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paarse organisatie in
de jaren 50, 60 en 70
van de vorige eeuw
Lkol b.d. R.H. Rijntalder
(Memoires uit mijn luitenant/technisch
opzichter periode in de jaren zestig)

deel 3b
Het derde deel van mijn drieluik over het voormalige
Krijgsmacht Telefoon en Telegraaf Bureau (KTTB) moest
in verband met de lengte versus de beschikbare publicatieruimte gesplitst worden in een deel 3A en 3B. Deel 3A,
met nog een aantal projecten waar ik in de jaren zestig
bij betrokken was, is gepubliceerd in de vorige uitgave
van Intercom. In deze Intercom treft u het laatste deel aan
van mijn artikel waarin ik de in de jaren zestig in gebruik
zijnde telecommunicatieapparatuur in de Nationale Sector nog eens de revue laat passeren. Ook ga ik in dit
deel 3B in op de organisatie van het toenmalige Staatsbedrijf der PTT en de relatie van de defensieorganisatie met
de PTT in de jaren zestig. Ik maak nog een klein uitstapje
naar de jaren tachtig, waarin ik nauw betrokken was bij
de onderhandelingen over de privatisering van de PTT
en de ingrijpende consequenties dientengevolge voor
defensie en de krijgsmachtdelen in de laatste decennia
van de vorige eeuw.
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Staatsbedrijf der PTT in de jaren zestig
Tijdens mijn tewerkstelling bij het KTTB was PTT nog een
staatsbedrijf in optima forma met een monopoliepositie op het
gebied van Post en Telecommunicatie. De wet- en regelgeving
was vastgelegd in de Telefoon- en Telegraafwet uit 1904. Voor
defensie en de krijgsmachtdelen was het KTTB de exclusieve opdrachtgever. De grotere en complexe opdrachten, waar
meerdere centrale afdelingen van PTT bij betrokken waren
of PTT- districtsgrens overschrijdende opdrachten, werden
verstrekt via de Centrale Afdeling Verbindingsdienst PTT, het
coördinerende PTT-orgaan voor defensie en civiele verdedigingsorganisaties.
Routinematige opdrachten, zoals mutaties aan huistelefooninstallaties, werden rechtstreeks aan de telefoondistricten
verstrekt. De rayonopzichters van de buitendienst van het
KTTB hadden, binnen vastgestelde technische en financiële
kaders, een gedelegeerde bevoegdheid voor het verstrekken
van routinematige opdrachten aan de telefoondistricten. Meer
complexe en buiten de vastgestelde beperkingen benodigde
telecommunicatievoorzieningen op de diverse objecten werden door de rayonopzichters in adviesvorm aangeboden aan
de staf van het KTTB, waarna het advies werd omgezet in een
opdrachtprocedure.
Voor de uitvoering van de opdrachten van defensie en de
civiele verdediging was bij elk district een contactambte-

Kortenaerkade Den Haag, een van de vele prestigieuze panden van de
toenmalige Centrale Directie van het Staatsbedrijf der PTT

naar (meestal een technisch hoofdambtenaar) belast met de
coördinatie en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
werkzaamheden. In verband met de afwijkende tariefafspraken was binnen het district meestal een aparte afdeling belast
met de calculatie en de facturering van defensieopdrachten.
Een speciaal team gescreende PTT-monteurs was belast met
de uitvoering van de opdrachten en de instandhouding van de
telecomvoorzieningen op de diverse objecten. Bij grotere objecten, zoals vliegbases en commandocentra, waren dikwijls
een of meerdere vaste monteurs van PTT op het object gedetacheerd. Simpel samengevat kan gesteld worden dat binnen
het toenmalige Staatsbedrijf een aparte organisatie werkzaam
was, exclusief voor defensie en civiele instellingen belast met
de verdedigingsvoorbereiding.
Voor de beleidszaken, de landelijke infrastructuur en de aansturing van de dertien telefoondistricten was er een uitgebreide Centrale Directie in Den Haag met voor de telecommunicatietak diverse gespecialiseerde afdelingen. Zo was er de
Centrale Afdeling Transmissie (CATR) gevestigd in een statig
pand aan de Turfmarkt, een Centrale Afdeling Telefonie (CATF)
in Leidschendam en een Centrale Afdeling Telegrafie (CATG) in
een fraai gebouw in de De Ruyterstraat, een pand dat nog was
uitgerust met een Paternoster liftinstallatie. Vele lezers zullen
ongetwijfeld nog kennis hebben aan het grote complex aan De
Binckhorst waar het Centraal Magazijn (CMZ) en de Centrale
Werkplaats (CWP) van de PTT waren ondergebracht.

Keuringen randapparatuur

Beeldmerk van het Staatsbedrijf der PTT, ingevoerd in 1957 naar een
ontwerp van Harry Disberg. De geabstraheerde vorm van de posthoorn en de cirkel binnen de omarming van de posthoorn, die de
doorsnede van een telefoonkabel voorstelt, symboliseren de werkmaatschappijen Post, Telefonie & Telegrafie. Het logo bleef tot 1981
het herkenbare gezicht van PTT
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Naast het exclusieve recht op het transport van gegevens was
ook het gebruik van randapparatuur aan strenge PTT-controle onderworpen. Apparatuur van derden mocht slechts na
een uitgebreide keuring en het afgegeven van een toelatingscertificaat worden aangesloten op het door PTT aangelegde
en beheerde communicatienetwerk. Van concurrentiebeding
was in die jaren geen sprake. In het bijzonder de aansluiting
van militaire crypto-apparatuur op huurlijnen van PTT viel on-
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Van een materiedeskundige was echter geen sprake. Met het zweet op het
voorhoofd bestudeerde ik de complexe
schematuur en met lood in de schoenen
vertrok ik naar de als rechtlijnig bekendstaande betrokken PTT-functionarissen
van de Centrale Afdeling Telegrafie.

Amerikaans cryptoapparaat TSEC/KW-7; in de tweede helft van de vorige eeuw onder meer
in gebruik bij de NATO en de Amerikaanse- en Nederlandse Marine (foto: CryptoMuseum)

der dit strikte regiem van PTT. Ook de
Deutsche Bundespost had in die jaren
een streng keuringsbeleid en er was
nog geen sprake van wederzijdse erkenning van keuringscertificaten. Voor
het gebruik van bijzondere apparatuur
in Duitsland was dikwijls uitgebreid
overleg met de Bundespost in Bonn of
met het Zentralambt für Zulassungen in
Fernmeldewesen (ZZF) in Saarbrücken
noodzakelijk.

Vuurdoop Pfff!
In het kader van dit strikte toelatingsbeleid van apparatuur van derden op
het PTT netwerk deed zich tijdens de
voorbereiding voor een internationale
stafoefening met NAVO-hoofdkwartieren in het midden van de jaren zestig een situatie voor die de dominante
monopolie positie van PTT nog eens
extra onderstreepte. Voor de hoofdkwartieren van de Northern Army Group
(Northag) en de 2e Allied Tactical Airforce (2 ATAF) moesten enkele telegraaf
huurlijnen naar het Joint Operation Centre (JOC) in de Cannerberg bij Maastricht worden geschakeld. De verbindingen zouden worden uitgerust met een
nieuwe generatie Amerikaanse cryptoapparatuur voor beproevingsdoeleinden.
De Centrale Afdeling Telegrafie (CATG)

wilde echter geen toestemming verlenen voor het aansluiten van deze apparatuur en weigerde zelfs de benodigde
huurlijnen te schakelen alvorens de apparatuur aan een schouw onderworpen
zou kunnen worden.
Na dit standpunt teruggekoppeld te
hebben naar de demander van de verbindingen stelde commodore (RNAF)
Koning van 2ATAF in een telefoongesprek mij er persoonlijk verantwoordelijk
voor dat de betreffende verbindingen
voor aanvang van de oefening operationeel beschikbaar zouden zijn. Met de
opdracht van de commodore om hem
elke twee uur telefonisch te informeren
over de stand van zaken kon ik aan de
slag. Na ampel overleg met PTT/CATG
bereikte ik een compromisoplossing,
waarbij PTT aan de hand van te overleggen documentatie en schematuur
van de apparatuur een nader standpunt
zou innemen. Op mijn verzoek werd
door de demander toegezegd dat een
materiedeskundige met de benodigde
gegevens per omgaande vanuit Duitsland naar Scheveningen zou vertrekken.
De ‘materiedeskundige’ bleek een Britse motorordonnans die een verzegelde
envelop kwam overhandigen in ruil voor
een getekend ontvangstbewijs.

Na ampel overleg kreeg ik toestemming
voor het gebruik van de desbetreffende crypto-apparatuur onder voorwaarde dat er een door PTT voorgestelde
modificatie zou worden uitgevoerd aan
de line-in en de line-out circuits van de
apparatuur. De lijnen zouden echter pas
geschakeld worden als PTT de garantie kreeg dat de modificatie voor aanvang van de oefening daadwerkelijk zou
worden uitgevoerd. Niet helemaal gerustgesteld rapporteerde ik mijn bevindingen aan commodore Koning, die er
onverkort vanuit ging dat de lijnen over
enkele dagen operationeel beschikbaar
zouden zijn. Om uit de impasse te geraken werd besloten in het hoofdkwartier
in de Cannerberg een bespreking te beleggen met alle betrokken partijen.

Na intensief overleg met alle partijen werd enkele dagen later deze bespreking belegd. Samen met een van
de PTT ambtenaren van de CATG en
met als gastheer een majoor van US
Airforce uit Heidelberg woonde ik de
bespreking bij. In totaal waren ca. 25
deelnemers aanwezig, waaronder vele
vertegenwoordigers van alle tussenliggende NATO commando niveaus.
De vergadering stond onder leiding van
een Belgische (Waalse) brigadegeneraal
die bij de opening tot mijn schrik voorstelde de vergadering in de Franse taal
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afloop van de oefening op met de mededeling dat de proefneming was geslaagd. Hij bedankte mij voor mijn inzet en gaf
tevens aan dat hij mij toch wel erg onder druk had gezet.

PTT-eisen telegraafverbindingen
Aan het einde van de periode van mijn functionele tewerkstelling bij het KTTB (1968/1969) ontving het KTTB een schrijven
van de Centrale Directie PTT met de mededeling dat apparatuur van derden (lees: crypto-apparatuur!) in de toekomst
uitsluitend nog op basis van dubbelstroom mocht worden
aangesloten op telegraafhuurlijnen van PTT. Voor de bestaande lijnen, uitgerust met crypto-apparatuur van de krijgsmacht,
gold een bepaalde overgangstermijn. Meer betrouwbare en
minder storingsgevoelige verbindingen lagen ten grondslag
aan deze eis van PTT.

te houden. Ik was in de vergadering de belangrijkste woordvoerder om de door PTT geconstateerde problematiek en de
voorgestelde modificatie toe te lichten en had mijn verhaal zo
goed mogelijk in het Engels voorbereid. Gelukkig kreeg ik ongevraagd steun van de Amerikaanse majoor die te kennen gaf
dat er geen sprake kon zijn van het voorstel van de voorzitter
en dat de bespreking zoals voorgeschreven in de NATO-taal
Engels diende plaats te vinden.
Tot mijn verbazing (en opluchting) werd in korte tijd overeenstemming bereikt over het voorgestelde modificatievoorstel.
Nog grotere verbazing dat de enkele benodigde onderdelen
voor het uitvoeren van de modificatie niet in een elektronicawinkel in Maastricht werden gekocht, maar met een legerhelikopter vanuit een depot van US Army Europe headquarters in
Heidelberg moesten worden overgevlogen. Nadat ik het resultaat van de bespreking had doorgebeld aan PTT werd, onder
de voorwaarde dat ik mij garant moest stellen voor het uitvoeren van de modificatie, groen licht gegeven voor het schakelen
van de verbindingen.
Vol trots en zelfovertuiging belde ik commodore Koning in
Rheindalen op met de mededeling dat hij voor de aanvang van
de oefening de beschikking had over de aangevraagde verbindingen. Mijn enthousiasme over het bereikte eindresultaat
werd niet direct gedeeld door de commodore; zijn laconieke
antwoord was: dat hadden we toch ook afgesproken.
Al met al een hectische en enerverende twee weken waarin ik
werd geconfronteerd met bureaucratie, ambtenarij en starre
procedures. Mijn les was dat volhardendheid, durf, initiatief en
creativiteit belangrijke eigenschappen zijn om onmogelijk lijkende zaken toch voor elkaar te krijgen.
Kortom, een ware vuurdoop voor een nog jonge en onervaren
luitenant! Overigens belde de commodore mij enkele dagen na
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Na mijn overplaatsing naar het Verbindingsdienst Opleidingscentrum (VOC), waar ik gedurende de periode 1970 tot en
met 1975 belast was met de opleiding van KMS leerlingen
voor Elektronisch Monteur en de civiele vakopleiding voor de
categorie Technische Specialisten, keerde ik in begin 1976
weer terug naar Den Haag. Het KTTB was inmiddels gereorganiseerd en in sterk afgeslankte vorm als Krijgsmacht
Telecommunicatie Bureau (KTCB), uitsluitend nog belast met
internationale taken en de uitvoering van telecommunicatievoorzieningen voor de Centrale Organisatie. De PTT-telecommunicatie aangelegenheden voor de afzonderlijke krijgsmachtdelen waren inmiddels, inclusief het personeel van de
buitendienst, overgedragen aan de verbindingsafdelingen van
de krijgsmachtdelen. Bij mijn plaatsing bij het CVKL waren wat
de Koninklijke Landmacht betrof deze taken en het personeel
voor de buitendienst ingepast in de afdeling Telecommunicatie
en Elektronica (TE) van de in 1975 opgerichte Staf CVKL.
In mijn functie als projectcoördinator voor telecomprojecten
in de Nationale Sector had ik al gauw weer intensieve contacten met de diverse afdelingen van PTT. Al snel kreeg ik
te horen dat de Landmacht nog steeds niet had voldaan aan
de PTT- eis voor aansluiting van crypto-apparatuur op telegraafhuurlijnen. Intern overleg leidde tot de conclusie dat de
gedeelde verantwoordelijkheid voor de lijnen (CVKL/PTT) en
de apparatuur (telexapparatuur: CVKL en crypto-apparatuur:
DMKL/MVA2) tot een impasse had geleid voor het vinden van
een geschikte oplossing. Na ampel overleg werd overeen gekomen dat het CVKL onderzoek ging doen naar een passende
technische oplossing en dat de logistiek/administratie afhandeling een verantwoordelijkheid zou blijven van DMKL.
Een innovatieve aanpak los van de gebaande paden en geëigende procedures bracht ook hier weer de oplossing. Samen
met enkele elektronisch monteurs van 527 ECW werd een
prototype gebouwd van een externe dubbelstroomvoeding
en werd een voorstel uitgewerkt voor een kleine modificatie
aan de Ecolex IV. De naam van de toenmalige adjudant Frits
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van Maurik (†) mag hierbij zeker niet
onvermeld blijven. Het ontwerp van het
dubbelstroom voedingsapparaat werd
gebaseerd op een bestaande lijntransformator in een metalen behuizing van
de toenmalige firma Multiper. Na een
geslaagde beproeving bleek het nog
niet eenvoudig een bedrijf te vinden dat
de serieproductie voor haar rekening
wilde nemen. Uiteindelijk werd de opdracht voor de serieproductie verstrekt
aan het bliksembeveiligingsbedrijf ‘Van
der Heide’ in Kollum.
In eerste instantie een wat vreemde
keus, zeker omdat de productie van dit
soort apparatuur niet tot de corebusiness van dit bedrijf behoorde. In mijn
contacten met Van der Heide over de
uitvoering van de bliksembeveiliging van
de in die tijd geprojecteerde ASCON antennemasten had ik een jonge ambitieuze ingenieur ontmoet die sinds kort
de functie van technisch bedrijfsleider
vervulde. Hij zag het als grote uitdaging

om het prototype van het voedingsapparaat tot een definitief ontwerp te
maken en tevens de productie binnen
het bedrijf te realiseren. Uit de offerte
bleek dat volledig voldaan kon worden
aan de door CVKL gestelde eisen en de
aanbieding zeer aantrekkelijk bleek, zowel voor wat betreft de kosten als het
leveringsschema.
Na de levering werd met de buitendienst
van 527 ECW een installatieschema
overeengekomen en werden de lijnopdrachten om van enkelstroom transmissie over te gaan naar dubbelstroom
transmissie verstrekt aan PTT. Zo kon
bijna acht jaar na de bekendmaking alsnog worden voldaan aan de eisen van
PTT voor de aansluiting van apparatuur
van derden op de telegraafhuurlijnen
van PTT. De dubbelstroom voedingseenheid werd onder de aanduiding
PP-5820 opgenomen in de OTAS van
de desbetreffende verbindingscompagnieën in de Nationale Sector.

Uitstapje naar de jaren tachtig
Tijdens mijn tweede Haagse periode
(1976 – 1991) bij het Commando Verbindingen KL (CVKL) werd het Staatsbedrijf der PTT verzelfstandigd, wat grote gevolgen zou hebben voor de relatie
tussen PTT en defensie.
De per 1 januari 1989 ingevoerde
nieuwe wet op de Telecommunicatievoorziening schiep een geheel nieuwe
juridische structuur en voorwaarden
waaronder de Nederlandse PTT, de telecommunicatie-industrie, de toeleveringsbedrijven en de gebruiker maximale ontwikkelingsmogelijkheden geboden
kregen. Met de invoering van de nieuwe
telecommunicatiewet in 1989 werd een
nieuwe PTT Holding opgericht met twee
werkmaatschappijen, PTT Post en PTT
Telecom. De PTT Holding kreeg kort na
de oprichting het predicaat Koninklijk
toegewezen en zou derhalve onder benaming Koninklijke PTT Nederland NV
(KPN) de geschiedenis ingaan.

De consequenties van de overgang van
Staatsbedrijf naar private onderneming
was voor de relatie tussen defensie en
de geprivatiseerde PTT vrij ingrijpend.
Voor defensie betekende deze statuswijziging een heroverweging van de
procedures voor de verwerving van
eindapparatuur in de vrije markt, een
ontvlechting van de complexe verweven
telecommunicatie-infrastructuur van defensie en PTT en een heroverweging
van de inzet van PTT onder bijzondere
omstandigheden.

Ecolex IV cryptoapparaat met elektronische sleutelgenerator Tarolex, beide van het fabrikaat Philips, samen met de verreschrijver type T100(z) van Siemens de ultieme apparatuurcombinatie bij de verbindingscentra van de KL in de tweede helft van de vorige eeuw (foto:
CryptoMuseum)

De relatie tussen defensie en de geprivatiseerde PTT werd uitgewerkt in een
tweetal projectgroepen, de projectgroep Regelgeving privatisering PTT en
de projectgroep Commerciële aspecten
privatisering PTT. Eerstgenoemde projectgroep hield zich bezig met het inventariseren en vaststellen van het pakket
van eisen ten aanzien van de continuering van de dienstverlening in bijzon-
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dere omstandigheden. Deze projectgroep stond onder leiding
van het hoofd van de afdeling Wetgeving en Publiekrecht van
het Ministerie van Defensie. De Koninklijke Landmacht was
in deze werkgroep vertegenwoordigd door het hoofd van het
Bureau Staats- en Internationaal recht van de toenmalige
Landmachtstaf, kolonel mr. E.L. Gonzalves. Schrijver dezes
was in zijn functie van hoofd van de Sectie lijnen, installaties,
projecten en financiën van de staf van het Commando Verbindingen KL toegevoegd aan de KL-vertegenwoordiger als
technisch adviseur. De projectgroep Commerciële aspecten
privatisering PTT had als taak de rol van defensie als telecommunicatiegrootverbruiker in een of meer raamovereenkomsten
vast te leggen met de PTT als leverancier in de vrije zakelijke
markt. Deze projectgroep stond onder leiding van het hoofd
van de afdeling verwervingsbeleid van het Directoraat Generaal Materieel (DGM) van het Ministerie van Defensie.
De eigenlijke contractonderhandelingen werden door deze
projectgroep gedelegeerd aan de Afdeling contracten van het
Directoraat Materieel Koninklijke Luchtmacht (DMKLu). Bij de
besprekingen, onder leiding van het hoofd van deze afdeling,
lkol A. Bezemer, trad ik op als vertegenwoordiger van de landmacht. Een complex en arbeidsintensief overleg bij deze besprekingen betrof de consequenties van de ontvlechting van
de ingrijpend verweven infrastructuur van PTT en defensie. De
resultaten van de beide projectgroepen werden voor de besluitvorming voorgelegd aan een stuurgroep die onder leiding
stond van de plaatsvervangend secretaris-generaal van het
Ministerie van Defensie. Het aanvullende overleg met DMKL
en DGWT over de consequenties voor de verwervingsfunctie
van het CVKL in het kader van de privatisering en het opereren
op de vrije markt was weggelegd voor mijn opvolgers. Met
genoegen en voldoening kijk ik terug op deze periode waarin
ik een substantiële bijdrage mocht leveren aan de vormgeving
van de nieuwe commerciële en juridische relatie tussen defensie en de verzelfstandigde PTT.
Over de privatisering van het Staatsbedrijf der PTT, de wet op
de telecommunicatievoorzieningen 1989 en de consequenties
hiervan voor de relatie defensie - PTT, is eerder van mijn hand
een artikel verschenen in INTERCOM jaargang 1988 (uitgave
88/4, december 1988).

Handbediende centraalpost type Ericsson 50-lijns, in de tweede
helft van de vorige eeuw het ultieme telefoonsysteem voor kleinere
complexen en oorlogscommandoposten; thans als industrieel erfgoed uit de Koude Oorlog te koop in de antiek/brocante handel
(foto: De Brocanterie Nijmegen, juni 2017)

Telefoonapparatuur in de jaren zestig
Bij mijn aantreden bij het KTTB in het begin jaren zestig waren
de meeste militaire complexen nog uitgerust met handbediende telefooncentrales van het type lokaal batterij (lb). Philips en
Ericsson uit Zweden waren de belangrijkste leveranciers van
de handbediende centraalposten. Na de automatisering van
de eindcentrales van het militaire diensttelefoonnet werden de
handbediende centraalposten nog vele jaren gebruikt in de
oorlogscommandoposten. Het handbediende telefonie communicatiesysteem werd beschouwd als het best beschermde
systeem tegen de effecten (EMPP) van nucleaire en conventionele aanvallen.
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De gebruikte lb-telefoontoestellen waren veelal van het Belgische fabrikaat ATEA of het Duitse Krone. Het lb-toestel T65
was vanaf medio jaren zestig een populair en gewild toestel en
bij de landmacht veelvuldig in gebruik als telefoontoestel bij de
Operationele Militaire Eindcentales (OMEC) in commandoposten. Het periodiek omwisselen van de batterijen type BA 30,
die gebruikt werden bij deze lokaal batterij toestellen, was een
arbeidsintensieve activiteit van de rayonopzichters van het
KTTB. De lege batterijen verdwenen in die tijd in grote aantallen in de afvalcontainers, hetgeen in de huidige tijd als een
milieudelict wordt beschouwd.
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Lb-toestel type ATEA

Lb toestel fabrikaat Krone

Naast de lb- en cb telefooncentrales
werd in die jaren ook veel gebruikt gemaakt van rechtstreekse PTT netlijnen,
ook wel bekend onder de benaming
‘bureaunetaansluiting’. Veelal had de
commandant van een eenheid de beschikking over een dergelijke netaansluiting. Ook had in die tijd een geselecteerd aantal functionarissen recht
op een aansluiting op het openbare net
van de PTT op het huisadres.
Deze netaansluitingen trof men ook veel
aan in de diverse kantines op de militaire complexen en waren bestemd voor
algemeen gebruik. Deze PTT netlijnen
waren voorzien van zogeheten kostentellers om de gesprekskosten te registreren, die door de beller moesten worden afgerekend bij het barpersoneel.

T65 telefoontoestel in lb uitvoering

Telefoontoestel type T65, meer dan een
halve eeuw in gebruik

Telegraafapparatuur
in de jaren zestig
In mijn periode bij het KTTB in de jaren
zestig was het telextoestel T37 van Siemens nog een veel gebruikt apparaat bij
de diverse telegraafnetten van de krijgsmachtdelen. Het telextoestel T37 uit
1933 bleef tot ca. 1960 in de productie.
De loodzware uitvoering met de houten
behuizing bleef daarna nog vele jaren in
gebruik bij de krijgsmacht.
Bij de landmacht werd de Siemens T37
onder meer gebruikt bij de eindposten
van het MRS-netwerk (MRS: Mechanisch Registratiesysteem) ten behoeve
de informatie-uitwisseling met de Centrale Voorraad Administratie (CVA).

Een beperkt aantal kleinere complexen
was in die tijd al uitgerust met een automatische huiscentrale, in de meeste
gevallen van het type TEKA-F (Telefon
Klein Anlage voor max. 92 aansluitingen).

gen door de moderne automaat UB49a
van Philips. De automatisch huistelefooncentrales waren vanaf medio jaren
zestig veelal uitgerust met het in 1965 in
grote aantallen bij PTT in gebruik genomen draaischijftoestel type T65 (T staat
voor tafeltoestel en 65 voor het jaar van
invoering: 1965).

Enkele grote complexen waren uitgerust met een telefoonautomaat met een
grotere capaciteit aansluitmogelijkheden. In die tijd was dat de automaat
Groot NEHA (Nebenstelle Haus Anlage), die in de latere jaren werd vervan-

Vanaf 1974 was het toestel T65 ook
leverbaar met een druktoetsunit i.p.v.
de draaischijf voor het systeem van
Toon Druktoets Kiezen (TDK). Voor
lokaal batterij toepassingen bestond
er ook de militaire versie: de T65 lb.

Voor- en naoorlogse gesprekskostenteller

In de loop van de jaren zestig en zeventig werd de T37 gefaseerd vervangen door het moderne telextoestel type
T100. Bij de Siemens T100 verreschrijver bestond de mogelijkheid om de
bladschrijver (BS) uit te rusten met een
aangebouwde ponsbandzender en/of
een aangebouwde automatische zender (BSPO/BSPOAZ). Voor de krijgsmacht werd een speciale tempest uitvoering van deze verreschrijver geleverd
met de type aanduiding T100(z).
Bij de T37 was veelal de losse automatische zender (AZ) type T61 in gebruik
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Bladschrijver (BS) Siemens type T100 met aangebouwde ponsont-

Losse automatische zender (AZ) type Siemens T61, in latere jaren

vanger(PO) en automatische zender(AZ); ingevoerd in 1958 en in de

veelal vervangen door een compactere automatische zender aange-

jaren zestig en zeventig meest gebruikt en betrouwbaar toestel bij de

bouwd aan de T100 Bladschrijver

telexnetten van de krijgsmacht

Schrijfponsontvanger (SPO) Siemens T68, verreschrijftoestel uit de

Siemens verreschrijver type T37 (1933 – 1960) foto: Telefan (Beheer

jaren zestig en zeventig, veelal in gebruik bij het Tape Relay Systeem

Telecom erfgoed voormalig telefoondistrict Arnhem-Nijmegen)

terwijl voor de ponsbanddoorzendstations (Tape Relay Centra)
de schrijfponsontvanger (SPO) type T68 in gebruik was. Ook
werd de SPO T68 veel toegepast bij zogeheten ponsbandvermenigvuldigingsinstallaties (BVI).

Transmissieapparatuur in de jaren zestig

Hierbij waren meestal vier tot acht schrijfponsontvangers gekoppeld en konden ontvangen ponsbandberichten met een
meervoudige adressering snel worden gedupliceerd voor gelijktijdige verzending naar alle geadresseerden.
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Voor de transmissie van telefoon- en telegraafsignalen voor
defensie en de krijgsmachtdelen werd in die jaren gebruik
gemaakt van een telecommunicatie-infrastructuur die grotendeels was geïntegreerd in de openbare infrastructuur van PTT.
Defensie beschikte over een aantal eigen draaggolf telefonieen telegrafiesystemen die uit dezelfde componenten waren
samengesteld als de PTT- infrastructuur.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het 48-kanaals telefonie
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draaggolfsysteem, ontwikkeld door Philips Telecommunicatie Industrie (PTI) in
samenwerking met PTT, op uitgebreide
schaal geïntroduceerd. In latere jaren
werd dit systeem vervangen door een
moderner systeem met een capaciteit
van 120 kanalen. Ook voor draaggolftelegrafie werden door PTI systemen
ontwikkeld die geschikt waren voor 12of 24 kanalen die onder de benaming
MT12/24 (MT: meervoudig telegrafiesysteem) bekend stonden. De capaciteiten van deze systemen in de Nationale Sector stonden in schril contrast
met de 4-kanaals CF1 en CF2 telefoonen telegraaf draaggolfsystemen, die in
gebruik waren bij de eenheden van de
verbindingsdienst bij het Legerkorps en
de divisies.

Samenvatting en tot besluit
Met dit artikel heb ik de lezer een indruk
willen geven van de wijze waarop de
opdrachtprocedures voor de telecommunicatievoorzieningen voor de krijgsmachtdelen en de NAVO in de jaren vijftig en zestig centraal behartigd werden
door het Krijgsmacht Telefoon en Telegraaf Bureau.

Impressie van apparatuurrekken van het 48kanaals draaggolf telefoniesysteem, zoals
in de eerste decennia na WO II in gebruik
was bij het transmissienetwerk van PTT en
Defensie (afbeelding uit Philips Technisch

Vele grotere militaire versterkerstations,
zoals onder meer ondergebracht in
bunkers in Oegstgeest, Utrecht, Abtswoude, Nieuw Milligen en Maastricht
(JOC), waren uitgerust met deze systemen van Philips Telecommunicatie Industrie. Voor het Defensie Telegraafnetwerk (DTN) waren op locaties met een
concentratie van defensie telegraaflijnen
zogeheten Telegraaf Overdraag Stations (TOS) ingericht bestaande uit rekken met lokale overdragers en een of
meerdere MT-systemen.
Het in 1947 opgerichte bedrijf ‘Philips
Telecommunicatie Industrie’, voortgekomen uit de vooroorlogse N.V. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek
(NSF) speelde een prominente rol in de
tweede helft van de vorige eeuw bij de
productie en levering van transmissieapparatuur, telefooncentrales voor het
openbare netwerk van PTT en huistelefooncentrales voor het bedrijfsleven en
de overheid.
Om de kwetsbaarheid van het PTT tranmissienetwerk en de beperkte mogelijkheden van herrouteren van verbindingen
bij calamiteiten te compenseren werden in de jaren zestig een groot aantal
mobiele versterkerstations en twee mobiele Telegraafoverdraagstations aangeschaft. Deze mobiele stations waren on-

Tijdschrift 1948)

dergebracht in grote opleggers met opbouw en over het gehele land verdeeld
opgeslagen in mobilisatiecomplexen.
Tijdens mijn tewerkstelling bij het
KTTB was ik enige tijd belast met het
toezicht op het beheer en onderhoud
van deze mobiele stations. Geen eenvoudig zaak in verband met de vele
deelverantwoordelijkheden.
Zo was de Nederlands Territoriaal Bevelhebber (NTB) verantwoordelijk voor
de opleg in de mobilisatiecomplexen,
die ook nog eens onder strikte geheimhouding moest plaatsvinden, waardoor
de beheerders op de complexen nauwelijks op de hoogte waren van de achtergronden van de grote opleggers in
hun loodsen.
Ook het voorbereiden van de vordering van trekkende voertuigen bij de
inzet in oorlogsomstandigheden was
een verantwoordelijkheid van de NTB.
Het onderhoud aan de opleggers was
uitbesteed aan de Technische Dienst,
terwijl het onderhoud aan de transmissieapparatuur in handen was van PTT.
Eind jaren zestig bleek de operationele
noodzaak voor deze mobiele stations
achterhaald en zijn ze buiten bedrijf gesteld en ontmanteld.

Met een blik achter de schermen heb
ik willen illustreren hoe in die jaren de
werkwijze en werksfeer bepalend waren voor de realisering van telecommunicatieprojecten die in verband met
de monopoliepositie, exclusief door
het Staatsbedrijf der PTT werden uitgevoerd. Tevens heb ik een beeld
geschetst van mijn zeer gevarieerde
takenpakket tijdens mijn startfunctie bij
het KTTB, waarvan de projecten voor
de Koninklijke Luchtmacht een substantieel deel vormde. Met een ‘uitstapje naar de jaren tachtig’ heb ik u een
impressie gegeven van mijn latere betrokkenheid bij de privatisering van het
Staatsbedrijf der PTT naar een private
onderneming, opererend in een vrije telecommunicatiemarkt en de ingrijpende
consequenties hiervan voor defensie.
Mijn bezoek aan de vliegbasis Woensdrecht in het kader van het samenstellen van dit artikel en waar ik na ruim
vijftig jaar weer even terug was in de
wereld van de hedendaagse meteorologie, was een bijzonder ervaring. Het
aanschouwen van het historisch erfgoed van de gebouwde, maar nooit
operationeel in gebruik geweest zijnde
site voor kruisraketten bracht mij weer
even terug in de periode van de Koude Oorlog en de wapenwedloop uit die
tijd. Ook het bezoek aan het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen
was een bijzondere ervaring. Na mijn
contacten met de voorgaande organisaties op het gebied van gevechts- en
luchtverkeersleiding in de jaren zestig,
was het uitermate boeiend om de middelen en de werkwijze van deze luchtmachtactiviteiten in het digitale tijdperk
anno 2017 te aanschouwen. Opmerkelijk is wel dat het volledige actuele lucht-
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illustratiemateriaal. Met name noem ik mevr. drs. Sandra van
Lochem, geografisch medewerker van de Stichting Natuurmonumenten, die als materiedeskundige van het erfgoed van
het voormalig Korps Luchtwachtdienst een overzichtelijke infograhic van het historisch erfgoed van het KLD ter beschikking stelde.
Mijn dank gaat ook uit naar de Stichting Oud-Noordwijk voor
het verstrekken van informatie over het voormalige DPO-gebouw en naar de Stichting NVBS (Nederlandse Vereniging van
Belangstellende in het Spoor- en tramwegwezen) voor het beschikbaar stellen van een militair vervoerbewijs (dl. 2).

Amersfoort, 22 febr. 2017 Bernhardkazerne, expositieruimte Histori-

Ten slotte gaat mijn dank ook uit naar 1e luitenant (KLu) Bartels van de Joint Meteo Group en 1e luitenant Gerard Sloot
van het AOCS voor de ontvangst en begeleiding tijdens mijn
bezoeken aan de vliegbasis Woensdrecht, respectievelijk het
Air Operations Control Station in Nieuw Milligen.

sche Collectie Verbindingsdienst. De auteur te midden van telecommunicatie-apparatuur uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw
(foto: kap b.d. Harry Buitendam)

Nieuw Milligen 15 maart 2017. Bezoek aan de TRC-bunker op het
terrein van het Air Operations Control Centrum. Op de foto v.l.n.r.
ing. L. (Bart) van Veldhuijzen, Rijksvastgoedbedrijf; elnt A. (Gerard) G.
Sloot, AOCS; dhr. A. (Arjan) van Roekel, AOCS en de auteur, lkol b.d.
R. (Rob) Rijntalder (foto: kap b.d. Harry Buitendam)

beeld van de civiele luchtvaart met alle relevante vluchtinformatie tegenwoordig on-line te raadplegen is op internet via
www.flightradar24.com.

Naschrift
Voor de samenstelling van dit artikel met mijn memoires uit de
jaren zestig ben ik dank verschuldigd aan diverse personen
en instanties die mijn geheugen ondersteunden, informatie
verstrekten of als klankbord fungeerden. In het bijzonder het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), waar nooit
tevergeefs een beroep wordt gedaan op een verzoek voor informatie en waar ook kan worden teruggevallen op een unieke
collectie beeldmateriaal. Ook diverse personen en instellingen
dank ik zeer voor het belangeloos beschikbaar stellen van
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Bijzonder veel dank ben ik wederom weer verschuldigd aan
collega kapitein b.d. Harry Buitendam voor de ondersteuning met fotografie en de bewerking van het gebruikte beeldmateriaal.
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