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VANHOORNENHAAK
TOTMOBIELTJE
Detriomfvandetelefoon
Hetlijktzovanzelfsprekend.
Jebeltmobielvanuitdefileofstuurteen
sms'jevanuitdevertraagdetreindatje wat laterkomt.Enindenabije
toekomstkunnenwezelfsin dewinkelbetalenmetonzemobiel.Wie
haddatruimeeneeuwgeledenkunnendenken?
Nou...

'In den toekomst is het te voorzien, dat men de zoo-

PERONGELUK

genaamde ontvanger zal kunnen meenemen in z'n
overjas en terwijl men op straat loopt, door het overgaan van een schelletje opgebeld zal kunnen worden.
Iedereen zal dan, waar hij zich ook bevindt, telefonisch
te bereiken zijn onder zijn eigen nummer.'

Ruim 130jaar geleden, in 1876, vond de in Amerika
woonachtige Schot Alexander Graham Bell de telefoon uit. Hoewel de Amerikaan Elisha Gray en de
Italiaan Antonio Meucci rond die tijd soortgelijke
ontdekkingen deden, wordt Bell gezien als de officiële
uitvinder, omdat zijn patentaanvraag twee uur eerder
geregis-treerd werd dan die van Elisha Gray. Dat het
pleit daarmee nog niet beslecht was, blijkt wel uit de
zeshonderd processen die de in 1877 opgerichte Bell
Telephone Company moest voeren om het patent van
Bell te beschermen.
De manier waarop Bell de beslissende stap in de ontwikkeling van de telefoon zette, is een verhaal op zich.
Dat ging bijna per ongeluk. Bell experimenteerde al
langer met een apparaat dat niet alleen geluid maar ook
spraak moest kunnen doorgeven. Het wilde maar niet
lukken en Bell had de moed al bijna opgegeven toen
hij per ongeluk een flesje op zijn werktafel omstootte
en hij zuur over zijn kleren kreeg. In een reflex riep hij
zijn assistent Watson te hulp, die buiten gehoorbereik

l'OvenstaanClé"t1i~raakstamt uit 1909 en werd
pgetekend uit de ond van dr. Fritz Schöter van
:elefoo~schapp
. Telefunken. Nu, bijna een eeuw
ater, hJeft d~ze Dui se visionair gelijk gekregen. De
10biel~Joon
i een onafscheidelijk onderdeel van
'>usdagelijks le n geworden. En steeds meer abonlees en . - ayers ellen alleen nog met hun mobiel
n niet ange met ee vaste telefoon. Wat Schöter niet
lad vO'fzien, is dat j nog zoveel meer kunt met dat
mltimihli.iUemobiel e van nu: intemetten, e-mailen,
ankieren, sms'en adio en mp3 luisteren, foto's en
ilmp~ake,
etalen voor parkeren en in de nabije
toekomst zelfs betalen in winkels. Wat moet het leven
weldadig rustig zijn geweest in het mobielloze tijdperk.
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in een ander deel van het huis bezig was. Desondanks
stond Watson een paar tellen later in de kamer van
Bell, tot verbazing van beiden: de laatste versie werkte
dus wel! Door het apparaat had Watson duidelijk de
stem van Bell gehoord, die de (inmiddels beroemde)
woorden sprak: 'Mister Watson, come here!'
COMMERCIEELSUCCES

Achteraf bekeken is de verdienste van Bell wellicht
niet zozeer dat hij de telefoon uitvond (dat gebeurde
tegelijkertijd op meer plekken in de wereld), maar dat
hij van de telefoon een massaproduct en een commercieel succes wist te maken. Hij slaagde er uiteindelijk
in om een telefoontoestel te ontwerpen dat niet alleen
in een proefopstelling werkte, maar dat in elke huiskamer gebruikt kon worden.
Het toestel bestond uit een microfoon en een oorstuk (hoorn) dat op een haak hing. Via de microfoon
werden luchttrillingen in de telefoon omgezet in een
elektrisch signaal. Dat signaal ging door een kabel naar
een telefooncentrale, waar handmatig een verbinding
met andere abonnees gelegd werd of met een andere
telefooncentrale als tussenstation voor een interlokaal
gesprek. Wie wilde bellen, draaide aan de slinger
van zijn telefoon en wachtte tot de telefoniste van de

Sinds enige tijd biedt de Rabobank onder de
naam Rabo Mobiel telefoondiensten aan. Rabo
Mobiel is bellen en bankieren met uw mobiel. U
belt voor 10 cent per minuut, betaalt 10 cent per
sms, met een minimumverbruik van € 10 per
maand voor bellen, sms'en en mobiel
internetten samen. Geen piek- en daluren en
geen ingewikkelde belbundels die u achteraf
kunnen 'verrassen'.
Kijkvoor de speciale ledenaanbieding op
pagina 28.

centrale aan de lijn kwam. Je vertelde wie je wilde
spreken, waarna de telefoniste op een groot bord met
stekkers en snoeren een tijdelijke verbinding tot stand
bracht met de ontvanger. Vervolgens meldde zij het
gesprek aan bij de ontvanger en na het gebruikelijke
'ga uw gang' uit haar mond, kon je met elkaar praten.
Bij latere toestellen hoefde je overigens niet meer aan
de slinger te draaien, maar alleen de hoorn van de haak
te nemen om de telefoniste aan de lijn te krijgen.
Alexander Graham Bell stierf in 1922 op 75-jarige
leeftijd. Op dat moment waren er alleen al in de
Verenigde Staten veertien miljoen telefoonaansluitingen. Op de dag van zijn begrafenis bewezen de
Verenigde Staten en Canada hem de laatste eer door
hun telefoonnetwerken af te sluiten voor één minuut
stilte.
EENCENTPERMINUUT

Vrijwel direct na de oprichting van de Amerikaanse
Bell Telephone Company (1877) deed de telefonie
ook haar intrede in Nederland, onder meer als goedkoop alternatief voor de telegraaf. De toenmalige
Rijkstelegraaf, die over de post- en telegraafkantoren
ging, had te kampen met hoge kosten voor apparatuur
en speciaal opgeleide telegrafisten. In de zoektocht
naar efficiënte oplossingen stuitte men op de telefoon.
De eerste experimenten leerden dat het mondeling
doorgeven van telegrammen tijdbesparend werkte: via
de telegraaf kwam men tot maximaal 15 woorden per
minuut, via de telefoon was dat aanzienlijk meer. In
1881 werden op Texel de eerste telegrammen 'telefonisch' overgesproken, een procedé dat een hoge vlucht
zou nemen.
Al eerder, in 1879, had de directeur van de Openbare
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Een greep uit de functies van een
moderne mobiel zoals die ook bij
Rabo Mobiel verkrijgbaar is.
Meer details: www.rabobank.nl/
carticulieren/croducten/rabo
mobiel!

Handelsschool in Amsterdam, dr. H.ER. Hubrecht,
toestemming van de Amerikaanse BeUTelephone
Company gekregen om in Nederland telefoonnetwerken volgens het BeU-concept te gaan exploiteren. In
1880 vroeg hij namens de net opgerichte International
BeUTelephone Company vergunningen aan bij de
gemeenten Amsterdam en Rotterdam.
De eerste Nederlandse telefooncentrale, in Amsterdam,
telde 49 abonnees, een aantal dat snel uitgroeide tot
tweehonderd. Alleen de rijken en notabelen in de stad
konden zich in die begintijd een telefoon veroorloven.
Zij gebruikten deze vooral voor zakelijke gesprekken.
Privégesprekken werden slechts mondjesmaat gevoerd,
want bellen voor één cent per minuut was een dure
bezigheid. Goedkoper waren de oude communicatiemethoden: de brief met een postzegel van 0,5 cent of
gewoon 'even langsgaan'.

GETERGDE
BEGRAFENISONDERNEMER
Door de snelle toename van het aantal telefoonabonnees en de toename van het telefoonverkeer begon men
vanaf 1920 met de automatisering van het telefoonnet.
De techniek daarvoor bestond al enige tijd en was ontwikkeld in de Verenigde Staten, op initiatief van een
getergde zakenman.
Een zekere Almon Strowger, begrafenisondernemer te
Kansas, ontdekte op een gegeven moment dat de telefoniste van de lokale telefooncentrale het vriendinnetje
van zijn grootste concurrent was en dat zij de rouwende familie van pas overledenen standaard met haar
geliefde doorverbond. Voor Strowger was dat de dood
in de pot en hij besloot dat bellen voortaan ook zonder
een telefoniste moest kunnen. Samen met zijn technisch getalenteerde neef ontwikkelde Strowger de eerste automatische telefooncentrale, waarvoor hij in 1891
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patent aanvroeg. Nog in datzelfde jaar werd in Indiana
de eerste Strowger-centrale in gebruik genomen.
Het grote voordeel van het Strowger-systeem was dat
het aantal abonnees per centrale sterk kon worden
uitgebreid. En in de daaropvolgende decennia werd
het systeem dankzij nieuwe vindingen - waaronder de
draaischijf - nog sterk verbeterd.
Toch duurde het tot 1920 voordat het almachtige
AT&T (de opvolger van de American BeUTelephone
Company) overstapte op de automatische Strowgercentrale. Men vreesde daar dat de abonnees de telefoniste zouden missen en het systeem niet klantvriendelijk zouden vinden. Pas na de introductie van de zogeheten 'ring generator' (en daarmee van de kiestoon,
ingesprektoon, niet-beschikbaartoon en het rinkelen
van de bel bij de ontvanger) ging AT&T overstag.

I'

§

Stond Alexander Graham Bell aan de wieg van
de telefonie, de door hem gestichte onderneming (AT&T)is een hoofdrol blijven spelen in
de ontwikkeling van communicatietechnologie. Zo brachten de zogeheten Bell Labs baanbrekende uitvindingen voort als de transistor,
de laser, glasfiber, digitale transmissie, mobiele
telefonie op basis van cellulaire technologie, de
eerste communicatiesatelliet (Telstar), de druktoetstelefoon, het Unix operating system en de
Digital Signa I Processor, de eerste chip die de
basis vormt van wat wij nu de multimediarevolutie noemen. De onderneming telt liefst zeven
Nobelprijswinnaars. (bron: www.telecompas.nl)

STORMACHTIG
In Nederland werd de eerste Strowger-centrale in
1911 in gebruik genomen. Deze halfautomatische
centrale in Amsterdam-Zuid had een capaciteit van
liefst 1500 abonnees, maar werd nog steeds bediend
door telefonistes. In 1913 nationaliseerde het Rijk de
telefoonnetten. In 1920 kwam de tweede halfautomatische centrale in Den Haag, in 1925 gevolgd door
de eerste volautomatische centrale van de Rijksdienst
in Haarlem. In 1930 voerde men de telling per telefoongesprek in, met een lokaal tarief van 2,5 cent per
gesprek. Het zijn slechts enkele feiten uit de stormachtige ontwikkeling die de telefonie in de jaren voor
de Tweede Wereldoorlog doormaakte. En die zich na
die oorlog en de herstelwerkzaamheden onverminderd voortzette. In oktober 1950 werd de 500.000ste
telefoon in Nederland aangesloten. Tien jaar later was
dat aantal verdubbeld en in 1981 - honderd jaar na de
introductie van de telefoon - telde Nederland 5 miljoen
telefoonaansluitingen. Vaste telefoonaansluitingen welteverstaan. Aansluitingen waarmee we steeds minder
telefoneren. Want dat doen we steeds vaker met onze
mobiele telefoon. Als we die tenminste niet gebruiken
om te internetten, e-mailen, bankieren, sms'en, radio
en mp3 luisteren of foto's en filmpjes te maken.

