De ‘telephoon’ van de Kustwacht
door Peter Kouwenhoven

Onlangs kreeg ik een oude handleiding voor gebruik en onderhoud van
‘micro-telephoontoestellen’ van de Kustwacht onder ogen. In deze tijd van snelle
communicatie via de mobiele telefoon en het internet, met talloze toepassingen
als sms, e-mail, twitter en whatsapp, vind ik het leuk om eens terug te kijken op de
telecommunicatie van ruim een eeuw geleden.
De telefoonhandleiding is afkomstig uit de nalatenschap
van oud-vuurtorenwachter Cor van der Klooster uit
Ouddorp. De handleiding is het persoonlijke eigendom
geweest van Andries van der Klooster, de grootvader van
Cor, destijds wachter op de vuurtoren van Westerschouwen. In een mooi handschrift met krulletters heeft hij
allerlei praktische aantekeningen gemaakt bij de instructies in de handleiding. Er is nergens een jaartal vermeld
maar ik vermoed dat de handleiding dateert uit het eind
van de negentiende eeuw.
De Brit Alexander Graham Bell staat bekend als de uitvinder van de telefoon. In 1876 vroeg hij patent aan voor dit

apparaat. Feitelijk komt de eer van deze uitvinding toe
aan de Italiaan Antonio Meucci, die al in 1871 patent had
aangevraagd. Door gebrek aan geld heeft hij de aanvraag
echter niet kunnen effectueren. Bell heeft de in het begin
nog gebrekkig functionerende telefoon verder ontwikkeld
tot een instrument dat brede toepassing kreeg.
De invoering van de telefoon in Nederland ging geleidelijk. In 1881 werd in Amsterdam de eerste openbare
telefooncentrale geopend, met 49 abonnees. De eerste
gebruikers waren vooral zakenlieden, artsen en advocaten.
Een abonnement was duur: 118 gulden, een jaarloon voor
de gemiddelde arbeider. Om de weinige abonnees met
elkaar te kunnen verbinden waren door de hele stad tele-

Lichtwachter Jacob van der Klooster telefoneert. Deze telefoon
is al veel geavanceerder dan de in dit artikel besproken telefoon.
Het is bijna een kleine centrale, met een hoop pluggen om verschillende verbindingen te leggen. Mogelijk dateert deze foto uit
de jaren dertig.

Andries van der Klooster (1857-1941) was tot 1923 lichtwachter op
de vuurtoren van Westerschouwen.

foonkabels gespannen. Een gesprek liep via de centrale
waar een telefoniste handmatig verbinding moest leggen
door pluggen te verplaatsen.
Het waren de gemeenten die met de aanleg van telefoonnetten begonnen. In eerste instantie kon alleen binnen de
eigen gemeente worden gebeld. Pas in 1927 was er sprake
van een vrijwel compleet rijkstelefoonnet.

De handleiding van Andries van der Klooster beschrijft een
tamelijk primitieve uitvoering van de telefoon, dus daarom
vermoed ik dat deze voor 1900 in gebruik was. Een periode
waarin de telefoon nog geen gemeengoed was.
De post Westerschouwen was in die tijd via een telefoonlijn verbonden met een aantal kustwachtposten van
Brouwershaven tot aan Scheveningen en tevens met de
reddingmaatschappij en een rijkstelegraafkantoor.

De telefoon was niet het eerste elektronische communicatiemiddel. De voorloper van de telefoon was de telegraaf.
Dit was een apparaat waarmee via elektrische impulsen
door een kabel morseseinen konden worden overgebracht. In 1845 werd de eerste telegraafverbinding in
Nederland tot stand gebracht langs de spoorlijn tussen
Amsterdam en Haarlem. In 1852 is de Rijkstelegraaf opgericht. Overal in het land werden rijkstelegraafkantoren
geopend met daartussen een uitgebreid netwerk.
Vanaf 1883 waren ook de meeste vuurtorens aangesloten
op het rijkstelegraafnetwerk.
De telegraaf was een erg belangrijk communicatiemiddel
maar het nadeel was dat de vertaling van de morseseinen
de tussenkomst van geschoold personeel vereiste.
De telegraaf was dus niet geschikt voor huiselijk gebruik.
De telefoon was daarom een grote verbetering.
Alexander Graham Bell, officieel de uitvinder van de telefoon.
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Het telefoontoestel bestond uit een wekker met een kruk,
waarmee door een draaibeweging een weksignaal kon
worden opgeroepen bij de aangesloten telefoontoestellen. De ‘telephoon’ was het hoorgedeelte dat via een kabel
aan de wekker was verbonden. De ‘microphoon’ was bij dit
type nog los van de telefoon geplaatst onder de wekker.
Stroom werd verkregen uit een batterij, die bestond uit
een glazen beker met salmoniakoplossing met daarin een
zinkstaaf. De zinkstaaf moest elke maand met een mes
worden afgeschraapt en de salmoniak moest zo nu en dan
worden bijgevuld.
Alle telefoontoestellen die waren aangesloten op de
telefoonlijn stonden in open verbinding met elkaar. Bij alle
toestellen kon dus elk gesprek worden gevolgd. In feite

Schets van de ‘telephoon’ uit de handleiding van Andries van der
Klooster.
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