne des radiocommunications de L/ccerne Mai/ Juin 1933, (Bern, 
1933). Voor de Rijkstelegraaf namen hieraan deel hoofdingenieur-directeur Boetje en Ir. de 
Vos.
(4) First Inter-American Padio Conference (Havana, Cuba, November z-December 3, 1937)- 3 Dln. 
(Havana, 1937).
(5) APTT, verslagen van de te Caïro gehouden Internationale Telegraaf- en Telefoonconferentie 
van 1 Februari—4 April 1938 en de Internationale Radioconferentie van 1 ~ 
1938 aan de minister van Binnenlandse Zaken dd. 30 September 1938.
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plaats in 1933 te Luzern \ voorbereid door een technisch comité, dat te 
Brussel in hetzelfde jaar in het leven was geroepen door de Union inter
nationale de radiodiffusion2. De beraadslagingen, aan welke 35 landen deel
namen, duurden twee maanden, waarna een Europese radioconventie ge
tekend werd, waaraan toegevoegd een frequentietoewijzingsplan, dat golf
lengten bepaalde voor alle Europese omroepstations. Acht landen, waar
onder Nederland, weigerden de conventie te ondertekenen, terwijl negen
tien van de ondertekenaars restricties maakten 3. Nadat met hetzelfde doel 
in 1937 te Havana de First Inter-American Kadi o Conference had plaats 
gehad 4, waar behalve een drietal voor de Amerikaanse landen belangrijke 
overeenkomsten een ‘Final Act’ tot stand kwam, waarin verschillende voor
stellen waren vervat voor de in 1938 te houden conferentie in Cairo, 
kwamen in het begin van laatstgenoemd jaar de eerste administratieve con
ferenties voor de telegraaf en de telefoon en voor de radio van de Inter
nationale Unie voor de Verreberichtgeving in de Egyptische hoofdstad bijeen. 
Verschillende kwesties van algemene aard werden in gemeenschappelijke 
zittingen behandeld. In verband met zijn belangrijke handel en industrie, 
zijn scheepvaart en luchtverkeer en zijn grote koloniale rijk nam Nederland 
ook op deze conferentie een belangrijke plaats in, hetgeen o.a. bleek uit de 
leiding, welke in het commissoriale werk aan Nederlandse gedelegeerden 
werd toevertrouwd 5.
De administratieve bepalingen betreffende de dienst van de schepen en kust- 
stations ondervonden geen ingrijpend principiële wijzigingen, doch alles 
wat de techniek en de verdeling van de golflengten betrof eiste weer nadere 
beschouwing en regeling. Het waren op deze conferentie meer in het bij
zonder de luchtvaart en de omroep, welke uitbreiding van hun aantal 
beschikbare frequenties opeisten, de luchtvaart zowel voor de verkeers
afwikkeling als voor de verzekering van de veiligheid, terwijl het vliegen 
over grote afstanden zonder tussenlanding frequenties voor de weerberich
tendienst nodig maakte; zij kreeg een exclusieve band toegewezen. De beeld-



de televisie werden in de classificatie van de uitzen-

zes op drie

telegrafie (jac-similé) en 
dingen opgenomen.
De scheepvaart zag het aantal toelaatbare gedempte golven van zes op drie 
teruggebracht. De vonkzenders aan boord van schepen met een vermogen 
kleiner dan 300 watt bleven gehandhaafd. Enkele staten wilden de vonk
zenders geheel afschaffen, doch aangezien in het Verdrag van Madrid regle
mentair was vastgelegd, dat deze zenders, mits met een vermogen kleiner 
dan 300 watt, mochten worden geplaatst zelfs na 1 Januari 1940, wilde de 
meerderheid der afgevaardigden deze bepaling, welke voor kleine schepen 
van belang is, niet intrekken. Het gebruik van de 600 m golf voor het over
brengen van telegrammen werd beperkt, terwijl op schepen, die tevens een 
lampzender hebben, het gebruik van de noodinrichting, zo deze een vonk- 
zender is, werd verboden.
Lang is er van gedachten gewisseld over de voorstellen, welke de ver
schillende administraties hadden ingediend tot herziening van de examen
eisen voor het verkrijgen van een certificaat van bekwaamheid als radio- 
telegrafist. Nederland had deze voorstellen, welke een verzwaring inhielden 
van de eisen in het opnemen van telegrammen voor het certificaat 2e klasse, 
bestreden en verklaard ze niet te kunnen steunen. De voorstellen werden 
ingetrokken.
Men voerde een nieuwe categorie van telegrammen in, de zgn. radio-brief- 
telegrammen, d.w.z. deze categorie, die in Nederland reeds enige jaren be
stond, werd nu in het Reglement opgenomen. Een voorstel strekkende tot 
belangrijke tariefverhoging voor de zgn. eenzijdige uitseindiensten kon 
niet voldoende steun verkrijgen om in behandeling te komen.
De volgende herziening van de Reglementen zou plaats hebben te Rome 
in 1942, doch de wereldoorlog heeft dit belet. Het was evenwel dringend 
noodzakelijk, dat, zodra internationaal overleg weer mogelijk was, een 
conferentie werd bijeengeroepen en zo stelde na de wapenstilstand de 
Amerikaanse regering voor in 1947 enige conferenties te houden tot her
ziening op de eerste plaats van de Conventie van Madrid van 1932 en verder 
van het Radioreglement van Cairo van 1938. Aan deze conferenties, welke 
plaats hadden te Atlantic City (New Jersey), was voorafgegaan een be
spreking van de onderwerpen door deskundigen van de vijf grote mogend
heden te Moskou in 1946.
Wegens de grote urgentie van verschillende problemen had behoorlijk 
vooroverleg en tijdige indiening en kennisgeving van voorstellen niet 
kunnen plaats hebben op de wijze als voor dergelijke bijeenkomsten feitelijk 
noodzakelijk is. Dientengevolge kwamen vraagstukken onuitgewerkt ter 
conferentie, waardoor commissievergaderingen en uitwerking zeer veel tijd 
kostten. Van de 2600 voorstellen, welke ter tafel kwamen, waren slechts 600 
van te voren bekend gemaakt. Voor het gebruik van de talen, welke officieel
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(’) International Freqnency Fegistration Board (IFRB).
(*) A. cc oord tussen de Organisatie der Verenigde Naties en de Internationale Vereniging betreffende de 
Verreberichtgeving, getekend te Lake Success, Augustus 1947, als bijlage bij de verdragtekst van 
Atlantic City; zie hierna bijlage III, blz. 430-431.
(*) Met ingang van 26 Oct. 1948.

op de conferenties zouden worden toegelaten, was een gelijktijdig vertaal
systeem ingericht met inductieve koppeling van de telefoonapparatuur van 
de gedelegeerden. Deze konden zich van de Franse, Engelse, Spaanse of 
Russische taal bedienen; de vertaling geschiedde onmiddellijk tijdens het 
spreken.
Tot de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe conventie van Atlantic City 
behoren die betreffende de structuur van de Unie. Aan de bestaande organen 
werden twee nieuwe toegevoegd: de Conseil cTadministration en het Comité 
international d'enregistretnent des fréquences h De eerste heeft tot taak om in de 
tijd tussen de conferenties de vraagstukken, welke daar opkomen, op te 
lossen binnen de grenzen van de haar door de conferentie van gevol
machtigden toegekende bevoegdheden. Het Internationale Frequentie- 
bureau, dat uiteraard alleen op het terrein van de radiotelecommunicatie 
werkzaam is, heeft hoofdzakelijk tot taak het registreren van frequenties in 
de nieuwe internationale frequentielijst, nadat deze technisch-wetenschappe
lijk zijn beoordeeld, en het geven van advies aan de leden en geassocieerde 
leden van de Unie met betrekking tot het gebruik van het grootst mogelijke 
aantal radiokanalen in het beschikbare frequentiespectrum. De oprichting 
van beide organen toont duidelijk aan, dat permanent overleg het periodieke 
internationale overleg moet aanvullen en dat zulks noodzakelijk is bewijzen 
de langdurige vergaderingen, welke nodig zijn om te trachten de problemen 
van het radioverkeer tot een oplossing te brengen.
Als officiële talen zijn aangenomen Chinees, Engels, Frans, Russisch en 
Spaans, doch in geval van verschillen zal de Franse tekst als de authentieke 
worden beschouwd. Als zgn. werktalen op de conferenties en bijeenkomsten 
van de organen van de Unie zijn aangewezen Engels, Frans en Spaans.
Een nieuw hoofdstuk regelt de verhouding tussen de Unie en de Verenigde 
Naties ingevolge het nieuwe artikel 26 van de conventie 2. In deze overeen
komst is o.m. vastgelegd de wederzijdse afvaardiging naar de zittingen van 
de conferenties van gevolmachtigden en de administratieve conferenties van 
de Unie en naar die van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
en in het bijzonder van de Economische en Sociale Raad. De zetel van de 
Unie werd verplaatst van Bern naar Genève 3.
Het Algemene Radioreglement werd herzien in een administratieve con
ferentie, welke duurde van 15 Mei tot 2 October 1947 en waaraan 74 landen 
deelnamen met een totaal aantal afgevaardigden en experts van ongeveer 
700. Afgescheiden van de moeilijke taak, welke deze conferentie had op
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(*) APTT, verslag van de Radioconfcrentie te Atlantic City aan de minister van Verkeer en 
Waterstaat dd. i Mei 1948; voorzitter van de Nederlandse delegatie was Ir. J. D. H. van der 
Toorn, Hoofddirecteur der TTR, tevens voorzitter van de commissie tot het samenstellen van 
een nieuwe internationale frequentielijst.
(2) Nieuw artikel 28 van het Radioreglement.
(’) Zie voor de activiteit van de Unie in de tussenliggende jaren Rapport du Conseil d'Admini- 
stration d la conférence de plénipotentiaires de Buenos Aires, 19 J2, sur les activités de l' Union Internationale 
des Télécommunications de 1948 d 19 J2 et les questions qui requièrent une at tent ion particuliere de la 
conférence. (Genève, 1952).

organisatorisch terrein en van haar pogingen tot het scheppen en hand
haven van orde in het radioverkeer in algemene zin, welke het grootste 
deel van haar werkzaamheden opeiste \ hield zij zich uiteraard eveneens 
bezig met de herziening en aanvulling van de bepalingen, welke betrekking 
hebben op het radiotelegrafisch verkeer en de dienstuitvoering bij de scheep- 
en de luchtvaart en bij de dienst tussen vaste punten. Wat betreft de inrich
ting van de scheepsstations 2, het gebruik van B-zenders op met radio uit
geruste reddingboten, reddingvlotten en reddingtoestellen is niet verboden 
geworden, terwijl dit zendertype eveneens gehandhaafd werd voor gebruik 
als zender van het noodsein en voor het noodverkeer.
De bestaande certificaten van bekwaamheid voor radiotelegrafisten zijn ook 
in hoofdzaak gehandhaafd, echter zijn in verband met de ontwikkeling van 
de radiotechniek en de toepassing van nieuwe vindingen de eisen voor ver
schillende certificaten enigszins verzwaard. Voor radiotelegrafisten ie en 
ze klasse wordt, behalve kennis van de richtingzoeker, enige kennis van 
andere veel gebruikte radionavigatiemiddelen verlangd. De voorschrif
ten voor het werken in de mobiele dienst, de oproep en het gebruik van 
golven werden herzien, bepalingen met betrekking tot oproepen in korte 
golven werden opgenomen. Behalve voor de hiervoor reeds genoemde ge
vallen is de B-zender thans geheel verboden. De bepalingen voor het nood
sein, noodverkeer, spoed-, alarm- en veiligheids sein ondergingen een her
ziening.
Na vijf maanden had deze conferentie haar taak beëindigd. Het was een 
moeilijke en zeer tijdrovende opgave geweest. Besloten werd, dat in het 
vervolg iedere vijf jaar een diplomatieke conferentie zou plaats hebben 3.
Op 1 Januari 1949 trad een deel van het Radioreglement van Atlantic City 
in werking. De resterende bepalingen, genoemd in artikel 47, zouden in 
werking treden op het moment, dat de nieuwe Internationale Frequentie 
Lijst van kracht zou worden. De sedert Atlantic City gehouden vergaderin
gen en conferenties, welke zich met de samenstelling van de nieuwe Inter
nationale Frequentie Lijst bezig hielden, wezen echter uit, dat de oor
spronkelijke opzet van Atlantic City, waarop de bepalingen, genoemd in 
artikel 47 van het Radioreglement, waren gebaseerd, niet verwezenlijkt kon 
worden. In verband hiermee dienden interim-regelingen te worden ge-



de nieuwe Internatio-troffen voor de periode tot het inwerkingtreden van 
nale Frequentie Lijstx.
Dit nu is geschied op

(’) Zie, ook voor het volgende, uitvoerig APTT, Verslag van de delegatie voor Nederland, Suriname, 
de Nederlandse Antillen en Nieniv Guinea naar de Plenipotentiaire Conferentie van de Internationale Ver
eniging voor de Verrebericbtgeving, welke van j October 19j2 tot en met 22 December 19j2 te Buenos 
Aires werd gebonden, gedateerd ’s-Hagc, Mei 1953, blz. 15-17; tevens Codding, a.w., blz. 367-380. 
(2) Agreement for tbe Préparation and Adoption of tbe New International Frequency Dist for tbe Varions 
Services in tbe Bands Between 14 kc/s and 27.J00 kc/s witb a View to Bringing info Force tbe Atlantic 
City Table of Frequency Allocations (Geneva, 19Ji). (Genève, 1951).
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Dit nu is geschied op een buitengewone administratieve Radio Conferentie, 
welke in 1951 te Genève werd gehouden en onder voorzitterschap stond van 
Ir. J. D. H. van der Toorn, Hoofddirecteur ttr van het Staatsbedrijf der 
ptt. Het na moeizaam onderhandelen bereikte resultaat werd vastgelegd in 
een door drie en zestig landen ondertekende overeenkomst2, waarmee alleen 
het Sowjet-bloc zich niet kon verenigen. Om dit resultaat te bereiken had 
men moeten afwijken van het Radioreglement van Atlantic City. De confe
rentie te Genève was daartoe echter ten volle bevoegd binnen de perken van 
haar agenda, welke door de Conseil d’administration was vastgesteld en te
voren door de grote meerderheid van de deelnemende landen goedgekeurd. 
Nadat in 1949 op een administratieve conferentie te Parijs het Telegraaf- 
reglement en het Telefoonreglement herzien waren, had overeenkomstig 
het besluit van Atlantic City in 1952 te Buenos Aires weer een diplomatieke 
conferentie plaats. De beraadslagingen betroffen in hoofdzaak vragen van 
organisatorische en financiële aard, waartoe 600 wijzigingsvoorstellen door 
de leden waren ingediend. De politieke wereldsituatie maakte het nemen 
van beslissingen vaak bijzonder moeilijk.
Het hoofdresultaat was een nieuwe Conventie. Karakteristiek voor de tijd
geest is de wijziging, aangebracht in de omschrijving van het doel van het 
verdrag in de Inleiding tot de verdragtekst. Luidde deze in 1947 ‘assurer le 
bon fonctionnement des télécommunications’, Buenos Aires stelde in de 
plaats hiervan: ‘faciliter les relations entre les peuples par le bon fonctionne
ment des télécommunications’. Veranderingen in de verdragtekst hadden 
vooral plaats in de eerste twee hoofdstukken betreffende samenstelling, 
doel en structuur van de Unie en toepassing van het verdrag. De volgende 
hoofdstukken zijn bijna woordelijk hetzelfde gebleven. In artikel 6, gewijd 
aan het Comité international d’enregistrement des fréquences, wordt, van
wege de meningsverschillen, welke zich in aansluiting op de te Genève ge
voerde debatten voordeden, uitdrukkelijk bepaald, dat het Comité alle bij
komende werkzaamheden op het gebied van de frequentieverdeling dient 
uit te voeren, welke worden voorgeschreven door een bevoegde conferentie 
of door de Conseil d’administration met instemming van de meerderheid 
der leden tot voorbereiding van een conferentie ofwel tot uitvoering van 
haar besluiten.



Over de c c i ’ s wordt in artikel 7 bepaald, dat in het vervolg voltallige ver
gaderingen in de regel alle drie jaren zullen plaats hebben, aangezien de 
technische vraagstukken zulk een diepgaand onderzoek vereisen, dat de tot 
dan toe vastgestelde tijd van twee jaar niet voldoende was, en de plenaire 
vergaderingen grote kosten met zich meebrengen. In verband met een voor 
stel tot fusie van ccif en ccit besloot men de eerstkomende plenaire ver
gaderingen van de beide cci’s, daarover zelf advies te doen uitbrengen, 
waarop de volgende administratieve telegraaf- en telefoonconferentie een 
beslissing zal nemen. Wat betreft de uitvoering van de dienst zelf werd in 
het nieuwe verdrag ten aanzien van de berichtenverzending betreffende de 
veiligheid van mensenlevens bepaald, dat deze niet alleen onbeperkte voor
rang zal hebben voor wat betreft de veiligheid op zee en in de lucht, doch 
ook voor wat aangaat die te land en tevens voor die berichten, welke van 
dringend belang zijn voor de bestrijding van besmettelijke ziekten.
Bepaalde besluiten van de Radioconferentie van Genève van 1951 werden 
ook nu door het Russische bloc aangevochten, speciaal het besluit om de 
frequentiebanden reeds nu overeenkomstig het plan van Atlantic City te 
bezetten, ofschoon nog geen uniform plan voor de toewijzing van de fre
quenties in alle banden kon worden opgesteld en aangenomen. De confe
rentie van Buenos Aires bekrachtigde echter de besluiten van Genève door 
te bepalen, dat deze zouden voorgaan in al die gevallen, waarin van tegen
spraak met het Radioreglement sprake zou kunnen zijn. De voorzitter van 
de Nederlandse delegatie, Ir. Van der Toorn, deed ten slotte als gewezen 
voorzitter van de zo omstreden conferentie van Genève een beroep op de 
landen van het Sowjet-bloc om zich aan deze beslissing te houden, opdat 
hiermee een einde kwam aan de bestaande controverse \
Als datum van inwerkingtreding van het door acht en zeventig leden 
ondertekende verdrag 2 werd vastgesteld 1 Januari 1954. De volgende 
diplomatieke conferentie zal in 1957 worden gehouden te Genève.

(>) Zie het reeds aangehaalde Verslag .... van de delegatie, blz. 19-20.
(*) Het werd niet ondertekend door de delegaties van El Salvador, Haïti en Yemen.
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OVERZICHT VAN DE WETGEVING BIJLAGE I

2i Maart 1919 (Stbl. 130).
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Wet van 7 Maart 1852 (Stbl. 48, Stokvis I, 12), tot regeling der gemeenschap door electro- 
magnetische Telegrafen 2.

Uitgegeven: 17 Maart 1852.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Gewijzigd bij de wet van 3 December 1869 (Stbl. 200, Stokvis UI, 137).
Uitgegeven: 23 December 1869.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1870.

Ingetrokken door:

22 Februari

K.B. 8 December 1847 (Stbl. 72, Stokvis I, 1), houdende bepalingen in verband tot de invoering 
van Electro Magnetische Telegrafen *.

Uitgegeven: 18 December 1847.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Wet van 11 Januari 1904 (Stbl. 7), betreffende aanleg, exploitatie en gebruik van telegrafen en 
telefonen (Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl. 7), welke naam eerst gegeven werd bij de eerste 
wijziging) 3.

(*) Tekst hierna bijlage IV.
(2) Tekst met de wijziging hierna bijlage V.
(3) Tekst met de aanvullingen en wijzigingen hierna bijlage VI.
(«) Tekst met de betreffende plaatsen uit het Wetboek van Strafrecht hierna bijlage VII.
(5) Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Zijn taak en organisatie tijdens de regering 
van H. M. Koningin Wilhebnina, (uitgave Hoofdbestuur PTT, ’s-Hage, 1948), blz. 73, geeft ver
keerdelijk 21 Mei.

Uitgegeven: 2 Februari 1904.
Datum van inwerkingtreding: 1 Maart 1904 (vastgesteld bij K.B.
1904 (Stbl. 49)).

Eerste aanvulling en wijziging bij de wet van 2 Januari 1905 (Stbl. 2).
Uitgegeven: 17 Januari 1905.
Datum van inwerkingtreding: 6 Februari 1905.

Tweede aanvulling en wijziging bij de wet van 'f ''
Uitgegeven: 1 Mei 1919.
Datum van inwerkingtreding: 15 November 1919 (vastgesteld bij K.B.
30 October 1919 (Stbl.

Derde aanvulling en wijziging bij art. 8 van de wet van 19 Mei 1922 (Stbl. 313), tot 
aanpassing van het Wetboek van Strafrecht aan huidige toestanden op het gebied 
der aanwending van electrisch arbeidsvermogen 4.

Uitgegeven: 8 Juni 1922.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Vierde aanvulling en wijziging bij de wet van 31 Mei 1923 (Stbl. 233) 5.
Uitgegeven: 13 Juni 1923.
Datum van inwerkingtreding: 15 Juni 1923.

Vijfde aanvulling en wijziging bij de wet van 12 Mei 1928 (Stbl. 169).
Uitgegeven: 30 Mei 1928.
Datum van inwerkingtreding: 26 Juni 1928 (vastgesteld bij K.B. 11 Juni 1928 
(Stbl. 201)).

Zesde aanvulling en wijziging bij de wet van 8 December 1938 (Stbl. 302).
Uitgegeven: 23 December 1938.
Datum van inwerkingtreding, behalve van de artikelen III, V en XIH: 
8 Februari 1939 (vastgesteld bij K.B. 4 Januari 1939 (Stbl. 381)).
Datum van inwerkingtreding van de artikelen UI en V: resp. 3 December 1949 
en 28 Februari 1940 (vastgesteld bij K.B. 7 November 1949 (Stbl. J 496)).



bijlage i
5 November 1948 (Stbl. I 490).

bestuur als

K.B. 9 Mei 1930 (Stbl. 159), houdende

nieuwe wijziging tot stand ge-
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van telegrafische berigten,

10 October 1945 (Stbl. F 226).

(’) In de titel van het Stbl. staat verkeerdelijk Juli.
(2) Inmiddels is bij de wet van 24 Sept. 1953 (Stbl. 478) een 
komen. Vgl. hiervoor blz. 312, noot 7.
(8) Tekst met de aanvullingen en wijzigingen hierna bijlage VIII.
(4) Tegelijk met het nieuwe Wetboek van Strafvordering.
(5) Zie hierna blz. 409.
(6) Tekst hierna bijlage IX. Bij K.B. 11 September 1943 (Stbl. D 60), houdende vaststelling van 
het Besluit op den bijzonderen staat van beleg, was naast een aantal andere wetten ook de Tele
graaf- en Telefoonwet 1904 geplaatst op de lijst van: Wetten, welke het militair gezag bevoegd 
is geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen dan wel tijdelijk te wijzigen.

K.B. 17 Juni 1856 (Stbl. 64; Stokvis I, 89), betrekkelijk de verzending 
door tusschenkomst der postkantoren.

Uitgegeven: 29 Juni 1856.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Gewijzigd bij K.B. 3 Februari 1869 (Stbl. 19, Stokvis III, 125).
Uitgegeven: 9 Februari 1869.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Datum van inwerkingtreding van artikel XIII: 1 Maart 1939 (vastgesteld bij 
K.B. 20 Februari 1939 (Stbl. 382)).

Zevende aanvulling en wijziging bij de wet van
Uitgegeven: 30 November 1948.
Datum van inwerkingtreding: 2 December 1948.

Achtste wijziging bij art. 33 van de wet van 23 Juni 1 1952 (Stbl. 361), regelende 
buitengewone bevoegdheden van burgerlijk gezag.

Uitgegeven: 22 Juli 1952.
Datum van inwerkingtreding: 23 Juli 1952 2.

K.B. 6 Maart 1905 (Stbl. 90), tot vaststelling van eenen algemeenen maatregel van 
bedoeld in artikel 12 van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad no. 7) 3. 

Uitgegeven: 22 Maart 1905.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Eerste aanvulling en wijziging bij K.B. 11 Juli 1914 (Stbl. 302).
Uitgegeven: 25 Juli 1914.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Tweede wijziging bij K.B. 15 November 1919 (Stbl. 75$).
Uitgegeven: 26 November 1919.
Datum van inwerkingtreding: 15 November 1919.

Derde aanvulling en wijziging bij K.B. 9 Juli 1921 (Stbl. 903).
Uitgegeven: 5 Augustus 1921.
Datum van inwerkingtreding: 7 Augustus 1921.

Vierde wijziging bij K.B. 31 October 1925 (Stbl. 433).
Uitgegeven: 23 November 1925.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1926 4.

Vijfde aanvulling en wijziging bij punt 30 van K D j
vaststelling van een Radio-reglement 6.

Uitgegeven: 12 Mei 1930.
Datum van inwerkingtreding: 14 Mei 1930.

K.B. 17 September 1944 (Stbl. E 118), houdende vaststelling van het Tijdelijk Telegraaf- Tele
foon- en Radiobesluit 6.

Uitgegeven: 28 September 1944.
Datum van inwerkingtreding: 28 September 1944.

Wijziging (speciaal van art. 3) bij K.B. ■* ------- --- '<•'«•' r?
Uitgegeven: 19 October 1945.
Datum van inwerkingtreding: 19 October 1945.



eenige punten be- BIJLAGE I

rijkstelephoonkantoren in kleinere

K.B. 17 Februari 1870 (Stbl. 32; Stokvis UI, 145), houdende regeling van < 
trekkclijk de vereeniging in sommige plaatsen van de post- en telegraafdienst onder het beheer 
van denzelfden ambtenaar.

Uitgegeven: 24 Februari 1870.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Eerste aanvulling bij K.B. 14 September 1871, no. 19 (Sc. 1871, no. 224; Stokvis 
ni, 171).

Datum van inwerkingtreding: automatisch.
Tweede aanvulling bij K.B. 19 October 1875 (Stbl. 179, Van der Burgh, 187).

Uitgegeven: 30 October 1875.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Derde wijziging bij K.B. 1 Januari 1884 (Stbl. 1).
Uitgegeven: 7 Januari 1884.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Vierde wijziging bij K.B. 20 Maart 1886 (Stbl. 43).
Uitgegeven: 24 Maart 1886.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Nader geregeld bij K.B. 25 Juli 1888 (Stbl. 98), betreffende het beheer van de ver- 
eenigde telegraaf- en hulpkantoren der posterijen.

Uitgegeven: 31 Juli 1888.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

K.B. 17 Augustus 1870 (Stbl. 153; Stokvis III, 153), tot regeling der voorwaarden waarop, met 
medewerking der gemeenten, Rijkstelegraafkantoren in kleinere plaatsen kunnen worden op- 
gerigt en in stand gehouden.

Uitgegeven: 25 Augustus 1870.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1871.

Eerste wijziging bij K.B. 1 December 1870 (Stbl. 186; Stokvis IH, 154).
Uitgegeven: 9 December 1870.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.
Ingetrokken en vervangen door:

Tweede wijziging bij K.B. 13 Mei 1880 (Stbl. 83; Van der Burgh, 266).
Uitgegeven: 20 Mei 1880.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Ingetrokken en vervangen door hetzelfde K.B. als het volgende.
K.B. 25 April 1881 (Stbl. 52; Van der Burgh, 303), houdende regeling van de medewerking der 
gemeenten, ter vestiging van Rijkskantoren met vereenvoudigde telegrafische inrigting, door 
middel van telefonen of andere toestellen.

Uitgegeven: 2 Mei 1881.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juni 1881.

Ingetrokken en vervangen, evenals het voorgaande K.B., door:
K.B. 15 September 1886 (Stbl. 164), houdende nadere regeling der voorwaarden, waarop met 
medewerking der gemeenten, rijkstelegraafkantoren en rijkstelephoonkantoren in kleinere 
plaatsen kunnen worden opgericht en in stand gehouden.

Uitgegeven: 22 September 1886.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Herzien bij K.B. 14 September 1892 (Stbl. 219).
Uitgegeven: 22 September 1892.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Gewijzigd bij K.B. 16 October 1897 (Stbl. 205).
Uitgegeven: 22 October 1897.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Ingetrokken en vervangen door:
K.B. 12 October 1899 (Stbl. 217), tot intrekking der voorwaarden, waaronder Rijkstelegraafkan
toren en van nadere bepalingen, waaronder Rijkstelephoonkantoren 1 kunnen worden opgericht.

(i) Bij K.B. 28 Augustus 1905 (Stbl. 257) werd de naam ‘rijkstelefoonkantoor’ gewijzigd in 
‘hulptclegraafkantoor’. Vgl. hiervoor blz. 261.
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bijlage I

, ,1 i rïff

van gelden door

0) Stokvis III, 109, geeft in de titel verkeerdelijk: 25 December.
0) Zie hierna blz. 404, noot 2.
(3) Zie verder Dienstorders PTT 195°, no- H 167.
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Uitgegeven: 27 October 1899.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Eerste wijziging bij K.B. 24 Juni 1901 (Stbl. 169).
Uitgegeven: 29 Juni 1901.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1901.

Tweede wijziging bij K.B. 9 October 1905 (Stbl. 285).
Uitgegeven: 24 October 1905.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Derde aanvulling bij K.B. 9 April 1913 (Stbl. 127).
Uitgegeven: 9 Mei 1913.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.
Herzien bij K.B. 21 November 1913 (Stbl. 416).
Uitgegeven: 17 December 1913.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Ingetrokken bij K.B. 29 November 1916 (Stbl. 518), houdende vaststelling van 
een nieuw reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf, en vervangen door de 
artn. 2 en 3 van dat reglement.

Uitgegeven: 22 December 1916.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1917.

Bedoelde artikelen vervallen bij art. I van K.B. 11 December 1919 (Stbl. 806), houden
de wijziging van het reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf. Zie hierna blz. 406.

K.B. 4 Juni 1863 (Stbl. 67; Stokvis II, 243), tot bevordering van eenvormigheid der tarieven 
voor het overbrengen van telegrammen, bij zamenwerking tusschen bijzondere telegraafonder- 
nemingen en den Rijkstelegraaf.

Uitgegeven: 12 Juni 1863.
Datum van inwerkingtreding: 1 September 1863 voor de Hollandsche Ijzeren 
Spoorweg Maatschappij en de Rotterdamsche Telegraafmaatschappij, 1 October 
1863 voor de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij en de Aken-Maas- 
trichtsche Spoorwegmaatschappij, en 6 Juni 1864 voor de Nederlandsche 
Centraalspoorwcgmaatschappi  j.

Ingetrokken en vervangen door K.B. 28 December 1867 (Stbl. 168; Stokvis III, 
109) *

Uitgegeven: 1 Januari 1868.
Datum van inwerkingtreding: 6 Januari 1868. Alle bijzondere telegraafonder- 
nemingen hebben zich aan dit besluit onderworpen.

Ingetrokken en vervangen door K.B. 7 October 1879 (Stbl. 156; Van der Burgh, 255). 
Uitgegeven: 17 October 1879.
Datum van inwerkingtreding: 22 October 1879.
Gewijzigd bij K.B. 5 December 1885 (Stbl. 222).
Uitgegeven: 13 December 1885.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1886.

Ingetrokken bij K.B. 29 Juni 1886 (Stbl. 114), houdende goedkeuring van een regle
ment voor den dienst der Rijkstelegraaf en intrekking van vijf daarmede in verband 
staande besluiten 2. Zie verder hierna blz. 404.

K.B. 31 Mei 1876 (Stbl. 110; Van der Burgh, 194), betrekkelijk het overmaken 
middel van telegrafische postwissels.

Uitgegeven: 8 Juni 1876.
Datum van inwerkingtreding: 16 Juni 1876.

Gewijzigd bij K.B. 8 Juli 1884 (Stbl. 120).
Uitgegeven: 17 Juli 1884.
Datum van inwerkingtreding: 1 Augustus 1884 (vastgesteld bij Besch. Min. 
W.H.N. 18 Juli 1884, La U) 3.
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K.B. 30 December 1907 {Stbl. 375), betreffende het gebruik van eene telegraafgeleiding tusschen 
twee Rijkstelegraaf kan toren en van eene telefoondubbelgeleiding tusschen twee Rijkstelefoon- 
kantoren.

K.B. 30 December 1907 {Stbl. 374), tot regeling van den aanleg en het gebruik van telegrafische 
verbindingen tusschen perceelen en Rijkstelegraaf kantoren.

Uitgegeven: 16 Januari 1908.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Ingetrokken bij K.B. 29 November 1916 {Stbl. 518), houdende, vaststelling van een 
nieuw reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf. Zie verder hierna blz. 405.

Uitgegeven: 16 Januari 1908.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Ingetrokken, voorzover laatstgenoemd onderwerp aangaat, bij K.B. 20 November 
1916 {Stbl. 509), houdende vaststelling van een Reglement voor den dienst der Rijks- 
tclefoon.
Ingetrokken, voorzover het telegraafgeleidingen betreft, bij K.B. 29 November 1916 
{Stbl. 518), houdende vaststelling van een nieuw reglement voor den dienst der 
Rijkstelegraaf. Zie verder hierna blz. 405.

K.B. 29 Juni 1883 {Stbl. 119), betrekkelijk het doen van waarnemingen aan den mond van het 
Noordzeckanaal en het daaromtrent leveren van berichten en doen van waarschuwingen door 
Rijkstelegraafkantoren.

Uitgegeven: 7 Juli 1883.
Datum van inwerkingtreding: 15 Juli 1883.

Ingetrokken door:

K.B. 11 Mei 1881 {Stbl. 57; Van der Burgh, 308), tot vaststelling der voorwaarden betreffende 
het verbinden van particuliere electrische geleidingen met Rijkstelegraafkantoren.

Uitgegeven: 20 Mei 1881.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Gewijzigd bij K.B. 25 Juli 1895 {Stbl. 143).
Uitgegeven: 2 Augustus 1895.
Datum van inwerkingtreding: 1 Augustus 1895.

Ingetrokken voorzover betreft de artikelen 1 t/m 4, 6 en 7 door het hierna volgende 
K.B. 30 December 1907 {Stbl. 374).
Ingetrokken voor het overige bij K.B. 29 November 1916 {Stbl. 518), houdende 
vaststelling van een nieuw reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf. Zie verder 
hierna blz. 405.

K.B. 14 Augustus 1876 {Stbl. 172; Van der Burgh, 196), betrekkelijk het gebruik van telegram- BIT LAGE I 
zegels. J

Uitgegeven: 24 Augustus 1876. 
Datum van i

Eerste wijziging
Burgh, 253)

Uitgegeven: 26 September 1879.
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1879.

Tweede wijziging en aanvulling bij K.B. 12 Mei 1903 {Stbl. 141).
Uitgegeven: 27 Mei 1903.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1903.

Ingetrokken bij K.B. 9 December 1920 {Stbl. 887).
Uitgegeven: 24 December 1920.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1921.

inwerkingtreding: 1 Januari 1877.
: en aanvulling bij K.B. 22 September 1879 {Stbl. 154; Van der
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Februari 1907 (Stbl. 55).
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Uitgegeven: 26 April 1896.
Datum van inwerkingtreding: 1 Mei 1896.

Ingetrokken door:

K.B. 19 December 1922 (Stbl. 681), houdende bepalingen nopens het doen van waarnemingen 
aan den mond van het Noordzeekanaal en het leveren van berichten daaromtrent.

Uitgegeven: 27 December 1922.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1923.

Ingetrokken bij K.B. 24 December 1932 (Stbl. 639).
Uitgegeven: 30 December 1932.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1933.

K.B. 22 December 1905 (Stbl. 358), houdende vaststelling van een voorloopig tarief voor de 
wisseling van telegrammen langs radiotelegrafischen weg.

Uitgegeven: 30 December 1905.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1906.

Gewijzigd en aangevuld bij K.B. 21 Februari 1907 (Stbl. 55).
Uitgegeven: 9 Maart 1907.
Datum van inwerkingtreding: 11 Maart 1907.

Ingetrokken en vervangen door K.B. 10 Juni 1908 (Stbl. 195), tot aanvulling en 
wijziging van het Reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf. Zie verder hier
na blz. 405.

Uitgegeven: 20 December 1922.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1923.

Ingetrokken en vervangen door K.B. 30 Augustus 1926 (Stbl. 319), houdende in
trekking van het bestaande en vaststelling van een nieuw reglement voor den 
dienst der Rijkstelegraaf. Zie verder hierna blz. 406.

voorloopig tarief voor telegrafische 
schepen in zee ontvangen meldingen

K.B. 28 Augustus 1884 (Stbl. 195), betrekkelijk het doen van waarnemingen te Brouwershaven 
en te Hellevoetsluis en het daaromtrent leveren van berichten door Rijkstelegraafkantoren.

Uitgegeven: 1 September 1884.
Datum van inwerkingtreding: 1 September 1884.

Ingetrokken bij bekendmaking van de directeur-generaal met ingang van 1 Juli 1949 
(Sc. no. 108).

K.B. 10 Mei 1906 (Stbl. 112), houdende vaststelling van een 
mededeeling omtrent langs radiotelegrafischen weg van 
en noodseinen.

Uitgegeven: 30 Mei 1906.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juni 1906. 

Ingetrokken door:

K.B. 21 April 1896 (Stbl. 73), houdende bepalingen nopens het doen van waarnemingen aan den 
mond van het Noordzeekanaal, het leveren van berichten daaromtrent en het doen van waar
schuwingen.

K.B. 11 December 1922 (Stbl. 668), houdende vaststelling van een tarief voor telegrafische mede
deeling omtrent langs radiotelegrafischen weg van schepen in zee ontvangen meldingen en nood
seinen.

K.B. 2 October 1911 (Stbl. 308), houdende bepalingen betreffende de voorloopige invoering 
van brieftelegrammen in het verkeer tusschen Amsterdam en ’s-Gravenhage eenerzijds en 
Groningen anderzijds.

Uitgegeven: 19 October 1911.
Datum van inwerkingtreding: 21 October 1911.

Gewijzigd bij K.B. 15 Januari 1912 (Stbl. 11) (ook Rotterdam opgenomen in de 
proefneming).
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19 Mei 1938 {Stbl. 301).
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toelating tot het examen ter ver-

Uitgcgeven: 27 Januari 1912.
Datum van inwerkingtreding: 29 Januari 1912.

Ingetrokken bij K.B. 19 Mei 1920 {Stbl. 247).
Uitgegeven: 11 Juni 1920.
Datum van inwerkingtreding: 13 Juni 1920.

Wet van 31 December 1913 {Stbl. 464), tot aanwijzing van 
fonie als Staatsbedrijf.

Uitgegeven: 22 Januari 1914.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1915. 

Vervallen bij:

Wet van 29 December 1928 {Stbl. 514), tot aanwijzing van de takken van Rijksdienst, omvattende 
de posterijen, de telegrafie en de telefonie, voor een beheer, als bedoeld in artikel 88 der Compta
biliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259).

Uitgegeven: 15 Januari 1929.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1929.

Aangevuld en gewijzigd bij de wet van 19 Mei 1938 {Stbl. 301).
Uitgegeven: 10 Juni 1938.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

K.B. 7 Juli 1913 {Stbl. 323), houdende invoering van perstelegrammen tegen verlaagd tarief ge
wisseld tusschen Nederland en de landen, behoorende tot het Europeesch verkeer.

Uitgegeven: 22 Juli 1913.
Datum van inwerkingtreding: 16 Augustus 1913 (vastgcsteld bij Besch. Min. 
v. Waterstaat 24 Juli 1913, Sc. no. 172) x.

Gewijzigd bij K.B. 22 Juni 1917 {Stbl. 472).
Uitgegeven: 11 Juli 1917.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Ingetrokken bij K.B. 30 Augustus 1926 {Stbl. 319), houdende intrekking van het 
bestaande en vaststelling van een nieuw reglement voor den dienst der Rijkstele
graaf. Zie verder hierna blz. 406.

(1) Zie verder bekendmakingen directeur-generaal in Sc. 1913, nos. 173, 188,192, 216, 232 en 263.
(2) Door de nadien gegeven Wetten Bezettingsmaatregelen tot heden van kracht gebleven. Bij 
Kon. Boodschap van 1 Nov. 1947 is ingediend een Ontwerp van Wet tot regeling van de rechts
positie van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie {Handelingen 1947-1948, 636), 
dat het niet verder bracht dan het Voorlopig Verslag; zie verder hiervoor blz. 312, noot 4.

K.B. 13 Juli 1921 {Stbl. 938), houdende de bepaling, dat voor t 
krijging van certificaten als radiotelcgrafist, examengeld verschuldigd is.

Uitgegeven: 1 September 1921.
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1921.

Verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied 31 Maart 1941 
{Verordeningenblad 67), betreffende de organisatie van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie. (Art. 2: Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie als rechtspersoon 
treedt in de plaats van het bedrijf in den zin van de Bedrijvenwet 1928 (Staatsblad No. 249) en 
van het Organiek Besluit P.T.T. 1928).

Datum van inwerkingtreding: 31 Maart 1941.
Gewijzigd bij Verordening Rijkscommissaris 14 December 1942 {Verordeningen
blad 141).

Datum van inwerkingtreding: 14 December 1942.
Voorlopig gehandhaafd bij K.B. 17 September 1944 {Stbl. E 93), houdende vast
stelling van het Besluit Bezettingsmaatregelen 2.
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om telegrammen voor meervoudige 
Rijkswege radiotelegrafisch te doen

Datum van inwerkingtreding: 1 November 1926. 
Tekst in Sc. 1926, no. 204.

Gewijzigd bij K.B. 16 Juni 1928, no. 79.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juni 1928.
Tekst in Sc. 1928, no. 121.

K.B. 16 October 1926, no. 26, regelende de gelegenheid 
bestemmingen in het buitenland op vaste tijdstippen van 
uitseinen.

K.B. 12 December 1924 (Stbl. 551), betreffende de voorloopige invoering van formulieren voor 
geluk-tclegrammen in het binnenlandsch verkeer.

Uitgegeven: 18 December 1924.
Datum van inwerktreding: 25 December 1924 (vastgesteld bij Besch. Min. v.
Waterstaat).

Ingetrokken bij K.B. 30 Augustus 1926 (Stbl. 319), houdende intrekking van het 
bestaande en vaststelling van een nieuw reglement voor den dienst der Rijkstele
graaf. Zie verder hierna blz. 406.

van het oorspronkelijke K.B.

K.B. 26 Januari 1929 (Stbl. 14), houdende vaststelling van 
Uitgegeven: 4 Februari 1929. 
Datum van inwerkingtreding: automatisch. 

Gewijzigd bij K.B. 29 Juni 1929 (Stbl. 376). 
Uitgegeven: 15 Juli 1929.
Datum van inwerkingtreding: dezelfde als die

K.B. 22 September 1924, no. 30, houdende bepalingen betreffende radiotelegrafische uitseining 
van mededeelingen voor het buitenland bestemd.

Datum van inwerkingtreding: 10 November 1924.
Tekst in Sc. 1924, no. 186.

Ingetrokken en vervangen door:

Wet van 16 December 1927 (Stbl. 390), betreffende instelling van een Postraad voor het Staats
bedrijf van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie.

Uitgegeven: 28 December 1927.
Datum van inwerkingtreding: 28 Maart 1928 (vastgesteld bij K.B. 12 Maart 
1928 (Stbl. 55)).

K B. 22 November 1921 (Stbl. 1334), ter vaststelling van de bevoegdheid voor de overbrenging 
van telegrammen te bezigen, hetzij den radiotelegrafischen weg, hetzij dien der lijntelegrafie.

Uitgegeven: 13 December 1921.
Datum van inwerkingtreding: 15 December 1921.

Ingetrokken bij K.B. 30 Augustus 1926 (Stbl. 319), houdende intrekking van het 
bestaande en vaststelling van een nieuw reglement voor den dienst der Rijkstele
graaf. Zie verder hierna blz. 406.

Ingetrokken door:
BIJLAGE I „g I0 December 1928 (Stbl. 455), houdende de bepaling, dat voor toelating tot eender examens 

er verkrijging van certificaten als bedoeld in art. 7 van het Algemeen Radio-reglement van 
Washington, examengeld verschuldigd is.

Uitgegeven: 20 December 1928.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1929.
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van K.B. 11 Sept. 1943 (Stbl. D 60), betreffende

Verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied 11 Maart 1943 (Ver
ordeningenblad 25), betreffende het berichtenverkeer met het buitenland. (Met speciale bepalingen 
voor het telegraaf-, telex-, radio-, beeldtelegraaf- en telefoonverkeer).

Datum van inwerkingtreding: 15 Maart 1943.
Buiten werking gesteld bij K.B. 17 September 1944 (Stbl. E 93), houdende vast
stelling van het Besluit Bezettingsmaatregelen.

Verordening van de Chef Staf Militair Gezag van 12 September 1944, no. 19 (Publicatieblad van 
bet Militair Gezag no. 1), betreffende het berichtenverkeer met het buitenland.

Datum van inwerkingtreding: ï2 September 1944 4.
Ingetrokken met ingang van 4 Maart 1946, dezelfde datum als die van de opheffing 
van de bijzondere staat van beleg (zie K.B. 8 September 1945 (Stbl. F 168) en vgl. 
Publicatieblad van bet Militair Gezag no. 45, blz. 4-5) 6.

Datum van inwerkingtreding: 12 September 1944 4.
Ingetrokken bij Verordening Chef Staf Militair Gezag 13 Augustus 1945, no. 137 
(Publicatieblad van bet Militair Gezag no. 39).

Datum van inwerkingtreding: 13 Augustus 1945.

K.B. 15 April 1939 (Stbl. 584), tot regeling van de schorsing van het telegrafisch en telefonisch BIJLAGE I 
verkeer in het algemeen belang voor den duur der huidige buitengewone omstandigheden 
(Schorsingsbesluit Telegrafen en Telefonen enz.) *.

Uitgegeven: 17 April 1939.
Datum van inwerkingtreding: 15 April 1939.

(*) Tekst ook in het eerste Uittreksel-Blad (volledige inhoud) na Stbl. 385.
(2) Tekst ook in het tweede Uittreksel-Blad (volledige inhoud) na Stbl. 385.
(3) Deze Verordening werd aangevuld door de Verordening Rijkscommissaris 27 September 
1940 (Verordeningenblad 156), waarin niets meer over telegrafie of telefonie.
(*) Dit is de datum van de eerste inwerkingtreding. Voor de verschillende gemeenten in Neder
land gelden de data, waarop zij bevrijd werden. Een lijst hiervan bevindt zich op blz. 77-83 van 
Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de byzont^rt staat van I4 September 
1944-4 Maart 1946. (z.pl., z.j. = 1946).
(6) Een en ander overeenkomstig art. 8, lid 5 
de bijzondere staat van beleg.

Verordening van de Chef Staf Militair Gezag van 12 September 1944, no. 17 (Publicatieblad van 
bet Militair Gezag no. 1), betreffende het gebruik en bezit van radio-zendtoestellen, seinlampen 
en postduiven, alsmede met betrekking tot foto- en filmtoestellen (Radio-, Duiven- en Foto- 
verordening).

K.B. 15 April 1939 (Stbl. 585), tot aanwijzing van de militaire autoriteit, die de beschikking zal 
verkrijgen over de telegrafen en telefonen al dan niet voor het openbaar verkeer bestemd, alsmede 
over de inrichtingen, in art. 3/er der Telegraaf- en Telefoonwet bedoeld, anders dan tijdens staat 
van oorlog en van beleg (Besluit Aanwijzing Autoriteiten Beschikking Telegrafen en Telefonen) 2.

Uitgegeven: 17 April 1939.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied 24 Juni 1940 (Ver
ordeningenblad 25), betreffende maatregelen op het gebied van berichtgeving en fotograferen. 
(Handelt o.a. over uitzending of ontvangst via draadloze telegrafie en telefonie).

Datum van inwerkingtreding: 24 Juni 1940 3.
Buiten werking gesteld bij K.B. 17 September 1944 (Stbl. E 93), houdende vast
stelling van het Besluit Bezettingsmaatregelen.
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VAN DE ACHTEREENVOLGENS 
UITGEVAARDIGDE REGLEMENTEN VOOR

DE (BINNENLANDSE) DIENST
VAN DE RIJKSTELEGRAAF

EN DE RADIO

K.B. 29 November 1852 (Stbl. 203), houdende goedkeuring van 
ment voor de binnenlandsche dienst van den Rijkstelegraaf.

Uitgegeven: 8 December 1852.
Datum van inwerkingtreding: automatisch. 

Aangevuld bij K.B. 19 Maart 1853 (Stbl. 15).
Uitgegeven: 22 Maart 1853.
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1853.

Ingetrokken door:

K.B. 5 Januari 1854 (Stbl. 1), houdende, onder anderen goedkeuring van het Reglement 
voor de dienst van den Rijkstelegraaf.

Uitgegeven: 14 Januari 1854.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Gewijzigd bij K.B. 31 October 1 1855 (*$’/£/. 128).
Uitgegeven: 1 November 1855.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Uit overweging, dat de veranderingen, welke van tijd tot tijd in de be
palingen over het telegrafisch verkeer met het buitenland werden gebracht, 
het vaststellen van een algemeen reglement voor de dienst van de Rijks
telegraaf, ook op het buitenlands verkeer toepasselijk, bezwaarlijk maakten, 
werd dit K.B. voorzover betreft de bepalingen omtrent I. het binnen
lands verkeer, II. het verkeer tussen de Nederlandse en de andere kantoren 
van de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging en IH. het verkeer met 
België, achtereenvolgens afzonderlijk ingetrokken en vervangen8, wat I 
betreft door:

.,5 t,tcl van het K.B. in het Stbl. geeft abusievelijk: 25 October.
d v n ketreft als gevolg van het Verdrag van Stuttgart van 16 Nov. 1857 (zie hierna blz. 412) 

Maart 1858 (Stbl. 13, Stokvis I, 113) en de Min. Beschn. 19 Maart 1858 en 26 Jan. 
y.okvis I, 114 en 137); wat betreft III als gevolg van het Verdrag van Brussel van 14 Mei 

Stbl ) h*erna blz. 415) door K.B. 26 Mei 1858 (Stbl. 21) en Min. Besch. 26 Mei 1858 (Byp.

K B. 12 Maart 1858 (Stbl. 11; Stokvis I, m), betrekkelijk het Reglement voor de 
binnenlandsche dienst van de Rijkstelegraaf.

Uitgegeven: 19 Maart 1858.
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1858.

Gewijzigd bij K.B. 25 Januari 1859 (Stbl. 5, Stokvis I, 134).
Uitgegeven: 28 Januari 1859.
Datum van inwerkingtreding: 1 Februari 1859.

Ingetrokken door:
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K.B. 12 December 1867 (Stbl. 118), houdende goedkeuring van een reglement voor de 
dienst van den Rijkstelegraaf en intrekking van het Koninklijk besluit van 4 December 
1865 (Staatsblad no. 132).

Uitgegeven: 20 December 1865.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1868.

Ingetrokken door:

K.B. 27 December 1868 (Stbl. 177), houdende goedkeuring van een reglement voor de 
dienst van den Rijkstelegraaf en intrekking van het Koninklijk besluit van 12 December 
1867 (Staatsblad no. 118).

Uitgegeven: 31 December 1868.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1869.
Ingetrokken door:

K.B. 24 September 1863 (Stbl. 123; Stokvis II, 258), houdende goedkeuring van een 
reglement voor de binnenlandsche dienst van den Rijkstelegraaf en intrekking van een 
daarmede in verband staand besluit.

Uitgegeven: 29 September 1863.
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1863 x.

Ingetrokken door:

K.B. 4 December 1865 (Stbl. 132), houdende goedkeuring van een reglement voor de 
dienst van den Rijkstelegraaf en intrekking van het Koninklijk besluit van 24 September 
1863 (Staatsblad, no. 123) 2.

Uitgegeven: 15 December 1865.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1866.

Ingetrokken door:

K.B. 12 December 1875 (Stbl. 240), houdende goedkeuring van een reglement voor 
de dienst van den Rijkstelegraaf en intrekking van de Koninklijke besluiten van 
18 Junij 1872 (Staatsblad no. 79) en 24 December 1873 (Staatsblad no. 193).

Uitgegeven: 28 December 1875.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1876.

(1) Bij K.B. 27 September 1863, no. 22 (Stokvis II, 260), werd dit reglement met ingang van 
dezelfde datum ook toepasselijk verklaard op de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij, 
de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij en de Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij.
(2) De bepalingen voor het binnenlandse en het internationale verkeer werden nu - inwerking
treding Int. Telegraafunie! - weer samengevat, hetgeen, wegens de vele afwijkingen ten aanzien 
van de berichtenwissel in verschillende richtingen, sinds 1858 bezwaarlijk was.

K.B. 18 Juni 1872 (Stbl. 79; Stokvis III, 195), houdende goedkeuring van een regle
ment voor de dienst van den Rijkstelegraaf en intrekking van het Koninklijk besluit 
van 27 December 1868 (Staatsblad no. 177).

Uitgegeven: 25 Juni 1872.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1872.

Gewijzigd bij K.B. 24 December 1873 (Stbl. 193).
Uitgegeven: 31 December 1873.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1874.

Ingetrokken door:

K.B. 11 December 1861 (Stbl. 105), houdende goedkeuring van een reglement voor 
de binnenlandsche dienst van den Rijkstelegraaf en intrekking van besluiten daarmede 
in verband staande.

Uitgegeven: 20 December 1859.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1862.

Ingetrokken door:
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(.Stbl. 156)

2 November 1877 {Stbl. 193).

:ze en de volgende wijziging het K.B. 14 Augustus 1876 {Stbl. 172); zie hiervoor

bijlage II
Eerste wijziging bij K.B. 3 Juli 1876 {Stbl. 157).

Uitgegeven: 12 Juli 1876.
Datum van inwerkingtreding: 1 Augustus 1876.
Ingetrokken: zie hieronder.

Tweede wijziging en aanvulling bij K.B.
Uitgegeven: 9 November 1877.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1878.
Ingetrokken: zie hieronder.

Derde wijziging en aanvulling bij K.B. 3 April 1879 {Stbl. 52) x.
Uitgegeven: 11 April 1879.
Datum van inwerkingtreding: 16 April 1879.
Ingetrokken: samen met de eerste twee wijzigingen door de:

Vierde wijziging en aanvulling bij K.B. 22 September 1879 {Stbl. 153).
Uitgegeven: 26 September 1879.
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1879.

Ingetrokken door:

K.B. 16 Maart 1880 {Stbl. 32; Van der Burgh, 261), houdende goedkeuring van een 
reglement voor de dienst van den Rijkstelegraaf en intrekking van twee daarmede in 
verband staande besluiten.

Uitgegeven: 26 Maart 1880.
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1880.

Eerste aanvulling bij K.B. 27 Januari 1881 {Stbl. 22; Van der Burgh, 291).
Uitgegeven: 2 Februari 1881.
Datum van inwerkingtreding: 5 Februari 1881.

Tweede aanvulling bij K.B. 5 April 1884 {Stbl. 46).
Uitgegeven: 11 April 1884.
Datum van inwerkingtreding: 16 April 1884.

Ingetrokken door:

K.B. 29 Juni 1886 {Stbl. 114), houdende goedkeuring van een reglement voor den dienst 
der Rijkstelegraaf en intrekking van vijf daarmede in verband staande besluiten’.

Uitgegeven: 2 Juli 1886.
Datum van inwerkingtreding: 7 Juli 1886 (vastgesteld bij Besch. Min. 
v. Waterstaat, Handel en Nijverheid 1 Juli 1886, Sc. no. 153).

Ingetrokken door:

K.B. 4 Juli 1891 {Stbl. 145), houdende goedkeuring van een reglement voor den dienst 
der Rijkstelegraaf en intrekking van drie daarmede in verband staande besluiten’.

Uitgegeven: 15 Juli 1891.
Datum van inwerkingtreding: 20 Juli 1891.

Gewijzigd bij K.B. 22 April 1892 {Stbl. 94).
Uitgegeven: 26 April 1892.
Datum van inwerkingtreding: 1 Mei 1892.

Ingetrokken door:

K.B. 24 Mei 1897 {Stbl. 157), houdende goedkeuring van een nieuw reglement voor 
den dienst der Rijkstelegraaf.

Uitgegeven: 11 Juni 1897.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1897.

(x) Vgl. bij de:
blz. 597.
(2) Behalve de drie hiervoor onder 1880 genoemde besluiten zijn dit de K.Bn. 7 October 1879 
'C1'' „') en 5 December 1885 {Stbl. 222); zie hiervoor blz. 396. Zie in verband met dit reglement 
°ok de K.Bn. 13 April 1891, no. 20 {Bijv. Stbl. 112), betrekkelijk het aannemen van tele- 

 ’’ en 9 Mei 1891, no. 45 {V. v .K, no. 14), betrekkelijk het
zonder dadelijke betaling.

tj j j.» voorgaande noot genoemde

9 Mei 1891, 
. j  J  j  1:

grammen zonder dadelijke betaling,
fonemen van dagbladtelegrammen
O Behalve het onder 1886 genoemde K.B. zijn bedoeld de 
K.Bn. 13 April 1891, no. 20 en 9 Mei 1891, no. 45.
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een nieuw reglement voor

K.B. 23 Juni 1909 (Stbl. 199), houdende vaststelling van een nieuw reglement voor den 
dienst der Rijkstelegraaf.

Uitgegeven: 29 Juni 1909.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1909.

Gewijzigd bij K.B. 28 Maart 1912 (Stbl. 113).
Uitgegeven: 17 April 1912.
Datum van inwerkingtreding: 19 April 1912.

Ingetrokken door:

K.B. 29 November 1916 (Stbl. 518), houdende vaststelling van een nieuw reglement 
voor den dienst der Rijkstelegraaf3.

(l) Zie ook hiervoor blz. 395, noot 1.
(a) Zie ook hiervoor blz. 398.
(3) De premissen van dit K.B. geven bij het reglement van 1913 alleen de wijziging van 1914, 
het besluit zelf, sub 2, echter ook die van 1916.

Eerste wijziging bij K.B. 20 Mei 1898 (Stbl. 118).
Uitgegeven: 4 Juni 1898.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1898.

Tweede wijziging bij K.B. 27 Maart 1901 (Stbl. 74).
Uitgegeven: 11 April 1901.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Derde wijziging bij K.B. 24 Juni 1901 (Stbl. 168).
Uitgegeven: 29 Juni 1901.
Datum van inwerkingtreding: i Juli 1901.

Ingetrokken door:

K.B. 14 Juni 1913 (Stbl. 275), houdende vaststelling van een nieuw reglement voor 
den dienst der Rijkstelegraaf.

Uitgegeven: 29 Juni 1913.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1913.

Eerste aanvulling en wijziging bij K.B. 27 April 1914 (Stbl. 188).
Uitgegeven: 12 Mei 1914.
Datum van inwerkingtreding: 14 Mei 1914.

Tweede wijziging bij K.B. 19 September 1916 (Stbl. 444).
Uitgegeven: 29 September 1916.
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1916.

Ingetrokken door:

K.B. 8 Juli 1904 (Stbl. 127), houdende goedkeuring van 
den dienst der Rijkstelegraaf.

Uitgegeven: 30 Juli 1904.
Datum van inwerkingtreding: 1 Augustus 1904.

Eerste wijziging bij K.B. 28 Augustus 1905 (Stbl. 257) x.
Uitgegeven: 15 September 1905.
Datum van inwerkingtreding: 5 October 1905.

Tweede aanvulling en wijziging bij K.B. 10 Juni 1908 (Stbl. 195) 2.
Uitgegeven: 26 Juni 1908.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1908.

Tekst, met de beide wijzigingen daarin verwerkt, opnieuw bekend gemaakt 
bij K.B. 28 Juli 1908 (Stbl. 275).

Uitgegeven: 11 September 1908.
Derde wijziging bij K.B. 27 Maart 1909 (Stbl. 84).

Uitgegeven: 14 April 1909.
Datum van inwerkingtreding: 1 Mei 1909.

Ingetrokken door:
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Uitgegeven: 22 December 1916.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1917 x.

Eerste wijziging bij K.B. 31 Mei 1918 {Stbl. 304).
Uitgegeven: 17 Juni 1918.
Datum van inwerkingtreding: 19 Juni 1918.

Tweede wijziging bij K.B. 9 December 1918 {Stbl. 796).
Uitgegeven: 11 Januari 1919.
Datum van inwerkingtreding: 13 Januari 1919.

Derde wijziging bij K.B. 14 April 1919 {Stbl. iji).
Uitgegeven: 29 April 1919.
Datum van inwerkingtreding: 1 Mei 1919.

Vierde wijziging bij K.B. 29 April 1919 {Stbl. 249) 2. (Machtiging verleend 
tot het tijdelijk gelasten van afwijkingen van dit reglement).

Uitgegeven: 16 Mei 1919.
Datum van inwerkingtreding: 18 Mei 1919.

Vijfde wijziging bij K.B. 11 December 1919 {Stbl. 806).
Uitgegeven: 22 December 1919.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1920.

Zesde wijziging bij K.B. 24 April 1920 {Stbl. 213).
Uitgegeven: 26 Mei 1920.
Datum van inwerkingtreding: 28 Mei 1920.

Zevende wijziging bij K.B. 3 December 1920 {Stbl. 837).
Uitgegeven: 22 December 1920.
Datum van inwerkingtreding: 24 December 1920.

Achtste wijziging bij K.B. 9 December 1921 {Stbl. 1349).
Uitgegeven: 16 December 1921.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1922.

Negende wijziging bij K.B. 28 September 1922 {Stbl. 539).
Uitgegeven: 12 October 1922.
Datum van inwerkingtreding behalve van artikel XI: 14 October 1922.
Datum van inwerkingtreding van artikel XI: 1 Januari 1923.

Tiende wijziging bij K.B. 18 November 1922 {Stbl. 601).
Uitgegeven: 12 December 1922.
Datum van inwerkingtreding: 24 Augustus 1923, 12 uur des middags
(vastgesteld bij Besch. Min. van Waterstaat 18 Aug. 1923, .fc.no. 161).

Elfde wijziging (speciaal van het K.B. 28 September 1922 {Stbl. 539)) bij 
K.B. 2 Februari 1923 {Stbl. 32).

Uitgegeven: 16 Februari 1923.
Datum van inwerkingtreding: 18 Februari 1923.

Twaalfde wijziging bij K.B. 28 Juli 1924 {Stbl. 385).
Uitgegeven: 29 Augustus 1924.
Datum van inwerkingtreding: 1 September 1924.

Dertiende wijziging bij K.B. 16 Mei 1925 {Stbl. 195).
Uitgegeven: 29 Mei 1925.
Datum van inwerkingtreding: 31 Mei 1925.

Veertiende wijziging bij K.B. 28 December 1925 {Stbl. 513).
Uitgegeven: 31 December 1925.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1926.

Ingetrokken door:

K.B. 30 Augustus 1926 {Stbl. 319), houdende intrekking van het bestaande en vast
stelling van een nieuw reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf.

Uitgegeven: 30 September 1926.
Datum van inwerkingtreding: 1 November 1926.
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Eerstc wijziging bij K.B. 5 Januari 1928 (Stbl. 2).
Uitgegeven: 21 Januari 1928.
Datum van inwerkingtreding: 23 Januari 1928.

Tweede wijziging bij K.B. 11 December 1928 (Stbl. 456).
Uitgegeven: 21 December 1928.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1929 x.

Derde wijziging bij K.B. 17 September 1929 (Stbl. 440).
Uitgegeven: 26 September 1929.
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1929.

Vierde wijziging bij K.B. 3 Juli 1930 (Stbl. 274).
Uitgegeven: 24 Juli 1930.
Datum van inwerkingtreding: 1 September 1930.

Vijfde wijziging bij K.B. 10 Februari 1932 (Stbl. 44).
Uitgegeven: 3 Maart 1932.
Datum van inwerkingtreding: 5 Maart 1932.

Zesde wijziging bij K.B. 29 December 1932 (Stbl. 660).
Uitgegeven: 30 December 1932.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1933.

Zevende wijziging bij K.B. 23 Maart 1933 (Stbl. 114).
Uitgegeven: 28 Maart 1933.
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1933.

Ingetrokken door:

van artikel II: 1 November

K.B. 21 December 1933 (Stbl. 709), houdende intrekking van het bestaande en vast
stelling van een nieuw reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf. (Rijkstelegraaf- 
reglement 1934).

Uitgegeven: 21 December 1933.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1934.

Eerste wijziging bij K.B. 13 Juli 1934 (Stbl. 370) a.
Uitgegeven: 7 Augustus 1934.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1934.

Tweede wijziging bij K.B. 17 September 1934 (Stbl. 514) ’.
Uitgegeven: 28 September 1934.
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1934.

Derde wijziging bij K.B. 1 April 1935 (Stbl. 168) *.
Uitgegeven: 16 April 1935.
Datum van inwerkingtreding: 18 April 1935.

Vierde wijziging bij K.B. 26 October 1935 (Stbl. 627) 6.
Uitgegeven: 29 October 1935.
Datum van inwerkingtreding, behalve
I935' mh
Datum van inwerkingtreding van artikel H: 1 Januari 1936.

Vijfde wijziging bij K.B. 25 Januari 1937 (Stbl. 341) ’.
Uitgegeven: 29 Januari 1937.
Datum van inwerkingtreding: 1 Februari 1937.

f1) Dezelfde datum als die van de inwerkingtreding van 
van Washington; zie hierna blz. 429.
(2) Bij dit K.B. werden tevens gewijzigd het Postbesluit 1925 (Stbl. 396) en
besluit (Stbl. 1919, 574).
(3) Met Verbeteringsblad dd. 9 October 1934.
(4) Bij dit K.B. werden tevens gewijzigd het Postbesluit 1925 (Stbl. 396), het Pakketpostbesluit 
(Stbl. 1919, 574), het Internationaal Postbesluit 1934 (Stbl. 570) en het Rijkstelefoonreglement 
1929 (Stbl. 441).
(s) Bij dit K.B. werden tevens gewijzigd het Pakketpostbesluit (Stbl. 1919, 574) 
telefoonreglement 1929 (Stbl. 441).
(•) Bij dit K.B. werd tevens het Postbesluit 1925 (Stbl. 396) gewijzigd.
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Zesde wijziging bij K.B. 14 Juli 1937 (Stbl. 350).
Uitgegeven: 23 Juli 1937.
Datum van inwerkingtreding: 1 Augustus 1937.

Ingetrokken door:

K.B. 23 Juni 1950 (Stbl. K 264), houdende hernieuwde vaststelling van 
graafreglement (Rijkstclegraafreglement 1950).

Uitgegeven: 30 Juni 1950.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1950 x.

REGLEMENTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE MILITAIRE EN 
BURGERLIJKE TELEGRAAF- (EN TELEFOON) DIENST

K.B. 23 Januari 1915 (Stbl. 25), houdende bepalingen betreffende de voorbereiding en 
de regeling van de samenwerking tusschen den burgerlijken en den militairen telegraaf- 
en telefoondienst in tijden van oorlog en van oorlogsgevaar en andere buitengewone 
omstandigheden. (Met als bijlage de: Instructie voor de Commissie, belast met de

K.B. 2 Mei 1912 (Stbl. 167), houdende vaststelling van de Instructie voor de Commissie, 
belast met de voorbereiding van den telegraaf- en telefoondienst in tijden van oorlog 
en oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden (Telegraaf-Commissie).

Uitgegeven: 30 Mei 1912.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Ingetrokken door:

K.B. 17 December 1938 (Stbl. 358), houdende intrekking van het bestaande en vast
stelling van een nieuw reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf. (Rijkstelegraaf- 
reglement 1939).

Uitgegeven: 30 December 1938.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1939.

Eerste wijziging bij K.B. 24 April 1946 (Stbl. G 98).
Uitgegeven: 29 April 1946.
Datum van inwerkingtreding: 1 Mei 1946.

Tweede wijziging bij K.B. 15 Maart 1949 (Stbl. J 119).
Uitgegeven: 12 April 1949.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1949.

Ingetrokken door:

0) Een eerste wijziging op het Rijkstelegraafreglement 1950 verscheen bij K.B. 9 Dcc. 1953 
(Stb. 627), uitgegeven 6 Jan. 1954, in werking getreden 1 Febr. 1954.

K.B. 10 Augustus 1880 (Stbl. 158), houdende goedkeuring van een reglement voor 
gemeenschappelijke militaire en burgerlijke telegraafdienst in tijden van oorlog en van 
voorbereiding tot oorlog.

Uitgegeven: 19 Augustus 1880.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Eerste wijziging en aanvulling bij K.B. 18 October 1892 (Stbl. 234).
Uitgegeven: 8 November 1892.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Tweede wijziging bij K.B. 6 Februari 1906 (Stbl. 19). Besluit om Oorlogs- 
telegraafcommissie in het leven te roepen.

Uitgegeven: 13 Maart 1906.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Ingetrokken door:
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22 April 1933 (Stbl. 223).

voorbereiding van den telegraaf- en telefoondienst in tijden van oorlog en 
gevaar en andere buitengewone omstandigheden. (Telegraafcommissie)).

Uitgegeven: 3 Februari 1915.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Gewijzigd bij K.B. 30 December 1919 (Stbl. 1156).
Uitgegeven: 19 Januari 1920.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Ingetrokken door:

K.B. 9 Mei 1930 (Stbl. 159), houdende vaststelling van een Radio-reglement.
Uitgegeven: 12 Mei 1930.
Datum van inwerkingtreding: 14 Mei 1930.

Eerste wijziging bij K.B. 3 Juli 1930 (Stbl. 272), houdende wijziging van 
artikel 10 van het Radio-reglement 1930 en vaststelling van regelen ten 
aanzien van de controle op de uitzendingen van den Radio-omroep. 
(Radio-contróle-reglement).

Uitgegeven: 8 Juli 1930.
Datum van inwerkingtreding: 10 Juli 1930.

Tweede wijziging en aanvulling bij K.B. 6 September 1932 (Stbl. 463). 
Uitgegeven: 16 September 1932.
Datum van inwerkingtreding van artikel I: 18 September 1932.
Datum van inwerkingtreding van de artikelen II en JU: 15 Novem
ber 1932.

Derde wijziging en aanvulling bij K.B.
Uitgegeven: 5 Mei 1933.
Datum van inwerkingtreding: 7 Mei 1933.

Vierde wijziging bij K.B. 13 November 1933 (Stbl. 588) 2.
Uitgegeven: 28 November 1933.
Datum van inwerkingtreding: 1 Maart 1934.

Vijfde wijziging bij K.B. 20 Februari 1935 (Stbl. 61).
Uitgegeven: 1 Maart 1935.
Datum van inwerkingtreding: 3 Maart 1935.

Zesde wijziging bij K.B. 8 September 1936 (Stbl. 348).
Uitgegeven: 28 September 1936.
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1936.

K.B. 24 April 1923 (Stbl. 159). houdende nadere vaststelling van de bepalingen be
treffende de voorbereiding in vredestijd van de samenwerking tusschen den burgerlijken 
en den militairen telegraaf- en telefoondienst in tijden van oorlog, oorlogsgevaar en 
andere buitengewone omstandigheden, alsmede de regeling van die samenwerking. 
(Met als bijlage de: Instructie voor de Commissie, belast met de voorbereiding van den 
telegraaf-, telefoon-, radiotelegraaf- en radiotelefoondienst in tijden van oorlog, oor
logsgevaar en andere buitengewone omstandigheden. (Telegraafcommissie)).

Uitgegeven: 9 Mei 1923.
Datum van inwerkingtreding: automatisch.

Gewijzigd bij K.B. 18 Maart 1930 (Stbl. 81).
Uitgegeven: 3 April 1930.
Datum van inwerkingtreding: automatisch x.

(1) Dit K.B. werd inmiddels ingetrokken bij K.B. 3 Juli 1953 (Stbl. 334), uitgegeven 21 Juli 
1953 en automatisch in werking getreden. Bedoelde samenwerking is opnieuw geregeld bij 
beschikking van de minister-president, minister van Algemene Zaken, van 3 Juli 1953 (Sc. no 131).
(2) Het K.B. 26 Januari 1934 (Stbl. 31) noemt verkeerdelijk als laatste wijziging het K.B. 22 
April 1933 (Stbl. 223) i.p.v. deze.
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verklaard ** 23 (Stbl. 30), ook artikel 2, eerste lid, weder van toepassing

Zevende wijziging en aanvulling bij K.B. 28 Juli 1937 (Stbl. 353).
Uitgegeven: 17 Augustus 1937.
Datum van inwerkingtreding: 19 Augustus 1937.

Achtste wijziging bij K.B. 16 Februari 1938 (Stbl. 341).
Uitgegeven: 4 Maart 1938.
Datum van inwerkingtreding: 6 Maart 1938.

Negende wijziging en aanvulling bij K.B. 23 Januari 1940 (Stbl. 341).
Uitgegeven: 26 Januari 1940.
Datum van inwerkingtreding van
1940.
Datum van inwerkingtreding van
1940.

Buiten toepassing verklaard, met uitzondering van art. 2, achtste, negende 
en tiende lid, bij K.B. 17 September 1944 (Stbl. E 118), houdende vast
stelling van het Tijdelijk Telegraaf- Telefoon- en Radiobesluitx.

Uitgegeven: 28 September 1944.
Datum van inwerkingtreding: 28 September 1944.

Weder van toepassing verklaard wat betreft de hoofdstukken I, VI, VII 
(met uitzondering van de artn. 66 en 67), VJLU en IX, bij K.B. 2 Mei 1946 
(Stbl. G 105)’.

Uitgegeven: 22 Mei 1946.
Datum van inwerkingtreding: 22 Mei 1946.

Tiende wijziging (speciaal van de artn. 51 en 71) bij K.B. 17 April 1951 
(Stbl. 113).

Uitgegeven: 18 Mei 1951.
Datum van inwerkingtreding: 17 Juni 1951.
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Getekend: Berlijn, 18 Juli 1851 2.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Berlijn, 1 April 1852.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1852.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 4 April 1852 (Stbl. 55); Lagemans UI, no. 264; 
Stokvis I, no. 9.

Eerste aanvullingsverdrag van de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging tussen 
Oostenrijk, Pruisen, Beieren, Saksen en Wurtemberg:

Getekend: Wenen, 14 October 1851.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld:
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1852 3.
Tekst bij Lagemans III, no. 270; Zeitscbrift jrg. I, blz. 13 vlg.

Tweede aanvullingsverdrag van de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging tussen 
Nederland, Oostenrijk, Pruisen, Beieren, Saksen, Hannover en Wurtemberg:

Getekend: Berlijn, 23 September 1853.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld:
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1854.
Tekst bij Lagemans IV, no. 310; Zeitscbrift jrg. I, blz. 22 vlg.

Derde aanvullingsverdrag van de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging tussen 
Nederland, Oostenrijk, Pruisen, Beieren, Saksen, Hannover, Wurtemberg, Baden 
en Mecklenburg-Schwerin:

Getekend: München, 29 Mei 1855 4.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld:
Datum van inwerkingtreding: 1 September 1855 B.
Tekst bij Lagemans IV, no. 329; Zeitscbrift jrg. II, blz. 125 vlg.

Herzien, aangevuld en in één verdrag samengevat door een nieuw verdrag tot 
regeling van het verkeer binnen de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging tussen 
Nederland, Oostenrijk, Pruisen, Beieren, Saksen, Hannover, Wurtemberg, Baden en 
Mecklenburg-Schwerin:

Overeenkomst tussen Nederland en Pruisen betreffende het verbinden van de wederzijdse tele
graaflijnen en de toetreding van Nederland als lid van de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereni
ging1:

(*) Wurtemberg trad tot de Vereniging toe m.i.v. 1 April 1851, Hannover m.i.v. 1 Juli 1852, 
Mecklenburg-Schwerin m.i.v. 1 April 1854 en Baden m.i.v. 1 Juli 1854. Ludwig Bittner, 
Chronologiscbes Ver^eichnis der österreiebiseben Staatsvertrage, dl. UI, (Wenen, 1914), blz. 15, geeft 
abusievelijk afwijkende data.
(2) Lagemans III, no. 264, geeft in de titel verkeerdelijk 8 Juli.
(3) Kunert, a.w., blz. 159, geeft verkeerdelijk 1 Maart 1852.
(4) Kunert, a.w., blz. 160, geeft verkeerdelijk 15 Mei.
(6) Op voorstel van de Pruisische regering zijn hieraan later nog 2 artikelen toegevoegd, waaraan 
sedert 1 Nov. 1855 uitvoering is gegeven; Zeitscbrift jrg. II, blz. 235. De bepalingen van dit 
aanvullingsverdrag werden ook aangenomen door de Ned. Tel. Mij, de Rott. Tel. Mij en de 
Intern. Tel. Mij.

Hoofdverdrag, gesloten tussen Pruisen, Oostenrijk, Beieren en 
Getekend: Dresden, 25 Juli 1850. 
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1850. 
Tekst bij Lagemans III, no. 242; Zeitscbrift jrg. I, blz. 2
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no. 435; Zeitschrift jrg. X,

O Vgl. hiervoor blz. 402, noot 2.
(2) Gelijktijdig met de invoering bij de Vereniging zijn deze wijzigingen aangenomen door de 
HIJ SM, de Ned. Tel. Mij, de Rott. Tel. Mij, de Intern. Tel. Mij en de Submarine Telegraph 
Company, tevens door Bremen en Oldenburg.
(8) Sedert deze datum ook van toepassing, behalve bij de in de voorgaande noot genoemde 
maatschappijen, bij de Aken-Maastrichtsche Spoorweg Mij en de Nederlandsche Rijnspoorweg 
Mij, sinds 6 Juni 1865 ook bij de Nederlandsche Centraalspoorweg Mij.
(4) Zie hierna blz.
(6) Kunert, a.w., blz. 162, geeft 1 Juli 1872, evenals Codding, a.w., blz. 20, die ten onrechte 
verwijst naar U Union Telegraphiqne Internationale (iSój-iyij), (Bern, 1915), blz. 10, waar als 
datum van de ontbinding 31 Dec. 1871 wordt genoemd.

Getekend: Stuttgart, 16 November 1857.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Stuttgart, 16 Februari 1858.
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1858 x.
Tekst bij Stokvis I, nos. 109 en 110, met enkele wijzigingen van December 1858 
en Januari 1859; Lagemans IV, no. 373; Zeitschrift jrg. V, blz. 29 vlg. + Regle
ment en jrg. VI, blz. 36.

Nieuw aanvullingsverdrag van de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging tussen 
Nederland, Oostenrijk, Pruisen (ook voor Mecklenburg), Beieren (ook voor Wur- 
temberg), Saksen, Hannover en Baden:

Getekend: ’s-Gravenhage, 31 Augustus 1861.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: ’s-Gravenhage, 27 November 1861.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1862 2.
Tekst bij Stokvis II, nos. 192 en 193; Lagemans V, no.
VIII, blz. 254 vlg.

Nieuw aanvullingsverdrag van de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging tussen 
Nederland, Oostenrijk, Pruisen, Beieren, Saksen, Hannover, Wurtemberg, Baden 
en Mecklenburg-Schwerin:

Getekend: Hannover, 13 Juni 1863.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Hannover, 8 September 1863.
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1863 3.
Tekst bij Stokvis II, nos. 244 en 245; Lagemans V,
blz. 149 vlg.

Ingetrokken door een nieuw hoofdverdrag tussen Nederland, Oostenrijk, Pruisen, 
Beieren, Saksen, Hannover, Wurtemberg, Baden en Mecklenburg-Schwerin, tot aan
passing aan de Internationale Telegraafovereenkomst van 17 Mei 1865 4:

Getekend: Schwerin, 30 September 1865.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Schwerin, 4 December 1865.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1866.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 29 December 1865 {Stbl. 172); Lagemans V, 
no. 475; Zeitschrift jrg. XII, blz. 193 vlg.

Vervallen door een nieuw verdrag, na de gebeurtenissen in Duitsland, tot regeling 
van de verhoudingen van de Vereniging tussen Nederland, de Noord-Duitse Bond, 
Beieren, Wurtemberg, Baden en Oostenrijk-Hongarije, waartoe ook Luxemburg 
toetrad:

Getekend: Baden-Baden, 25 October 1868.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Karlsruhe, 25 Januari 1870.
Datum van inwerkingtreding, behalve van de artikelen 5 en 6: 1 Juli 1869.
Datum van inwerkingtreding van de artikelen 5 en 6 (nieuwe tarief bepalingen): 
uiterlijk 1 Juli 1870.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 8 Februari 1870 {Stbl. 30); Lagemans VI, 
no. 515. •

Opgeheven, nadat de Vereniging ten gevolge van de oprichting van de Noord- 
Duitse Bond en de Internationale Telegraafunie aanmerkelijk aan waarde had inge
boet, met ingang van 1 Januari 1872 8. De verhouding met Duitsland werd nu door 
een nieuw verdrag geregeld. Zie hierna onder Duitsland, blz. 423.
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Berlijn van

Verdrag tussen Oostenrijk, optredend namens de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging, en 
Sardinië, tot regeling van het telegrafisch verkeer:

Getekend: Turijn, 28 September 1853.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Turijn, 29 December 1853.
Datum van inwerkingtreding: 10 Februari 1854.
Tekst in Zeitschrift jrg. I, blz. 87 vlg. 3

Nieuw verdrag tussen Oostenrijk, namens de Duits-Oostenrijkse Telegraafver
eniging, en Sardinië 4:

Getekend: Turijn, 3 October 1856.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Turijn, 6 December 1856.
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1857.
Tekst

Pruisen, optredend voor zich zelf en voor de Duits-Oostenrijkse Telegraaf- 
Rusland tot regeling van het telegrafisch verkeer:

Verdrag tussen 
vereniging, en

(*) De bepalingen werden ook aangenomen door Spanje voor het internationale verkeer met de 
toegetreden landen m.i.v. 15 Sept. 1856; eveneens door Napels en de Tel. Mij der Middellandse 
Zee (Algerië, Corsica, Sardinië, Malta en Corfu).
(2) Achtereenvolgens traden tot dit verdrag toe de HIJ SM, de Ned. Tel. Mij, de Rott. Tel. 
Mij, de Intern. Tel. Mij en de Submarine Telegraph Company (Groot-Brittannië en Ierland) 
op 1 Febr. 1859, Sardinië (vasteland) 1 Maart 1859, Spanje en Portugal 1 April 1859, de Tel. Mij 
der Middellandse Zee Mei 1859, Zweden 10 Aug. 1859, de Tel. Mij van de Griekse Archipel 
(Levant en Griekenland) Sept. 1859, Noorwegen 20 Oct. 1859, Denemarken, Turkije en de Donau- 
vorstendommen 1 Jan. 1860, de Kerkelijke Staat en Rusland 1 April 1860, de beide Siciliën 
1 Juni 1860 en Luxemburg 2 Aug. 1861. Codding, a.w., blz. 19, geeft enkele afwijkende data.
(3) Dit verdrag is vervangen door de bepalingen van de overeenkomst van 29 Juni 1855 tussen 
de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging, België en Frankrijk, welke ook door Sardinië werden 
aangenomen; zie hierboven.
(4) Zie ook het Verdrag van 
dinië werd aangenomen.

Verdrag tot regeling van het telegrafisch verkeer tussen Pruisen, optredend voor zich zelf en BIT LAGE III 
voor de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging, België en Frankrijk:

Getekend: Parijs, 4 October 1852.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Parijs, 25 April 1853.
Datum van inwerkingtreding: 15 Mei 1853.
Tekst bij Lagemans IV, no. 296; De Clercq VI, blz. 224 vlg.; De Garcia II, 
blz. 434 vlg.

Aan vullingsovereenkomst:
Getekend: Parijs, 22 September 1854.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Parijs, 10 November 1854.
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1854.
Tekst in Zeitschrift jrg. I, blz. 259; De Clercq VI, blz. 468-469; De Garcia ITT, 
blz. 37-38.

Vervangen door een nieuw verdrag:
Getekend: Berlijn, 29 Juni 1855 L
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Berlijn, 30 October 1855.
Datum van inwerkingtreding: 15 November 1855.
Tekst bij De Clercq VI, blz. 559 vlg.; De Garcia III, blz. 63 vlg.; Zeitschrift 
jrg. II, blz. 241 vlg.

Vervangen door een nieuw verdrag:
Getekend: Brussel, 30 Juni 1858 2.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Brussel, 3 Januari 1859.
Datum van inwerkingtreding: 1 Februari 1859.
Tekst bij Stokvis I, nos. 122 en 123; Lagemans V, no. 382 + de Instruction-, 
De Clercq VII, blz. 430 vlg.; De Garcia UI, blz. 464 vlg.; Zeitschrift jrg. V, 
blz. 263 vlg. 4- de Instruction.
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■

Getekend: Berlijn, 26 September 1854.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Gatschino, 7 November 1854x.
Datum van inwerkingtreding: 15 November 1854.
Tekst bij Stokvis I, no. 66; De Martens VIII, no. 334; Zeitschrift jrg. I, blz. 
275 vlg.

Vervangen door een nieuw verdrag 2:
Getekend: Berlijn, 23 Januari 1860.

Wenen, 30 Januari 1860.
St. Petersburg, 28 Januari/9 Februari 1860.

Akten van bekrachtiging uitgewisseld: St. Petersburg, 27 Februari 1860.
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1860.
Tekst bij Stokvis I, nos. 154 en 155; Lagemans V, no. 393; De Martens IV, 2, 
no. 154; Zeitschrift jrg. VII, blz. 14 vlg., voorzover afwijkend van het Verdrag 
van Brussel van 30 Juni 1858 3, de Instruction echter volledig.

Overeenkomst tussen Nederland en België omtrent een verbinding van de electromagnetische 
telegrafen in beide landen:

Getekend: Brussel, 28 Januari 1852.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Brussel, 25 Maart 1852.
Datum van inwerkingtreding: 25 Maart 1852.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 30 Maart 1852 (Stbl. 52); Stokvis I, no. 11;
Lagemans IV, no. 279; De Garcia II, blz. 364 vlg.

/2\ r^C ^artens VIII, blz. 452, geeft 16 Oct. 1854.
O Dit verdrag verving tevens het telegraafverdrag tussen Rusland en Oostenrijk, getekend te 
(^CvCn^15 Mci i855 (°e Martens IV, 2, no. 152).

^!e Oervoor blz. 413.
(*) D*C °°k Zeitschrift irë- IV> blz- 256-

) us reeds vóór de ratificatie, een en ander met onderling goedvinden.

Verdrag tussen Oostenrijk, Wurtemberg en Baden, namens de Duits-Oostenrijkse Telegraaf- 
vereniging, en Zwitserland tot regeling van het telegrafisch verkeer:

Getekend: Friedrichshafen, 26 October 1858.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Stuttgart, 23 Mei 1859.
Datum van inwerkingtreding: 1 Mei 1859 6.
Tekst bij Stokvis I, no. 129; Lagemans V, no. 387; Zeitschrift jrg. VI, blz. 110 
vlg. en, voorzover afwijkend van de tekst van het Verdrag van Brussel van 
30 Juni 1858 3, blz. 88.

Wijzigingsovereenkomst tussen Oostenrijk, Wurtemberg, Beieren en Baden namens 
de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging en Zwitserland:

Getekend: Bregenz, 1 November 1863.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Wenen, 19 Januari 1864.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1864.
Tekst bij Stokvis II, no. 263; Lagemans V, no. 442; Zeitschrift jrg. X, blz. 237 
vlg.

Verdrag tussen Oostenrijk, optredend voor zich zelf en voor de Duits-Oostenrijkse Telegraaf
vereniging, en Turkije en de Donauvorstendommen tot regeling van het telegrafisch verkeer: 

Getekend: Constantinopel, 21 Januari 1857.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Wenen, 4 Juli 1857.
Datum van inwerkingtreding: 1 November 1857.
Tekst in Zeitschrift jrg. IV, blz. 244 vlg. 4.

Feitelijk vervallen op 1 Januari 1860, toen Turkije voor zich en de Dounauvorsten- 
dommen de bepalingen van het Verdrag van Brussel van 30 Juni 1858 aannam 3.
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Verklaring uitgewisseld tussen Nederland 
(ter aanvulling

de inwerkingtreding van de Internationale Telcgraafovereenkomst 
10/22 Juli 1875.

van het Verdrag van Bern van 1 Septem-

de bezorging van

Voorlopig Reglement tot uitvoering van bovenstaande overeenkomst x:
Getekend: Brussel, 14 Mei 1858.
Goedgekeurd door Min. v. Binnenl. Zaken: 22 Mei 1858.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juni 1858.
Tekst bij Lagemans V, no. 380.

Nieuw Uitvoeringsreglement (toepassing 
ber 18 5 8 2):

Getekend: Brussel, 13 Januari 1859.
’s-Gravenhage, 17 Januari 1859.

Goedgekeurd door Min. v. Binnenl. Zaken: 17 Januari 1859.
Datum van inwerkingtreding: 1 Maart 1859.
Tekst bij Stokvis I, no. 133; Lagemans V, no. 388; De Garcia IV, blz. 4—5. 

Wijzigingsovereenkomst:
Getekend: Brussel, 4 September 1862.

’s-Gravenhage, 8 September 1862.
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1862.
Tekst bij Stokvis II, no. 218; Lagemans V, no. 418; De Garcia V, blz. 14 vlg. 

Vervallen door de Internationale Telegraafb vereen komst van Parijs 17 Mei 1865 
(zie hierna blz. 421). Hiernaast gesloten een afzonderlijke:

Overeenkomst tussen Nederland en België betreffende het grenstarief en 
telegrammen per bode:

Getekend: Brussel, 29 November 1865.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1866 ’.
Tekst bij Stokvis III, no. 90; Lagemans V, no. 476; De Garcia VI, blz. 234.

(x) Een Voorlopig Reglement was reeds vastgesteld op 23 Nov. 1852; zie Bijvoegsel Sibl. 1853, 
blz. 67-76. Voorzover zij op het tarief betrekking hadden zijn de bepalingen van de overeen
komst van 28 Jan. 1852 en van het daarop gegronde reglement van 23 Nov. 1852 vervallen door 
het Verdrag van Berlijn van 29 Juni 1855 tussen de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging en 
België en Frankrijk; zie hiervoor blz. 413.
(2) Zie hierna blz. 420.
(3) Dezelfde datum als die van de inwerkingtreding van de Internationale Telegraafovereenkomst 
van Parijs van 17 Mei 1865; zie hierna blz. 421.
(<) Zie hierna blz. 421-422.
(5) Dezelfde datum als die van
van St. Petersburg van i-, .

en België tot regeling van het telegrafisch verkeer 
van de Internationale Telegraafovereenkomst van St. Petersburg van 1875 4): 
Getekend: Brussel, 18 December 1875.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1876 5.
Tekst in Bescheiden betreffende de dienst van den Rijkstelegraaf 1875 (Ministerie van 
Financiën), no. 42; De Garcia X, blz. 131-13 2.

Ingetrokken en vervangen door een nieuwe Verklaring (toepassing woordtarief): 
Getekend: ’s-Gravenhage, 6 September 1879. 
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1879.
Tekst bij Van der Burgh, no. 251; Lagemans VHI, no. 629; De Garcia XI, 
blz. 218-219.

Ingetrokken en vervangen door een nieuwe overeenkomst:
Getekend: ’s-Gravenhage, 27 October 1893.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1894.
Tekst in V.v. V. 1893, no. 36; Lagemans XII, no. 802; De Garcia XVI, 
blz. 271 vlg.

Wijzigingsovereenkomst:
Getekend: ’s-Gravenhage, 16 Maart 1901.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld:
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11 Oct. 1877 (Stbl. 187); zie ook Van der Burgh, nos. 215, 216
(*) Zie hierna blz. 429-430.
(2) Uitvoeringsbesluit bij K.B. 
en 240.

Datum van inwerkingtreding: 1 Mei 1901.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 25 April 1901 (Stbl. 80); K v. V. 1901, no. 13;
Lagcmans XIV, no. 916; De Garcia XVIII, blz. 199 vlg.

Ingetrokken en vervangen door een nieuwe overeenkomst:
Getekend: ’s-Gravenhage, 8 Maart 1920.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: ’s-Gravenhage, 1 Mei 1920.
Datum van inwerkingtreding:
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 8 Mei 1920 (Stbl. 231); Lagemans XIX, no. 1138;
Ktcueil 3e série XXIII, no. 103 (alleen titel).

Ingetrokken en vervangen door een nieuwe overeenkomst:
Getekend: ’s-Gravenhage, 15 Maart 1926.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: ’s-Gravenhage, 29 Maart 1926.
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1926.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 17 April 1926 (Stbl. 70); Reenet l 3e série XVIII, 
no. in.

Aangevuld door een bijzondere overeenkomst (naar aanleiding van het Internationaal
Verdrag betreffende de Verreberichtgeving van

Getekend: ’s-Gravenhage, 24 Juli 1934.
Brussel, 1 Augustus 1934.

Akten van bekrachtiging uitgewisseld:
Datum van inwerkingtreding: 25 September 1934.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 14 September 1934 (Stbl. 512).

Verklaring tussen Nederland en België uitgewisscld tot vaststelling van een transittarief (woord- 
tarief) ten behoeve van België, toepasselijk op de telegrammen, welke langs de Belgische lijnen 
tussen Nederland en Groot-Brittannië worden gewisseld:

Getekend: ’s-Gravenhage, 24 April 1880.
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1880.
Tekst bij Van der Burgh, no. 265; Lagemans VIII, no. 636; De Garcia XI, 
blz. 341.

Vervangen door de overeenkomst van Londen 30 Maart 1889 tussen Nederland, 
België en Groot-Brittannië en Ierland. Zie hierna blz. 418.

Verklaring uitgewisseld tussen Nederland en België betreffende de aanleg en het gebruik van een 
telegraaflijn tot het geven van berichten omtrent den was der Maas en ten behoeve der scheep
vaart op de kanalen van Luik naar Maastricht en van Maastricht naar ’s-Hertogenbosch, waarbij 
werd goedgekeurd een te Maastricht op 22 November 1881 door beide partijen ontworpen en 
getekend Plan van aanleg als boven bedoeld:

Getekend: Brussel, 10 Augustus 1882.
Tekst van Verklaring en Plan in Stbl. geplaatst bij K.B. 1 Mei 1883 (Stbl. 39); 
Lagemans IX, no. 664; Reeneil 2e série VIII, no. 62; De Garcia XII, blz. 412 
vig.

Verklaring als boven betreffende het aanleggen van een internationale telegraaflijn 
van Smeermaas tot aan Crevecoeur, langs de Zuid-Willemsvaart en de gekanaliseerde

Overeenkomst betreffende de overmaking van geld door middel van telegrafische postwissels 
tussen Nederland en België, getiteld: Additionele Artikelen op het Reglement ten aanzien der 
punten van ondergeschikten aard en van orde, den 8/13 Mei 1875 vastgesteld, ter uitvoering 
der Overeenkomst van 14 April 1875, tusschen Nederland en België, betrekkelijk de uitwisseling 
van postwissels.

Getekend: Brussel, 15 September 1877.
’s-Gravenhage, 22 September 1877.

Datum van inwerkingtreding: 1 November 1877.
Tekst bij Van der Burgh, no. 216 2.
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Binnenl. Zaken 15 October 1853, no. 184,
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Overeenkomst tussen Nederland en Groot-Brittannië en Ierland tot regeling van het telegrafisch 
verkeer tussen beide landen:

Getekend: ’s-Gravenhage, 7 Maart 1879.

20 Augustus 1860, no. 273,

0) Later Amsterdam.
(2) Vgl. Stokvis I, no. 44, noot 3. Genoemde Min. Besch. hield in vergunning aan de Inter
nationale Telegraafmaatschappij tot aanleg en gebruik van een onderzeese telegraaf tussen Neder
land en Groot-Brittannië en Ierland (zie Stokvis I, no. 124).
0) Zie in verband hiermee de overeenkomst tussen Nederland
Company van L 2'
6e Afd., in werking getreden 26 Jan. 1871 (Stokvis II, no. 159).
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I en de Submarine Telegraph
26 Jan. 1871, goedgekeurd bij Besch. Min. v. Fin. 17 Maart 1871, no. 908,

Overeenkomst tussen Nederland en Groot-Brittannië en Ierland tot regeling van het telegrafisch 
verkeer tussen beide landen:

Getekend: ’s-Gravenhage, 19 December 1870.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld:
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1871.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 29 December 1870 (Stbl. 232); Stokvis III, 
no. 155; Lagemans VI, no. 53a3.

Ingetrokken en vervangen door dezelfde overeenkomst als de volgende.

Binnenl. Zaken 26 Februari 1859, no.

Dieze, in aansluiting aan bovengenoemde telegraaflijn, waarbij werd goedgekeurd BIJLAGE III 
een te Maastricht op 27 October 1885 door beide partijen ontworpen en getekend 
Plan van aanleg als hiervoor bedoeld:

Getekend: Brussel, 10 April 1886.
Tekst van Verklaring en Plan in Stbl. geplaatst bij K.B. 26 Januari 1887 
(Stbl. 34); Lagemans IX, no. 703 en X Supplement, no. II; Recueil 2e série XI, 
no. 70; De Garcia XIII, blz. 547 vig.

Overeenkomst tussen Nederland en de Internationale Telegraafmaatschappij tot regeling van de 
telegraafdienst door middel van de onderzeese telegraaf tussen ’s-Gravenhage 1 en Londen: 

Getekend: Londen, 14 October 1853.
Goedgekeurd bij Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 15 October 1853, no. 184, 
6e Afd.
Datum van inwerkingtreding: 1 December 1853.
Tekst

Wordt geacht te zijn vervallen door de nieuwe overeenkomst tot regeling van de 
telegraafdienst tussen Nederland en Groot-Brittannië door middel van de onderzeese 
telegraaf tussen Amsterdam en Londen, in verband met de vergunning aan de Inter
nationale Telegraafmaatschappij, ingevolge machtiging van de koning, bij Besch. 
Min. v. Binnenl. Zaken 10 Juli 1858, no. 164, 6e Afd., verleend2:

Getekend: Londen, 5 December 1858.
Goedgekeurd bij Besch. Min. v. P:-- ’ " 
6e Afd.
Datum van inwerkingtreding: 26 Februari 1859.
Tekst bij Stokvis I, no. 143.

Aanvullings- en wijzigingsovereenkomst:
Getekend: Londen, 2 Juli 1860.
Goedgekeurd bij Besch. Min. v. Binnenl. Zaken 
6e Afd.
Datum van inwerkingtreding:
Tekst bij Stokvis II, no. 166.

Na afstand van de lijnen door de Internationale Telegraafmaatschappij aan de Britse 
regering vervangen door:
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Akten van bekrachtiging uitgewisseld:
Datum van inwerkingtreding: 15 Maart 1879.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 23 Maart 1879 {Stbl. 50); Lagemans VUI, 
no. 622.

Ingetrokken en vervangen door:

Verdrag tussen Nederland en Groot-Brittannië en Ierland betreffende de eigendom en het onder
houd van onderzeese kabels tussen de Britse en de Nederlandse kusten:

Getekend: ’s-Gravenhage, 5 April 1898.
Goedgekeurd bij de wet van 6 December 1898 {Stbl. 255, met tekst).
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: ’s-Gravenhage, 13 December 1898.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1897.
Tekst andermaal in Stbl. geplaatst bij K.B. 21 December 1898 {Stbl. 270);
1Z. v. V. 1899, no. 11, blz. 3-18; Lagemans XIV, no. 880.

Tot uitvoering van dit verdrag:

Overeenkomst tussen Nederland en Groot-Brittannië en Ierland betreffende de eigendom van 
en het telegraafverkeer langs de rechtstreekse onderzeese kabels:

Getekend: Londen, 13 Februari 1899.
’s-Gravenhage, 13 Maart 1899.

Akten van bekrachtiging uitgewisseld:
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1897 (als het Verdrag zelf).
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 17 April 1899 {Stbl. 109); Lagemans XIV, 
no. 889; Recueil ze série XXIX, no. 33.

Eerste wijzigingsovereenkomst (speciaal van artikel IV):
Getekend: Londen, 24 Mei 1905.

’s-Gravenhage, 30 Mei 1905.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld:
Datum van inwerkingtreding:
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 30 Augustus 1905 {Stbl. 259); K p. V, 1905, 
no. 25, blz. 6-7; Lagemans XVI, no. 959.

Tweede wijzigingsovereenkomst:
Getekend: Londen, 8 December 1920.

’s-Gravenhage, 18 Januari 1921.

(*) In de considerans staat foutief 5 Maart, hetgeen niet bij de Verbeteringen werd gecorrigeerd. 
Bij schrijven van het Duitse Telegraaf bestuur van 4 April 1880, no. 3530, werd het in art. 7 en 8 
opgenomen transittarief voor Duitsland wegens de overbrenging, bij storing op de rechtstreekse 
weg, over Duitsland van de Nederlands-Engelse telegrammen, goedgekeurd. (Van der Burgh, 
no. 264). Een dergelijke verklaring werd op 24 April 1880 tussen Nederland en België uitge
wisseld; zie hiervoor blz. 416.
(*) Zie ook hierna blz. 420 en 425. Vgl. Jaarverslag 1888, blz. 18.

Overeenkomst betreffende de telegrafische verbinding en 
land en Groot-Brittannië en Ierland:

Getekend: ’s-Gravenhage, 15 Maart 1880 x.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld:
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1880.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 19 Maart 1880 {Stbl. 35); Van der Burgh, no.
260; Lagemans VIII, no. 632.

Wijzigingsovereenkomst, speciaal van de artikelen 7 en 8 (tot vermindering van het 
telegrafisch tarief in het verkeer tussen beide landen):

Getekend: Londen, 30 Maart 1889.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld:
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1889.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 25 Mei 1889 {Stbl. 69) *; Lagemans X, no. 732.

Ingetrokken en vervangen door:
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(‘) Recueil 3e série XXXVIII, 
(2) Zie ook hierna blz. 424.

bekrachtiging door Nederland gedeponeerd op 26 Maart 1921. 
inwerkingtreding:

Overeenkomst tussen Nederland en Groot-Brittannië en Ierland tot regeling van de overmaking 
van telegrammen van en naar Nederlands-Indië:

Getekend: Londen, 21 October 1870.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld:
Datum van inwerkingtreding: twee maanden na afkondiging.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 5 December 1870 (Stbl. 193); Lagemans VI, 
no. 531.

Akten van bekrachtiging door Nederland gedeponeerd op 26 Maart 1921. BIJLAGE III 
Datum van inwerkingtreding:
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 14 Juli 1921 (Stbl. 939); Reenet l 3e série XXIII,
no. in (alleen'titel).

Ingetrokken en vervangen door:

en België tot regeling van het 
Duitsland:

no. 69, geeft 14 December.

Overeenkomst tussen Groot-Brittannië en Ierland en Duitsland tot regeling van het telegrafisch 
verkeer (tarieven). Volgens artikel 4, laatste alinea, zou aan Nederland en België schriftelijk toe
stemming tot deze afrekeningsregeling gevraagd worden:

Getekend: Berlijn, 11 November 1878.
Toestemming door Nederland verleend bij schrijven van 21 December 1878.
Datum van inwerkingtreding:
Tekst bij Lagemans VIII, no. 618.

Overeenkomst tot regeling van het telegraafverkeer tussen Nederland en
Noord-Ierland, de Kanaal-Eilanden en het eiland Man:

Getekend: Londen, 13 April 1926.
’s-Gravenhage, 27 April 1926.

Akten van bekrachtiging uitgcwisseld:
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1926.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 6 Augustus 1926 (Stbl. 297); Recueil je série 
XXVI, no. 73 (alleen titel).

Wijzigingsovereenkomst bij Notawisseling:
Gedateerd: Hoofdbestuur PTT, ’s-Gravenhage, 28 December 1933 x.

Britse Postbestuur, Londen, 28 December 1933.
Goedgekeurd:
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1934.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 24 April 1934 (Stbl. 214) 2; Recueil je série 
XXXVIII, no. 69 (alleen titel).

Overeenkomst tussen Nederland, Groot-Brittannië en Ierland 
telegrafisch verkeer tussen Groot-Brittannië en Ierland en ~ 

Getekend: Londen, ji Mei 1880. 
Datum van inwerkingtreding: 1 Juni 1880. 
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 2j Juni 1880 (Stbl. 115); Van der Burgh, 
no. 270; Lagemans VIII, no. 6j8; De Garcia XI, blz. 348-J49.

Vervallen door de opzegging van Duitsland bij Nota van 28 December 1887: 
Datum van ingang: 1 Januari 1889.
Vermeld bij De Garcia XIV, blz. j86 (geen volledige tekst).

Alsnog gehandhaafd tot 1 April 1889:
Vermeld bij De Garcia XIV, blz. 416 (geen volledige tekst). 

Vervangen door een dergelijke overeenkomst:
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Getekend: Londen, 28 Maart 1889 (na voorafgaand proces-verbaal, getekend 
te Keulen, 2 Februari 1889).
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1889.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 25 Mei 1889 (Stbl. 69) x; Lagemans X, no. 731;
De Garcia XV, blz. 47 vlg.

en vervangen door:

(*) Zie ook hiervoor bh:. 418, hieronder en hierna blz. 425.
(2) Deze overeenkomst verving de Verklaring, tussen Nederland en België uitgewisseld te ’s-Gra- 
venhage op 24 April 1880; zie hiervoor blz. 416. Tevens verving zij een te Londen op 27 Mei 1880 
gesloten overeenkomst tussen België en Groot-Brittannië.
( ) Zie ook hiervoor blz. 418, hierboven en hierna blz. 425.
/5\ Evenals Nederland was ook Portugal voor het eerst als lid op deze conferentie aanwezig. 
( ) Het werd achtereenvolgens aangenomen door de Nedcrlandsche Telegraafmij, de Rotter- 
oamsche Telegraafmij, de HIJ SM en de Internationale Telegraafmij (Groot-Brittannië en 

,er de Telegraafmij der Middellandsche Zee (Algerië, Corsica, Sardinië, Malta en Corfu), 
e ubmarine Telegraph Company (Groot-Brittannië en Ierland), Modena en Toscane, Parma 

rijk d. ^a.tiën vanl..de Kerkelijke Staat, alle in 1859, en door de Kerkelijke Staat en het Konink-

DE ZGN. WESTEUROPESE TELEGRAAFVERENIGING

Verdrag tot regeling van de telegrafische gemeenschap tussen Frankrijk, België, Sardinië, 
Zwitserland en Spanje, genoemd de Westeuropese Telegraafvereniging.

Getekend: Parijs, 29 December 1855.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Parijs, 8 April 1856.
Datum van inwerkingtreding: 8 April 1856.
Tekst in Zeitscbrift jrg. III, blz. 107 vlg.; De Clercq VI, blz. 591 vlg.; De 
Garcia IH, blz. 75 vlg., waarbij het Reglement en de Dispositions Complémen- 
taires.

Ingetrokken

GROOT-BRITTANNIË EN IERLAND EN BELGIË

Overeenkomst tussen Nederland, Groot-Brittannië en Ierland en België tot regeling van de 
telegrafische gemeenschap bij storing van de rechtstreekse verbinding tussen die landen2:

Getekend: Londen, 30 Maart 1889.
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1889.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 25 Mei 1889 {Stbl. 69) 8; Lagemans X, no. 733;
De Garcia XV, blz. 50-51.

INTERNATIONALE TELEGRAAFUNIE

Internationale telegraafovereenkomst tussen Nederland, Oostenrijk-Hongarije, Baden, Beieren, 
België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Hamburg, Hannover, Italië, Portugal, 
Pruisen, Rusland, Saksen, Zweden en Noorwegen, Zwitserland, Turkije en Wurtemberg.

Verdrag tot regeling van de telegrafische gemeenschap tussen Nederland, Frankrijk, België, 
Sardinië en Zwitserland 4.

Getekend: Bern, 1 September 1858 (door Spanje en Portugal op 1 April 1859) 6.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Bern, 10 en 12 Februari 1859.
Datum van inwerkingtreding: 1 Maart 1859.
Tekst bij Stokvis I, nos. 126 en 127; Lagemans V, no. 385; De Clercq VU, 
blz. 499 vlg.; De Garcia III, blz. 516; Zeitscbrift jrg. VI, blz. 120-121, voor
zover afwijkend van de tekst van het Verdrag van Friedrichshafen van 26 
October 1858 (zie hiervoor blz. 414).

vanl..de
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(*) Nadien traden achtereenvolgens nog toe: Mecklenburg 1865, Roemenië, Servië, de Kerkelijke 
Staat, Luxemburg en Nassau 1866, Aziatisch Rusland 1867, Aziatisch Turkije 1868, Groot- 
Brittannië met Gibraltar en Malta 1871, Nederlands-Indië 1872, Egypte 1876, Brazilië 1877, 
Zuid-Australië en Nieuw-Zeeland 1878, Japan 1879, Bosnië-Herzegowina, Victoria, Bulgarije 
en Montenegro 1880, Natal 1881, Kaapkolonie 1882, Siam 1883, Nicuw-Zuidwales en Indo- 
China 1884, Senegal, Tunis en Tasmanië 1885, Argentinië 1889, Portugese Koloniën in Afrika, 
Azië en Occanië, tevens West-Australië 1894, Nieuw-Caledonië 1895, Queensland 1896, Ceylon 
1897, Kenya en Oeganda 1901, Urugay 1902, Australië en Madagascar 1903, Oranje-Vrijstaat 
en Transvaal 1904, Ijsland 1906, Bolivia 1907, Chili en Erythrea 1908, Zuid-Afrika 1911, Belgisch 
Congo en Marokko 1912, Frans Somaliland 1916, Polen 1919, Tsjecho-Slowakije, Finland en 
het Saargebied 1920, China, Venezuela en Letland 1921, Cyrenaika, Tripoli, Danzig, Estland, 
Albanië en Palestina 1922, Italiaans Somaliland, Litauen en Ierland 1923, Groot-Libanon en 
Syrië 1924, Zuid-Rhodcsia, Tanganyikagebied en Columbia 1925, Ecuador 1926, Frans Guyana 
1927, Curagao, Suriname, Afghanistan en Irak 1928, Vaticaanstad 1929, Yemen 1931.
(2) Door Turkije eerst op 6 Dec. 1865 en door Griekenland en Portugal op 11 Jan. 1866.
(3) Op 8 April 1867 werden te Parijs een aantal Additionele Artikelen getekend, waarbij de be
palingen van deze overeenkomst ook van toepassing werden verklaard op het verkeer met 
Algiers en Tunis. Tekst bij Lagemans VI, no. 489 en De Clercq IX, blz. 273-274.
(*) Niet bij de drie Internationale Unies opgenomen zijn de afzonderlijke teksten, uitgegeven 
door het Bureau International en de administraties van verschillende leden-staten.
(6) De titel van Stbl. 84 geeft verkeerdelijk 16 Januari. Te Rome was voor het eerst het nieuwe 
keizerrijk Duitsland vertegenwoordigd, waarin Baden inmiddels was opgenomen. Ook de 
Engelse regering, die de telegraaf inmiddels had genationaliseerd, was hier voor het eerst ver
tegenwoordigd. Luxemburg nam niet aan de conferentie deel; Japan zond een waarnemer.
(•) Beieren en Wurtcmberg werden nu door Duitsland vertegenwoordigd. Engeland en Egypte 
(voor het eerst onafhankelijk van Turkije), beide op de conferentie tegenwoordig, tekenden wel 
het Reglement, doch beschikten niet over volmacht om de Conventie te tekenen; Egypte nam 
de Conventie aan in 1876, Engeland in 1878. Roemenië, Luxemburg en Servië waren niet tegen
woordig; zij aanvaardden de Conventie resp. in 1875, 1876 en 1876. Japan en de Verenigde 
Staten zonden waarnemers.

Getekend: Parijs, 17 Mei 1865 x. ;
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Parijs, 14 Augustus 1865 2.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1866 3.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 25 Augustus 1865 (Stbl. 111; alleen conventie 
en tarieftabellen); Documents, blz. 1-67; Lagemans V, no. 472; De Clercq IX, 
blz. 254 vlg.; De Garcia VI, blz. 118 vlg. (zonder Reglement); Zeitscbrift 
jrg. XII, blz. 243 vlg. 4

Eerste wijzigingsovercenkomst:
Getekend: Wenen, 21/22 Juli 1868.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1869.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 31 December 1868 (Stbl. 178); Documents, blz. 
1-86; Lagemans VI, nos. 505 en 5o6;De Clercq X, blz. 121 vlg.; DeGarcia VII, 
blz. 233 vlg. (zonder Reglement); Zeitscbrift jrg. XV, blz. 117 vlg.

Tweede wijzigingsovercenkomst:
Getekend: Rome, 14 Januari 1872 6.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1872.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 30 Juli 1872 (Stbl. 84); Documents, blz. 1-82; 
Stokvis III, no. 183; Lagemans VI, no. 545; De Clercq XI, blz. 1 vlg. (zonder 
Reglement); De Garcia IX, blz. 1 vlg. (zonder Reglement).

Derde wijzigingsovercenkomst:
Getekend: St. Petersburg, 10/22 Juli 1875 ®.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: St. Petersburg, 5/17 Mei 1876.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1876.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 1 Juni 1876 (Stbl. 112; zonder Reglement);
Documents, blz. 3-111; Van der Burgh, no. 181 (zonder Reglement); Lage
mans VII, no. 585; R.ect<eil 2e série III, no. 78; De Clercq XI, blz. 311 vlg.; 
De Garcia X, blz. 26 vlg.
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() Als waarnemers waren aanwezig de Verenigde Staten van Amerika, Peru, Bolivia en Costa
Rica, benevens een aantal particuliere maatschappijen. gSÊl
() Art. 1; ‘Voor zoover dit Reglement niet anders bepaalt, zijn de voorschriften, welke van toe
passing zijn op de verbindingen per draad, eveneens op de draadlooze verbindingen van toe-

(3) De artikelen 26, § 7 en 27, § 4 (tarieven) traden in werking op 1 April 1926.

Dit door regeringsgcvolmachtigden getekende Verdrag van St. Petersburg bevatte 
alleen de beginselbcpalingen en zou voortaan als grondverdrag blijven gelden. Op 
de volgende conferenties werden in het vervolg door vertegenwoordigers van de 
telegraafdiensten alleen het Reglement en de Tarieftabellen behandeld.
Eerste herziening van Reglement en Tarieftabellen:

Getekend: Londen, 28 Juli 1879.
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1880.
Tekst in Document!, blz. 11-113; Van der Burgh, no. 247; Lagemans VUI, no.
625; Recueil 2e série, VIII, no. 6; De Clercq XII, blz. 412 vlg.; De Garcia XI, 
blz. 139 vlg.

Tweede herziening van Reglement en Tarieftabellen:
Getekend: Berlijn, 17 September 1885.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1886.
Tekst in Document!, blz. 11-114; Lagemans IX, no.
no. 4; De Clercq XV, blz. 816 vlg.

Derde herziening van Reglement en Tarieftabellen:
Getekend: Parijs, 21 Juni 1890 x.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1891.
Tekst in Document!, blz. 13-139; Lagemans X, no. 744; Recueil 2 série XVII, 
no. 38; De Clercq XVIII, blz. 393 vlg.

Vierde herziening van Reglement en Tarieftabellen:
Getekend: Budapest, 22 Juli 1896.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1897.
Tekst in Document!, blz. 13-154; Lagemans XIII, no. 844; De Clercq XX, blz.
433 vJg-; De Garcia XVII, no. 25.

Vijfde herziening van Reglement en Tarieftabellen:
Getekend: Londen, 10 Juli 1903.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1904.
Tekst in Document!, blz. 11-170; bij Lagemans XV, no. 939; De Clercq XXII, 
blz. 296 vlg.

Zesde herziening van 
Getekend: Lissabon, n Juni 1908.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1909.
Tekst in Document!, blz. 11-191; Recueil 3e série V, no. 16.

Zevende herziening van Reglement en Tarieftabellen:
Getekend: Parijs, 29 October 1925 2.
Datum van inwerkingtreding: 1 November 1926 3.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 29 Juli 1926 (Stbl. 237); Document!!!, blz. 659- 
729; genoemd in Recueil série XXV, no. 52 (geen tekst).

Protocol houdende aanvullingen en wijzigingen in het Internationaal Dienstregle
ment Parijs 1925:

Getekend: Brussel, 22 September 1928.
Datum van inwerkingtreding: 1 October 1929.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 22 Maart 1929 (Stbl. 129); Document!, blz. 106- 
110 en 117-246; genoemd in Recueil 3e série XXV, no. 52 (geen tekst).

Ingetrokken en vervangen, zowel wat het verdrag als de reglementen betreft, op de 
Internationale Telegraafconferentie en de Internationale Radiotelegraafconferentic 
te Madrid op 9 December 1932, waar de internationale telegraafunie en de 
internationale RADiOTELEGRAAFUNiE vervangen werden door de internationale 
UNIE VOOR DE VERREBERICHTGEVING.

Zie verder hierna blz. 429 vlg.



ITALIË EN BELGIË

DUITSLAND

423

Overeenkomst tussen Nederland en Duitsland tot regeling 
beide landen.

Verklaring uitgewisseld tussen Nederland, Italië en België betreffende het telegrafische verkeer.
Getekend: Parijs, 6 December 1865.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1866 4.
Tekst bij Lagcmans V, no. 477; De Garcia VI, blz. 236-237.

van het telegrafisch verkeer tussen

Getekend: Bern, 5 October 1871.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Berlijn, 19 Januari 1872.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1872.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 31 Januari 1872 (Stbl. 9); Stokvis II, no, 
174; Lagemans VI, no. 536.

Ingetrokken en vervangen door:

Overeenkomst tussen Nederland en Duitsland, ook voor het tel egraafver keer met Oostenrijk- 
Hongarije via de Duitse lijnen (in samenhang met het Internationale Telegraafverdrag van 
St. Petersburg 1875).

Getekend: ’s-Gravenhage, 11 April 1877.
Goedgekeurd bij Besch. Min. v. Fin. 7 Mei 187, Afd. Telegrafie.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1878.
Tekst bij Van der Burgh, no. 208; Lagemans VU, no. 604.

Invoering door Nederland van perstelegrammen tegen verlaagd tarief in het Europees verkeer BIJLAGE III 
als geregeld in het Internationaal Telegraafreglement:

Bepaald bij K.B. 7 Juli 1913 {Stbl. 323) L
Datum van inwerkingtreding: 16 Augustus 1913 voor het verkeer met Dene
marken, Frankrijk (met Algiers en Tunis), Groot-Brittannië en Ierland, Italië, 
Luxemburg, Noorwegen, Spanje en Zweden 1 September 1913 voor het ver
keer met Oostenrijk-Hongarije; 16 September 1913 voor het verkeer met België;
1 October 1913 voor het verkeer met Griekenland; November 1913 voor het 
verkeer met Kreta, Gibraltar en Malta.
Tekst ook bij Lagemans XVIII, no. 1081.

Wijzigingsbepalingen:
Vastgcsteld bij K.B. 22 Juni 1917 (Stbl. 472).
Datum van inwerkingtreding:

Ingetrokken bij K.B. 30 Augustus 1926 (Stbl. 319), houdende intrekking van het 
bestaande en vaststelling van een nieuw reglement voor den dienst der Rijkstele
graaf 3.

(») De Bekendmakingen van de directcur-generaal der P en T in Sc. 1913, nos. 188 en 232, geven 
verkeerdelijk Stbl. 328.
(2) Aanvankelijk op deze datum ook voor het verkeer met België en Portugal; voor deze landen 
echter uitgesteld bij Bekendmaking dir.-gen. PT van Aug. 1913 (Sc. 192).
(’) Zie hiervoor blz. 406.
(<) Dezelfde als die van de Internationale Telegraaf©vereenkomst van Parijs 1865.
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Duitsland betreffende kabelverbindingen met hun koloniale

. ui

van de gewijzigde over-

Ncderland en Duitsland tot regeling vanOvereenkomst tussen

Getekend: ’s-Gravenhage, 13 Maart 1891.
Berlijn, 16 Maart 1891.

Goedgekeurd bij K.B. n Maart 1891, no. 14.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1891 l.
Tekst in V. v. V. 1897, no. 24, blz. 20-23; Lagemans X, no. 754. 

Overeenkomst tot verlenging en gedeeltelijke wijziging:
Getekend: Budapest, 20 Juli 1896 (ter Internationale Telegraafconferentie).
Goedgekeurd bij K.B. 1 October 1896, no. 38.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1897 2.
Tekst in V. v. V. 1897, no. 24, blz. 17-19; Lagemans XIII, no. 842. 

Overeenkomst tot hernieuwde verlenging:
Getekend: Londen, 6 Juli 1903 (ter Internationale Telegraafconferentie).
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 19043.
Tekst in V. v. V. 1904, no. 17, blz. 6; Lagemans XV, no. 938.

Overeenkomst tot hernieuwde verlenging:
Getekend: Lissabon, 5 Juni 1908 (ter Internationale Telegraafconferentie).
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1909 *.
Tekst bij Lagemans XVII, no. 1016.

Ingetrokken en vervangen door een nieuwe overeenkomst:
Getekend: ’s-Gravenhage, 2 Maart 1926.

Berlijn, 24 Maart 1926.
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1926.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 16 Juni 1926 (Stbl. 198); genoemd in Recutil
3e série XXVI, no. 61 (geen tekst).

Wijzigingsovereenkomst bij Nota-wisseling:
Gedateerd: Duitse Rijkspost, Berlijn, 8 December 1933 6.

Hoofdbestuur PTT, ’s-Gravenhage, 11 December 1933 fl.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1934.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 24 April 1934 (Stbl. 214) ’; genoemd in Recuei 
3e série XXXVIII, no. 65 (geen tekst).

no- 65, geeft 8 November.
, no. 65, geeft 14 December.

blz. 419.’In dit K.B. staat verkeerdelijk als datum

het Internationaal Dienstreglement van Parijs 1890. 
van Budapest 1896. 
van Londen 1903.

(*) Dezelfde als die van
(2) Dezelfde als die van
(3) Dezelfde als die van 
(*) Dezelfde als die van

Overeenkomst tussen Nederland en 
bezittingen in Azië. 

Getekend: Berlijn, 24 Juli 1901.
Goedgekeurd bij de wet van 7 Juli 1902 (Stbl. 122, waarbij tekst).
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Berlijn, 22 Juli 1902.
Datum van inwerkingtreding:
Tekst andermaal in Stbl. geplaatst bij K.B. 16 Augustus 1902 (Stbl. 168);
Lagemans XV, no. 920; Kecucil 3e série VII, no. 24.

Overeenkomst om geen uitvoering te geven aan een gedeelte van bovengenoemd
Kabelverdrag van 24 Juli 1901, bij briefwisseling:

Getekend: Duitse gezant, ’s-Gravenhage, 15 Augustus en 16 November 1904.
Min. v. Buitenl. Zaken, ’s-Gravenhage, 6 December 1904.

Goedgekeurd bij de wet van 7 Juni 1905 (Stbl. 202, waarbij tekst).
Tekst andermaal in Stbl. geplaatst bij K.B. 29 Juli 1905 (Stbl. 246).

het Internationaal Dienstreglement
het Internationaal Dienstreglement
het Internationaal Dienstreglement van Lissabon 1908.

(6) Rtcueil 3e série XXX VIII,
(’) Recueil 3e série XXXVIII,
(7) Zie ook hiervoor 1 ,
eenkomst 2/24 April 1926 i.p.v. 2/24 Maart 1926.
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telegrafische

FRANKRIJK EN BELGIË

het telegrafisch verkeer tussen Nederland

634; De Clercq XH, blz. 543-544; De Garcia XI, bïz.

Parijs

(3) Dezelfde als die

(5j Dezelfde als die
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van postwissels 
Juni 1878 {Stbl.

Getekend: ’s-Gravenhage, 15 Juli 1879.
Bern, 18 Juli 1879.

Datum van inwerkingtreding: 1 September 1879.
Tekst bij Van der Burgh, no. 246; Lagemans VIII, no. 624.

Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betrekkelijk de uitwisseling van 
postwissels 2.

en Frankrijk overOvereenkomst tot regeling van 
België.

C1) Zie ook hiervoor blz. 418 en 420.
(2) Naar aanleiding van art. 6 van de Overeenkomst betrekkelijk de uitwisseling 
dd. 4 Juni 1878, behorende bij het Internationaal Postverdrag van Parijs van 1 
1879, 41).

’ ” ï van het Internationaal Dienstreglement van Parijs 1890.
(*) Vgl. De Garcia XVI, blz. 70.
" ~ : van het Internationaal Dienstreglement van Budapest 1896.

Protocol tussen Nederland, Duitsland en België tot regeling van het transittarief bij storing van 
de rechtstreekse verbindingen tussen deze landen.

Getekend: Berlijn, 4 Mei 1889.
Datum van inwerkingtreding: 1 April 1889.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 25 Mei 1889 {Stbl. 69) x; Lagemans X, no. 735;
De Garcia XV, blz. 52-53.

Getekend: Parijs, 30 Maart 1880.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juni 1880.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 9 Juni 1880 {Stbl. 108); Van der Burgh, no. 263;
Lagemans VIII, no. 634; De Clercq XH, blz. 543-544; De Garcia XI, bïz. 
334-335-

Vervangen door een nieuwe overeenkomst:
Getekend: Parijs, 27 December 1890.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1891
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 19 Januari 1891 {Stbl. 26); K v. V. 1891, 
no. 4, blz. 4-11; Lagemans X, no. 752; De Clercq XVHI, blz. 471-472; De 
Garcia XV, blz. 244 vlg. 4.

Overeenkomst tot verlenging:
Getekend: Parijs, 24 Maart 1897.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1897 6.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 27 April 1897 {Stbl. 109); V. v. V. 1897, 
no. 24, blz. 13-15; Lagemans XIII, no. 853; De Clercq XX, blz. 529-530; 
De Garcia XVII, no. 27.

Overeenkomst tot hernieuwde verlenging:
Getekend: Parijs, 26 Maart 1904.
Datum van inwerkingtreding:
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 14 Mei 1904 {Stbl. 106); V. v. V. 1904, no. 17, 
blz. 2-3; Lagemans XV, no. 943; De Clercq XXH, blz. 472-473.

Opgehouden van kracht te zijn: 1 Augustus 1920 (Lagemans XIX, Supplement 
no. XI). 
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en Perzië. Japan trad cr bij toe evenals Engeland voor Zuid-Australië,

Verklaringen, gewisseld tussen de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en de Franse 
gezant te ’s-Gravenhage, houdende bepaling, dat de tussen Nederland en Frankrijk bestaande 
overeenkomst betreffende de wederzijdse toepassing van de wetten en reglementen nopens de 
veiligheid van de zeescheepvaart (Stbl. 1913, 51) zich ook zal uitstrekken tot de bepalingen inzake 
draadloze telegrafie.

Gedateerd: Min. v. Buitcnl. Zaken, ’s-Gravenhage, 18 Januari 1924. 
Franse gezant, ’s-Gravenhage, 7 Februari 1924.

Datum van inwerkingtreding:
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 14 April 1924 (Stbl. 196).

FRANKRIJK

en Frankrijk betreffende het totstandbrengen van kabelver- 
dc ontwikkeling van de telegrafische verbindingen van de weder-

(*) De overeenkomsten, door Nederland voor Luxemburg met Frankrijk gesloten, zijn niet 
opgenomen; zie hiervoor o.a. De Clercq.
(2) Door Nederland met de clausule: ‘que le Gouvernement Néerlandais, en signant la Conven- 
tion, ne peut, quant a présent, s’engager qu’en ce qui concerne la métropole. II se réserve 
d’accéder ultérieurement a cette Convention pour 1’ensemble ou pour une partie de ses Colonies 
ou possessions’. Nederland gaf kennis dd. 7 Maart, 15 Juli en 18 Aug. 1892 van de toetreding 
resp. van Nederlands-Indië, Suriname en Curagao; zie De Clercq XIX, blz. 434 en 533-534, 
en vgl. De Garcia XVI, blz. 190.
(3) Behalve door Columbia ”
Victoria en Quecnsland.

Overeenkomst tussen Nederland 
bindingen in het belang van <’ 
zijdse koloniale bezittingen in Azië. 

Getekend: ’s-Gravenhage, 6 April 1904.
Goedgekeurd bij de wet van 30 December 1904 (Stbl. 270, waarbij tekst).
Akten van bekrachtiging uitgewisscld: ’s-Gravenhage, 26 Januari 1905. 
Datum van inwerkingtreding:
Tekst andermaal in Stbl. geplaatst bij K.B. 8 Februari 1905 (Stbl. 60); Lage- 
mans XV, no. 945; Recueil 2e série XXXUI, no. 84; De Clercq XXII, blz. 
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Wijzigingsovereenkomst:
Getekend: ’s-Gravenhage, 21 Februari 1906.
Goedgekeurd bij de wet van 9 Juli 1906 (Stbl. 196, waarbij tekst).
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: ’s-Gravenhage, 15 Augustus 1906. 
Datum van inwerkingtreding:
Tekst andermaal in Stbl. geplaatst bij K.B. 20 Augustus 1906 (Stbl. 227); Lage- 
mans XVI, no. 968; Kecueil3e série VI, no. 120; De Clercq XXUI, blz. 354-355.

INTERNATIONALE OVEREENKOMST TOT BESCHERMING VAN
ONDERZEESE TELEGRAAFKABELS

Overeenkomst tot bescherming van onderzeese telegraafkabels tussen Nederland, Duitsland, de 
Argentijnse Bond, Oostenrijk-Hongarije, België, Brazilië, Costa-Rica, Denemarken, Domini
caanse Republiek, Spanje, Verenigde Staten van Amerika, Verenigde Staten van Columbia, 
Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland, Griekenland, Guatemala, Italië, Perzië, Portugal, Roe
menië, Rusland, El Salvador, Servië, Zweden en Noorwegen, Turkije en Uruguay.

Getekend: Parijs, 14 Maart 1884 2.
Goedgekeurd wat betreft artn. 1, 2, 4 t/m 12, 14, 16 en het Additionele Artikel 
bij de wet van 18 April 1885 (Stbl. 89).
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Parijs, 16 April 1885 3.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 16 April 1888 (Stbl. 74); Lagemans IX, no. 681 
en Supplement, IX; Recuei/ 2e série XI, no. 20; De Clercq XIV, blz. 329 vlg.; 
De Garcia XIV, blz. 17 vlg.



BIJLAGE III

14 Maart 1884

LUXEMBURG EN BELGIË

RUSLAND EN DUITSLAND

het telegrafische ver-

Lissabon 1908.
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t van 15 April 1885 {Stbl. 89) i.p.v.
4 Juli 1887 {Stbl. 109), art. 2.

Maatregelen tot uitvoering vastgesteld bij de wet van 15 April 1886 {Stbl. 65) x.
Datum van inwerkingtreding: 1 Mei 1888.

(5) Dezelfde als die 
(8) Dezelfde als die
(7) Dezelfde als die
(8) Dezelfde als die

Overeenkomst tussen Nederland, Rusland en Duitsland tot regeling van 
keer tussen Nederland en Rusland over Duitsland.

(«) Recucil ze série XVI, blz. 543, geeft verkeerdelijk 9 i.p.v. 109.

Parijs 1890.

Verklaring en Slotprotocol ten aanzien van de Internationale Overeenkomst van 
ter bescherming van onderzeese telegraafkabels.

Getekend: Verklaring, Parijs, 1 December 1886 2.
Slotprotocol, Parijs, 7 Juli 1887.

Goedgekeurd bij de wet van 31 Mei 1887 {Stbl. 90).
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 16 April 1888 {Stbl. 74); Lagemans X, no. 711;
Recueil 2e série XV, no. 3; De Clercq XVII, blz. 295 en 390-391.

Maatregelen tot uitvoering vastgesteld bij de wet van 4 Juli 1887 {Stbl. 109) 3, tot 
wijziging van bovengenoemde wet van 15 April 1886 {Stbl. 65) 4.

Datum van inwerkingtreding: 1 Mei 1888.

Overeenkomst tussen Nederland, Luxemburg en België tot regeling van het telegrafisch verkeer 
tussen Nederland en Luxemburg over België.

Getekend: ’s-Gravenhage, 17 December 1890.
Luxemburg, 19 December 1890.
Brussel, 20 December 1890.

Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1891 5.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 8 Januari 1891 {Stbl. 25); K v. V. 1891, no. 1, 
blz. 5-10; Lagemans X, no. 751; De Garcia XV, blz. 242 vlg.

Overeenkomst tot verlenging:
Getekend: Brussel, 16 Maart 1897.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1897 8.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 27 April 1897 {Stbl. 108); V. v. V. 1897, no. 24, 
blz. 9-11; Lagemans XIII, no. 851; De Garcia XVH, no. 26.

Overeenkomst tot hernieuwde verlenging:
Getekend: Brussel, 31 Maart 1904.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1904’.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 14 Mei 1904 {Stbl. 107); V. v. V. 1904, no. 17, 
blz. 4-5.

Overeenkomst tot hernieuwde verlenging:
Getekend: Brussel, 22 Februari 1909.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1909 8.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 16 Maart 1909 {Stbl. 73); Lagemans XVH, 
no. 1024.

Opgehouden van kracht te zijn: 1 Januari 1923 (Lagemans XIX, Supplement no. X).

(<) Tekst eveneens in Recueil

het Internationaal Dienstreglement van Budapest 1896. 
het Internationaal Dienstreglement van Londen 1903. 
het Internationaal Dienstreglement van

0) Hierin driemaal verkeerdelijk gesproken over de wet 
18 April. Een en ander werd verbeterd bij de wet van J 
(2) Door Duitsland 23 Maart 1887.

' zc série XVI, no. 9.
van het Internationaal Dienstreglement van
van
van
van



NOORWEGEN EN DUITSLAND

INTERNATIONALE RADIOTELEGRAAFUNIE

het Internationaal Dienstreglement van

Getekend: Berlijn, 3 November 1906.
Akten van bekrachtiging achtereenvolgens gedeponeerd te Berlijn, door Neder
land 14 Juli 1907 7.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1908.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 31 Maart 1908 {Stbl. $-j) met Aanvullings- 
verbintenis en Slotprotocol; Documents, blz. 345—374; Lagemans XVI, no. 988, 
waarbij ook het Dienstreglement; Recueil 3e série UI, no. 15, waarbij alle ge
noemde stukken, evenals bij De Clercq XXIII, blz. 880 vlg.

bijlage ui

Overeenkomst betreffende het internationaal radiotelegrafisch verkeer tussen Nederland, Duits
land, Verenigde Staten van Amerika, Argentinië, Oostenrijk-Hongarije, België, Brazilië, Bul
garije, Chili, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Italië, Japan, 
Mexico, Monaco, Noorwegen, Perzië, Portugal, Roemenië, Rusland, Zweden, Turkije en 
Uruguay.

Getekend: ’s-Gravenhagc, St. Petersburg, Berlijn, 13/1 Mei 1897.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1897 x.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 20 September 1897 {Stbl. 202) ’; V. v. V. 1897, 
no. 24, blz. 4-5; Lagemans XHI, no. 856 en XIV, Supplement.

Ingetrokken en vervangen door een nieuwe overeenkomst:
Getekend: ’s-Gravenhage, 24 Mei 1912.

Berlijn, 6 Juni 1912.
St. Petersburg, 7/20 Juni 1912.

Akten van bekrachtiging uitgewisseld: St. Petersburg, 14 December 1912 ’.
Datum van inwerkingtreding: niet vóór 1 Juli 1912.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 4 Januari 1913 {Stbl. 5); Lagemans XVIII, 
no. 1067; Recueil 3e série IX, no. 130.

Overeenkomst tussen Nederland, Noorwegen en Duitsland tot regeling van het telegrafische 
verkeer tussen Nederland en Noorwegen over Duitsland.

Getekend: ’s-Gravenhage, Berlijn, Christiania, 15 Mei 1897.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1897 4.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 20 September 1897 {Stbl. 202) 5; K v. V. 1897, 
no. 24, blz. 6-7; Lagemans XIII, no. 857 en XIV, Supplement.

Wijzigingsovereenkomst:
Getekend: Christiania, 14 April 1909.

Berlijn, 19 April 1909.
’s-Gravenhage, 27 April 1909.

Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1909 6.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 6 Juli 1909 {Stbl. 263); Lagemans XVII, 
no. 1027.

Opgehouden van kracht te zijn: 1 October 1922 (Lagemans XIX, Supplement no.
XIV).

(’) Dezelfde als die van het Internationaal Dienstreglement van Budapest 1896.
(2) Zie ook hieronder.
(3) Lagemans XVIII, no. 1067, blz. 108, geeft verkeerdelijk 4 December 1912..
(*) Dezelfde als die van het Internationaal Dienstreglement van Budapest 1896.
(”) Zie ook hierboven.
(G) Dezelfde als die van het Internationaal Dienstreglement van Lissabon 1908.
(7) Zie voor de verschillende data en latere toetredingen Recueil $e série UI, blz. 147 en 1027;
IV, blz. 922; V, blz. 918-919; VI, blz. 917-918; VII, blz. 914.
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(1) Zwitserland trad toe 26 Febr. 1923, Duits Kameroen 7 Maart 1923.
(2) Zie voor de verschillende data en latere toetredingen Kecueil 3e série XI, blz. 303, 945 en 
946; XII, blz. 950; XIII, blz. 916; XIV, blz. 915; XV, blz. 914; XVI, blz. 914; XVII, blz 921 
en XVIII, blz. 917.
(3) Zie voor de verschillende data en latere toetredingen Recueil 3e série XXVI, blz. 305-507 
en 906; XXVII, blz. 913; XXVIII, blz. 902 en XXIX, blz. 912.
(4) Zie hiervoor blz. 422-423.

Eerste overeenkomst tot herziening, tevens ondertekend door Duitsland voor de BIJLAGE III 
Duitse protectoraten, door de Verenigde Staten van Amerika voor hun bezittingen, 
door Bosnië-I lerzegowina, Belgisch Congo en Egypte, door Spanje voor de Spaanse 
koloniën, door Frankrijk voor Algerië, door Frans West-Afrika, Frans Equatoriaal 
Afrika, Indo-China, Madagascar en Tunis, door Groot-Brittannië voor de ver
schillende Britse koloniën en protectoraten, door de Zuid-Afrikaanse Unie, de 
Australische Statenbond, Canada, Brits-Indië en Nieuw-Zeeland, door Italië voor de 
Italiaanse koloniën, door Japan voor Korea, Formosa, Japans Sachalin en het pacht- 
gebied Kwantoeng, door Marokko, Nederlands-Indië en Cura^ao, door Portugal 
voor de Portugese koloniën, door Rusland voor de Russische bezittingen en pro
tectoraten, door San Marino en Siam; niet door Mexico x.

Getekend: Londen, 5 Juli 1912.
Akten van bekrachtiging achtereenvolgens gedeponeerd te Londen, door 
Nederland, tevens voor Nederlands-Indië en Curagao, op 20 Maart 1913, en 
voor Suriname op 17 December 1925 2.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1913.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 16 April 1913 {Stbl. 132) 4- het Slotprotocol; 
Documents, blz. 551-616; Lagemans XVIII, no. 1068, waarbij ook het Dienst
reglement, en XIX, Supplement no. XXXVU; Recueil 3e série, XI, no. 27.

Tweede overeenkomst tot herziening, tevens ondertekend door Bolivia, China, 
Columbia, Costa-Rica, Cuba, Cyrenaïca, Dominicaanse Republiek, Erythrea, Est
land, Finland, Guatemala, Haïti, Honduras, Ierland, Liberia, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Peru, Polen, El Salvador, Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen, 
Zwitserland, Suriname, Syrië-Libanon, Tsjecho-Slowakije, Venezuela en door Japan 
voor de onder Japans mandaat staande Zuidzeeëilanden, terwijl nu door verschillende 
bij de eerste herzieningsovereenkomst genoemde koloniën afzonderlijk getekend 
werd; niet of niet meer door Monaco, Rusland en Bosnië-Herzegowina.

Getekend: Washington, 25 November 1927.
Akten van bekrachtiging achtereenvolgens gedeponeerd te Washington, door 
Nederland, tevens voor Nederlands-Indië, Suriname en Cura^ao, op 29 October 
1928 3.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1929.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 20 November 1928 {Stbl. 424) 4- het bijbe
horende Algemeen Reglement en Additioneel Reglement; Doci<ments II, blz. 
911—989; ïkecueil 3e série XXVI, no. 26.

Ingetrokken en vervangen, evenals de internationale telegraafovereenkomst 4, 
zowel wat het verdrag als de reglementen betreft, op de Internationale Telegraaf- 
conferentie en de Internationale Radiotelegraafconferentie te Madrid op 9 December 
1932, waar de internationale telegraafunie en de internationale radio- 
telegraafunie vervangen werden door de:

Overeenkomst betreffende de verreberichtgeving tussen Nederland, Unie van Zuid-Afrika, 
Duitsland, Argentinië, Australische Statenbond, Oostenrijk, België, Bolivia, Brazilië, Canada, 
Chili, China, Vaticaanstad, Columbia, Franse koloniën en protectoraten en gebieden onder 
Frans mandaat, Portugese koloniën, Zwitserland, Belgisch Congo, Costa-Rica, Cuba, Curagao 
en Suriname, Cyrenaïca, Denemarken, Danzig, Dominicaanse Republiek, Egypte, El Salvador,



Nederland: i Januari 1949 2.
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bijlage iii

(1) Verschillend voor de diverse Reglementen.
(2) Op deze datum ook voor Canada, Denemarken, de Verenigde Staten van Amerika, Finland, 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ijsland, Ierland, Libanon, Monaco, Noorwegen, Nieuw- 
Zeeland, Zweden, Zwitserland en Tschechoslowakije.

Ecuador, Erythrea, Spanje, Verenigde Staten van Amerika, Ethiopië, Finland, Frankrijk, Groot- 
Brittannië en Noord-Ierland, Griekenland, Guatemala, Honduras, Hongarije, Italiaanse eilanden 
in de Egeïsche Zee, Brits-Indië, Nederlands-Indië, Ierland, Ijsland, Italië, Japan, Korea, Taiwan, 
Karafoeto, het pachtgebied Kwantoeng en de Zuidzeeëilanden onder Japans mandaat, Letland, 
Liberia, Litauen, Luxemburg, Marokko, Mexico, Nicaragua, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, 
Panama, Peru, Perzië, Polen, Portugal, Roemenië, Italiaans Somaliland, Zweden, Syrië cn 
Libanon, Tsjecho-Slowakijc, Tripoli, Tunis, Turkije, Unie van Socialistische Sowjet Repu
blieken, Uruguay, Venezuela en Zuid-Slavië L

Getekend: Madrid, 9 December 1932.
Akten van bekrachtiging uitgewisseld: Madrid, 23 December 1933.
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1934.
Tekst in Stb/. geplaatst bij K.B. 19 Januari 1934 (Stbl. 19) + het bijbehorende 
Telegraafreglement met Slotprotocol, Telefbonreglement, Algemeen Regle
ment betreffende de Radioberichtgeving met Slotprotocol en Additioneel 
Reglement betreffende de Radioberichtgeving; Documents (T en T) II, blz. 
989-1204 en (Radio) II, blz. 1301-1499.

Herziening van de Reglementen bij overeenkomst, tevens getekend door Zuid- 
Afrika voor het mandaatgebied van Zuid-West-Afrika, door Italiaans Oost-Afrika, 
Albanië, Birma, Bulgarije, Estland, Irak, Lybië, Paraguay, Zuid-Rhodesia en de 
Spaanse zone van Marokko; niet of niet meer door Bolivia, Oostenrijk, Canada, 
Cyrenaïca, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Erythrea, Verenigde Staten van 
Amerika, Ethiopië, Liberia, Mexico, Italiaans Somaliland en Tripoli 

Getekend: Cairo, 4/8 April 1938.
Goedgekeurd bij K.B. 19 November 1938 (Stbl. 44).
Datum van inwerkingtreding behalve van art. 7 van het Algemeen Reglement 
betreffende de Radioberichtgeving: 1 Januari 1939.
Datum van inwerkingtreding van bovengenoemde art. 7: 1 September 1939. 
Tekst in Stbl. geplaatst bij hetzelfde K.B. als waarbij deze herziening werd 
goedgekeurd, en wel: Telegraafreglement met Slotprotocol, Telefoonreglement 
met Slotprotocol, Algemeen Reglement betreffende de Radioberichtgeving met 
Slotprotocol en een Additioneel Reglement betreffende de Radioberichtgeving; 
Documents (T en T) II, blz. 649-883 en (Radio) II, blz. 957-1166.

Herziening van het Internationaal Verdrag betreffende de Verreberichtgeving tussen 
Nederland, de Volksrepubliek Albanië, Saoedi-Arabië, Argentinië, de Australische 
Statenbond, Oostenrijk, België, de Socialistische Sowjetrepubliek Wit-Rusland, 
Birma, Brazilië, Canada, Chili, China, Vaticaanstad, Columbia, Portugese koloniën, 
Britse koloniën, protectoraten en overzeese (mandaat)gebieden, Franse koloniën, 
protectoraten en overzeese mandaatgebieden, Belgisch Congo en Ruanda-Urundi- 
gebieden, Cuba, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Egypte, El Salvador, 
Ecuador, Verenigde Staten van Amerika, Ethiopië, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Guatemala, Haïti, Honduras, Hongarije, India, Nederlands-Indië, Iran, Irak, Ierland, 
Ijsland, Italië, Libanon, Luxemburg, Mexico, Monaco, Nicaragua, Noorwegen, 
Nieuw-Zeeland, Pakistan, Panama, Cura^ao en Suriname, Peru, de Philippijnen, 
Polen, Portugal, het Frans protectoraat van Marokko en Tunis, de Federatieve Volks
republiek Joegoslavië, de Socialistische Sowjet Republiek Oekraïne, Zuid-Rhodesia, 
Roemenië, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Siam, Zweden, Zwitserland, Syrië, 
Tsjecho-Slowakije, Turkije, de Zuid-Afrikaanse Unie en de mandaatgebieden van 
Zuid-West-Afrika, de Unie van Socialistische Sowjet Republieken, Uruguay en Vene
zuela.

Getekend: Atlantic City, 2 October 1947.
Akte van bekrachtiging door Nederland gedeponeerd te Genève op 31 Decem
ber 1948.
Datum van inwerkingtreding voor
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Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 1 Februari 1949 (Stbl. J 55), in het Frans, + het BIJLAGE III 
Slotprotocol, de Additionele Protocollen, het Algemeen Reglement en het 
Accoord tussen de Organisatie der Verenigde Naties en de Internationale Unie 
voor de Verreberichtgcving, getekend te Lake Success, Augustus 1947.

Wijziging van het Internationaal Telegraafreglement (Herziening Cairo 1938) in 
verband met het inwerkingtreden van het Internationaal Verdrag van Atlantic City 
1947.

Vastgesteld bij Resolutie no. 78 van de Raad van Bestuur van de Internationale
Unie voor de Verreberichtgeving.
Goedgekeurd bij K.B. 22 Februari 1949 (Stbl. J 82).
Datum van inwerkingtreding: 1 Januari 1949.
Tekst in Stbl. geplaatst bij hetzelfde K.B. als waarbij de wijziging werd goed
gekeurd.

Vaststelling van een nieuw Telefoonreglement en een nieuw Telegraafreglement met 
Slotprotocol, behorende bij het Internationaal Verdrag voor de Verreberichtgeving 
van Atlantic City.

Vastgesteld: Parijs, 5 Augustus 1949 (Internationale Telegraaf- en Telefoon- 
conferentie).
Goedgekeurd bij K.B. 27 Juni 1950 (Stbl. K 270).
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1950.
Tekst in Stbl. geplaatst bij hetzelfde K.B., als waarbij genoemde Reglementen 
zijn goedgekeurd.

Herziening van het Internationaal Verdrag betreffende de Verreberichtgeving 
tussen Nederland, Suriname, de Nederlandse Antillen en Nieuw-Guinea, Afgha
nistan, Albanië, Saoedie-Arabië, Argentinië, de Australische Statenbond, Oosten
rijk, België, de Socialistische Sowjet Republiek Wit-Rusland, Bolivia, Brazilië, • 
Bulgarije, Cambodja, Canada, Ceylon, Chili, China, Vaticaanstad, Columbia, Bel
gisch Congo en Ruanda-Urundi-gebieden, Korea, Costa-Rica, Cuba, Denemarken, 
Dominicaanse Republiek, Egypte, Spanje, Verenigde Staten van Amerika, Ethio
pië, Finland, Frankrijk, Griekenland, Guatemala, Hongarije, India, Indonesië, 
Iran, Irak, Ierland, Ijsland, Israël, Italië, Japan, Jordanië, Laos, Libanon, Luxem
burg, Mexico, Monaco, Nicaragua, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Pakistan, Para
guay, Peru, de Philippijnen, Polen, Portugal, het Franse protectaraat van Marokko 
en Tunis, de Bondsrepubliek Duitsland, Joegoslavië, de Socialistische Sowjet 
Republiek Oekraïne, Roemenië, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zweden, 
Zwitserland, Syrië, Tsjecho-Slowakije, de Franse overzeese gebieden, de Portu
gese overzeese gebieden, Thailand, Turkijë, de Zuid-Afrikaanse Unie en het gebied 
van Zuid-West-Afrika, de Unie van Socialistische Sowjet Republieken, Urugay, 
Venezuela, Vietnam en de Spaanse Zóne van Marokko.

Getekend: Buenos Aires, 22 December 1952 (voor die landen, welke hun 
ratificatie vóór die datum hebben gedeponeerd).
Tekst uitgegeven door het Bureau General te Genève als Convention Inter
nationale des Télicommunications. Buenos Aires, 19 J2. Protocole final d la Conven
tion. Protocoles additionnels a la Convention. Bésolutions, recommandations et voeu 1; 
tevens in Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1954, no. 23.
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TIJDELIJKE INTERNATIONALE REGELING
TUSSEN VREEMDE REGERINGEN EN BESTUREN BETREFFENDE 

GEWIJZIGDE TARIEFTOEPASSING VOOR TELEGRAMMEN IN 
VERSTAANBARE TAAL IN HET BUITEN-EUROPEES VERKEER

INTERNATIONAAL VERDRAG
VOOR DE BEVEILIGING VAN MENSENLEVENS OP ZEE

Toetreding van Nederland tot bovengenoemde regeling:
Bepaald bij K.B. 15 October 1914 (Stbl. 483).
Datum van inwerkingtreding voor Nederland: 25 October 1914 (Sc. 1914, 
no. 250).

Ingetrokken m.i.v. 1 November 1914 (Sc. 1914, no. 259).

van genoemd verdrag.

INTERNATIONALE REGELINGEN
TUSSEN VREEMDE REGERINGEN EN BESTUREN BETREFFENDE 

UITGESTELDE TELEGRAMMEN, DAGELIJKSE BRIEFTELEGRAMMEN 
EN WEKELIJKSE BRIEFTELEGRAMMEN, AFKOMSTIG VAN

OF BESTEMD VOOR NEDERLAND

Toetreding van Nederland tot bovengenoemde regelingen:
Bepaald bij K.B. 5 Augustus 1912 (Stbl. 275).
Datum van inwerkingtreding voor Nederland: 1 October 1912.

Ingetrokken bij K.B. 30 Augustus 1926 (Stbl. 319), houdende intrekking van het 
bestaande en vaststelling van een nieuw reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf. 
Zie verder hiervoor blz. 406.

bijlage in

Vervangen door een nieuw verdrag tussen Nederland, het Gemenebest van Australië, 
België, Brits-Indic, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot- 
Brittannië en Noord-Ierland, de Ierse Vrijstaat, Italië, Japan, Noorwegen, Spanje, 
de Unie van Socialistische Sowjet Republieken, de Verenigde Staten van Amerika en 
Zweden.

Getekend: Londen, 31 Mei 1929.
Goedgekeurd bij de wet van 18 Juli 1930 (Stbl. 305), waarbij tekst in het Engels 
en Frans, en bij de wet van 22 December 1949 (Stbl. J 586) a.

Overeenkomst voor de beveiliging van mensenlevens op zee tussen Nederland, Duitsland, 
Oostenrijk-Hongarije, België, Denemarken, Spanje, de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, 
Groot-Brittannie en Ierland, Italië, Noorwegen, Rusland en Zweden.

Getekend: Londen, 20 Januari 1914.
Goedgekeurd bij de wet van 28 December 1914 (Stbl. 616), waarbij tekst in het 
Frans *.
Datum van inwerkingtreding: 1 Juli 1915.
Tekst in Stbl. geplaatst bij K.B. 1 Juli 1915 (Stbl. 303) in het Frans en Neder
lands.

S Ï‘C °°k het K-B- 3° Dec. 1914 (Stbl. 637) tot uitvoering van art. 3 
( ) Zie ook hierna blz. 433.



28 Mei 1935 (Stbl.
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Datum van inwerkingtreding: voor Nederland 1 Januari 1933, voor Neder- BIJLAGE III 
lands-Indië 1 Juli 1935 x.
Tekst van het verdrag, alsmede van de op 11 Juni 1931 te Simla tot stand ge
komen regelen, genaamd „Simla-Regelen 1931”, strekkende tot vervanging 
van de Hoofdstukken II en III van genoemd verdrag ten aanzien van alle 
schepen, waarop zij van toepassing zijn, in Stbl. geplaatst bij K.B. 17 November 
1932 {Stbl. 539) in het Engels, Frans en Nederlands.

(1) Zie K.Bn. 28 Sept. 1933 (Stbl. 504) met de toepasselijkheidsverklaring, en 
317) met de tekst.
(2) Zie de aantekeningen in het Tractatcnblad 1952, no. 141, waarin een Declaration met een aantal 
verbeteringen. De Nederlandse vertaling is onbetrouwbaar, zodat men goed doet de oor
spronkelijke tekst er naast te leggen.

Vervangen door een nieuw verdrag tussen Nederland, Argentinië, het Gemenebest 
van Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Denemarken, Egypte, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Ijsland, India, Ierland, Italië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, 
Pakistan, Panama, Philippijnen, Polen, Portugal, Unie van Zuid-Afrika, Zweden, 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, de Unie van 
Socialistische Sowjet Republieken en Joegoslavië.

Getekend: Londen, 10 Juni 1948.
Goedgekeurd bij de wet van 22 December 1949 (Stbl. J 586), waarbij tekst in 
het Engels, Frans en Nederlands.
Datum van inwerkingtreding: 19 November 1952.
Tekst in hetzelfde Stbl., waarin dit verdrag werd goedgekeurd 2.



bijlage

IN VERBAND TOT DE INVOERING VAN
ELECTRO MAGNETISCHE TELEGRAFEN

(STBL. 72)

regen, hetzij langs gewone
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Art. x.
Geene Electro Magnetische Telegrafen, zullen, hetzij langs spoorw<  

wegen, of op eenige andere wijze mogen worden opgerigt of in werking gebragt, zonder dat 
daartoe vooraf Onze vergunning zij aangevraagd en bekomen.

IV BESLUIT VAN DEN 8STEN DECEMBER 1847, 
HOUDENDE BEPALINGEN

Wij WILLEM II, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- 
Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien de rapporten van Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Marine, van 
den z8sten November en 8 December 1845, nos. 101 en 59, na gehouden overleg met Onze 
Ministers van Oorlog en van Financiën, alsmede de nadere rapporten Onzer eerstgenoemde 
Ministers, van den 5den en 8sten October 1847, no. 102 en litt. D, no. 9, alle betreffende de 
dienstbaarstelling der Electro Magnetische Telegrafen voor het algemeen gebruik;

Den Raad van State gehoord (advies van den i9den November 1847, no. 9);

Gezien het nadere rapport van Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Marine, 
van den jden December 1847, litt. A, en den 6den daaraanvolgende, litt. D, no. 79;

Overwegende, dat, gelijk de invoering van Electro Magnetische Telegrafen, om derzelver 
nuttige strekking als versneld middel van gemeenschap, allezins verdient bevorderd te worden, 
het cvenzoo noodzakelijk is de toelating dier Telegrafen aan voorwaarden te verbinden, geschikt 
om in het algemeen belang het misbruiken van dat middel voor te komen,

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen:

Art. 2.
Aan de toelating dier Telegrafen, zullen steeds verbonden zijn de navolgende voorwaarden, 

te weten:

a. dat het tarief der prijzen voor de over te brengen berigten, aan de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken en van Financiën ingezonden, en door dezelve aan Onze goedkeuring 
onderworpen zal worden;

b. dat de tijdingen en mededeelingen van en aan het algemeen bestuur, de provinciale en 
plaatselijke besturen, steeds vóór die van particulieren zullen worden overgebragt;

c. dat in oorlogstijden gedachte Telegrafen onder het onmiddellijk beheer van het De
partement van Marine of van Oorlog zullen worden gesteld;

d. dat overigens, telkens wanneer bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk mogten 
maken, de aanwending dier Telegrafen, ten behoeve van particulieren, op last of onder toezigt 
der Regering of der hoofden van de plaatselijke besturen, tijdelijk en des vereischt geheel zal 
worden gestaakt, met uitzondering alleen voor de mededeelingen, welke de dienst der spoor
wegen onmiddellyk raken;

e. dat op alle stations der Telegrafen, registers zullen gehouden worden, door het hoofd 
van het plaatselijk bestuur gequoteerd en geparapheerd, en ingerigt volgens de aan dit besluit 
gehechte modellen; op welke registers alle afgaande of aankomende berigten, zonder onder
scheid, zullen moeten worden ingeschreven;



WILLEM.

I

De Minister van Binnenland
sche Zaken,

VAN RANDWIJCK.

Van wege den Koning,
De Staatsraad, Directeur van het Kabinet des Konings,

A. G. A. VAN RAPPARD.

Uitgegeven den achttienden December 1847. 
De Staatsraad, Directeur van het Kabinet des Konings, 

A. G. A. VAN RAPPARD x.

(*) Hierna volgen nog twee modellen als bedoeld in artikel 2 sub e.
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ƒ. dat ingeval later, wegens veelvuldig gebruik van de Telegrafen door het publiek, de BIJLAGE IV 
geldelijke belangen van de post-administratie gevoelig kwamen te lijden, de uitkeering aan die 
administratie van eene billijke, door de Departementen van Binnenlandsche Zaken en Financiën 
gezamenlijk te regelen vergoeding, aan de eigenaars der Telegrafen zal kunnen worden opgelegd;

g. dat voor zoo verre de niet langs de spoorwegen afzonderlijk op te rigten Telegrafen 
aangaat, de concessionarissen vcrpligt zullen zijn, om zich wegens de leidingen der Telegrafische 
linien, en de daarbij in te rigten stations, met de betrokkene plaatselijke besturen, en de eigenaars 
der gronden, wegen, dijken enz. te verstaan, en zich wijders naar de aanwijzing der Regering 
nopens de rigtingen zullen moeten gedragen.

Art. 3.
De overtredingen van het tegenwoordig besluit, zullen worden gestraft overeenkomstig 

de bepalingen der wet van 6 Maart 1818 (5taatsblad no. 12).
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van het tegenwoordig 

besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan alle Hoofden der Departementen van Alge
meen Bestuur, en aan den Raad van State tot informatie, terwijl hetzelve voorts in het Staatsblad 
zal worden geplaatst.

Gegeven te ’s Gravenhage, den 8sten December 1847.



TELEGRAFEN (STBL. 48)

Onze goedkeuring

I

WET VAN DEN 7DEN MAART 1852, 
TOT REGELING DER GEMEENSCHAP 

DOOR ELECTRO-MAGNETISCHE

Wij WILLEM UI, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- 
Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Art. 2.
die electro-magnetische telegrafen, hetzij afge- 

van den Staat, wenschen aan te leggen, behoeven

Belgie, Pruissen en

Art. 1.
Van Staatswege worden electro-magnetische telegrafen aangelegd en onderhouden, tusschen 

’j- Gravenbage en de voornaamste steden, vestingen en havens van het Rijk.
De rigtingen worden zoo genomen, dat de telegrafen zich aan die van 

Hannover kunnen sluiten.

BIJLAGE V

Art. 3.
Wanneer, tot het ontwerpen van eene telegrafische verbinding, gravingen, opmetingen of 

het stellen van teekenen op iemands grond noo<’  
goederen dit gedoogen, mits hun daarvan tweemaal vier 
van het gemeentebestuur schriftelijk zij kennis gegeven.

>dig worden geacht, moeten de bruikers dier 
-1 vier en twintig uren te voren door het hoofd

Art. 4.
De eigenaars van gronden, waarover of waardoor een electro-magnetische telegraaf wordt 

gebracht, zonder dat daartoe onteigening wordt vereischt, zijn gehouden het plaatsen der noodige
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Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salutl doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het raadzaam is de voornaamste plaatsen 
in het Rijk door electro-magnetische telegrafen met elkander en met het buitenland in gemeen
schap te brengen; en dat dit onderwerp bij de wet dient te worden geregeld;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, 
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Bijzondere personen of maatschappijen 
zonderd, hetzij in verbinding met de lijnen 
daartoe Onze magtiging.

Behalve de voorwaarden, in ieder bijzonder geval aan de magtiging te verbinden, wordt 
als regel gesteld:

a. dat het tarief der prijzen voor het overbrengen der berigten aan 
worde onderworpen;

b. dat bij het overbrengen der berigten de orde worde gevolgd in art. 7 dezer wet voorge
schreven;

c. dat in tijd van oorlog de telegrafen, zoodra de Regering het verlangt, onder haar on
middellijk beheer worden gesteld;

d. dat het gebruik der telegrafen ten behoeve van bijzondere personen ten deele of geheel, 
zoodra de Regering het beveelt, worde gestaakt.

Dit verbod treft niet het gebruik van telegrafen, langs spoorwegen door de ondernemers 
van die wegen aangelegd, voor zoover de dienst der wegen het gebruik vordert.



a.

eindelijk,

telegrafische berigten en aan het openbaar maken
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Art. ii.
De bij het afzenden der berigten te betalen gelden mogen de volgende sommen niet over

treffen, maar zullen overigens door Ons nader geregeld en zoo laag mogelijk gesteld worden.

Art. 9.
Voor het niet ontvangen der bijzondere, aan den telegraaf toevertrouwde berigten is geene 

schadeloosstelling verschuldigd.

Art. 7.
Bij de bezorging van berigten worden het eerst overgebragt: 

berigten van de Regering; daarna
b. bijzondere berigten;

zoo de telegraaf tevens voor de dienst van een spoorweg gebruikt wordt, 
berigten die tot deze dienst betrekking hebben.

In spoed vereischende gevallen gaan de laatstgenoemde berigten vóór de bijzondere.
Wanneer er gevaar is, worden de spoorwegberigten zelfs vóór de berigten der Regering 

overgeseind.

palen, het leiden der draden, zoo boven als onder den grond, alsmede hetgeen voor de instand- BIJLAGE V 
houding van den telegraaf vereischt wordt, te dulden.

Voor de ambtenaren van den telegraaf is zijn zamenstel en wat daartoe behoort, schoon in 
of op bijzonderen eigendom geplaatst, ten allen tijde toegankelijk.

Art. 8.
De eerstaanwezende ambtenaar, die zich aan het station van afzending of aan dat van aan

komst bevindt, weigert het overbrengen van bijzondere berigten, wanneer hij oordeelt, dat de 
inhoud daarvan in strijd is met de publieke orde of de veiligheid van den Staat.

Van deze weigering geeft hij onmiddellijk kennis aan den hoogsten ter plaatse aanwezigen 
burgerlijken overheidspersoon, welke tusschen dien ambtenaar en de belanghebbenden beslist. 
Van die beslissing is beroep op den Minister van Binnenlandsche Zaken x.

Art. 6.
Het is aan een ieder geoorloofd, berigten door middel der electro-magnetische telegrafen 

te doen overbrengen. De overbrenging geschiedt door tusschenkomst van de beambten, aan de 
inrigting verbonden.

Art. 10.

De straffen, bedreigd in de artt. 187 en 378 van het Straf-wetboek, zijn toepasselijk op de 
personen die, in hunne betrekking tot een telegraaf, zich schuldig gemaakt hebben aan de terug
houding of opening van telegrafische berigten en aan het openbaar maken van de geheimen, in 
zulke berigten vervat.

Art. 463 van het Strafwetboek is toepasselijk op overtredingen, krachtens de tegenwoordige 
wet strafbaar.

(!) Bij de wet van 3 Dec. 1869 (Stbl. 200; Stokvis III, no. 137), tot wijziging der wet op de 
telegrafen van 7 Maart 1852 is ‘den Minister van Binnenlandsche Zaken’ gewijzigd in: ‘het 
hoofd van het Departement waartoe de telegrafie behoort’.

Art. 5.
De schade, welke uit de toepassing der bepalingen van de twee voorgaande artikelen mogt 

voortvloeijen, wordt door den kantonregter begroot, en door den Staat vergoed. Deze verhaalt 
die kosten op hen, ten wier name het werk wordt ontworpen of uitgevoerd.



GRONDSLAGEN VAN HET TARIEF  bijlage V
VOOR ELK BERIGT

f J.ÓOf 2.4O

4.802.4O 7.20

3.60 10.807.20

Gegeven te Amsterdam, den 7den Maart 1852.
WILLEM.
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I

De Minister van Binnenlandsche Zaken t 
THORBECKE.

van een 
tot 

twintig woorden.

van 21 
tot 

vijftig woorden.

Uitgegeven den zeventienden Maart 1852. 
De Staatsraad, Directeur van het Kabinet des Konings, 

A. G. A. VAN RAPPARD.

Art. 12.

Art. 257 van het Straf-wetboek is toepasselijk op moedwillige beschadiging en verstoring 
van telegrafische toestellen.

Nederl. mijlen . . 
tot 185 Nederl.

f 1.20tot 74
van 74
mijlen  
van meer dan 185 Nederl. 
mijlen

van 51 tot (sic!) 
tot 

honderd woorden.

Art. 13.
De verdere bepalingen omtrent den aanleg en het gebruik, gelijk de reglementen voor de 

dienst der telegrafen, worden door den Minister van Binnenlandsche Zaken 1 aan Onze goed
keuring onderworpen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële 
Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauw- 
keurige uitvoering de hand zullen houden.

(x) Zie noot 1 op blz. 437.

OVER EENEN AFSTAND



§ i. AJgemeene bepalingen.
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en aanvullingen bijlage viWET van u Januari 1904 
(SM. -f)9 betreffende aanleg, 
exploitatie en gebruik van tele
grafen en telefonen (Telegraaf- 
en Telefoonwet 1904).

Wet van 8 Dec. 1938 (Sibl. 302), art. I: 
artikel 1 dient gelezen te worden als volgt:

„Deze wet verstaat:
a. onder „telegrafen en telefonen” - tenzij 

het tegendeel is uitgedrukt - alleen die, 
welke voor het openbaar verkeer zijn be
stemd;

Wij WILHELMINA, bij de gratie 
Gods, Koningin der Nederlanden, Prin
ses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, 
saluutl doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen heb
ben dat het wcnschelijk is den aanleg, de 
exploitatie en het gebruik van telegrafen en 
telefonen nader bij de wet te regelen:

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten- 
Generaal, hebben goedgevonden en ver
staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij 
deze:

Wet van 21 Maart 1919 (Sibl. 130), 
art. iA: in plaats van deze alinea dient ge
lezen te worden: „Zoowel in dit als in de 
volgende artikelen zijn onder „telegrafen en 
telefonen” tevens begrepen radiotelegrafen 
en radiotclefonen”.

Artikel 1.
Deze wet verstaat:
onder „telegrafen en telefonen” - tenzij 

het tegendeel is uitgedrukt - alleen die, welke 
voor het openbaar verkeer zijn bestemd;

onder „openbare gronden” de openbare 
wegen, bruggen, wateren, vaarten, straten, 
plantsoenen, pleinen en andere plaatsen tot 
gemeenen dienst van allen bestemd, alsmede 
de spoorwegen met de daarbij behoorende 
terreinen;

onder „lijnen” het samenstel van steun
punten, draden en kabels;

onder „draden” of „geleidingen” de 
metaaldraden, welke tot het voortplanten 
van den clectrischen stroom dienen.

Deze wet is eveneens van toepassing op 
telegrafen en telefonen, waarbij de toe
stellen op de eindpunten niet onderling door 
draden of geleidingen zijn verbonden.

Wijzigingen
volgens de wetten van 2 Januari 
1905 (SM. 2), 21 Maart 1919 
(SM. 130), 19 Mei 1922 (SM. 
313) art. 8, 31 Mei 1923 (SM. 
233), 12 Mei 1928 (Sibl. 169), 
8 December 1938 (SM. 302), 
5 November 1948 (SM. I 490) 
en 23 Juni 1952 (SM. 361) art. 
33-



BIJLAGE VI

Als hierboven.
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Wet van 5 Nov. 1948 (Stbl. I 490), art. I: 
aan het eerste lid van art. 1 wordt toege
voegd :

„onder ,,de Minister” de Minister, belast 
met de zorg voor de zaken van het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie”.

Wetten van 21 Maart 1919 (Stbl. 130), 
art. 2, 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. XIV en 
5 Nov. 1948 (Stbl. I 490), art. II, 1: achter
eenvolgens gewijzigd in „Onzen Minister 
van Waterstaat”, „Onzen Minister van Bin- 
nenlandsche Zaken” en „de Minister”.

Behalve de voorwaarden in elk bijzonder 
geval aan de concessie te verbinden, wordt 
als regel gesteld:

i°. dat de aanleg, de instandhouding en 
de exploitatie geschieden ten genoegen van 
Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid;

Artikel 2.
Voor den aanleg en de exploitatie van 

telegrafen en telefonen door anderen dan 
door den Staat, wordt eene door Ons ver
leende concessie vereischt.

b. onder „openbare gronden” de open
bare wegen met inbegrip van de daartoe be- 
hoorende stoepen, glooiingen, bermen, 
slooten, bruggen, duikers, beschoeiingen en 
andere werken, voorts de wateren en vaarten 
met de daartoe behoorende bruggen, de 
plantsoenen, pleinen en andere plaatsen tot 
gemeenen dienst van allen bestemd, alsmede 
de spoorwegen met de daarbij behoorende 
terreinen;

c. onder „lijnen” het samenstel van 
ondersteuningswerken, beschermingswer- 
ken, draden, kabels en inrichtingen tot het 
regelen van de electrische eigenschappen der 
geleidingen;

d. onder „draden” of „geleidingen” de 
metaaldraden, welke tot het voortplanten 
van den electrischen stroom dienen.

Zoowel in dit als in de volgende artikelen 
zijn onder „telegrafen en telefonen” tevens 
begrepen radiotelegrafen en radiotelefonen”.

Wet van 5 Nov. 1948 (Stbl. I 490), art. 
III: eerste lid van art. 2 te lezen als volgt: 
„Voor den aanleg en de exploitatie van tele
grafen en telefonen - met uitzondering van 
radiotelegrafen en -telefonen aan boord van 
schepen en luchtvaartuigen - door anderen 
dan door den Staat, wordt een door Ons 
verleende concessie vereischt”.

20. dat de tarieven aan Onze goed
keuring, de voorwaarden van het gebruik, 
de dienstregelingen en de regeling der loonen 
en diensttijden van het bedienend personeel 
aan de goedkeuring van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid zijn onder
worpen ;



BIJLAGE VI

Als hierboven.
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Wet van 5 Nov. 1948 (Stbl. I 490), art. 
IV: bovengenoemd laatste lid van art. 2 te 
lezen als volgt: „Van het in dit artikel sub i° 
en 30 bepaalde kan worden afgeweken bij het 
verleenen van concessiën voor telegrafen en 
telefonen, waarvan het dienstbaar zijn aan 
het openbaar verkeer niet is de hoofdbe
stemming, maar de nevenbestemming”.

Wetten van 8 Dec. 1938 {Stbl. 302), art.
XIV en 5 Nov. 1948 (Stbi. I 490), art. II, 1: 
in bovenstaand nieuw eerste lid van art. 3

Wet van 21 Maart 1919 (Stbl. 130), art. 
iB: dit lid te lezen als volgt: „Voor den 
aanleg en het gebruik van niet voor het 
openbaar verkeer bestemde radiotelegrafen 
en -telefonen wordt eene machtiging van 
Onzen Minister van Waterstaat vereischt; 
gelijke machtiging wordt voor den aanleg 
en het gebruik van alle andere niet voor het 
openbaar verkeer bestemde telegrafen en 
telefonen vereischt, indien zij in, op of boven 
openbare gronden worden aangelegd of in
dien zij tegen betaling worden in gebruik 
gegeven”.

30. dat de concessie voor onbepaalden 
tijd wordt verleend en door Ons ten allen 
tijde, na opzegging van één jaar te voren, 
kan worden ingetrokken en dat in dit geval 
de werken, met toestemming van Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid tot stand gebracht, tegen vergoeding 
van de door dezen goedgekeurde kosten van 
aanleg, wijziging en uitbreiding na afschrij
ving voor waardevermindering worden ge
naast door den Staat;

40. dat de concessie door Ons kan wor
den ingetrokken bij niet nakoming van de 
voorschriften dezer wet of van de voor
waarden, waaronder zij is verleend.

Van het in dit artikel sub i°. en 30. be
paalde kan worden afgeweken bij het ver
leenen van concessiën, voor telegrafen en 
telefonen, waarvan het dienstbaar zijn aan 
het openbaar verkeer niet is de hoofdbe
stemming, maar de nevenbestemming.

Wet van 8 Dec. 1938 {Stbl. 302), art. II: 
het laatste lid van art. 2 te lezen als volgt:

„Er kan worden afgeweken:
a. van het in dit artikel sub i° en 30 be

paalde bij het verleenen van concessiën voor 
telegrafen en telefonen, waarvan het dienst
baar zijn aan het openbaar verkeer niet is de 
hoofdbestemming, maar de nevenbestem
ming;

b. voorzoover de goedkeuring van de 
regeling der loonen en diensttijden van het 
bedienend personeel betreft, van het in dit 
artikel sub 20 bepaalde, bij het verleenen van 
concessiën voor telegrafen en telefonen aan 
boord van schepen”.

Artikel 3.

Voor den aanleg en het gebruik van niet 
voor het openbaar verkeer bestemde tele
grafen en telefonen wordt eene machtiging 
van Onzen Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid vereischt, indien zij in, op of 
boven openbare gronden worden aangelegd 
of indien zij tegen betaling worden in ge
bruik gegeven.



1919 130), art. iC: hierna het volgende
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Wet van 21 Maart 
artikel in te voegen:

„Onzen Minister van Waterstaat” achtereen
volgens gewijzigd in „Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken” en „de Minister”.

Wet van 5 Nov. 1948 (Stbl. I 490), art. 
VI: de woorden „door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken” in art. 3, tweede lid 
sub i° vervallen.

Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. UI: art. ^bis zal luiden als volgt:
„Het is verboden radiotelegrafen en -telefonen al dan niet voor het 

openbaar verkeer bestemd, aan boord van
a. andere dan Nederlandsche vaartuigen, die zich bevinden in de terri

toriale wateren of in het daarbinnen gelegen watergebied des Rijks,
b. andere dan Nederlandsche luchtvaartuigen, die zich op of boven het 

gebied des Rijks of de territoriale wateren bevinden,
te doen werken, tenzij met inachtneming van de daarvoor door Onzen 

Minister van Binnenlandsche Zaken vast te stellen voorschriften.

Behalve de voorwaarden in elk bijzonder 
geval aan de machtiging te verbinden, wordt 
als regel gesteld:

i°. dat de machtiging door Onzen Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
kan worden ingetrokken bij niet nakoming 
van de voorwaarden, waaronder zij is ver
leend ;

Wetten van 21 Maart 1919 (Stbl. 130), 
art. 2 en 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. XIV: 
achtereenvolgens gewijzigd in „Onzen Mi
nister van Waterstaat” en „Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken”.

20. dat het gebruik van de telegrafen en 
telefonen, zoodra het door Ons in het alge
meen belang wordt noodig geacht, geheel of 
ten deele wordt gestaakt.

„Artikel $bis.
Het is verboden radiotelegrafen en -telefonen, al dan niet voor het open

baar verkeer bestemd, aan boord van andere dan Nederlandsche vaar
tuigen te doen werken in de territoriale wateren of in het daarbinnen 
gelegen watergebied des Rijks, tenzij met inachtneming van de daarvoor 
door Onzen Minister van Waterstaat vast te stellen voorschriften.

Voor de radiotelegrafen en -telefonen, als omschreven in het eerste lid, 
wordt noch concessie, noch machtiging vereischt, tenzij zij zich bevinden 
binnen de territoriale wateren op het watergebied des Rijks, zonder voor
zien te zijn van eene vergunning krachtens het internationaal radiotele- 
graafverdrag met reglement 'Londen, zooals dit thans luidt (Staatsblad 1913 
no. 132) of later, ook voor Nederland, mocht worden gewijzigd”.

bijlage VI

Wet van 5 Nov. 1948 (Stbl. 1490), art. V: 
in bovengenoemd eerste lid van art. 3 na dc 
woorden „Voor den aanleg en het gebruik” 
in te voegen „van radiotelegrafen en -tele
fonen aan boord van schepen en luchtvaar
tuigen alsmede”.

Na de woorden „wordt eene machtiging 
van” in te voegen „of vanwege”.
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Wet van 12 Mei 1928 (Stbl. 169), art. 1: na het art. ^bis dient het vol
gende artikel te worden opgenomen:

Wet van 5 Nov. 1948 (Stbl. I 490) art. II, 1: in bovenstaand art. *>bis 
„Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken”, gewijzigd in ,,de Minister”.

„Artikel 5 ter.

Bij algemeenen maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven ter 
regeling van den aanleg en het gebruik van daarin te omschrijven radio- 
telegraaf- en radiotelefooninrichtingen, niet bestemd voor het over
brengen van telegrammen of het voeren van gesprekken, met inbegrip van 
de geleidingen en lijnen, welke voor het gebruik van deze inrichtingen zijn 
bestemd.

Voorzoovcr andere inrichtingen dan radiotelegraaf- en radiotelefoon
inrichtingen zijn bestemd voor een gebruik als met betrekking tot deze in 
den algemeenen maatregel van bestuur in het vorig lid bedoeld, is geregeld, 
zijn de bepalingen van dit artikel en van dezen algemeenen maatregel van 
bestuur ook van toepassing op eerstbedoelde inrichtingen, met inbegrip 
van hetgeen ten behoeve van het gebruik van deze inrichtingen tot het 
voortplanten van den electrischen stroom is bestemd.

Op de inrichtingen, als in het eerste en tweede lid bedoeld, zijn be
houdens de bepalingen van dit artikel, van deze wet geen andere dan de 
artikelen 1, 18, 20 laatste lid, zobis en zvter van toepassing, alsmede artikel 
13, indien de aanleg en het gebruik van Rijkswege geschiedt.

Bij den algemeenen maatregel in het eerste lid bedoeld, kunnen met be
trekking tot de in het eerste en tweede lid bedoelde inrichtingen, onder 
meer bepalingen worden gesteld:

a. ten aanzien van den aanleg, het gereed voor het gebruik aanwezig 
hebben en het gebruik van de inrichtingen;

b. ten aanzien van den inhoud van en de controle op hetgeen door 
middel van de inrichtingen wordt uitgezonden, ter voorkoming van ge
vaar voor de veiligheid van den Staat,, de openbare orde of de goede zeden; 
alsmede ten aanzien van de beschikking over hetgeen met de inrichtingen 
wordt opgevangen, ter bescherming van de rechten van derden;

c. ter voorkoming en opheffing van belemmering, welke de inrich
tingen teweegbrengen aan de exploitatie van telegrafen en telefonen of 
aan het gebruik, hetwelk door het Rijk van zoodanige inrichtingen wordt 
gemaakt.

Ook kan bij dezen algemeenen maatregel van bestuur de eisch van een 
door Onzen Minister van Waterstaat te verleenen machtiging voor den 
aanleg en het gebruik van die inrichtingen of bepaalde groepen daarvan 
worden gesteld of wel het ten gebruike gereed hebben of het gebruik van 
bepaalde inrichtingen of onderdeden worden verboden.

Bij het verleenen eener machtiging tot het doen van uitzendingen wordt, 
den Radio-raad gehoord, de beschikbare zendtijd naar billijkheid verdeeld 
over de omroeporganisaties, die voldoen aan nader bij dezen algemeenen 
maatregel van bestuur te stellen eischen.

Voor de radiotclegrafen en -telefonen als omschreven in het eerste lid, BIJLAGE VI 
w'ordt noch concessie noch machtiging vereischt, tenzij zij zich bevinden 
binnen de territoriale wateren in het watergebied des Rijks, dan wel op of 
boven het gebied des Rijks zonder voorzien te zijn van een vergunning 
krachtens het internationaal verdrag betreffende de verreberichtgeving met 
reglementen van Madrid, zooals dit thans luidt (Staatsblad 1934 nr 19) of 
later ook voor Nederland mocht worden gewijzigd”.
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Wet van 12 Mei 1928 (Sibl. 169), art. 
volgende artikel te worden opgenomen:

bestuur gesteld, 
tweede lid

2: na het art. ^ter dient het

Wet van 5 Nov. 1948 (Stbl. I 490), art. II. 1: in bovenstaand art. ^ter\ 
„Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken” gewijzigd in ,,de Minister”.

Een machtiging kan, behoudens uit hoofde van bezwaren van techniek 
cn uitvoering, slechts wegens gevaar voor de veiligheid van den Staat, de 
openbare orde of de goede zeden worden geweigerd.

Als regel wordt bij dezen algemeenen maatregel van 
dat het gebruik van de inrichtingen, bedoeld in het eerste en 
van dit artikel, zoodra het door Ons in het algemeen belang wordt noodig 
geacht, geheel of ten deelc wordt gestaakt.

Op overtreding van de in den algemeenen maatregel van bestuur te 
geven voorschriften kan daarbij straf worden gesteld, doch geen andere 
of hoogere dan hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste duizend gulden.

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verloopen 
sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens eenzelfde 
overtreding onherroepelijk is geworden, kan de rechter hechtenis of geld
boete tot het dubbel van het voor elk in den algemeenen maatregel van 
bestuur bepaalde maximum uitspreken.

De inrichtingen of onderdeden, waarmede de overtreding is gepleegd, 
kunnen, voor zoover zij den veroordeelde toebehooren, bij de veroor
deeling worden verbeurd verklaard”.

„Artikel ^quater.
Er is een Radio-raad, die zoowel op daartoe door Onzen voornoemden 

Minister gedaan verzoek, als uit eigen beweging, voorlichting geeft aan 
de Regeering omtrent alle met den radio-omroep in verband staande onder
werpen.

De Radio-raad bestaat uit ten minste negen, door Ons, op voordracht 
van Onzen voornoemden Minister, te benoemen leden.

Een der leden wordt door Ons als Voorzitter aangewezen.
Aan den Radio-raad kan door Ons een Secretaris worden toegevoegd.
Door Ons wordt een instructie voor den Radio-raad vastgesteld ter 

regeling zijner werkzaamheden.
Jaarlijks brengt de Radio-raad aan Ons een verslag uit omtrent zijn werk

zaamheden, welk verslag aan de Staten-Generaal wordt medegedeeld”.

Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. IV: het vierde lid onder a van 
art. ^ter wordt gelezen als volgt:

,,<7. Ten aanzien van den aanleg, het aanwezig hebben en 
bruiken”.

Het vijfde lid van art. ^ter zal luiden als volgt:
„Ook kan bij dezen algemeenen maatregel van bestuur de eisch van een 

door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken te verleenen machtiging 
voor den aanleg en het gebruik van die inrichtingen of bepaalde groepen 
daarvan worden gesteld of wel het aanwezig hebben of het gebruik van 
bepaalde inrichtingen of onderdeden worden verboden”.

Het negende lid van art. yter wordt gelezen als volgt:
„Op overtreding van de in den algemeenen maatregel van bestuur te 

geven voorschriften kan, voorzoover daartegen niet reeds bij deze wet 
is voorzien, straf worden gesteld, doch geene andere of hoogere dan 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste 
duizend gulden”.
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Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. V: na art. ^qtiaier dient het vol
gende artikel te worden opgenomen:

Wet van 5 Nov. 1948 (Stbl. I 490), art. II, 2: in bovenstaand art. BIJLAGE VI 
iquater'. „Onzen voornoemden Minister” gewijzigd in ,,de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen”.

„Artikel ^quinquies.

1. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden voorschriften ge
geven ter voorkoming en opheffing van daarbij te omschrijven storingen, 
welke clcctrische inrichtingen, niet zijnde telegrafen en telefonen van rijks- 
----------------1—J J:~ ■ -- Ie Jij daaronder begrepen, noch 

--------- e.-------------- --------- •.1 
het gebruik van radio-ontvang- 
de radio-omroepontvangst en aan 
bestuur daarmede gelijk te stellen

wege aangelegd, die bedoeld in art 13
ook zijnde inrichtingen als bedoeld in het eerste of tweede lid van artikel 
3/t’r, teweegbrengen ten aanzien van 
inrichtingen, welke dienstbaar zijn aan 
de bij dezen algemeenen maatregel van 
ontvangst.

2. In dezen algemeenen maatregel van bestuur zullen onder meer 
bepalingen worden gesteld regelende de bevoegdheid van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken:

a. de clcctrische inrichtingen bedoeld in het eerste lid met betrekking 
tot de voorschriften en eischen die ten aanzien daarvan bij of krachtens 
dezen algemeenen maatregel van bestuur kunnen worden gesteld, in 
groepen te verdeden;

b. voorschriften en richtlijnen te geven met betrekking tot voor
zieningen te treffen ten aanzien van de electrische inrichtingen en ontvang- 
inrichtingen, bedoeld in het eerste lid, betreffende den tijd waarop die 
inrichtingen al of niet in gebruik mogen zijn en betreffende het dragen 
van de aan de voorzieningen verbonden kosten en daarbij te bepalen dat 
door of vanwege den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie aan de hand van die voorschriften en richtlijnen eischen kunnen 
worden gesteld.

3. Van een beslissing door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
ingevolge het bepaalde in het tweede lid onder a genomen, staat voor 
ieder belanghebbende beroep op Ons open binnen een nader bij alge
meenen maatregel van bestuur te bepalen termijn.

Onze beslissing wordt, den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, binnen 3 maanden nadat het beroep is 
ingesteld, bij een met redenen omkleed besluit genomen, ten ware zij 
vooraf bij afzonderlijk besluit mocht verdaagd zijn.

De algemeene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, regelt het beroep, in te stellen tegen een beslissing door of vanwege 
den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, ingevolge 
het bepaalde in het tweede lid onder b genomen. Dit beroep wordt inge- 
stcld bij Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.

4. Op overtreding van de in den algemeenen maatregel van bestuur 
te geven voorschriften kan daarbij straf worden gesteld, doch geene 
andere of hoogere dan hechtenis van ten hoogste dertig dagen of geld
boete van ten hoogste drie honderd gulden.

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verloopen 
sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens eenzelfde 
overtreding onherroepelijk is geworden, kan de rechter hechtenis of geld
boete tot het dubbel van het voor elk in den algemeenen maatregel van 
bestuur bepaalde maximum uitspreken.
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De inrichtingen of onderdeden daarvan, waarmede de overtreding is 
gepleegd, kunnen, voor zoover zij den veroordeelde toebehooren en voor 
zoover zij niet voor den openbaren dienst bestemd zijn, bij de veroor- 
decling worden verbeurd verklaard”.

Wet van 5 Nov. 1948 (Stbl. I 490), art. II, 1: in bovenstaand artikel 
^quinquies'. „Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken” gewijzigd in 
,,de Minister”.

Wet van 31 Mei 1923 (Stbl. 233), art. 1: 
na de woorden „Rijkstelegraaf- of-telefoon
kantoren” in te voegen: „alsmede voor de 
verbinding van Rijkstelegraaf- of telefoon
kantoren met telegraaf- of telefoonkantoren 
in het buitenland”.

Artikel 4.
Een ieder is, behoudens het bepaalde in 

artikel 5 en onverminderd recht op schade
vergoeding, verplicht den aanleg en de in
standhouding van lijnen ten behoeve van 
telegrafen en telefonen in en op openbare 
gronden te gedoogen.

Wet van 8 Dec. 1938 (Sibl. 302), art. 
VIII: het eerste lid van art. 5 te lezen als 
volgt:

„Indien bij aanleg van lijnen ten behoeve 
van telegrafen en telefonen geene overeen
stemming omtrent de plaats, waar de kabels 
zullen worden gelegd, de werken of inrich
tingen bedoeld in artikel 1 onder c zullen 
worden gemaakt of omtrent de uitvoering 
van de voorzieningen, die in verband met 
den aanleg aan de gronden, waarin deze ge
schiedt, noodzakelijk zijn, wordt verkregen 
met de eigenaren en beheerders van openbare 
gronden, alsmede met de eigenaren en ge
bruikers van niet openbare gronden, wordt 
door Onzen Minister van Binnenlandsche

„Van den aanleg, de instandhouding en 
de opruiming**.

Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. VII: 
het eerste lid van art. 4 te lezen als volgt:

„Een ieder is, behoudens het bepaalde in 
artikel 5 en onverminderd recht op schade
vergoeding, verplicht den aanleg en de in
standhouding van lijnen ten behoeve van 
telegrafen en telefonen in en op openbare 
gronden, benevens de opruiming daarvan, 
te gedoogen”.

Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. VI: 
het opschrift van § 2 te lezen als volgt:

Artikel 5.
Indien bij aanleg van lijnen ten behoeve 

van telegrafen en telefonen geene overeen
stemming omtrent het leggen van kabels of 
het plaatsen van steunpunten is verkregen 
met de eigenaren en beheerders van open
bare gronden, alsmede met de eigenaren en 
gebruikers van niet openbare gronden, 
wordt door Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid aan het hoofd van het 
gemeentebestuur een plan met beschrijving 
van in de gemeente te maken werken toe
gezonden. Gedurende veertien dagen wordt 

et plan met beschrijving ten gemeentehuize 
'°or een ieder ter inzage nedergelegd.

Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. VII: 
het derde lid van art. 4 te lezen als volgt:

„Door den aanleg, de instandhouding en 
de opruiming van telegraaf- en telefoon
lijnen wordt geene verandering in de be
stemming en zoo min mogelijk belemmering 
in het gebruik der openbare en andere 
gronden gebracht”.

Deze verplichting strekt zich wat betreft 
telegraaf- en telefoonlijnen, welke dienen 
voor de onderlinge verbinding van Rijks
telegraaf- of -telefoonkantoren, tevens uit 
tot alle andere gronden, uitgezonderd af
gesloten tuinen en erven, die met bewoonde 
perceelen één geheel vormen.

Door den aanleg van telegraaf- en tele
foonlijnen wordt geene verandering in de 
bestemming en zoo min mogelijk belemme
ring in het gebruik der openbare en andere 
gronden gebracht.
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Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. 
VHI: „de werken zullen worden aangelegd” 
te vervangen door „de aanleg zal, of de voor
zieningen zullen geschieden”.

Wet van 21 Maart 1919 (Stb!. 130), art. 2 
en Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. 
XIV: achtereenvolgens gewijzigd in „Mi
nister van Waterstaat” en „Minister van 
Binnenlandsche Zaken”.

Op den daarvoor aangewezen dag worden 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld 
hunne bezwaren schriftelijk en mondeling 
bij den bovenbedoelden Rijksambtenaar of 
den concessionaris in te brengen en met 
dezen overleg te plegen. Met de bezwaren 
zal, zooveel zulks met het oog op de be
langen van den aanleg mogelijk is, worden 
rekening gehouden.

Van het op de zitting voorgevallene wordt 
ten overstaan van een der leden van het 
college van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente, waar de zitting wordt ge
houden, proces-verbaal opgemaakt. Van dit 
proces-verbaal moet van den tweeden tot 
den twaalfden dag na de zitting een afschrift 
op de secretarie der gemeente voor ieder, die 
het verlangt, ter lezing liggen. Ieder kan er 
te zijnen koste een afschrift van nemen.

Leidt het overleg niet tot overeenstem-

Van die nederlegging wordt door het 
hoofd van het gemeentebestuur, hetzij in 
een nieuwsblad zijner gemeente of, bij het 
ontbreken daarvan, door aanplakking in het 
openbaar kennis gegeven, met aanwijzing 
van de plaats, den dag en het uur, waarop de 
met den aanleg belaste Rijksambtenaar of de 
concessionaris zitting zal houden tot het 
opnemen van bezwaren en het plegen van 
overleg met belanghebbenden. Deze zitting 
wordt niet vroeger dan na het verstrijken 
van den vorenvermeldcn termijn van veer
tien dagen gehouden en kan, indien de aan
leg zich over meer dan eenc gemeente in 
hetzelfde kanton uitstrekt, op last van Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid gehouden worden in de hoofdplaats 
van dat kanton. In dit geval bepaalt Onze 
Minister voornoemd tevens den dag, waarop 
de zitting zal worden gehouden.

Gelijktijdig met de openbare kennisge
ving wordt door het hoofd van het gemeen
tebestuur schriftelijk van bovenbedoelde 
nederlegging en aanwijzing kennis gegeven 
aan de eigenaren der gronden waarop of 
waarin de werken zullen worden aangelegd.

Zaken aan het hoofd van het gemeente- BIJLAGE VI 
bestuur een plan met beschrijving van het
geen in de gemeente zal worden aangelegd 
of van de uitvoering der voorzieningen toe
gezonden.

Gedurende veertien dagen wordt het plan 
met beschrijving ten gemeentehuize voor 
een ieder ter inzage nedergelegd”.
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Wet van 5 Nov. 1948 (Stbl. I 490), art. II, 
1: in art. 5 „Onzen Minister van Binnen- 
landsche Zaken” gewijzigd in „de Minister”.

Wet van 21 Maart 1919 (Stbl. 130), art. 2 
en Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. 
XIV: achtereenvolgens gewijzigd in „Minis
ter van Waterstaat” en „Minister van Bin- 
nenlandsche Zaken”.

Wet van 8 Dec. 1938 {Stbl. 302), art. X: 
na art. 7 het volgende artikel op te nemen:

„Artikel -jbis.
De aanleg van lijnen door den Staat of 

den concessionaris in gronden van anderen

Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. 
IX: art. 7 te lezen als volgt:

„Onverminderd het bepaalde bij artikel 4 
en onverminderd recht op schadevergoe
ding, is een ieder verplicht den aanleg en de 
instandhouding van draden ten behoeve van 
telegrafen en telefonen boven openbare en 
andere gronden, gebouwen en wateren, mits 
zonder aanhechting of aanraking, benevens 
de opruiming van deze draden, te gedoogen”.

Artikel 6.

De in artikel 4 bedoelde schadevergoeding 
bepaalt zich voor eigenaren en beheerders 
van openbare gronden tot vergoeding van 
de kosten der voorzieningen en van de 
meerdere kosten van onderhoud.

Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. 
VIII: de woorden „met de uitvoering der 
werken” te vervangen door: „met den aan
leg of met de uitvoering der voorzieningen”.

Artikel 7.

Onverminderd het bepaalde bij artikel 4 
is een ieder verplicht den aanleg en de in
standhouding van draden ten behoeve van 
telegrafen en telefonen boven openbare en 
andere gronden, gebouwen en wateren, mits 
zonder aanhechting of aanraking en be
houdens recht op schadevergoeding, te ge
doogen.

BIJLAGE VI rning, dan kunnen belanghebbenden, binnen 
veertien dagen na de sluiting der zitting, de 
beslissing van Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid schriftelijk in
roepen. Wordt binnen dezen termijn geen 
gebruik van deze bevoegdheid gemaakt, dan 
neemt Onze Minister voornoemd zijne be
schikking op verzoek van den in dit artikel 
bedoelden Rijksambtcnaar of van den con
cessionaris.

In het geval bedoeld in het vorig lid wordt 
met de uitvoering der werken niet aange
vangen alvorens de met redenen omkleede 
beschikking van Onzen voornoemden Mi
nister aan de belanghebbenden per aange- 
teekenden brief is medegedeeld.

De kosten voor de gemeenten uit het bij 
dit artikel bepaalde voortvloeiende worden 
door den Staat vergoed, welke ze ingeval 
van concessie op den concessionaris ver
haalt.

Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. 
VIII: aan art. 5 het volgende lid toe te 
voegen:

„Bij opruiming van lijnen zijn de bepa
lingen van dit artikel van overeenkomstige 
toepassing”.
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I

Wetten van 21 Maart 1919 (Stbl. 130), 
art. 2, 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. XIV en 
5 Nov. 1948 (Stbl. I 490), art. II, 1: achter
eenvolgens gewijzigd in „Onze Minister 
van Waterstaat”, „Onze Minister van Bin- 
nenlandsche Zaken” en „de Minister”.

brengt geen wijziging in den eigendom van BIJLAGE VI 
hetgeen is aangelegd.

Dit artikel is mede van toepassing op 
lijnen, aangelegd voor het in werking treden 
van deze bepaling”.

Artikel 8.

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid beveelt op verzoek van belang
hebbenden ten behoeve van de oprichting 
van gebouwen of de uitvoering van werken 
de noodige verplaatsing van telegraaf- en 
telefoonlijnen, des vereischt onder door hem 
voor elk bijzonder geval te bepalen waar
borgen voor het tot stand komen der ge
bouwen en werken.

In alle andere gevallen kan Onze Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid op 
verzoek van belanghebbenden de verplaat
sing van telegraaf- en telefoonlijnen bevelen 
onder door hem te bepalen voorwaarden.

Artikel 9.

Rechthebbenden op hoornen of beplan
tingen zijn, behoudens recht op schadever
goeding, verplicht deze op te snoeien of de 
takken daarvan in te korten, indien en voor 
zoover die boomen of beplantingen hinder
lijk zijn of worden voor den aanleg en de 
exploitatie van telegrafen en telefonen.

Voldoen de rechthebbenden niet binnen 
veertien dagen na bekomen schriftelijke 
kennisgeving aan hunne verplichting, dan 
kan op schriftelijken last van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid uit
voering daaraan worden gegeven.

In geval van belemmering of storing van 
het verkeer kan onmiddellijk tot het op
snoeien en inkorten van takken worden 
overgegaan. Aan den rechthebbende wordt 
hiervan zoo spoedig mogelijk schriftelijk 
kennis gegeven.

Artikel 10.

De eisch tot schadevergoeding bedoeld bij 
de artikelen 4, 7 en 9 wordt, onafhankelijk 
van hetgeen gevorderd wordt, aanhangig ge
maakt bij den rechter van het kanton, waarin 
het goed gelegen is waaraan schade wordt 
toegebracht. Indien het goed in meer dan 
één kanton is gelegen, wordt de eisch aan
hangig gemaakt bij den rechter van een der 
kantons, ter keuze van den eischer.

Van de uitspraak van den kantonrechter 
is hoogcr beroep toegelaten.

De bepalingen, voor burgerlijke twistge
dingen geldende, zijn op de twistgedingen in
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Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. XI: 
het eerste lid van art. 11 te lezen als volgt:

„Ten behoeve van de werkzaamheden 
voor den aanleg, de instandhouding en de 
opruiming van telegrafen en telefonen heb
ben de hiermede belaste personen te allen 
tijde toegang tot de perceelen, waarvan de 
betreding door hen noodzakelijk wordt ge
acht”.

Ten behoeve van de werkzaamheden voor 
den aanleg en de instandhouding van tele
grafen en telefonen hebben de hiermede be
laste personen te allen tijde toegang tot de 
perceelen waarvan de betreding door hen 
noodzakelijk wordt geacht.

Wordt voor den toegang, bedoeld in het 
vorig lid vereischt het betreden van wonin
gen, dan treden de personen bedoeld in het 
vorig lid tegen den wil van den bewoner 
niet binnen dan op vertoon van een schrif- 
telijken bijzonderen last van den burge
meester of van den kantonrechter. Van dat 
binnentreden wordt door hen proces-verbaal 
opgemaakt en een afschrift hiervan binnen 
tweemaal vier en twintig uren aan dengene, 
wiens woning is binnengetreden, uitgereikt. 
De last kan niet anders worden uitgevoerd 
als van des morgens acht uur tot zonsonder
gang.

Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven ter voor
koming en opheffing van belemmering, 
welke electrische geleidingen en inrichtingen 
aan de exploitatie van telegrafen en tele
fonen teweegbrengen.

Op overtreding van de in den algemeenen 
maatregel van bestuur te geven voorschriften 
kan daarbij straf worden gesteld, doch geene 
andere of hoogere dan hechtenis van ten 
hoogste dertig dagen of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden.

Indien tijdens het plegen van de over
treding nog geen jaar is verloopen sedert 
eene vroegere veroordeeling van den schul
dige, wegens een zelfde overtreding onher
roepelijk is geworden, kan de rechter hech- 

of 8eldboete tot bet dubbel van het voor 
elk in den algemeenen maatregel van bestuur 

maximum uitspreken.

BIJLAGE VI dit artikel bedoeld van toepassing, voor 
zoover daarvan bij het iste en 2de lid niet is 
afgeweken.

Ook vóórdat omtrent de schadevergoe
ding overeenstemming verkregen of uit
spraak gedaan is, kan tot de uitvoering van 
de in de artikelen 4, 7 en 9 bedoelde werk
zaamheden worden overgegaan.
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het grondgebied des Rijks kan bij Koninklijk besluit in staat van oorlog

Artikel 15.

Het telegrafisch en telefonisch verkeer kan 
door Ons in het algemeen belang gedurende 
onbepaalden tijd geheel of gedeeltelijk 
worden geschorst.

§3. Van bet gebruik.

Artikel 14.
Het is aan een ieder geoorloofd van tele

grafen en telefonen, met inachtneming van 
de hieromtrent vast te stellen bepalingen, 
gebruik te maken. Nochtans kan het over
brengen van telegrammen of het voeren van 
gesprekken worden geweigerd of gestuit, 
wanneer hun inhoud in strijd wordt geacht 
met de veiligheid van den Staat, de openbare 
orde of de goede zeden. Van de reden der 
weigering of der stuiting wordt kennis ge
geven aan den aanbieder van het telegram 
of aan hem, die het gesprek voert. De be
slissing van Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid kan te dezer zake 
worden ingeroepen.

Door het Tijdelijk Telegraaf- Tele
foon- en Radiobesluit (K.B. 17 Sept. 1944, 
Stbl. E 118), art. 1, vervangen door een 
nieuw artikel 15 tot een door het bevoegd 
gezag te bepalen tijdstip. Tekst hierna blz. 
465.

Wetten van 21 Maart 1919 {Stbl. 130), 
art. 2, 8 Dec. 1938 {Stbl. 302), art. XIV en 
5 Nov. 1948 {Stbl. I 490), art. n, 1: achter
eenvolgens gewijzigd in: „Onzen Minister 
van Waterstaat”, „Onzen Minister van Bin- 
nenlandsche Zaken” en „de Minister”.

Wet van 23 Juni 1952 {Stbl. 361), art. 
33: vóór „staat van oorlog” in te voegen: 
„de toestand van verhoogde waakzaamheid, 
van de burgerlijke uitzonderingstoestand of 
van”.

(*) Bedoeld artikel 1 luidt als volgt:
‘Elk gedeelte van het grondgebied des Rijks kan bij Koninklijk besluit in staat van oorlog 

of in staat van beleg worden verklaard:
1°. wanneer oorlog of oorlogsgevaar ontstaan is;
20. wanneer binnenlandsche onlusten de in- of uitwendige veiligheid van het Rijk of van 

een gedeelte daarvan in dringend gevaar brengen’.
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Artikel 13.

De voorafgaande artikelen van deze para
graaf gelden mede voor telegrafen en tele
fonen van Rijkswege aan te leggen, doch 
niet bestemd voor het openbaar verkeer.

In geval van staat van oorlog of staat van 
beleg, alsmede bijaldien door Ons wordt 
verklaard, dat een toestand aanwezig is als 
bedoeld bij artikel 1, sub i°. en 20. der wet 
van 23 Mei 1899 {Staatsblad no. 128) x, kan 
de aanleg van deze telegrafen en telefonen 
geschieden zonder inachtneming van het 
bepaalde bij artikel 5.

Wet van 8 Dec. 1938 {Stbl. 302), art. 
XII: aan art. 13 een derde lid toe te voegen, 
luidende:

„Het bepaalde in artikel 12 geldt in door 
Ons te bepalen gevallen mede voor tele
grafen en telefonen door andere openbare 
lichamen dan het Rijk aangelegd, doch niet 
bestemd voor het openbaar verkeer”.
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Artikel 17.

De Staat en de concessionaris zijn niet 
aansprakelijk voor schade, ontstaan door den 
dienst van telegrafen en telefonen, behalve 
in de gevallen bedoeld bij de artikelen 374 
en 375 van het Wetboek van Strafrecht.

Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. 
XIII: na art. 17 een artikel op te nemen van 
de volgende inhoud:

Wet van 19 Mei 1922 (Stbl. 313), art. 8: 
in plaats van ,,374” te lezen: „374, 374^/J” *•

Artikel 16.

De binnenlandsche tarieven, de volgorde 
van telegrammen en gesprekken, alsmede 
de algemeene bepalingen omtrent het ge
bruik van telegrafen en telefonen in exploi
tatie bij het Rijk worden bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgesteld.

Wij behouden Ons voor het sluiten van 
verdragen of overeenkomsten met vreemde 
Rcgeeringen of besturen, betrekkelijk het 
telegrafisch of telefonisch verkeer met het 
buitenland.

Wet van 12 Mei 1928 (Stbl. 169), art. 3: 
de punt aan het einde van dit artikel te ver-

Artikel 18.
In geval van staat van oorlog en bijaldien 

door Ons wordt verklaard, dat een toestand 
aanwezig is, als bedoeld bij artikel 1, sub i°. 
cn 20., der wet van 23 Mei 1899 {Staatsblad 
n<u /i2^ *’ er^an8t bet militair gezag de be
schikking over de telegrafen en telefonen, 
a dan niet voor het openbaar verkeer be
stemd.

,,Artikel ijbis.

Het vervaardigen, verspreiden of ter ver
spreiding in voorraad hebben van lijsten en 
dergelijke vermeldingen van bij den rijks- 
telefoondienst, of bij dien van een concessio
naris aangeslotenen, of van andere gegevens 
betreffende den dienst benevens van naboot
singen, op welke wijze dan ook vervaardigd, 
van bij een der vorenbedoelde diensten, of 
bij dien der telegrafen in gebruik zijnde druk
werken, formulieren en bescheiden, anders 
dan vanwege of met toestemming van den 
Staat of den concessionaris, is verboden, on
verminderd hetgeen terzake van deze voor
werpen in andere wetten is bepaald. De 
voorwerpen, waarmede de overtreding is 
gepleegd, kunnen, voorzoover zij den ver
oordeelde toebehooren, bij de veroordeeling 
worden verbeurd verklaard”.

S 5-e h!erna blz- 463.( ) Zie hiervoor blz. 308.
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ten hoogste

(») Vgl. hierna blz. 462-463.
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Wet van 19 Mei 1922 (Stbl. 313), art. 8: 
artikel 19 van de Telegraaf- en Telefoonwet 
1904 (Stbl. 7) vervalt.

Wet van 2 Jan. 1905 (Stbl. 2), A: aan dit 
artikel dient het volgende lid te worden toe
gevoegd :

„De feiten in dit artikel strafbaar gesteld, 
worden beschouwd als overtredingen”.

Wet van 12 Mei 1928 (Stbl. 169), art. 4: 
het bij de wet van 2 Januari 1905 (Stbl. 2), A, 
aan dit artikel toegevoegde lid dient te wor
den gelezen als volgt:

„De feiten bij of krachtens deze wet straf
baar gesteld, worden beschouwd als over
tredingen”.

Wet van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. XV: 
art. 20 zal luiden als volgt:

„Artikel 20.
1. Met gevangenisstraf van

De telegraaf- en telefoonlijnen alsmede de 
voor het overbrengen van telegrammen of 
gesprekken gebezigde toestellen kunnen, 
voor zoover zij den veroordeelde toebe- 
hooren, bij de veroordeeling worden ver
beurd verklaard.

§ 4. Straf- en slotbepalingen.

Artikel 19.

Op de telefoonwerkcn en de telefonie zijn 
van toepassing de bepalingen van de arti
kelen 351, 35i^zx, 371, 374 en 375 van het 
Wetboek van Strafrecht x.

vangen door een komma en daarna aan het 
artikel toe te voegen: „alsmede over de in
richtingen in artikel 3/er bedoeld”.

Wet van 21 Maart 1919 (Stbl. 130), art. 
iD: dit lid van art. 20 te vervangen door 
het volgende:

„Met gelijke straf wordt gestraft hij, die, 
zonder de machtiging, bij artikel 3 gevor
derd, niet voor het openbaar verkeer be
stemde radiotelegrafen of -telefonen aanlegt 
of gebruikt, dan wel andere niet voor het 
openbaar verkeer bestemde telegrafen of 
telefonen aanlegt.

Met gelijke straf wordt gestraft hij, die 
de voorschriften, bedoeld in artikel $bis, 
overtreedt”.

Artikel 20.

Met hechtenis van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste duizend 
gulden wordt gestraft hij, die telegrafen en 
telefonen aanlegt of exploiteert zonder de 
concessie bij artikel 2 gevorderd.

Met gelijke straf wordt gestraft hij die, 
zonder machtiging bij art. 3 gevorderd, niet 
voor het openbaar verkeer bestemde tele
grafen of telefonen aanlegt.
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Wet van 5 Nov. 1948 (Stbl. I 490), art. 
VIT: in bovengenoemd art. 20, eerste lid, sub 
b na de woorden „hij, die” in te voegen

zes maanden of geldboete van ten hoogste 
vijfduizend gulden wordt gestraft:

a. hij, die radiotelegrafen en -telefonen 
aanlegt of exploiteert zonder de concessie 
bij artikel 2 gevorderd;

b. hij, die niet voor het openbaar ver
keer bestemde radiotelegrafen of -telefonen 
aanlegt of gebruikt zonder de machtiging bij 
artikel 3 gevorderd;

c. hij, die radio-electrische zendinrich- 
tingen, niet zijnde radiotelegrafen of -tele
fonen, al dan niet voor het openbaar verkeer 
bestemd, aanlegt, aanwezig heeft of gebruikt 
in de gevallen waarin dit krachtens artikel 
5 ter is verboden;

2. Met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste dui
zend gulden wordt gestraft:

a. hij, die andere telegrafen en telefonen 
dan die, bedoeld in het vorige lid onder a, 
aanlegt of exploiteert, zonder de concessie 
bij artikel 2 gevorderd;

b. hij, die andere, niet voor het openbaar 
verkeer bestemde, telegrafen of telefonen 
dan die, bedoeld in het vorige lid onder b, 
aanlegt zonder de machtiging bij artikel 3 
gevorderd;

c. hij, die de voorschriften, bedoeld in 
artikel $bis of het verbod, bedoeld in artikel 
i~jbis overtreedt.

3. Indien tijdens het plegen van het 
misdrijf of de overtreding in dit artikel be
doeld, nog geen twee jaren zijn verloopen 
sedert een vroegere veroordeeling van den 
schuldige wegens eenzelfde misdrijf of een
zelfde overtreding onherroepelijk is ge
worden, kunnen de in dit artikel bepaalde 
straffen worden verdubbeld.

4. De telegraaf- en telefoonlijnen, als
mede de voor het overbrengen van tele
grammen of gesprekken gebezigde toestellen 
en de radio-electrische zendinrichtingen of 
onderdeden daarvan kunnen, voorzoover zij 
den veroordeelde toebehooren, bij de ver
oordeeling worden verbeurd verklaard.

5. De feiten bij of krachtens deze wet 
strafbaar gesteld, worden beschouwd als 
overtredingen, met uitzondering van die, 
strafbaar gesteld bij het eerste lid van dit 
artikel, welke als misdrijven worden be
schouwd.
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De officier van justitie 
woner L--------

‘Met

z°.
3°.
4°- 
5°- 
6°.

Wet van 12 Mei 1928 (Stbl. 169), art 5: 
na artikel 20 dienen de volgende twee artike
len te worden ingelast:

(*) Bedoeld artikel 141 luidt:
de opsporing der strafbare feiten zijn belast:
de officieren van justitie;
de kantonrechters in zaken welke niet aan hunne kennisneming zijn onderworpen;
de commissarissen van politie en de waterschouten;
de burgemeesters in gemeenten waar geen commissaris van politie is;
de officieren en de onderofficieren der marechaussee;
de rijksveldwachters en de gemeenteveldwachters.’

(2) Bedoelde artikelen 120-123 hebben betrekking op het ‘Binnentreden van woningen en be
treden van enkele bijzondere plaatsen’ en luiden als volgt:

„Artikel 120.
De opsporingsambtenaar of deurwaarder, ingevolge eenige bepaling van dit wetboek tot 

| het binnentreden in eene woning tegen den wil van den bewoner bevoegd, oefent zijne bevoegd
heid niet uit, tenzij vergezeld van den kantonrechter, van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, of wel voorzien van een algemeenen of bijzonderen schriftelijken 
last van den procureur-generaal bij het gerechtshof, of van den officier van justitie of van een 
bijzonderen schriftelijken last van een zijner hulpofficieren.

Van het binnentreden eener woning tegen den wil van den bewoner wordt binnen tweemaal 
vier en twintig uren proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijdstip van het 
binnentreden en van het daarmede beoogde doel melding gemaakt.

Artikel 121.
De schriftelijke last wordt slechts gegeven in eene bepaalde zaak en behelst de machtiging 

om ter verwezenlijking van cenig daarbij omschreven bijzonder doel hetzij, in geval van een 
algemeenen last, alle woningen, hetzij, in geval van een bijzonderen last» bepaald aangewezen 
woningen binnen te treden.

Artikel 122.
v>...___ ’ - en de hulpofficier, in eene woning tegen den wil van den be-

binnentredende, kunnen zich daarbij doen vergezellen van bepaalde door hen aan-

„radiotelegrafen en -telefonen aan boord van b IJ LAGE VI 
schepen en luchtvaartuigen alsmede”.

„Artikel zobis.

Met het opsporen van de overtredingen 
van deze wet of de ter uitvoering daarvan 
gegeven voorschriften zijn, behalve de bij 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvorde
ring aangewezen personen *, belast de ambte
naren van Rijks- en Gemeentepolitie, als
mede alle andere personen, daartoe door 
Onzen Minister van Waterstaat aangewezen.

Zij zijn te allen tijde bevoegd ter inbeslag
neming de uitlevering te vorderen van alle 
voor inbeslagneming vatbare voorwerpen.

Zij hebben te allen tijde toegang tot alle 
plaatsen, waar redelijkerwijs vermoed kan 
worden, dat eenig strafbaar feit, als bedoeld 
in het eerste lid van dit artikel, wordt ge
pleegd. De artikelen 120-123 van het Wet
boek van S—c----- -----------------------
ring” 2.
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Wet van 2 Jan. 1905 (Stbl. 2), B: artikel 
22 dient te worden gelezen als volgt:

„Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van „Telegraaf- en Telefoonwet 
1904 {Staatsblad no. 7)””.

Artikel 21.
De voor het in werking treden van deze 

wet door den Staat of krachtens door Ons 
verleende concessiën aangelegde telegrafen 
en telefonen worden beschouwd als te zijn 
aangelegd overeenkomstig de bepalingen 
dezer wet, zoodat aan derden met betrekking 
tot de instandhouding van die telegrafen en 
telefonen dezelfde rechten toekomen, welke 
zij zouden kunnen doen gelden, indien de 
aanleg na het in werking treden van deze 
wet had plaats gehad.

De door Ons verleende concessiën blijven 
van kracht, totdat zij door overeenkomstig 
artikel 2 vastgestelde concessiën zullen zijn 
vervangen.

bijlage VI

Artikel 22.
Deze wet kan worden aangehaald onder 

den titel van „Telegraaf- en Telefoonwet 
1903”, doch met bijvoeging van het nummer 
van het Staatsblad, waarin de wet is ge
plaatst.

Wetten van 8 Dec. 1938 (Stbl. 302), art. 
XIV en 5 Nov. 1948 (Stbl. I 490), art. D, 1: 
in bovenstaand art. zobis „Onzen Minister 
van Waterstaat” achtereenvolgens gewijzigd 
in „Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken” en „de Minister”.

Artikel wter.
Indien een feit strafbaar gesteld bij of 

krachtens de bepalingen van deze wet, is 
gepleegd door of vanwege eene naamlooze 
vennootschap, eene coöperatieve of andere 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging 
of eene stichting, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen de 
leden van het bestuur.

Geen straf wordt uitgesproken tegen den 
bestuurder, van wien blijkt, dat het feit niet 
aan zijn toedoen is te wijten”.

gewezen personen. In dat geval wordt daarvan in het proces-verbaal melding gemaakt.

Artikel 123.
In de gevallen waarin krachtens dit wetboek het betreden van 

schiedt dit, buiten het geval van ontdekking op heeter daad, niet:
i°. in de vergaderzaal van de Staten-Gcneraal, van de staten eener provincie of van den 

raad eener gemeente, gedurende de vergadering;
20. in de lokalen voor den godsdienst bestemd, gedurende de godsdienstoefening;
30. in de lokalen waarin openbare terechtzittingen worden gehouden, gedurende de 

terechtzittingen ’ ’.
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WILHELMINA.

(l) Zie hiervoor blz. 436-458.
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Uitgegeven den tweeden Februari 1904.
De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

Artikel 23.
De wet van 7 Maart 1852 {Staatsblad no. 

48), zooals die is gewijzigd bij de wet van 
3 December 1869 (Staatsblad no. 200), tot 
regeling der gemeenschap door electro- 
magnetische telegrafen \ wordt ingetrokken.

Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis- 
tericele Departementen, Autoriteiten, Col
leges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden.

De Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, 

DE MAREZ OYENS.

Gegeven te ’s Gravenhage, den nden Ja
nuari 1904.
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Wij WILHELMINA, bij de gratie 
Gods, Koningin der Nederlanden, Prin
ses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Gezien artikel 12 der Telegraaf- en Tele- 
foonwet 1904 (Staatsblad no. 7);

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 
30 Augustus 1904, no. 2939, Posterijen en 
Telegrafie;

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 October 1904, no. 9);

Gezien het nader rapport van Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid van 28 Februari 1905, No. 713, Poste
rijen en Telegrafie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

K.B. 11 Juli 1914 (Stbl. 302), a: sub 2 
i.p.v. „één meter” te lezen: „0.50 Meter”.

K.B. van 6 Maart 1905 (Stbl. 
90), tot vaststelling van eenen 
algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 12 
van de Telegraaf- en Telefoon- 
wet 1904 (Staatsblad no. 7).

K.B. 15 Nov. 1919 (Stbl. 753), 
gewijzigd in „Minister van Waterstaat”.

Artikel i.
Tenzij voorzien van eene vergunning van 

Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, en met inachtneming van de 
voorwaarden en bepalingen daarbij gesteld 
ter voorkoming van belemmering der exploi
tatie van voor het openbaar verkeer bestemde 
telegrafen en telefonen, is het verboden aan 
te leggen of te gebruiken:

1. a. eenige bovengrondsche electri- 
sche geleiding voor verlichting of tot het 
overbrengen van kracht, op minder dan zes 
meter in horizontale projectie gemeten af
stand van eenige bovengrondsche geleiding, 
behoorende tot voor het openbaar verkeer 
bestemde telegrafen en telefonen;

b. eenige andere bovengrondsche elcc- 
trische geleiding, op minder dan twee meter 
in horizontale projectie gemeten afstand van 
eenige bovengrondsche geleiding, behoo
rende tot voor het openbaar verkeer be
stemde telegrafen en telefonen;

2. eenige ondergrondsche electrische 
geleiding, op minder dan één meter afstand 
van eenige ondergrondsche geleiding, be-

Wijzigingen en aanvullingen 
volgens de K. Bn. van 11 
Juli 1914 (Stbl. 302), 15 Novem
ber 1919 (Stbl. 9 Juli 1921 
(Stbl. 903), 31 October 1925 
(Stbl. 433), 9 Mei 1930 (Stbl. 
T59)-
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(») Het K.B. sub 30. a zegt verkeerdelijk „De tweede zin van punt 2 van artikel 1”.
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K.B. 15 Nov. 1919 (Stbl. 753), art. I: in 
nevenstaand lid worden de woorden „2 en 
3” vervangen door „en 2”.

Artikel 2.
Het is verboden door eenige electrische 

geleiding of inrichting belemmering teweeg 
te brengen aan de exploitatie van voor het 
openbaar verkeer bestemde telegrafen en 
telefonen.

hoorende tot voor het openbaar verkeer 
bestemde telegrafen en telefonen;

3. eenige electrische inrichting bestemd 
voor het niet openbaar telegrafisch en tele
fonisch verkeer door middel van toestellen, 
welke op de eindpunten niet onderling door 
draden of geleidingen zijn verbonden.

Het onder 1 en 2 bepaalde is niet van toe
passing op electrische geleidingen binnen 
gebouwen.

K.B. 9 Juli 1921 (Stbl. 903), art. 1: na 
art. 2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende:

K.B. 11 Juli 1914 (Stbl. 302), b'. het 
tweede lid wordt gelezen:

„Onder de geleidingen, bedoeld onder 1 
en 2 worden niet begrepen electrische ge
leidingen binnen gebouwen”.

De vergunning sub 1, 2 en 3 bedoeld, 
wordt niet vereischt voor electrische ge
leidingen en inrichtingen, welke bereids zijn 
in gebruik genomen bij het in werking 
treden van dezen algemeenen maatregel van 
bestuur.

K.B. 11 Juli 1914 (Stbl. 302), c.z tussen 
het tweede en derde lid wordt ingevoegd 
een nieuw lid, luidende:

„Onder de inrichtingen, bedoeld onder 3, 
worden niet begrepen inrichtingen, welker 
toestellen zijn geschikt enkel voor het ont
vangen van radiotelegrafische seinen, tenzij 
die inrichtingen voorzien zijn van eene an
tenne gesteld binnen 1500 Meter van een 
Rijksstation voor radiotelegrafie en hooger 
dan 30 Meter boven den beganen grond”.

K.B. 15 Nov. 1919 (Stbl. 753), art. I: het 
bij K.B. van 11 Juli 1914 (Stbl. 302) inge
voegde nieuwe lid wordt ingetrokken.

K.B. 15 Nov. 1919 (Stbl. 753), art. I: 
Art. 1, lid 1, sub 3 ingetrokken.

K.B. 9 Mei 1930 (Stbl. 159), 3a: het 
tweede lid 1 wordt gelezen:

„Onder de geleidingen, bedoeld onder 1 
en 2, worden niet begrepen electrische ge
leidingen binnen gebouwen, alsmede ge
leidingen, bedoeld in het Radio-reglement 
1930”.
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iini iit'na

K.B. 9 Mei 1950 (Stbl. 159), }b‘. artikel 
ibis wordt ingetrokken.

K.B. 15 Nov. 1919 (Stbl. 753), art. II: 
na art. 3 wordt ingevoegd:

K.B. 31 Oct. 1925 (Stbl. 433), art. 1: 
het 2e lid van art. 4 wordt gelezen als volgt:

„De door hem opgemaakte processen
verbaal worden onverminderd het bepaalde 
bij artikel 157 en 159 van het Wetboek van 
Strafvordering in afschrift toegezonden aan 
den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie”.

bijlage VII

K.B. 9 Juli 1921 (Stbl. 903), art. II: 
art. 4, eerste lid wordt gelezen als volgt:

„Met de handhaving van de bij dezen 
algemeenen maatregel van bestuur gegeven 
voorschriften, zijn belast de ambtenaren en 
beambten van Rijks- en Gemeentepolitie, en 
de Inspecteur bij den dienst der Kust- en 
Scheepsradiotelegrafie, de Hoofdingenieurs 
en Ingenieurs, electrotechnische hoofdamb
tenaren en -ambtenaren der Telegrafie”.

Artikel 3.

De kosten van het uitvoeren van voor
zieningen ten behoeve van de opheffing van 
belemmering, welke wordt teweeggebracht 
aan de exploitatie van voor het openbaar 
verkeer bestemde telegrafen en telefonen, 
door eene bij haren aanleg reeds aanwezige 
electrische geleiding of inrichting, worden 
gedragen door den ondernemer van be
doelde telegrafen en telefonen, voor zoover 
die kosten door Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid zijn goedge
keurd.

Artikel 4.

Met de handhaving van de bij dezen alge
meenen maatregel van bestuur gegeven 
voorschriften, zijn belast de ambtenaren en 
beambten van Rijks- en Gemeentepolitie, 
en de ingenieurs, adspirant-ingenieurs en 
opzichters van de Rijkstelegrafie.

„Artikel ibis.

Onverminderd het bepaalde in het voor
gaande artikel, is het hebben en het gebruik 
van inrichtingen, welke uitsluitend geschikt 
zijn tot het ontvangen van radiotelcgrafische 
en -telefonische seinen, slechts toegestaan 
met inachtneming van de voorschriften, 
welke door Onzen Minister van Waterstaat 
worden vastgesteld”.

K.B. 15 Nov. 1919 (Stbl. 75$), art. Dl: 
gewijzigd in „Minister van Waterstaat”.

De door hen opgemaakte processen-ver- 
baal worden gezonden aan den bevoegden 
ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij 
het Kantongerecht en in afschrift aan den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Tele
grafie.

„Artikel $bis.

De voorgaande artikelen van dit Besluit 
gelden mede voor telegrafen en telefonen, 
van Rijkswege aangelegd doch niet bestemd 
voor het openbaar verkeer”.
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De Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, 

DE MAREZ OYENS.

Uitgegeven den twee en twintigsten Maart 1905. 
De Minister van Justitie, 

J. A. LOEFF.

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer.

’s-Gravenhage, den 6den Maart 1905.

WILHELMINA.

Artikel 5.
Overtreding van de bij de artikelen 1 en 2 

van dezen algemeenen maatregel van bestuur 
gegeven voorschriften, wordt, voor zoover 
daartegen niet bij de wet is voorzien, ge
straft met hechtenis van ten hoogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden.

BIJLAGE VII
K.B. 9 Juli 1921 (Stbl. 903), art. IH: de 

woorden ,,de artikelen 1 en 2” worden ver
vangen door de woorden „de artikelen 1, 
2 en ibis”.

K.B. 9 Mei 1930 (Stbl. 159), y. de woor
den „artikelen 1, 2 en ibis” worden ver
vangen door de woorden „artikelen 1 en 2”.

K.B. 15 Nov. 1919 (Stbl. 753), art. UI: 
gewijzigd in „Minister van Waterstaat”.



Artikel 3

II

Tekst van de betrokken arti
kelen in het Wetboek van Straf
recht.

Titel IX van het Eerste Boek handelt over: 
Beteekenis van sommige in bet wetboek voorkomende 
uitdrukkingen.

is alleen datgene opgenomen, dat betrekking heeft op de telegrafie.
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O Uit deze wet

351. Hij die spoorweg- of telegraaf- 
werken, werken dienend tot waterkeering 
of waterloozing, gas- of waterleidingen of 
riolen, voor zoover deze werken, leidingen 
of riolen ten algemeemen nutte gebezigd 
worden, opzettelijk en wederrechtelijk ver
nielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren.

bijlage vin Uittreksel uit de WET van 19 
Mei 1922 (Stbl. 313), tot aan
passing van het Wetboek van 
Strafrecht aan huidige toestan
den op het gebied der aanwen
ding van electrisch arbeids
vermogen h

Wij WILHELMINA, bij de gratie 
Gods, Koningin der Nederlanden, Prin
ses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, 
salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen heb
ben, dat het Wetboek van Strafrecht aan 
huidige toestanden op het gebied der aan
wending van electrisch arbeidsvermogen 
dient te worden aangepast;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten- 
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel i.
In Titel IX van het Eerste Boek van het 

Wetboek van Strafrecht wordt na artikel 
yobis een nieuw artikel 9 o/er ingelascht, 
luidende als volgt:

„Onder electriciteitswerken worden ver
staan werken dienende tot voortbrenging, 
geleiding, transformatie of levering van 
electriciteit, en daarmede in verband staande 
beveiligings-, bevestigings-, ondersteunings- 
en waarschuwingswerken.

Onder electriciteitswerken worden niet 
begrepen telegraaf- en telefoonwerken”.

Artikel 2.

Artikel 4.
In artikel 351 van het Wetboek van Straf

recht wordt, in plaats van „spoorweg- of 
telegraafwerken”, gelezen: „spoorweg-, tele
graaf-, telefoon- of electriciteitswerken”.
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Artikel 6.
Na artikel 374 van het Wetboek van Straf

recht wordt een nieuw artikel ingelascht, 
luidende als volgt:

Bedoeld artikel 372 luidt:
De ambtenaar van eenige openbare in

stelling van vervoer die een aan zoodanige 
instelling toevertrouwden brief, gesloten 
stuk of pakket opzettelijk en wederrechtelijk 
opent, daarvan inzage neemt of den inhoud 
aan een ander bekend maakt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar 
en zes maanden.

374. De ambtenaar der telegraphie of 
eenig ander persoon belast met het toezicht 
op of met den dienst van eene ten algemeenen 
nutte gebezigde telegraafinrichting, wordt 
gestraft:

i°. met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar en zes maanden, indien hij den in
houd van een aan de telegraphie of aan zoo
danige inrichting toevertrouwd bericht op
zettelijk en wederrechtelijk aan een ander 
bekendmaakt of een telegram opzettelijk en 
wederrechtelijk opent, daarvan inzage neemt 
of den inhoud aan een ander bekendmaakt;

20. met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren, indien hij een aan de telegraphie 
of aan zoodanige inrichting toevertrouwd 
bericht of een telegram opzettelijk aan een 
ander dan den rechthebbende afgeeft, ver
nietigt, wegmaakt, zich toeeigent of den in
houd wijzigt.

BIJLAGE VIII
371. De ambtenaar die, met overschrij

ding van zijne bevoegdheid, zich doet over
leggen of in beslag neemt een aan eenige 
openbare instelling van vervoer toever
trouwden brief, briefkaart, stuk of pakket, 
of een telegraphisch bericht dat zich in han
den bevindt van een ambtenaar der tele
graphie of van andere personen belast met 
den dienst van eene ten algemeenen nutte 
gebezigde telegraafinrichting, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren.

„Artikel yjqbis.
De ambtenaar der telefonie of eenig ander 

persoon belast met het toezicht op of met 
den dienst van eene ten algemeenen nutte 
gebezigde telefooninrichting, die den inhoud 
van een door tusschenkomst van de telefonie 
of van zoodanige inrichting gevoerd ge
sprek opzettelijk en wederrechtelijk aan een 
ander bekendmaakt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste een jaar en 
zes maanden”.

Artikel 5.
Aan artikel 371 van het Wetboek van 

Strafrecht wordt een nieuw tweede lid toe
gevoegd, luidende als volgt:

„Dezelfde straf wordt opgelegd aan den 
ambtenaar die, met overschrijding van zijne 
bevoegdheid, zich door een ambtenaar der 
telefonie of door andere personen belast met 
den dienst van eene ten algemeenen nutte 
gebezigde telefooninrichting, doet inlichten 
ter zake van eenig verkeer hetwelk door 
tusschenkomst van die instelling is geschied”.

375. De ambtenaar van eenige openbare 
instelling van vervoer of der telegraphie of 
eenig ander in artikel 374 bedoeld persoon, 
die opzettelijk toelaat dat een ander een der 
in de artikelen 372-374 vermelde feiten 
pleegt, of dien ander daarbij als medeplichtige 
ter zijde staat, wordt gestraft met de straffen 
en naar de onderscheidingen in die bepa
lingen vastgesteld.

Artikel 7.
Artikel 375 van het Wetboek van Straf

recht wordt gelezen als volgt:
„De ambtenaar van eenige openbare in

stelling van vervoer of der telegrafie of tele
fonie of eenig ander in artikel 374 of artikel 
yi^bis bedoeld persoon, die opzettelijk toe
laat, dat een ander een der in de artikelen 
372—374^// vermelde feiten pleegt, of dien 
ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, 
wordt gestraft met de straffen en naar de 
onderscheidingen in die bepalingen vast
gesteld”.



Artikel 8 ».

WILHELMINA.

de Telegraaf-

De Minister van Justitie. 
HEEMSKERK.

Uitgegeven den achtsten Juni 1922. 
De Minister van Justitie.

HEEMSKERK.

Onder Titel II, Boek III, handelend over: 
Overtredingen betreffende de openbare orde.

(x) Dit artikel hield een wijziging in van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl. 7), naar aan
leiding van het in de artikelen 6 en 7 hierboven bepaalde; vgl. hiervoor blz. 452 en 453.
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Artikel 9.
Na artikel 440 van het Wetboek van 

Strafrecht wordt een nieuw artikel inge- 
lascht, luidende als volgt:

„Artikel 441.
Met hechtenis van ten hoogste drie maan

den of geldboete van ten hoogste duizend 
gulden wordt gestraft hij die den inhoud 
van hetgeen door middel van een onder zijn 
beheer staand of door hem gebruikt ont
vangtoestel voor draadlooze telegrafie of 
telefonie is opgevangen en, naar hij rede
lijkerwijs moet vermoeden, niet voor hem 
of voor het publiek bestemd is, hetzij aan 
een ander mededeelt, indien hij redelijker
wijs moet vermoeden, dat dan openlijke be
kendmaking van den inhoud volgen zal en 
zoodanige bekendmaking volgt, hetzij open
lijk bekend maakt.”

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis- • 
terieele Departementen, Autoriteiten, Col
leges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden.

Gegeven ten Paleize het Loo, den I9dcn 
Mei 1922.

BIJLAGE viii
Bedoeld artikel 373 luidt:
De ambtenaar van eenige openbare in

stelling van vervoer, die een aan zoodanige 
instelling toevertrouwden brief, briefkaart, 
stuk of pakket opzettelijk aan een ander dan 
den rechthebbende afgeeft, vernietigt, weg
maakt, zich toeeigent, of den inhoud wijzigt 
of eenig daarin gesloten voorwerp zich toe
eigent, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vier jaren.

Indien zoodanig stuk of voorwerp gelds
waarde heeft, wordt de toeëigening gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren.



UITTREKSEL UIT HET K.B. BIJLAGE IX

Den Buitengewonen Raad

Artikel i.

Artikel 2.

TIJDELIJK TELEGRAAF- TELEFOON-
EN RADIOBESLUIT 1

VAN 17 SEPTEMBER 1944 (Stbl. E 118), 
HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET

(i) Uit dit K.B. is alleen datgene opgenomen, dat betrekking heeft op de telegrafie.
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Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Gelet op het bepaalde in de Telegraaf- en Telefoonwet van 11 Januari 1904 (Staatsblad, 
No. 7), zooals die wet sedert is gewijzigd, alsmede op het bepaalde in de Radio-Omroep-Zender- 
wet 1935.

van Advies gehoord;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Op de voordracht van Onze Ministers van Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, 
van Algemeene Zaken, van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, van Oorlog, van Marine, van Water
staat, van Handel, Nijverheid en Landbouw, van Scheepvaart en Visscherij, van Sociale Zaken, 
van Koloniën en van Onzen Minister zonder Portefeuille van 14 September 1944, Kab./E VUI, 
No. 2020;

Overwegende, dat het in de omstandigheden, die Wij bij Onze terugkomst in Nederland 
aantreffen met betrekking tot het telegrafisch en telefonisch verkeer, het radiotelegrafisch en 
-telefonisch verkeer daaronder begrepen, niet mogelijk zal zijn terstond de geldende wettelijke 
bepalingen en uitvoeringsvoorschriften toe te passen en het mitsdien noodzakelijk is enkele 
voorzieningen te treffen;

Het bepaalde in artikel 15 van de Telegraaf- en Telefoonwet van 11 Januari 1904 (Staatsblad, 
No. 7), zooals die wet sedert is gewijzigd, wordt, tot een door het bevoegd gezag te bepalen 
tijdstip, vervangen door:

„1. Het openbare, zoowel als het niet openbare, telegrafisch en telefonisch verkeer, 
het radiotelegrafisch en -telefonisch verkeer daaronder begrepen, zoomede het gebruik van 
de inrichtingen bedoeld in artikel 3/er, kan Ons, alsmede door het militair gezag in het 
gebied van het Rijk in Europa, hetwelk in bijzonderen staat van beleg verkeert, in het 
algemeen belang geheel of gedeeltelijk worden geschorst.

2. Het militair gezag zal alle zoodanige maatregelen kunnen gelasten, welke het 
noodzakelijk acht om te voorkomen, dat in strijd met de schorsing wordt of zal worden 
gehandeld”.



Artikel 4.

Artikel 5.

Artikel 8.

Artikel 9.

gulden.

kan worden

(l) Vgl. hiervoor, blz. 410.
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voorwaarden geheel of gedeeltelijk door anderen of door andere instanties kan geschieden.

............................................................................................. •••••,•.•.<
4......................................................................................................................... ..........................

bijlage ix Artikel 3.
1. In afwachting van nader te treffen voorzieningen en van het tijdstip, waarop aan de 

desbetreffende wettelijke voorschriften uitvoering kan worden gegeven, geschiedt het beheer, 
de exploitatie en het in stand houden van de voor radiouitzendingen vereischte technische zend- 
inrichtingen, waaronder voor de toepassing van dit besluit mede de radiodistributiecentrales 
worden verstaan, door en voor rekening van het Staatsbedrijf van de Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie.

2. Onze Minister van Algemeene Zaken is bevoegd te bepalen, dat het beheer, de exploi
tatie en het onderhoud van de werken, in het vorige lid bedoeld, onder door hem te stellen

Artikel 11.

Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag zijner afkondiging en 
aangehaald als ,,Tijdelijk Telegraaf- Telefoon- en Radiobesluit”.

Artikel 10.
Hij, die al dan niet opzettelijk een der bepalingen van artikel 1, eerste lid, of van een ver

ordening, bevel, aanwijzing of voorwaarde van het militair gezag overtreedt of niet nakomt, 
dan wel de uitvoering daarvan verhindert of belemmert, wordt, als schuldig aan een misdrijf, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van ten hoogste tien duizend

Artikel 7.
Het Radioreglement 1930 wordt, totdat door Ons anders zal zijn bepaald, buiten toepassing 

gelaten, met uitzondering evenwel van het bepaalde in artikel 2, achtste, negende, en tiende lid 
van dat reglement x.

Artikel 6.
1. In afwijking van het bepaalde in het Radioreglement 1930 worden alle machtigingen 

voor den aanleg en het gebruik van radio-telegraaf- en radio-telefooninrichtingen, als bedoeld 
in artikel $ter van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad, No. 7), ongeacht op welken 
datum zij verleend werden, bij deze ingetrokken.

2. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel wordt geacht mede van toepassing te zijn 
op den zender „Bloemendaal”.



Londen, den lyden September 1944.
WILHELMINA.

■
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De Minister van A.lgenieene Zaken, 
VAN BOEI JEN.

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E. N. VAN KLEFFENS.

De Minister van Financiën, 
J. VAN DEN BROEK.

De Minister van Oorlog, 
VAN LIDTH DE JEUDE.

De Minister voor .Algemeene Oorlogvoering 
van bet Koninkrijk,

P. S. GERBRANDY.

De Minister van Justitie,
G. J. VAN HEUVEN GOEDHART.

De Minister van Binnenlandscbe Zaken,
J. A. W. BURGER.

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
G. BOLKESTEIN.

Uitgegeven den achtentwintigsten September 1944.
De Minister van Justitie,

G. J. VAN HEUVEN GOEDHART.

De Minister van Sociale Zaken,
J. VAN DEN TEMPEL.

De Minister van Koloniën,
H. J. VAN MOOK.

De Minister ponder Portefeuille,
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN.

De Minister van Marine,
J. TH. FURSTNER.

De Minister van Waterstaat,
J. W. ALBARDA.

De Minister van Handel, Nijverheid en Landbouw a.i.,
J. VAN DEN BROEK.

De Minister van Scheepvaart
DE BOOY.

van Algemeene Zaken, BIJ LAGE IX 
Koloniën, zijn, ieder

en Visscherij,

Onze Ministers voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, 
van Buitenlandsche Zaken, van Handel, Nijverheid en Landbouw en van J . , .
voor zooveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst.
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OVERZICHT VAN DE DEPARTEMENTENBIJLAGE X

BINNENLANDSE ZAKEN

FINANCIËN

WATERSTAAT

1888 -

468

EN DE MINISTERS, WAARONDER DE 
RIJKSTELEGRAAF ACHTEREENVOLGENS 

HEEFT GERESSORTEERD

WATERSTAAT, HANDEL EN NIJVERHEID

Met ingang van 6 November 1877 3

1 Januari
4 Januari
6 Juli

1871
1872

Mr. J. R. Thorbecke
Jhr. Mr. G. C. J. van Reenen
Mr. G. Simons
Mr. A. G. A. Ridder van Rappard
Jhr. Mr. J. G. H. van Tets van Goudriaan
Mr. S. Baron van Heemstra
Mr. J. R. Thorbecke
Mr. J. H. Geertsema Czn
Mr. J. Heemskerk Azn
Mr. C. Fock

1883
1887
1887
1888

1855
1856
1857
1858
1860
1862
1866
1866
1868
1870

Met ingang van 1

1870 - 4 Januari
1871 - 6 Juli
1872 - 27 Augustus 1874

27 Augustus 1874- 3 November 1877
3 November 1877 - 6 November 1877

Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet 
Jhr. G. J. G. Klerck 
J. G. van den Bergh 
F. G. Tromp (a.i.) 
J. N. Bastert 
J. P. Havelaar 
C. Lely 
Ph. W. van der Sleyden 
C. Lely

Met ingang van 7 Maart 1852 1

1 December 1852 - 19 April
19 April " “ T ’

1 Juli
19 Januari
18 Maart
23 Februari

1 Februari
10 Februari

1 Juni
4 Juni

Januari 1870 2

Mr. P. P. van Bosse
Mr. P. Blussé van Oud-Alblas
Mr. A. van Delden
Jhr. Mr. H. J. van der Heim 
Mr. J. G. Gleichman

1853 - 1 Juli
1856 - 19 Januari
1857 - 18 Maart
1858 - 23 Februari 
1860 - 31 Januari 
1862 - 10 Februari 
1866 - 1 Juni 
1866 - 4 Juni 
1868 - 1 Januari

0) Wet van 7 Maart 1852 (Sibl. 48).
/3\ K-B. 2 Aug. 1869 > no. ïB, (Stokvis UI, 132).

£'n 6 NOV’ 1877 I94)«
k ) K.B. 25 Juni 1906 (Stbl. 137).

6 November 1877 - _
20 Augustus 1879 - 23 April 
23 April n" r ’'
10 Juni
11 Juli
21 April 
21 /

9 Mei 
27 Juli

Met ingang van 1 Juli 1906 4

20 Augustus 1879

1883 - 11 Juli
1887 - 11 Juli
1887 - 21 April

21 Augustus 1891 
Augustus 1891 - 9 Mei 1894 

1894 - 27 Juli 1897 
1897 - 1 Augustus 1901



BIJLAGE X

I

8 Maart

BINNENLANDSE ZAKEN

ALGEMENE ZAKEN

3 Juni 1945

BINNENLANDSE ZAKEN

23 Februari 1945 -

VERKEER

3 Mi 1947

28 Februari

9 Maart 1945 (Stbl. F 29).

8 Maart
10 J*
26 Mei

1908
1906
1909
1909

1937
1944
1944

Mr. J. C. de Marez Oyens 
Prof. Dr. J. Kraus 
Mr. J. D. Veegens (a.i.) 
Mr. J. G. S. Bevers 
A. S. Talma (a.i.) 
Mr. L. H. W. Regout 
Dr. C. Lely 
A. A. H. W. König 
G. J. van Swaay 
M. C. E. Bongaerts 
Mr H. van der Vegte 
Mr. P. J. Reymer 
Ir. J. A. Kalff

12 Juni
24 Juni
31 Mei

Met ingang van 3 Juli 1946 4

1946 - 28 Februari 1947 Ir. H. Vos

1906 - 13 Juli
1908 - 5 Januari
1909 - 21 Januari
1909 - 29 Augustus 1913

WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING (TIJDELIJK)

Met ingang van 28 Februari 1947 6

1947 - 27 Februari 1948 L. Neher

1933 ~ M Juni
1937 - 31 Mei
1944 - 3 Juni

Met ingang van 3 Juni 1944 2

1944 - 23 Februari 1945 H. van Boeyen

Met ingang van 23 Februari 1945 3

3 Juli 1946 Dr. L. J. M. Beel

1 Augustus 1901 - 17 Augustus 1905
17 Augustus 1905 - 12 Februari

3 Maart
12 Februari

7 Januari
21 Januari , _
29 Augustus 1913 - 9 September 1918
9 September 1918 - 18 September 1922

18 September 1922 - 4 Augustus 1925
4 Augustus 1925 — 8 Maart 1926 

1926 - 10 Augustus 1929
Augustus 1929 - 26 Mei 1933 
Mei 1933 - 12 Juni 1933

(») K.B. 8 Juni 1933 (Slbl- 3”) en wet van 25 Oct. 1933 (Stbl. 533).
(2) K.B. 3 Juni 1944 (Stbl. E 41). Het Staatsbedryf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Zijn taak en 
organisatie tijdens de regering van H. M. Koningin Wilhelmina, (uitgave Hoofdbestuur PTT, ’s-Hage 
1948), blz. 44, laat abusievelijk dit departement achterwege.
(’) K’Bn. 23 Febr. 1945 F 11) en 9 Maart 1945 (Stbl. F 29).
(♦) K.B. 18 Juli 1946 (Stbl. G 186).
(5) K B. 28 Febr. 1947 (Stbl. I I 63); hierin staat onder IH verkeerdelijk ‘Openbare Werken en 
Wederopbouw’ in plaats van ‘Wederopbouw en Volkshuisvesting’.
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Met ingang van 12 Juni 1933 1

Mr. J. A. de Wilde 
H. van Boeyen 
Mr. J. A. W. Burger



(*) K.B. 27 Febr. 1948 (Stbl. I 76) en wetten van 1 Dec. 1948 (Stb/n. I 529 en I 530).
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I
1

I
I
I

BIJLAGE X VERKEER EN WATERSTAAT

Met ingang van

27 Februari 1948 - 7 Augustus 1948
7 Augustus 1948 - 1 November 1948
1 November 1948 -15 Maart 1951

15 Maart 1951 - 2 September 1952
2 September 1952 -

27 Februari 1948 1

Ir. H. Vos
Mr. J. H. R. van Schaik (a.i.) 
Mr. D. G. W. Spitzen 
H. H. Wemmers
Mr. J. Algcra



CHRONOLOGISCH OVERZICHT BIJLAGE XI

VAN DE DIENSTHOOFDEN
VAN DE RIJKSTELEGRAAF

verdere ingenieurs van

Binnenl. Zaken 16 April 1852, no. 149,
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CENTRAAL BEHEER GESPLITST IN DRIE AFDELINGEN
W. C. A. STARING BELAST OM AAN HET DEPARTEMENT

DE CORRESPONDENTIE OVER ONDERGESCHIKTE ONDERWERPEN 
BETREFFENDE HET BEHEER TE VOEREN

CENTRAAL BEHEER
AAN HET DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

(SINDS I JANUARI 1870 VAN FINANCIËN) GEVOERD DOOR EEN 

REFERENDARIS, CHEF VAN DE AFDELING TELEGRAFIE

de Rijkstelegraaf E. Wenckebach. 
de Rijkstelegraaf A. H. van Thiel.3-

1 Januari 1868 - 1 Februari 1877
W. C. A. Staring

Onder hem was het hoofdbestuur verdeeld in twee aldelingen:
1. Rekenplichtig Beheer, uitgeoefend door de Controleur van de Rijkstelegraaf A. H. van Thiel, 

wiens titel m.i.v. 1 Januari 1870 Inspecteur van de Rijkstelegraaf werd en m.i.v. 1 Januari 1871 
Chef van het rekenplichtig beheer.

1 Januari 1854 - 1 Januari 1868

1. Beheer van het materieel, uitgeoefend door de hoofdingenieurs en 
Waterstaat.
Beheer van het gebruik, uitgeoefend door de Ingenieur van 
Rekenplichtig beheer, uitgeoefend door de Controleur van

(1) De commissie was reeds ingesteld bij Besch. Min.
6e Afd.; zie hiervoor blz. 28.
(2) Wenckebach was reeds als zodanig benoemd bij K.B. 17 April 1852, no. 12 en nog dezelfde 
maand in functie getreden; zie hiervoor blz. 28.

COMMISSIE TOT DE ZAKEN VAN DE RIJKSTELEGRAAF

1 December 1852 - 1 Januari 1854
Deze commissie was benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken om een plan te ont
werpen tot het aanlcggen en inwerkingbrengen van de electromagnetische telegrafen1 en 
bestond uit:

L. J. A. van der Kun, hoofdingenieur van Waterstaat, en
F. W. Conrad, hoofdingenieur van Waterstaat,

die belast waren met het materieel beheer en de exploitatie, en
W. C. A. Staring (sinds 6 December 1852), chef van de Afdeling Nijverheid van het de
partement van Binnenlandse Zaken,

die belast was met het geldelijk beheer.
Onder de bevelen van de beide eerstgenoemden was het materieel beheer buiten de ge
bouwen opgedragen aan Waterstaat en de exploitatie aan E. Wenckebach 2.



HOOFDDIRECTEUREN DER RIJKSTELEGRAAF

HOOFDDIRECTEUR DER POSTERIJEN EN TELEGRAFIE

J. P. Hofstede1886 - 15 Maart 18931 Januari

DIRECTEUREN-GENERAAL DER POSTERIJEN EN TELEGRAFIE

30 April

(*) Voormalig minister
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Technisch Beheer, uitgeoefend door de Ingenieur 
m.i.v. 1 .

11 Maart
1 Januari
5 Mei

. . I i893 ~
15 September 1902 -

1 December 1902 -
1 Mei 1905 -
1 Mei

1 Februari
1 Juli

1929 -
1942 -
1945 -

1 April
1 Juni

1947
1949

1923
1924
1925
1929

1905
1913

W. C. A. Staring
J. P. Hofstede, Hoofddirecteur der Posterijen, 
tevens belast met het hoofdbestuur der Telegrafie.

1884
1886

1947 “
1949

1942
1945

1 Juni
22 April

1 Juni

______ , „ _ ' van de Rijkstelegraaf E. Wenckebach,
Januari 1871 opgevolgd door J. M. Collette met als titel Inspecteur, Chef van het 

technisch beheer.

1 Mei 1905
1 December 1902

Dr. Ir. M. H. Damme 4
Ir. W. L. Z. van der Vegte 6
Dr. Ir. M. H. Damme, tijdelijk
L. Neher
T. van Houwelingen, waarnemend 8
L. Neher

BIJLAGE xi

J. P. Havelaar 1
M. G. de Bloeme, administrateur bij het Hoofd
bestuur der P en T, waarnemend 2
G. J. C. A. Pop, waarnemend
G. J. C. A. Pop
Jhr. G. A. A. Alting von Geusau
E. P. Westerveld
A. A. H. W. König 3
W. D. Nolting, tijdelijk
Ir. M. H. Damme

1877 - 1 Juli
1884 - 1 Januari

DIRECTEUREN-GENERAAL

DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE

1 Januari
5 Mei
1 Augustus 1945

1 Augustus 1945 - 28 Februari
28 Februari 1947 — 1 Februari

1 Februari

1 Mei
3 Mei 

1913 - 10 September 1918 
16 September 1918 - 1 Juni

■ : 1923 - i
1924 -
1925 - 11 Maart

(*) Voormalig minister van Waterstaat (zie hiervoor blz. 468). Bij K.B. 15 Sept. 1902, no. 52 
eervol ontheven van de waarneming van zijn functie als directeur-generaal wegens lidmaatschap 
van de Eerste Kamer.
(2) Bij K.B. 20 Mei 1903, no. 36 werd De Bloeme officieel benoemd tot plaatsvervangend 
directeur-generaal; op 1 Nov. 1916 verliet hij het Hoofdbestuur.
(3) Voormalig minister van Waterstaat (zie hiervoor blz. 469).
(4) Op 8 Jan. 1938 werd Ir. Damme doctor h.c. van de Technische Hogeschool te Delft.
(6) Nationaal-Socialist, benoemd door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied. 
(°) Gedurende deze periode was L. Neher minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
naar welk departement hij het beheer van PTT medenam (zie hiervoor blz. 469), en Gedelegeerde 
van het opperbestuur in Indonesië.



CHRONOLOGISCH OVERZICHT BIJLAGE XII

HOOFDDIRECTEUREN DER TELEGRAFIE
(TELEFONIE EN RADIO)

I

i April

i Januari

8 Julii Januari 1871 -

1922
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ï

VAN DE HOOFDINSPECTEURS, 
HOOFDINGENIEURS-DIRECTEUREN EN

HOOFDINSPECTEURS
DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE,

BELAST MET

1 Januari
16 April

1 Juli
1 October

24 October

8 Juli
1 October

1 October
1 Mei
1 October

1 November 1928 -
1 Mei 1929 -
1 December 1929 -

1922 -
1924 -
1928 -

1897
1902

1910
1910
1915
1920

A. H. van Thiel 
niet vervuld (voor zover nodig waargenomen 
door de Chef van de 2e Afdeling A. Kruyt) 
A. Kruyt 
vacature
G. M. de Bloeme
J. de la Lande Cremer 
vacature
J. M. van der Poel

G. J. Hofker
G. Kiveron, tijdelijk
H. C. Felser

Zie verder Hl

HOOFDINSPECTEURS DER POSTERIJEN EN TELEGRAFIE, 
BELAST MET HET ALGEMEEN TOEZICHT OP DE EXPLOITATIE VAN 

DE DIENST DER TELEGRAFIE
J. M. van der Poel
G. J. Hofker, waarnemend
G. J. Hofker

HET ALGEMEEN TOEZICHT OP DE EXPLOITATIE
VAN DE DIENST DER TELEGRAFIE

1 Mei 1929
1 December 1929

18 Juni 1930

INSPECTEUR VAN DE RIJKSTELEGRAAF
1870 - 1 Januari 1871 A. H. van Thiel

INSPECTEUR, CHEF VAN HET REKENPLICHTIG BEHEER VAN DE 
RIJ KSTELEGRAAF

1891 A. H. van Thiel

HOOFDINSPECTEURS DER TELEGRAFIE
1891 - 1 October
1897 - 1 Januari

1 Mei 1924
1 October 1928
1 November 1928

1902 — 16 April
1910 - 1 Juli
1910 - 1 October
1913 - 24 October
1920 - 16 November 1920 '

16 November 1920 - 1 October

CONTROLEUR VAN DE RIJKSTELEGRAAF
1853 - 1 Januari 1870 A. H. van Thiel



IIBIJLAGE XII

HOOFDINSPECTEUR DER TELEFONIE
i Januari W. D. Nolting1922

III

IV

I Juli

1871 - 8 Juli1 Januari

HOOFDINGENIEURS DER TELEGRAFIE
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1

HOOFD INSPECTEUR
DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE, 

BELAST MET HET ALGEMEEN TOEZICHT OP DE EXPLOITATIE
DER TELEGRAFIE EN TELEFONIE

18 Juni 1930 -
1 November 1942 -

1 December 1899
1 Juli 1917

1 November 1942
1 Augustus 1943

H. C. Felser
H. C. Felser (a.o.)

Zie verder V

J. M. Collette
Ir. A. E. R. Collette

G. Kiveron
H. C. Felser, tijdelijk

1 October
22 April
4 Maart
1 October

HOOFDINSPECTEURS DER POSTERIJEN EN TELEGRAFIE, 
BELAST MET HET ALGEMEEN TOEZICHT OP DE EXPLOITATIE VAN

DE DIENST DER TELEFONIE

HOOFDINSPECTEURS
DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE, 

BELAST MET HET ALGEMEEN TOEZICHT OP DE EXPLOITATIE
VAN DE DIENST DER TELEFONIE

8 Juli 1891 -
1 December 1899 -

1 November 1928 — 1 December 1929
1 December 1929 - 18 Juni 1930

Zie verder UI

W. D. Nolting
S. J. J. H. van Embden
I. Hogerzeil, waarnemend
G. Kiveron

INSPECTEUR, CHEF VAN HET TECHNISCH BEHEER VAN DE 
RIJKSTELEGRAAF

1891 J. M. Collette

INGENIEUR VAN DE RIJKSTELEGRAAF

1852 - 1 Januari 1871 E. Wenckebach

1922 - 22 April 1924
1924 - 1 September 1927
1927 - 1 October 1928
1928 - 1 November 1928

1919 - 1 October
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V

Ir. J. D. H. van der Toorni Augustus 1951

Ir. A. J. Ehnle1 Augustus 1951 -

Ir. J. D. H. van der Toom1 Augustus 1951 -
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HOOFDDIRECTEUR DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE, 
BELAST MET DE LEIDING VAN DE HOOFDAFDELING TELEGRAFIE 

EN TELEFONIE 4

HOOFDDIRECTEUR DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE, 
BELAST MET DE LEIDING VAN DE HOOFDAFDELING

ALGEMENE ZAKEN EN RADIO

11 Maart
1 April

1 Juli
1 October
1 October

(4) Besch. 
no. 193-

1 October
1 October

1923
1928
1929

Ir. H. J. Boetje
G. C. Holtzappel, tijdelijk

Zie verder V

Ir. A. E. R. Collette
Ir. H. J. Boetje, tijdelijk
Ir. H. J. Boetje

HOOFDDIRECTEUREN DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE, 
BELAST MET DE LEIDING VAN DE HOOFDAFDELING TELEGRAFIE 

EN TELEFONIE 1

1917 -
1923 -
1928 - 11 Maart

21 September 1945 -

G. C. Holtzappel 2 
vacature
L. Neher, waarnemend 
vacature
Ir. J. D. H. van der Toorn

(1) Dienstorders PTT 1943, no. 337.
(2) Geschorst m.i.v. 5 Mei 1945, ontslagen m.i.v. 1 Mei 1945.
(3) K.B. 3 Sept. 1945 (Stbl. F 156).
(«) Besch. van de directeur-generaal dd. 29 Febr. 1952, no. 4500; zie Dienstorders PTT 1952,

1 Augustus
5 Mei

23 Mei
1 Augustus

HOOFDDIRECTEUR DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE, 
BELAST MET DE LEIDING VAN DE HOOFDAFDELING TELEGRAFIE, 

TELEFONIE EN RADIO 3

HOOFDINGENIEURS-DIRECTEUREN DER TELEGRAFIE, BELAST 
MET DE DIRECTIE VAN DE TECHNISCHE DIENST

HOOFDINGENIEURS-DIRECTEUREN DER TELEGRAFIE EN 
TELEFONIE, BELAST MET DE DIRECTIE VAN DE 

TECHNISCHE DIENST

1945 
1945 

1 Augustus 1945 
1 September 1945 

September 1945

1943 - 5 Mei
1945 - 23 Mei 
1945 -
1945 "

1 September 1945 - 21

1929 - 1 April 1943
1943 - 1 Augustus 1943



OVERZICHT VAN DE VOORSCHRIFTENBIJLAGE XIII

VOOR DE RIJKSTELEGRAAF

i.

Telegraafdienst

Telefonie

Telegraafdienst

Telefonie

ittf

Mededeelingen betreffende den Post- en 
1905-13 Maart 1929

Daarna werd de titel:

Dienstorders van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
19 Maart 1929-heden

Dienstorders betreffende den Post- en 
1905-13 Maart 1929

Daarna werd de titel:

Dienstorders en Mededeelingen betreffende den Post- en Telegraajdienst1
1894-1904

Met ingang van 1 Januari 1905 werden de Dienstorders en de Mededeelingen af
zonderlijk uitgegeven. Zij traden in 1915 geheel in de plaats van de bovengenoemde 
Verzameling van Voorschriften:

Medede(e)lingen van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en
20 Maart 1929-heden

Naast bovengenoemde uitgaven verschenen de:

Autografische ( Aanvullings) Circulaires

1853 Juni 1923 (de naam werd voor het eerst officieel gebruikt in 1886) 2

Naderhand komen hierin ook voorschriften betreffende de Posterijen voor. Sinds 
1923 waren zij niet meer autografisch; zij worden dan voortgezet als:

C1) Zie V. v. 1Z. 1894, no. 1, § 2; VPT 1908, art. 4; VPT 1920, art. 4; VPTTI, 1932, art. 5 + 
Aanvullingsblad no. 14, Nov. 1938.
(2) Een enkele maal ook Dienstorders genoemd.
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PERIODIEK VERSCHIJNENDE UITGAVEN VAN 

NIEUWE VOORSCHRIFTEN

Bescheiden betreffende den dienst der Rijkstelegraaf
14 Juli 1853 t/m 1885.

Met ingang van 1 Januari 1886 - op welke datum de afdelingen Posterijen en Tele
grafie van het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid verenigd werden - 
werd deze uitgave verenigd met de reeds bestaande Verzameling van algemeene 
Voorschriften nopens den dienst der Posterijen onder de nieuwe titel:

Verzameling van Voorschriften betreffende den Post- en Telegraajdienst
1886-1915

Hiernaast werden sinds 1894 de tot dan toe daarin opgenomen mededelingen en 
berichten, die bestemd waren om tarieven, lijsten of tabellen dienovereenkomstig 
aan te vullen of te wijzigen, aan bestaande voorschriften te herinneren of op ver
keerde toepassingen te wijzen, en in het algemeen die, welke geen nieuwe voor
schriften bevatten of wijziging brachten in de bestaande, afzonderlijk bekend ge
maakt onder de titel:



Ten slotte nog:

T (technisch). Zij werden

De volgende uitgaven verschenen onder een nieuwe titel:

2. TECHNISCH BEHEER
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II. VERZAMELINGEN VAN DE VOORSCHRIFTEN 
VAN BLIJVENDE AARD

Bekendmakingen betreffende den Tecbnischen Dienst} 
25 November 1911-31 December 1934.

Voorschriften betrekkelijk den tecbnischen dienst.
Derde uitgave November 1873, vierde uitgave 1883, vijfde uitgave 1889, zesde uitgave 1900. 
Zie verder hierna onder algemeen.

0 Zie VPTT I, 1932, art. 5 zoals gewijzigd bij Aanvullingsblad no. 14, Nov. 1938.
(2) Zie VTD 1935, art. 13 vlg.

ran, BIJLAGE XIII

Sinds 1924 werden deze gesplitst in A (administratief) en 
vervangen door de:

Naast de bovengenoemde periodiek verschijnende uitgaven werden de voorschriften 
van meer blijvende aard in afzonderlijke verzamelingen bijeengevoegd, waarop naar 
behoefte Aanvullingsbladen verschenen. Aanvankelijk werden afzonderlijke ver
zamelingen uitgegeven voor het rekenplichtig (algemeen) en voor het technisch 
beheer:

Aanschrijvingen met de letters A tot (momenteel) JL, eventueel gecombineerd naargelang de te 
bereiken instanties 2.
1 Januari 1935-heden.

en Ministeriële Beschikking vastgestelde regelsVoorschriften tot uitvoering der bij Koninklijk Besluit 
betrekke lijk de technische dienst van den Rijkstelegraaf. 
Eerste uitgave 1863, tweede uitgave 1867.

Voorschriften nopens de exploitatie, de verantwoording der ontvangsten en uitgaven en verdere onderwerpen, 
het rekenpligtig beheer betreffende.
Vierde uitgave Juli 1871, vijfde uitgave Augustus 1876, zesde uitgave Augustus 1881, zevende 
uitgave Augustus 1885. Zie verder hierna onder algemeen.

De volgende uitgaven verschenen onder een nieuwe titel:

I. REKENPLICHTIG (ALGEMEEN) BEHEER

Voorschriften tot uitvoering der bij Koninklijk Besluit en Ministeriële Beschikking vastgestelde regels op 
de behandeling der berigten en de verantwoording der ontvangsten en uitgaven, alsmede nopens eenige onder
werpen van algemeen beheer.
Eerste uitgave Juni 1859, tweede uitgave 1862, derde uitgave 1866 (met afzonderlijk register), 
Aanhangsel op de derde uitgave 1868.

Circulaires met de letters P(osterijen), T(elegraaf) of T/(Tclcfoon) of een combinatie er 
naargelang de instanties, welke bereikt moeten worden.
5 Juli 1923-heden. (De eerste 7/-Circulaire is van 15 November 1933) x.



BIJLAGE XIII HULPTELEGRAAFKANTOREN

De volgende uitgave verscheen met gewijzigde titel:

Vervolgens:

Vervangen door:

4. ALGEMEEN

J

Instructie voor de hulptelegraafkantoren.
Eerste uitgave 1916; nieuwe uitgave 1926. Zie verder hieronder VTH.

Instructie voor de bulptelegraaf- 
1908.

Instructie nopens de behandeling der berigten, de verantwoording der ontvangsten en uitgaven enz- voor & 
telephoonkantoren.
Tweede uitgave 1887.

en hulptelefoonkantoren.

Alle vroegere voorschriften betreffende de kantoordienst, welke met de inhoud 
van bovengenoemde Algemeene Instructie in strijd waren, werden als vervallen be
schouwd.
Sinds 1904 worden de voorschriften van blijvende aard samengevat in een collectie 
Verzamelde Voorschriften voor de verschillende diensten van PTT 2, waarop even
eens naar behoefte Aanvullingsbladen verschijnen. Hiervan zijn de volgende delen 
van belang voor de Rijkstelegraaf 3:

Met ingang van 1 Juli 1897 werden de afzonderlijke voorschriften voor hetreken- 
plichtig en het technisch beheer vervangen door één:

Algemeene Instructie voor den dienst op de kantoren der Rijkstelegraaf. 
Eerste uitgave 1 Juli 1897, tweede uitgave 1 October 1899.

VPT (Verzamelde Voorschriften dl III: betreffende personeel en verdere onderwerpen, niet 
uitsluitend op de post- of op de telegraafdienst betrekking hebbend), waarvan uitgaven ver
schenen in 1908 en 1920. In 1932 kwam hiervoor in de plaats:

VT (Verzamelde Voorschriften betreffende den dienst der Telegrafie; sinds de uitgave van 
1909: Verzamelde Voorschriften dl. II. Telegraaf- en Telefoondienst), waarvan uitgaven ver
schenen in 1904. 1909, 1917 4, 1926 en 1933, welke laatste momenteel nog van kracht is.

Naast de bovengenoemde voorschriften voor het rekenplichtig en het technisch 
beheer verschenen afzonderlijk een aantal instructies voor de hulptelegraaf- 
kantoren *:

(*) Tot 1905 telefoonkantoren genoemd; vgl. hiervoor blz. 261.
(2) De VP (Verzamelde Voorschriften Postdienst) verschenen voor het eerst in 1903.
(3) Uiteraard komen voorschriften omtrent de telegraaf ook wel voor in de VP en de PTF(N) 
(Verzamelde Voorschriften Telefoondienst).
(*) Sinds dit jaar afzonderlijke VTFN, waarvan uitgaven verschenen in 1917, 1922 en 1931, 
welke laatste, nu VTF genoemd, momenteel nog van kracht is.
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Instructie nopens de behandeling der berigten, de verantwoording der ontvangsten en uitgaven enz- voor de 
telegraafkantoren met telefoondienst.
Eerste uitgave Mei 1881.
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een nieuwe uitgave.

VPTT (Verzamelde Voorschriften dl I: betreffende personeel en verdere onderwerpen, niet BIJLAGE XIII 
uitsluitend op de post-, de telegraaf- of de telefoondienst betrekking hebbend), 3 dln *.
VTD (Verzamelde Voorschriften Technische Dienst der Telegrafie en Telefonie) *, waarvan 
uitgaven verschenen in 1915, 1922 en 1935, welke laatste nog van kracht is.
VTTF (Bijlagen bij de VT en de KTF), verschenen in 1933 en 1952.
VTH (Voorschriften voor de hulptelegraafkantoren). Eerste uitgave 1940.

(*) Inmiddels verscheen in 1953 een nieuwe uitgave (Verzamelde Voorschriften dl. I: Onder
werpen van algemene aard, uitgezonderd personeel) in 2 delen: KP7T 1, Voorschriften; 
VPTT 2, Wetten, Besluiten enz.
(2) Zie K v. V. 1915» no- 5» § 3-
(3) Inmiddels verscheen in 1953



BIJLAGE XIV

IN DUIZENDTALLEN

AANTAL TELEGRAMMEN

buitenlandjaar

totaalverzonden ontvangen

480

TABEL VAN HET TELEGRAAFVERKEER
1852 — 1952

binnenland
verzonden 1

1852
1853
1854
1855

1856
1857
1858
1859
1860

1871
1872
1873
1874
1875

1876 4
1877
1878
1879
1880

algemeen 
totaal*

2 112
2078
2 042
2 310
2 892

74
81

103
131
150

587
585
600
626
683
695
699
688
796
976

1767
1 813
1 909
1 967
2125

1861
1862
1863
1864
1865

1866
1867
1868
1869
1870

1 180
1 218
1 3°9
1 34i
1 44?
1 416
1 379
1 354
1 5M
1 9i5

88
104
129
184
198

328
333
324
377
459

159
178
209
229
251

288
275
282
293
328

30
3°36
59
66

57
58
69
in
124

143 
U3 
196 
252 
290

33i
37i
435
469
516

145
163
198 
295 
323

381 
408 
493 
597 
709
796 
863 

1 274 
1419 
1 622

27
28
33
52
59
69
72
92

121
139

172
193
226
240
265

299
310
318
334
35<>

367
365
364
420
517

o 3
24
43
48

o3
11
20
22

o’
39
77
104

239
255
296
345
419

465
493
839
950

1 106

o3
13
22
25

o3
15
34
56

(x) Het aantal ontvangen telegrammen is steeds iets groter als gevolg van telegrammen met 
meervoudige bestemming (zgn. TM-telcgrammen).
(2) Voor een volledige waardering van deze totalen dient men het bevolkingsaantal in het 
oog te houden, dat van 3 079713 in 1852 en 5 263 232 in 1902 toenam tot 10318343 in 1952.
(3) Minder dan de helft van de gebruikte eenheid.
(4) Met ingang van 1 Jan. 1876 werden kaarttelegrammen ingevoerd (zie hiervoor blz. 272). 
De getallen hiervoor over 1878 en 1879 in duizendtallen zijn resp.: binnenland verzonden 290,5 
en 252,6; buitenland verzonden 10,3 en 11,3; buitenland ontvangen 5,1 en 2,8. De kaarttele
grammen vervielen met ingang van 1 Oct. 1879.
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buitenlandjaar

verzonden totaalontvangen
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1916
1917
1918
1919
1920

1921
1922
1923
1924
1925

1911
1912
1913
1914
1915

1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905

binnenland 
verzonden

1 972
2 009
2 073
2 023
2 002

1 304
1 356
1 358
1 423
1 472

1 860
1 926
1 877 
2033
2 042

algemeen 
totaal

1906
1907
1908
1909
1910

2 962
2 971
3 118
3 000
3 in

1 088
1 141
1 152
1 174
1 261

1 579
1 658
1 633
1 905
2 109

1 342
1 392
1 401
1 434
1 547

5 762
5 186
5 212
6 082
5 892

1 058
1 113
1 i55
1 131
1 160
1 240
1 359
1 458
1 556
1 596

6 404
6 543
6 477
7 348
8 195

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

487
5i3
539
518
523
55i 
595 
640 
688
709
768 
753 
785 
79i
832

1 598
1 602
1 632
1 732
1 795

57i 
600 
616 
613 
637
688 
764 
818 
868 
888

3 223
1 787
1 773
4 609
5 584

2431
2 532
2 554
2 608
2 808
2 902 
2958
2 989
3 154
3 268

1 720
1 <>99
1 773
1 776
1 847

4 260
4 460
4 724
4 923
5 068

9 7i9
8 380
7 940
8 679
8 349

4 002
3 9U 
4009 
4023
4 227

3 270
3 353
3 528
3 67i
3 78i

3 957
3 194
2 728
2 597
2 457

3 439
3 584
3 5io
3 939
4 151

5 974
5 970
5 942
6 171
6 173

5 393
5 5°3
5 67Ï
5 608
5 9i9

3 030
3 I23
3 228
3 154
3 162

7 974
7 172
7 724
10 586
10 309

4 751
5 385
5 95i
5 978
4 725

1 568
828
831

2 257
2 803

3 072
3 012
2 953
3 oi7
2 906

833
874
937

1 005
1 034

952
946
989
985

1 015

1 655
959
942

2 352
2 781

999
1 030
1 109
1 202
1 234

2 428
2 555
2 678
2 716
2 800

2 965
2 960
2 966
3 4ïo
4 044

1 832
1 905
2 046
2 207
2 268

2 897
2 604
2 614
3 028
2 937

2 030
1 997
2 070
2 115
2 185
2 281
2 216
2 235
2 247
2 380

2 865
2 582
2 598
3 °54
2 955
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1951
1952

1926
1927
1928
1929
1930

binnenland 
verzonden

2 998
2 683

2 376
2 270
2 261
2 297
2 149

2 086
2 061

algemeen 
totaal

1941
1942
1943
1944
1945

1 192
1 442
1 715
1 990
1 730

2 241
1 857
1 801
1 663
1 561

1946
1947
1948
1949
1950

1936
1937
1938
1939
1940

1931
1932
1953
1934
1935

1 122
1 481
1 731
1 943
2 139

2 954
2 865
2 848
2 737
2 502

2 3i5
1 933
1 894
1 739
1 642

289
208
220
141
297

2 245
3 013
3 5°7
3 948
4 373

4 304
4 215

4 556
3 790
3 695
3 402
3 203

5 993
5 749
5 673
5 418
4 981

3 439
3 767
3 6x9
3 9i7
1 677

581
421
460
296
573

6 484
5 463
5 244
4 830
4 474
4631
5 209
5 334
5 9°7
3 407

ï 493
3 419
5 661
4 957
2 796

7 302
6 898

8 369
8 019
7 934
7 715
7 130

1 928
1 673
1 549
1 428
1 271

292
213
240
155
275

1 101
1 493
1 735
1 993
2 183

7 470 
7°53
7 624
7 787
7 882

1 682
1 839
1 782
1 975
853

1 758
1 928
x 837
1 942
824

5 225
4 040
4 117
3 839
3 5°9

912
2 998
5 201
4 661
2 223

2 167
2 154

3 039
2 884
2 825
2 681
2 479



tabel van het telexverkeer BIJLAGE XIV

1939-1952
IN DUIZENDTALLEN

internationaal verkeer openbaar telexnet

jaar eenheden van 3 minuten gesprekken

uitgaanduitgaand inkomend totaal inkomend totaal

87295 394 175

I

1939
1940
1941
1942
«943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
«951
1952

aantal
telex-
aan- 

sluitingcn 1
ultimo

190 
228
304 
369 
43i 
548 
698

412
510
667
793
9i5

1 079
1 307

6
34
70

123
240 
378 
622

12
76 
ijl 
263 
491 
780

1 257

3 
«9 
38 
68 
128 
227 
382

5 
3<> 
72 
«35 
259 
449 
762

6
42 
81
140 
251 
402 
635

3 
«7 
34 
66 

131 
222 
380

aantal verre- 
schrijvers 

bij 
abonné’s 2

ultimo

(1) Exclusief dienstaansluitingen.
(2) Aangesloten op het openbare telexnet, de meervoudige telexdistributienetten - waarvan het 
grootste voor ANP met 115 toestellen - en de huurlijnen.
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korte opgave van de belangrijkste 
GERAADPLEEGDE ARCHIVALIA

ARCHIEF NEDERLANDSE SPOORWEGEN TE UTRECHT

Notulen Raad van Administratie H.IJ.S.M., dl. II.
Dienstcorrespondentie F. W. Conrad

nos. 2091 en 2341.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF TE ’S-GRAVENHAGE

Archief Wetgevende Colleges. 1796-1801
no. 256. Ingekomen brieven, memoriën en adviezen van het Uitvoerend Bewind.

Archief Uitvoerend P>ewind. 1798-1801
nos. 13-15, 30-32, 48-110. Registers van notulen April 1798-17 Oct. 1801.

Archief Staatsbewind. 1801-1809
nos. 534-545. Besluiten van het Staatsbewind 17 Oct. 1801-29 April 1805. 

Archief Staats-Secretarie (sinds de troonsbestijging van koning 'Co de wijk Napoleon). 
180 6-1810

nos. 1-79. Registers van minutele koninklijke decreten, besluiten en
9 Juni 1806-Juni 1810.

Archief Prins Stedehouder
Portefeuille 48.

Archief Telegrafische Gemeenschap. 1891-1899
Archief Staats-Secretarie

portefeuilles uitvindingen 1845, 1846 en 1847.

ARCHIEF STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE 
EN TELEFONIE TE ’S-GRAVENHAGE

Archief van de Commissie voor de Zaken van den Rijkstelegraaf. 1892-1899.
Archief Rijkstelegraaf. 1892-1899. (Minister en Hoofdbestuur).
Archief Poster jen, Telegrafie en Telefonie. 1899-heden.
Archief van de Permanente Commissie van Advies voor de Radiotelegrafie.
1912-1928.



LIJST van gedrukte bronnen
EN VOORNAAMSTE 

geraadpleegde literatuur 1

(x) Onder iedere rubriek is de literatuur in chronologische volgorde gegeven.
(2) Een beredeneerd overzicht tot 1902 van de Nederlandse tijdschriften, welke speciaal op de 
telegrafie betrekking hebben, reeds bij Ringnalda, blz. 173—175.
(3) Tenzij anders is aangegeven verschenen de verslagen alle in ’s-Hage, in het jaar volgende 
op het verslagjaar.
(4) Na no. 1 van de achtste jaargang niet verder verschenen.
(6) Uitgegeven door P. W. H. Linckens, gestaakt in verband met de officiële uitgave van de 
Post- en 1 elegraafgids door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie.
(•) Op de nos. 1 t/m 5 van de nieuwe jaargang staat abusievelijk vermeld: 53ste jaargang.
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TIJDSCHRIFTEN EN PERIODIEKE UITGAVEN 1

De Ncderlandsche Stoompost. Jrgn. 2-20. 1846-1864.
Nedcrlandsch Jaarboekje der Posterijen. Jrgn. 4-35, 1852-1884 (t/m jrgn. 23,1871/72,uitgegeven 

door S. Gille Heringa, nadien door P. Keg Cz.)
Jaarverslagen 1854-19523:

Verslag aan den Koning over de openbare werken. 1854. Telegrafie.
Verslag aan den Koning over den toestand der Telegrafen in Nederland. 1855-1877. 
Verslagen aan den Koning betrekkelijk de dienst der Posterijen en der Telegrafen 
in Nederland. 1878-1880.
Verslagen aan den Koning (Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk) be
trekkelijk den dienst der Posterijen, der Rijks-Postspaarbanken en der Telegrafen in 
Nederland. 1881-1892.
Verslagen aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, betrekkelijk den 
dienst der Posterijen en der Telegraphie in Nederland. 1893-1897.
Vcrslag(en) aan de Koningin, betrekkelijk den dienst der Posterijen en (der) Tele
graphie in Nederland. 1898-1903.
Verslag aan de Koningin betrekkelijk den dienst der Posterijen, der Telegraphie en 
der Telefonie (in Nederland). 1904-1924.
Verslag (aan de Koningin) betrekkelijk den Post-, den Telegraaf-, den Telefoon- en 
den Postcheque- en Girodienst. 1925-1942.
Verslag van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. 1943/44, 1945/46 
(voorafgegaan door een samenvatting over het tijdperk der bezetting), 1947, 1948, 
1949,1950, 1951, 1952, (’s-Hage, resp. 1947, 1948,1949,1950,1951,1951,1952, 1953).

Jaarboekje der Telegrafie. Jrgn. 1-3. 1859-1861.

Nieuw Tijdschrift gewijd aan alle takken van volksvlijt, nijverheid, landbouw, mijnwezen, 
handel, spoorwegen, telegraphie en scheepvaart. Jrgn. 1-4. 1859-1862.

Tijdschrift voor telegrafie en aanverwante wetenschappen. Jrgn. 1-8. 1861-1869 *. In de plaats 
hiervan kwam het:

Maandblad voor telegrafie en aanverwante wetenschappen. Jrgn. 1-24. 1871-1894.

Telcgraafgids voor het Koninkrijk der Nederlanden. Jrgn. 1-19, 1875-1893 6.

Tijdschrift voor Posterijen en Telegrafie. Jrgn. 1-44. 1884-1928. Voortgezet als:

Tijdschrift voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Jrgn. 45-59. 1928-1942. Hervat in 1951 met 
jrg. 60 ‘.

Post- en Telcgraafgids. 1894-1906. (Uitgave van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie). 
Voortgezet als:



Telegraaf

OPTISCHE TELEGRAAF

—

Zeitschrift des deutsch-österreichischen Tclcgraphen-Vereins. Jrgn. 1-16. 1854-1869. Ver
vangen door:

Journal Télégraphique. Jrgn. 1-65. 1869-1933. Voortgezet als:
Journal des télécommunications. Jrgn. 1-19. 1934-1952.

(*) Na no. 26 van de achtste jaargang niet verder verschenen.
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Nieuwe Algemene Konst- en Letter-Bode, voor meer- en min-geöeffenden. 1794-1800.
Cant^laar H.Zn., Jan, Algemeen denkbeeld of myne gedachten en uitvinding van een Telegraphe, 

of Corrcspondentie-wyzer. Zynde een Werktuig, onlangs in Frankryk uitgevondenen 
thands aldaar in gebruik. Om in een zeer korte tyd, op een merkelyken afstand, 
tydingen of berichten over te brengen. (Rotterdam, 1794®).

Gelder, Jacob de, Ontwerp van de telegraphe, Zynde eene opgaave van drie onderscheidene wyzen; 
waar op de Telegraphe van den Ileere Chappe kan zamengesteld zyn. Benevens de 
beschryving van een geheime Correspondentie Machiene, waar door men Geheime 
Briefwisseling houden kan, zodanig ingericht, dat zy die de zamenstelling, en het 
gebruik van die Machiene kennen, nooit in staat zyn, om een Brief op die wyze 
geschreeven, te ontcyfferen. (Rotterdam, 1794).

Bncbenröder, Freiberr Von, Signalkunst Für Armeen Als Ein Beitrag Zur Kriegskunst. . . (Hanau, 
1795)-

Post-, Telegraaf- en Telefoongids. 1907-1950.
Almanak der Ncderlandsche Posterijen. Jrgn. 1-5. 1891-1895. Voortgezet als:
Jaarboekje der Posterijen en Telegrafie. Jrgn. 6-25. 1896-1915.
Electra. Tijdschrift voor Electrotechniek. Jrgn. 1-8. 1895-1902 x.
De Post- en Telegraafwereld. Jrgn. 1-24. 1896-1919.
Orgaan der Vcreeniging van Opzichters der Telegraph(f)ie. Jrgn. 1-17. 1900-1916 (Maart). 

Voortgezet als:
Orgaan der Vcreeniging van Electrotechnische Ambtenaren der Telegrafie. Jrgn. 17-30. 1916 

(Mei)-i929 (Nov.). Voortgezet als:
Orgaan der Vcreeniging van Electrotechnische Ambtenaren der Telegrafie en Telefonie. Jrgn. 

30-35. 1929 (Dec.)-i934. Voortgezet als:
Telegraaf en Telefoon. Orgaan van de Vereniging van Electrotechnische Ambtenaren der Tele

grafie en Telefonie. Jrgn. 36-50. 1935-1949 (Aug.). Voortgezet als:
en Telefoon. Orgaan van de Vereniging van Hoger Personeel der P. T. T. Corps 

Technische Ambtenaren. Jrgn. 50-53. 1949 (Sept.)-i952.
Maandblad voor Telefonie en Telegrafie. Jrgn. 1-4. 1914-1918. Voortgezet als:
Tijdschrift voor Electrotechniek. Jrgn. 1-8. 1918-1926. Van 1927 af opgenomen in het nieuwe 

tijdschrift:
Electro-Techniek. Economisch Technisch Tijdschrift. Jrgn. 1-30. 1923-1952.
Radio-Nieuws. Jrgn. 1-18. 1918-1935.
PTT-Nieuws. Jrgn. 1-21. 1931-1952.
PTT-Bedrijfsbanden. Jrgn. 1-13. 1940-1952.
Het PTT-Bedrijf. Denkbeelden, Methoden, Onderzoekingen. Jrgn. 1-4. 1947-1952.



DE ELECTRISCHE TELEGRAAF TOT 1852

I

Wenckebacb, Eduard, Dc Magneto-Elektrische Telegraaf van Gauss en Steinheil, naar oorspronke
lijke berigten en eigen behandeling voor het Nederlandsch publiek beschreven. 
(’s-Hage, 1838).

Fardely, Der electrische Telegraph, mit besonderer Berücksichtigung seiner practischen Anwen- 
dung für den gefahrlosen und zweckgemassen Betrieb der Einrichtungen; nebst 
Beifügung neuester Einrichtungen und Verbesserungen, und einer ausfuhrl. Be- 
schreibung eines electromagnetischen Druck-Tclegraphen. (Mannheim, 1844).

Vail, Alfred, Description of the american electro-magnetic telegraph, now in operation between 
Washington and Baltimore. (Philadelphia, 1845). Een vrije bewerking in het Neder
lands verscheen het jaar daarop van de hand van:
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Cantstfaar H.Zn., Jan, Voorstelling eener Telegraphe, Welke noch door Mist noch Duisternis; 
noch door eenig weeder van Rcegen, Donder, Sneeuw of Hagel, in desselfs werking 
zoude kunnen worden belet of gehinderd, en welkers werking teevens buiten het 
gezigt van het Publiek, of eenig nabyzynde omstander zouden kunnen geschieden. 
(Rotterdam, 1796).

Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschcn Volks, dl. 2, 
31 Juli 1798-31 Oct. 1798; dl. 5, 1 Juni 1799-31 Aug. 1799; dl. 7, 2 Jan. 1800- 
31 Maart 1800; dl. 8, 1 April 1800-30 Juni 1800.

Oeconomische Courant. 1799-1803.

Scbwenger, Ang. Gnill., Mémoires sur les aveugles, sur la vue et la vision; Suivis de la description 
d’un Telegraphe trés simple. (Parijs-Amsterdam, 1800). (De description werd ook 
afzonderlijk uitgegeven).

Cbappe l'Ainê, Histoire de la télégraphie. (Parijs, 1824).

Colle/te,]. M., Vlaggeseinpost op het eiland Vlieland. In: Maandblad, 1875, blz. 43-47.

Hissink, De optische Telegraaf in het Zeister Kamp van 1874. In: Maandblad, 1875, blz. 87-89.

Wetter, Rodolphe van, La télégraphie optique. (Antwerpen, 1883).

Staring, W. C. A., De optische telegrafen in Nederland. In: Tijdschrift van het Koninklijk In
stituut van Ingenieurs. Verhandelingen, enz. Instituutsjaar 1890-1891, (’s-Hage, 
1891), blz. 279-285.

Hennig, Dr. Ricbard, Die alteste Entwickelung der Telegraphie und Telephonie. (Leipzig, 1908).

Gijsberti Hodenpijl, C. F., De Franschc overheersching. In: Elsevier’s Geïllustreerd Maand
schrift, 1913, blz. 270-283.

BJepl, Wolfgang, Das Nachrichtenwesen des Altertums mit besonderer Rücksicht auf die Romer. 
(Leipzig-Berlijn, 1913).

Bet tink, G. J., Dc Kusttelegraaf en een langdurig verschil over het onderhoud daarvan tusschen 
den Waterstaat, de Marine en de Gemeenten. In: Koninklijke Nedcrlandsche Ver- 
eeniging ‘Onze Vloot’, 1917, blz. 186-191 en 204-207.

Gijsberti Hodenpijl, C. F., De aanlcgging van den optischen telegraaf in ons land (± 1810). 
In: De Navorscher, 1919, blz. 266-271.

Voorbeijtel Cannebarg, W., Het Seinwezen bij ’s Lands Zeemacht. In: Jaarverslag 1935 en 1936 
van dc Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam, 
Bijlage C, blz. 75-90.

"Lammertst M. D., Telegrafische gemeenschap in ons land van 1831-1839. In: Ons Leger, 1951, 
blz. 16-21.



GESCHIEDENIS . ALGEMEEN 1

0) Zie ook hierna de rubriek: Organisatie, Administratie, Dienst, blz. 501-502.
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Stoet tot Westerholt, W. baron, De electrische telegraaf in betrekking tot de algemeene welvaart. 
In: Tijdschrift voor Staatshuishoudkunde en Statistiek, dl. 10, 1854, blz. 89-114.

Knies, Dr. Kart, Der Telegraph als Verkehrsmittel. Mit Erörterungen über den Nachrichten- 
verkehr überhaupt. (Tübingen, 1857).

Morse, Samuel F. B., Modern Telegraphy. Some errors of dates of events and of statement in the 
history of telegraphy. (Parijs, 1867).

Linckens, P. W. PI., De 1’utilisation du réseau télégraphique. (’s-Hage, 1883).
Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij. 1839-1889. (Z. pl., z.j. = 1889).
Belloc, Alexis, La télégraphie historique depuis les temps les plus reculés jusqu* è nos jours. (Parijs, 

1889).
Verglcichende Statistik über die Ausdehnung des Telegraphenwesens in den Landern Europas. 

In: Archiv für Post und Telegraphie, 1890, blz. 673-676.

Overdnijn, Dr. II7., Beschrijving der amerikaanse electro-magnetische telegraaf, tusschen Washing
ton en Baltimore, uitgevonden door S. F. R. Morse. In: Tijdschrift voor Handel en 
Nijverheid, 1846, blz. 80-98.

De Ncderlandsche Stoompost. Jrgn. 2-7. 1847-1852.
Bnddingh, D., Algemeene Statistiek voor Handel en Nijverheid. Een handboek voor Kooplieden, 

Fabriekanten en Staatslieden; alsmede tot grondslag voor het onderwijs in de 
Handels-aardrijkskunde. Dln. 2 en 3. (Haarlem, 1847 en 1848).

Reglementen van Algemeen Bestuur. In: Weekblad van het Regt, 3 Jan. 1848, blz. I.
Het Telegraphen-Besluit. In: Weekblad van het Regt, 17 Febr. 1848, blz. 1-2.
Bleekrode, S., Jaarboekje van wetenschappen en kunsten, bevattende: de meest belangrijke ont

dekkingen en verbeteringen in het gebied der werktuigkundige, technologische en 
andere op nijverheid en landbouw toegepaste wetenschappen; natuurkunde; schei
kunde; dierkunde; kruidkunde; delfstof kunde; aardkunde; weêrkunde; sterre- 
kunde en statistiek. Jrgn. 1-5 (resp. Rotterdam, 1847, Gorinchem, 1848, 1849, 1®5°> 
1851-1852).

Wal ter, A. H., Korte beschrijving der electro-magnetische telegraaf. (Amsterdam, 1849).
Moigno, Abbé, Traité de Telegraphie Electrique renfermant son Histoire, sa Théorie et la des- 

cription des appareils. (Parijs, 1849).
Heringa, S. Gille, Nederlandsch Jaarboekje der Posterijen. Jrgn. 1-4. 1849-1852.

Gelder, P. J. M. de, Beschrijving van de Electro-Magnetische Druktelegraaf. (’s-Bosch, 1852).
Kerkwijk, J. J. van, Geschiedenis van de invoering der electromagnetische telegrafie in Neder

land, in verband met haren tegenwoordigen toestand. In: Nieuwe Verhandelingen 
van het Bataafsche Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotter
dam, 1870, blz. 3-94 4- LVI1I blz. bijlagen.

Sabine, Robert, De opkomst en ontwikkeling van de elektrische telegraaf met afbeelding en 
beschrijving der voornaamste toestellen en stroomloopen. Naar den 2en Eng. dr. 
door W. Koning. (Arnhem, 1870).

Kerkwijk, J. J. van, Eduard Wenckebach. In: Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs. Notulen 1873-1874, blz. 92-97. (Ook afzonderlijk uitgegeven,’s-Hage, 1874).

Tbiel, A.H. van, Voor vijf en twintig jaren. In: Maandblad, 1877, blz. 41-50.
Benschop, Mr. W. J. M., Eduard Wenckebach en de Hollandse Ijzeren Spoorwegmaatschappij 

als baanbrekers voor de openbare telegrafie in Nederland. (Uitgave Hoofdbestuur 
PTT, ’s-Hage, 1947).



i

Koblmann, Das Telegraphenwesen in Holland und Belgien. In: Archiv für Post und Telegraphie, 
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stelsels. Naar een afbeelding in het Ned. Postmuseum

De telegraaflijn tussen ’s-Gravenhage en Amsterdam, zoals hij was in 1852. Atlas 
van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam .

Bovengrondse lijn in het Groningse landschap (Sauwerd) in 1942. Naar 
in het Ned. Postmuseum....................................................................................  ;

Bovengrondse lijn langs de spoorbaan bij de ringvaart te Watergraafsmeer (route 
Amsterdam-Hilversum) in 1920. Naar een foto in het Ned. Postmuseum

Hetzelfde punt na vcrkabeling van de bovengrondse lijn en electrificatie 
spoorweg. Naar een foto in het Ned. Postmuseum

Het leggen van dc eerste kabel tussen Engeland en Nederland door de Adder en de 
Monarch. Naar een gravure in The Illustrated Koudon News van 18 Juni 1855 .

De oude kabelbotter van de Enkhuizer schipper A. Kouwenhoven. Foto PPD, 
no. 1230 ............................ ......

Het motorvaartuig Wally van Kouwenhoven. Naar een crayontckening van Gorter 
in het Ned. Postmuseum ....

Het Rijkskabelschip Poolster in de haven

De centraaltelegraafcommutator van 
no. 5089

De telegraafautomaat van

Geautomatiseerde verreschrijver-afdeling
1952. Foto PPD, no. 5601

Definitieve telegraafautomaat in aanbouw op het Amsterdamse telegraafkantoor 
(1952). Foto PPD, no. 5613 .

De wisselstroomtelegrafie-installatie van Siemens en Halske 1927. Naar een foto in 
Y'oto-over^jcht van den Rijkstelegraaf & telefoondienst. Kantoren, kabels en bovengrondsche 
lijnen, (December 1928) in bibliotheek Hoofdbestuur PTT  

Hedendaagse MT 8 installatie (draaggolf telegrafie 8 kanalen) in rekopstelling. Foto 
PPD, no. 6188 .

Overdraagstation Roosendaal 1928. Lusovcrdraaginrichtingen in internationale 
telegraafverbindingen. Naar een foto in Y'oto-over^icht van den Rijkstelegraaf & telefoon
dienst. Kantoren, kabels en bovengrondsche lijnen, (December 1928), als no. 44 . . .

Hedendaagse telegraafoverdraaginrichting. Foto PPD, no. 5676
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176
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177
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192

192

509

81
96
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van het hulpstation. Links: ontvangtoestel voor zichtbare 
1 morsetoestel). Midden: ontvanger voor hoorbare tekens 
en koptelefoon). Rechts: bromvonkzender met seinsleutel, 

en vonkbrug. Naar een foto in het

van Holland (1904-1915). Naar een

aan boord van de Nie/nv Amsterdam. Foto Radio

van H. H. S. a Steringa Idzerda te ’s-Gravenhage 1919.
Naar een foto in het Ned. Postmuseum

68. De technische inrichting van een scheepsstation omstreeks 1907. Naar een foto in 
het Ned. Postmuseum .

69. Het hedendaagse radiostation
Holland

53-
54. H. J. Nierstrasz. Naar

blz. 28 ....
55. Prof. Dr. Ir. N. Koomans. Naar een foto in het bezit van Mevrouw Koomans-Reys

te ’s-Hage
56. Hulpkuststation Hoek

Ned. Postmuseum .
57. De technische inrichting ' 

tekens (coherer, relais en 
(detector van Schlömilch < 
kwikinterruptor (onder de tafel), Leidse flessen 
Ned. Postmuseum

58. Kuststation Scheveningen-Haven nabij de Vissershaven (1904-1910). Naar 
maquette in het Ned. Postmuseum, foto PPD, no. 5514

59. De oorspronkelijke technische inrichting van Telefunken. Links: ontvangtoestel 
voor zichtbare tekens. Midden: ontvanger voor hoorbare tekens. Rechts: bromvonk
zender. Naar een foto in het Ned. Postmuseum

60. Kuststation Scheveningen-Haven aan de overzijde van het verversingskanaal (1910- 
heden). De waaierantenne opgehangen aan houten constructiemasten (toestand 1910).
Naar een foto in het Ned. Postmuseum
De versterkte zender van Scheveningen-Haven 1905. Betere koeling van de cascade- 
vonkbrug, meer inductieklossen en grotere Leidse flessen-batterij. Naar een foto in 
het Ned. Postmuseum

62. Het krachtige zendstation van Marconi te Poldu in Cornwallis, dat in 1902 de eerste 
transatlantische verbinding met St. John op New Foundland tot stand bracht. Naar 
een foto in het Ned. Postmuseum

63. Het station voor draadloze telegrafie van A. Weiss aan de Overtoom te Amsterdam 
(1904). Naar een foto in het Ned. Postmuseum

64. De eerste lampontvanger van eigen constructie te Scheveningen-Haven 1918. Naar 
een foto in het Ned. Postmuseum

65. De zenderzaal van Scheveningen-Haven omstreeks 1927. Op de voorgrond links een 
der tonictrainzenders. Opzij daarvan de omvangrijke 5 kW zender van Telefunken.

Tegenover bist-
48. Het telegraafkantoor boven de Stadsdrukkerij in de Nes te Amsterdam (1854-1856).

Naar een afbeelding in Ringnalda, als no. 4
Het post- en telegraafkantoor te Amsterdam, in 1898 in gebruik genomen. Naar een 
foto in het Ned. Postmuseum

50. W. C. A. Staring. Naar een tekening van W. G. Hofker
51. A. H. van Thiel. Naar een foto in het Ned. Postmuseum
52. J. M. Collette. Naar een foto in het Ned. Postmuseum

Ir. A. E. R. Collette. Naar een foto in het Ned. Postmuseum
een foto in Tijdschr. PTT, Jubileumnummer 19 Dec. 1929,

der tonictrainzenders. Opzij daarvan de omvangrijke 5 kW zender 
Naar een foto in het Ned. Postmuseum
De eerste kortegolfzender van Scheveningen-Haven 1928. Naar een 
Ned. Postmuseum .

67. De omroepzender PCGG
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272
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79-
80.

76.
77-
78.
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91.

83.
84.
85.
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Tegenover bl%.
■70. De tijdens de eerste wereldoorlog tot Zeeland omgedoopte Duitschland van de Maat

schappij Zeeland, waarop in 1905 het eerste rijksstation voor draadloze telegrafie 
werd gevestigd. Foto archief Stoomvaart Maatschappij Zeeland  

De jongste Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika Lijn. Foto archief Holland- 
Amerika Lijn  .......................

72. De T-antenne van Scheveningen-Haven opgehangen aan de in 1921 verworven 
100 m hoge stalen vakwerkmasten. Naar een foto in het Ned. Postmuseum
Het nieuwe ontvangstation op het Tweede Sluiseiland te IJmuiden 1951. Naar een 
foto in het Ned. Postmuseum .

74. Interieur van het oude ontvangstation te IJmuiden ondergebracht in het telegraaf
kantoor (1926-1940). Foto PPD anno 1939 .
De afdeling radiotelegrafie van het nieuwe ontvangstation op het Tweede Sluiseiland 
te IJmuiden. Naar een foto in het Ned. Postmuseum  
Het ontvangstation te Sambeek (1919-1924). Naar een foto in het Ned. Postmuseum 
Het zendstation te Kootwijk (1923-heden). Foto PPD, no. 2312  
Interieur van het ontvangstation te Sambeek met de superheterodyne van Dr. Ir. N. 
Koomans en de draaibare raamantenne. Foto PPD, no. 377  
Sambeek, de badstoelontvanger van Telefunken. Foto PPD, no. 376 .... 
Interieur van het zendstation te Kootwijk met de 400 kW machinezender van Tele
funken 1923. Naar een foto in het Ned. Postmuseum  
Dezelfde zenderzaal biedt thans plaats aan een groot aantal kortegolfzenders. Naar 
een foto in het Ned. Postmuseum  
Het Indische zendstation op de Malabar (1918-1942). Naar een 
Postmuseum...................................................................................... E
De Indische 3000 kW boogzender. Naar een foto in het Ned. Postmuseum . . 
Het ontvangstation te Meyendel (1924-1926). Foto PPD, no. 367  
Interieur van het ontvangstation te Meyendel. Foto PPD, no. 366 .... 
Het ontvangstation te Noordwijkerhout (1928-1950). Foto PPD, no. 307 . .
Interieur van het ontvangstation te Noordwijkerhout. Foto PPD, no. 319A . . 
Het ontvangstation te Nederhorst den Berg (1950-heden). Naar een foto in het Ned. 
Postmuseum . . . . .
Interieur van het ontvangstation te Nederhorst den Berg. Naar een foto in het Ned. 
Postmuseum........................................................................................................................ 1
De eerste kortegolfontvanger 1925. Foto PPD, no. 5619  
De hedendaagse kortegolfontvanger ingericht voor éénzijband- en diversity- 
ontvangst en voorzien van automatische frequentie bijregeling. Foto PPD, no. 5627 
Beamantenne te Kootwijk voor gerichte uitzending van korte golven 1929. Foto 
PPD, no. * ’ *■ 
Ruitantenne naar een model van Kootwijk-Radio 1938. Foto PPD, no. 5623 
De eerste kortegolfzender 1925. Foto PPD, no. 1189  
De eerste toepassing van kristalbesturing ter verhoging van de frequentievastheid 
van de kortegolfzender 1929. Foto PPD, no. 346  
Moderne 10 kW kortegolfzender voor het scheepsverkeer (fabrikaat PTT). Foto 
PPD, no. 5620
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van de ontvangafdeling werkten de seiners met 
'T : een foto in het Ned. Postmuseum

van de bedrijfscentrale. Foto PPD, no. 5631
van de bedrijfscentrale. Foto PPD, no. 5629

Tegenover bl^.
Hedendaagse 3 kW kortegolfzender, ingericht voor éénzijbandverkeer en voorzien 
van palknopinrichting voor automatische omschakeling op drie vaste frequenties 
(fabrikaat Philips Telecommunicatie Industrie). Foto PPD, no. 5625 .... 
30 kW kortegolfzender (fabrikaat Standard Electric). Foto PPD, no. 5626
Het voormodulatorgebouw van Kootwijk-Radio. Foto PPD, no. 5628
Ontvangafdeling van de radiobedrijfscentrale te Amsterdam 1915. Naar een foto in 
het Ned. Postmuseum ....
Door een glazen wand gescheiden 
hun lawaai makende ponsmachines 1925. Naar
De tegenwoordige inrichting
De tegenwoordige inrichting
De T(eletype) O(ver) R(adio) installatie te Amsterdam. Foto PPD, no. 5621
De T(eletype) O(ver) Af(ultiplex) installatie te Amsterdam. Foto PPD, no. 5630
De eerste interferentiegolfmeter 1928. Meetnauwkeurigheid tot op 1/1000. Naar 
een foto in het Ned. Postmuseum
De hedendaagse frequentieteller, welke een meting tot op 1 hertz nauwkeurig ver
richt in de tijd van één seconde en de meetuitkomst vastlegt door middel van een 
bandschrijver. Naar een foto in het Ned. Postmuseum  
Voormalig gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken waarin op de begane 
grond achter de laatste twee ramen aan de rechter kant het eerste telegraafkantoor 
van ’s-Gravenhage was gevestigd. Naar een schilderij van J. H. Verheyen in het 
Gemeentemuseum te ’s-Gravenhage  
Binnenhof met eerste Herstellingswerkplaats en magazijn waar ook de leiding 
van de technische dienst was ondergebracht. Naar een lithographie in het Gemeente
archief te ’s-Gravenhage  
Gebouw Herstellingswerkplaats Kazernestraat 3 met congiergewoning te ’s-Gra
venhage. Foto PPD, no. 5587B

. Centrale Werkplaats Binckhorstlaan te ’s-Gravenhage. Foto PPD, no. 5587A
112. Werkzaal van de Herstellingswerkplaats der PTT (1906). Naar een foto in Toto- 

overwicht van den Rijks telegraaf & telefoondienst. Kantoren, kabels en bovengrondsche lijnen. 
(December 1928), als no. 44 ..... ...............
Kijkje in de gereedschapmakerij. Foto PPD, no. 5583.....................................
Maquette nieuwbouw laboratoria te Leidschendam. Foto PPD, no. 5780 .
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5 Nov. 1948 (Stbl. I 490), 312, 394, 439- 
446, 448, 449» 
45L 454, 456.

1 Dec. 1948 (Stbl. I 529), 470. 
1 Dec.

22 Dec.
23 Juni

21 Juli
29 Dec. 1928 (Stbl. 514),
18 Juli ------
31 Dec.
25 Oct.
22 Juli
19 Mei

8 Dec.

7- 
10.
10.
11.
14.
23, 25, 27, 
298, 299, 315, 
393, 434, 435- 
23, 3’6.
23-
25-

bl%.

435-
21, 26, 243, 
245, 251, 298, 
316.
27, 82, 136, 
244, 250, 297- 
3°9, 314, 316, 
393, 436-438, 
457, 468.
27- 
309» 393, 437, 
457-
426, 427.
427.
427.
427. 
304.
304.
418.
276, 308, 451, 
452.
424.
136, 141, 236, 
304, 309-313, 
327, 393, 394, 
401, 439-458, 
464-466, 500, 
501.
426.
309, 3io, 393, 
439» 453, 456, 
500.
424.
426.
148, 151,268.
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1858 (Stbl. 21),
1859 (Stbl. 5), 
1860, no. 65, 
1861 (Stbl. ioj), 
1863, no. 67, 
1863 (Stbl.
1863 (Stbl. 123), 
1863, no. 22, 
1865 (Stbl. m), 
1865 (Stbl. 132), 
1865 (Stbl. 172), 
1867 (Stbl. 118), 
1867.no. 11, 
1867.no. 12,
1867 (Stbl. 168),
1868 (Stbl. 177),
1868 (Stbl. 178),
1869 (Stbl. 19), 
1869.no. 18, 
1869, no. 9,

blz-
404.
272, 319, 404.
397-
319, 396, 404.
404.
418.
256, 395-
425.
419.
339-
408.
404.
256, 395-
49, Il8> 397-
416.
355» 397-
336.
395-
273, 4°4-
258.
396.
355» 398.
396, 4°4-
395-
427.
319, 396, 404.
259. 395-
417.
258.
426. 427-
395-
418. 420, 425.
427.
425.
424.
258, 259, 340.
404.
404.
274, 320, 404.
258.
258.
404.
340.
259. 395-
408.
259.
259.
259.
260.
397-
356, 398.
424.
260.
260.
427.
425.
320, 404.
299, 304, joo.

3 April 1879 (Stbl. 52), 
Sept. 1879 (Stbl. 153), 
Sept. 1879 (Stbl. 154), 

1879 (Stbl. 156),

blZ‘
84. 
402.
332.
329, 394-
317, 329, 402.
402.
402.
402.
333-
403.
248.
317. 396.
33°. 4O3- 
403.
421.
403.

41, 318,403.
248.
334-
41, 318, 396, 
403.
421.
33b 394-
249, 468.
249. 253, 255, 
501.
249.
249.

255» 395-
336.
256, 395.
256, 395.
419.
250.
417.
250.
337» 395- 
423.
27b 403.
421.
337-
272, 403-
339-
395-
272, 403-
272, 396.
421.
403.
318, 397, 404- 
257-
272, 416.
272, 33 b 4°4- 
257» 468.
339- 
425.
418.

24 Mei
17 Sept.

27 Oct.
31 Oct.

1869. no. 34,
1870. no. 16, 
1870 (Stbl. 30), 
1870 (Stbl. 32), 
187o.no. 31, 
1870 (Stbl. 153), 
1870 (Stbl. 186), 
1870 (Stbl. 193),
1870, no. 16, 
1870 (Stbl. 232),
1871. no. 18, 
1871, no. 19, 
1872 (Stbl. 9), 
1872 (Stbl. 79),
1872 (Stbl. 84),
1873. no. 15,
1873 (SM. *93)»
1874. no. 21, 
1875 G^/. i79)>
1875 (Stbl. 240),
1876 (Stbl. 110), 
1876 (Stbl. 112), 
1876 (Stbl. 157),
1876 (Stbl. 172), 
1877, no. 16,
1877 (Stbl. 187), 
1877 (^/- 193)» 
1877 (Stbl. 194),

—1878, no. 1, 
Maart 1879 (Stbl. 41), 

23 Maart 1879 (Stbl. 50),

30 Dcc.
4 Jan.
8 Febr.

17 Febr.
29 Juni
17 Aug.

1 Dec.
5 Dec.

23 Dec.
29 Dec.
21 Jan.
14 Sept.
31 Jan.
18 Juni
30 Juli
11 Juni
24 Dec.
16 Nov.
19 Oct.
12 Dec.
31 Mei

1 Juni
3 Juli

14 Aug.
10 Jan.
n Oct.

2 Nov.
6 Nov.

24 Dec.
12 ]

21
25 Juli
21

1 Oct.
6 Febr. 1897.no. 36,

29 Maart 1897.no. 26,
27 April 1897 (Stbl. 108),
27 April 1897 (Stbl. 109),

1897 (Stbl. 157),
1897, no. 22,

April 
ii Mei 

1 Mei
29 Juni
27 Dec.

1 Jan.
5 April

24 Juni 
8 Juli

28 Aug.
5 Dec. 

20
15 April
29 Juni
15 Sept. 
26 Jan.
16 April 
16 April
25 Juli 
25 Mei

8 Jan.
19 Jan.
11 Maart 1891.no. 14,
31 Maart 1891, no. 23,
13 April 1891, no. 20, 

1891, no. 45,
1891 (Stbl. 145),
1891, no. 22,
1892. no. 32,
1892 (Stbl. 94)
1892, no. 45, 
1892 (Stbl. 219), 
1892 (Stbl. 234),
1893, no. 20, 
1893, no. 21,

9 Mei
4 Juli

18 Juli
4 Febr.

22 April
6 Sept.

14 Sept.
18 Oct.
29 April
29 April
29 April 1893.no. 22, 

Maart 1894.no. 17, 
1895 (Stbl. 143),

April 1896 (Stbl. 
1896.no. 38,

22 
22
7 Oct.

16 Maart 1880 (Stbl. 32), 
Maart 1880 (Stbl. 35), 

1880 (Stbl. 83), 
1880 (Stbl. 108), 
1880 (Stbl. 115), 
i88o.no. 24,
1880 (Stbl. 158),
1881 (Stbl. 22), 
1881 (Stbl. 52), 
1881 (Stbl. 57), 
1883 (Stbl. 39),
1883 (Stbl. 119),
1883. no. 29,
1884 (Stbl. 1), 
1884 (Stbl. 46),
1884, no. 34, 
1884 (Stbl. 120),
1884 (Stbl. 195),
1885 (Stbl. 222), 

Maart 1886 (Stbl. 43),
1886 (Stbl. 65), 
1886 (Stbl. 114),
1886 (Stbl. 164),
1887 (Stbl. 34), 
1887, no. 16,
1888 (Stbl. 74),
1888 (Stbl. 98),
1889 (Stbl. 69), 
1891 (Stbl. 23), 
1891 (Stbl. 26),

1854, no. 77,
1855 (Stbl. 128), 

27 Maart 1856.no. 49,
17 Juni 1856 (Stbl. 64),
12 Maart 1858 (Stbl. 11),
19 Maart 18 58 (Stbl. 13),
26 Mei
25 Jan.
26 Juli
11 Dec.

3 April
4 Juni

24 Sept.
27 Sept.
2 5 Aug.
4 Dec.

29 Dec.
12 Dec. 
ij Dec. 
ij Dec.
28 Dec.
27 Dec.
31 Dec.

3 Febr.
2 Aug.

26 Dcc.

19
13 Mei
9 Juni

23 Juni
11 Juli
10 Aug.
27 Jan.
25

1867.no
1867.no
1869.no
187o.no
1897.no
1897.no
1891.no
1893.no
1894.no
1896.no
i88o.no
1856.no


s

1919 (Stbl. 806),11 Dec.
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1912 (Stbl. 167),
1912 (Stbl. 275),
1913 (Stbl. 5),
1913 (Stbl. 51),
1913 (Stbl. 127),
1913 (Stbl. 132),
1913 (Stbl. 275),
1913 (Stbl. 323),
1913 (Stbl. 416),

1905 (Stbl. 246),
1905 (Stbl. 257),
1905 (Stbl. 259),
1905 (Stbl. 285),
1905 (Stbl. 358),
1906 (Stbl. 19),
1906 (Stbl. 112),
1906 (Stbl. 137),
1906 (Stbl. 227),
1907 (Stbl. 55),
1907 (Stbl. 374),
1907 (Stbl. 375),
1908, no. 28,

1901 (Stbl. 80), 
1901 (Stbl. 168),
1901 (Stbl. 169),
1902 (Stbl. 168),
1902, no. 52,
1903 (Stbl. 141),
1903, no. 36,
1904 (Stbl. 49),
1904 (Stbl. 106), 
1904 (Stbl. 107), 
1904 (Stbl. 127),

1904 (Stbl. 202),
1905 (Stbl. Gó),

13 Juli
14 Juli
22 Nov.
9 Dec.
5 Aug.

28 Sept.

15 Oct.
30 Dec.
23 Jan.
1 Juli

19 Sept.
20 Nov.
29 Nov.

1919 (Stbl. 1156),
1920 (Stbl. 213), 
1920 (Stbl. 231),
1920 (Stbl. 247),
1920, no. 42,
1920 (Stbl. 837),
1920 (Stbl. 887),
1921 (Stbl. 903),

1914 (Stbl. 188),
1914 (Stbl. 302),

30 Dec.
24 April
8 Mei

19 Mei
28 Sept.
3 Dec.
9 Dec.
9 Juli

406.
264.
265, 322, 344»
406.
406.
320, 398.
356, 398.
322, 406.
409.
426.
406.
400.
279, 400.
406.
407.
394» 458, 460.
322, 406.
416.
424.
422.
419.
279» 398-400»
406, 423, 432- .

1897 (Stbl. 202),
1897 (Stbl. 205),
1898 (Stbl. 118),
1898 (Stbl. zjó),
1899 (Stbl. 109), 
1899 (Stbl. 217),
1899, no. 11,

1914 (Stbl. 483),
1914 (Stbl. 637),
1915 (Stbl. 25),
1915 (Stbl. 303),
1916 (Stbl. 444),
1916 (Stbl. 509),
1916 (Stbl. 518),

1921 (Stbl. 938),
1921 (Stbl. 939),
1921 (Stbl. 13314), 169, 277, 400.
1921 (Stbl. 1349),
1922, no. 38,
1922 (Stbl. 539),

1922 (Stbl. 601), 
1922 (Stbl. 668),
1922 (Stbl. 681),
1923 (Stbl. 32),
1923 (Stbl. 159),
1924 (Stbl. 196), 
1924 (Stbl. 385), 
1924, no. 30,
1924 (Stbl. 551),
1925 (Stbl. 195), 
1925 (Stbl. 396),
1925 (Stbl. 433), 
1923 (Stbl. 513),
1926 (Stbl. 70), 
xyzG (Stbl. 198), 
1926 (Stbl. 237), 
1926 (Stbl. 297), 
1926 (Stbl. 319),

1917 (Stbl. 472),
1918 (Stbl. 304),
1918 (Stbl. 796),
1919 (Stbl. 177),
1919, no. 27,
1919 (Stbl. 249),
1919 (Stbl. 574),
1919 (Stbl. 617),
1919 (Stbl. 753),

blZ.
405.
3B» 394» 458,
459-
432.
432.
408.
432.
321, 405.
397-
261, 396, 397»
405.
399, 423-
406.
406.
321, 406.
264.
264, 406.
407.
393-
314, 394» 458-
461.
261, 321, 396,
406.
409.
322, 406.
416.
277, 399-
264.
277, 406.
322, 397-
3i4, 394» 458-
461.
399-
419.

18 Nov.
11 Dec.
19 Dec.
2 Febr.

24 April
14 April
28 Juli
22 Sept.
12 Dec.
16 Mei
25 Sept.
31 Oct.
28 Dec.
17 April
16 Juni
29 Juli
6 Aug.
30 Aug.

10 Juni
28 Juli

27 April
11 Juli

23 Juni6 Juli
21 Sept.
2 Oct.

15 Jan.

1 Aug.
8 Febr.
6 Maart 1905 (Stbl. 90),

29 Juli
28 Aug.
30 Aug.
9 Oct.

22 Dec.
6 Febr.
10 Mei
25 Juni
20 Aug.
21 Febr.
30 Dec.
30 Dcc.
25 Febr.
31 Maart 1908 (Stbl. 97),

1908 (Stbl. 195),
1908 (Stbl. 275),

16 Maart 1909 (Stbl. 73),
27 Maart 1909 (Stbl. 84),

1909 (Stbl. 199),
1909 (Stbl. zGt,),
1911, no. 51,
1911 (Stbl. 308),
1912 (Stbl. 11),

28 Maart 1912 (Stbl. 113),
2 Mei
5 Aug.
4 Jan.

11 Febr.
9 April

16 April
14 Juni
7 Juli

21 Nov.

20 Sept.
16 Oct.
20 Mei
21 Dec.
17. April
12 Oct.
4 Dec.

27 Maart 1901 (Stbl. 74),
25 April
24 Juni
24 Juni
16 Aug.
15 Sept.
12 Mei
20 Mei
22 Febr.
14 Mei
14 Mei

8 Juli

blZ. 
428.
261, 395.
319, 404. 
418.
418.
261, 395.
344- 
405. 
416. 
405.
396.
424. 
472.
397- 
472.
304, 309, 393-
425.
426.
274, 275, 285,
288, 344, 405. 
261.
426.
141, 142, 309, 
3i3, 394, 458- 
461, 500.
424.
261, 395, 405.
418.
396.
320, 398.
408.
320, 398.
468.
426.
320, 398.
118, 275, 397.
274, 397-
345- 
428.
344, 398, 405.
405.
427. 
405. 
405.
428.
263.
275, 398.
275, 398.
344, 4OJ- 
408.
275, 432.
428.
426. 
396.
429. 
405.
275, 399» 423. 
396.

22 Juni
31 Mei
9 Dec.

14 April
25 April
29 April
18 Sept.
30 Oct.
15 Nov.



9 Mei

22
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B Juü
14 Sept.
17 Sept.
6 Nov.

20 Febr.

1934 (Stbl. 370),
1934 0W- 512),
1934 (Stbl. 514),
1934 57°),
1935 (Stbl. 61),

1933 (Stbl. 311),
1933 504).
1933 588),
1933 (^- 7°9),
1934 (Stbl. 19),
1934 (-MZ 3 O,

1930 (Stbl. 272),
1930 (Stbl. 274),
1931 (Stbl. 364), 
1931, no. 18,
1932 (Stbl. 44), 
1932 (Stbl. 463), 
1932 (Stbl. 539), 
1932 (Stbl. 563), 
1932 (Stbl. 639),
1932 (Stbl. 660),
1933 (Stbl. 114),

1926, no. 26,
1928 (Stbl. 2),

14 Dec.
11 Maart 1943 (Verordeningenblad 25),

401.
401.
401.

410.
409.
327, 408.
410.

469.
470.
431.
431.
408.
393-

blZ.
407.
433-
324, 407-
409.
288, 325, 407.
325, 408.
410.
410.
430.
288, 408.
393-
394-
401.
401.
410.
394, 401.
469.
399, 401 •

blZ'
400.
407.
266, 400.
393-
400.
429.
400.
407.
400.
267-269, 399.
422.
400.
323, 407.
407.
409.
3”, 3X4, 394,
409, 458-461, 466.
409.
283, 407.
267.
268.
285, 407-
409.
433-
148.
356, 398.
407.
323, 407.
409.
469.
433-
409.
407.
43°, 443-
409.
419, 424.
407.
416.
324, 407.
407.
409.

NEDERLANDSE GEBIED

1942 {Verordeningenblad 141), 399.
............................ ' 401.

1949 (^- J 490, ...
1950 (Stbl. K 264), 327, 408.
1950 (Stbl. K 270), 431.
1951 (Stbl. 113),
1953 (Stbl. 334),
1953 627),
1954 (S*bl. 30),

12 Sept.
12 Sept.
13 Aug.

BESCHIKKINGEN SEC RETARISSEN-GENE R AAL 
Besluit Secr.-Gen. van Binnenl. Zaken, 30 Juli 1943, 269.

1 April
28 Mei
26 Oct.

8 Sept.
25 Jan.
14 Juli
28 Juli
16 Febr.
19 Nov.
17 Dec.
4 Jan.

20 Febr.
15 April
15 April
23 Jan.
11 Sept.

3 Juni
17 Sept.
17 Sept.

VERORDENINGEN VAN DE R IJ KS C OM M I SS ARIS

VOOR HET BEZETTE

1940 (Verordeningenblad 25), 401.
1940 (Verordeningenblad 156), 401.

3 Juü 
3 Juli 
7 Aug.
7 Aug.

10 Febr.
6 Sept. 

17 Nov. 
26 Nov. 
24 Dec. 
29 Dec.
23 Maart

April 1933 (Stbl. 223),
8 Juni 

28 Sept. 
13 Nov. 
21 Dec 
19 Jan. 
26 Jan.
24 April 1934 (Stbl. 214),

24 Juni
27 Sept.
31 Maart 1941 (Verordeningenblad 67), 268, 399.

22
29 Juni
17 Sept. 1929 (Stbl. 440),
19 Sept. 1929 (Stbl. 441),
18 Maart 1930 (Stbl. 81), 

1930(^.159),

23 Febr.
9 Maart
3 Sept.
8 Sept.

10 Oct.
24 April
2 Mei
9 Juü

18 Juli
28 Febr.
27 Febr.
1 Febr.

22 Febr.
15 Maart 1949 (Stbl. j 119), 
7 Nov.

23 Juni
27 Juni
17 April
3 Juü
9 Dec.

23 Jan.

1935 (Stbl. 168), 
1935 (Stbl. 317),
1935 (Stbl. 627),
1936 (Stbl. 348),
1937 (Stbl. 341), 
1937 (Stbl. 350),
1937 (Stbl. 353),
1938 (Stbl. 341), 
1938 (Stbl. 44),
1938 (Stbl. 358),
1939 (Stbl. 381), 
1939 (Stbl. 382), 
1939 (Stbl. 584),
1939 (Stbl. 585),
1940 (Stbl. 341),
1943 (Stbl. D 60),
1944 (Stbl. E 41), 
1944 (Stbl. E 93), _
1944 (Stbl. E 118), 313, 394,410,

451, 465-467-
1945 (Stbl. F n), 469.
1945 (Stbl. F 29), 469. 
1945 (Stbl. F 156), 269, 475. 
1945 (Stbl. F 168), 401.
1945 (Stbl. F 226), 313, 394.
1946 (Stbl. G 98), 408. 
1946 (Stbl. G 105), 410. 
1946 (Stbl. G 177), 269.
1946 (Stbl. G 186), 469.
1947 (Stbl. H 63),
1948 (Stbl. I 76),
1949 (Stbl. J 55), 
1949 (Stbl. J 82),

ii Juni 
16 Juni 
20 Nov.
10 Dec.
11 Dec. 
26 Jan.
11 Maart 1929 (Stbl. 74), 

Maart 1929 (Stbl. 129), 
1929 (Stbl. 376),

16 Oct.
5 Jan- .

12 Maart 1928 (Stbl. 55), 
1928 (Stbl. 201), 
1928, no. 79, 
1928 (Stbl. 424), 
1928 (Stbl. 455),
1928 (Stbl. 456),
1929 (Stbl. 14),

VERORDENINGEN VAN HET MILITAIR

1944, no. 17 (Publicatieblad van het Militair Gezag, no. 1),
1944, no. 19 (Publicatieblad van het Militair Gezag, no. 1),
1945, no. 137 (Publicatieblad van het Militair Gezag, no. 39),

het Militair Ge zag, no. 
het Militair Gezag, no. 
het Militair Gezag, no.



SCHEMA’S



AMSTERDAM 'S-GRAVENHAGE ROTTERDAM DORDRECHT BREDA
TELEFOON ILIJN ITELEFOON IOO O -O O o BELGIËO O

TOESTAND OP 1 DECEMBER 1852

TELEGRAAF TELEGRAAF
A zie blz. 36

TELEFOON HLIJN nTELEFOON H

AMSTERDAM 'S-GRAVENHAGE ROTTERDAM DORDRECHT BREDA
E zie blz. 102

BELGIË■O O- O OO-

TOESTAND OP 9 DECEMBER 1852

B zie blz. 36

TELEFOON ILIJN ITELEFOON I

TELEFOON 3TELEFOONS!TELEGRAAFSMOORSPOELSMOORSPOELTELEGRAAF
LIJN

TELEFOONCONDENSATOR iTELEFOON CONDENSATOR TELEFOON HLIJN HTELEFOON II

TELEGRAAFTELEGRAAF

C zie blz. 100

lijn in TELEFOON UITELEFOON UI

TRANSLATORTRANSLATOR TELEFOON 31TELEFOONS!
TELEFOONLIJNTELEFOON

LIJNDETELEFOON E TELEFOON E
TELEGRAAF

TELEGRAAF

F zie blz. 102

D zie blz. 101
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1

IN VOORBEREIDING

III

W. de Groot, De Contróle op de aanmaak van Post-

in voorbereiding:
iv

Dr. E. A. B. J. ten Brink, Geschiedenis van het Nederlandse postwegen i8io-i8jo.
VI

W. Kroon, De P aardenposter ij in Nederland 1809-18 J4.

1
Mr. W. J. M. Benschop, Eduard Wenckebach en de Hollandse Ijzeren Spoorwegmaatschappij 

als baanbrekers voor de openbare Telegrafie in Nederland. (’s-Hage, 1947).
11

Het Staatsbedrijf der Poster ijen, Telegrafie en Telefonie.
Zijn taak en de organisatie tijdens de regering van H.M. Koningin Wilbelmina. (’s-Hage, 1948).

GESCHIEDKUNDIGE UITGAVEN
VAN HET STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE

PUBLICATIES
VAN HET STAATSBEDRIJF DER POSTE RIJ EN, TELEGRAFI E EN TELEFONIE

BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDSCHRIJVING
VAN DE POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE IN NEDERLAND

W. Kroon, Geschiedkundig overwicht van

en andere Rijkswaarden te Haarlem. 1892-19; 2.

het Haarlemse postwegen. (’s-Hage, 1950).
11

Dr. E. A. B. J. ten Brink, Geschiedenis van het Nederlandse postwegen 199 j-1810.
Het ontstaan van een rijksdienst onder de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland.('s-Hage., 1950).

in
Mr. W. J. M. Benschop, Het postwegen van' s-Gravenhage in derdehalve eeuw. (’s-Hage, 1951).

v
Dr.E. A.B. J.ten Brink enC. .E.^<SteT\,Geschiedenis van de Rijkstelegraaf 1892-19 j2.

(’s-Hage, 1954).

1
Dr. J. H. Lisman, ELconometrics, Statistics and Thermo-dynamics.A. compilation and extension of different 

statistical papers published i.a.in'Het PTT-Bedrijf’ and otherjournalsf'^-HA^i^f).
11

Prof. Mr. J. Valkhoff, Telegraaf en privaatvecbt.
De invloed van de telegrafie op enkele gebieden van het Nederlandse privaatrecht. (’s-Hage, 195 2).

in
Prof. Mr. J. Valkhoff, De Nederlandse postzegel privaatrechtelijk beschouwd. (’s-Hage, 1952).

IV

W. F. Gouwe, Het ontwerpen van postzegels. (’s-Hage, 195 3).
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