
Gewina 25 (2002) 112-116 

DE DOOS VAN PANDORA 

DE OUDSTE NEDERLANDSE TELEFOON 

Trienke van der Spek* 

Rond 1880, zo'n vier jaar nadat Alexander Graham 

Bell zijn ui tvinding van de telefoon had gepaten

teerd, schafte directeur Bosscha van de Polytech

nische School in Delft twee telefoontoestellen aan. 

Een van deze toestellen is nu te bezichtigen in een 

vi t r ine in M u s e u m Boerhaave. Het v o o r w e r p in 

kwestie is een zeer eenvoudig, plat telefoontoestel 

met duidelijk z ichtbare techniek en met een uit

straling die meer heeft van een prototype dan een 

p rodnc t i cmo d e l . Het is de ouds te telefoon van 

Nederlandse makelij (fig. 1). 

Tot voor kort was de hoeveelheid informat ie 

over deze telefoon beperkt. De Delftse ins t rument-

handel en -maker i j Kipp & Zonen ove rhand igde 

het toestel in de jaren 1950 aan het m u s e u m . Dit 

bedrijf was jarenlang - vanaf de jaren tachtig van 

de negent iende eeuw tot het e ind van de Eerste 

Wereldoorlog- de belangrijkste Neder landse pro

ducent van telefoontoestellen geweest.' Een presta

tie die te danken was aan de inspanningen van de 

toenmalige directeur van het bedrijf, en tevens de 

maker van deze telefoon, de ins t rumentmaker Jan 

Willem Giltay (1851-1929). Uit het naamplaatje op 

de telefoon (fig. 2) blijkt overigens dat Giltay deze 

telefoon gemaakt moet hebben toen hij nog zelf

s tandig i n s t r u m e n t m a k e r was in Dordrech t , dus 

voor 1881. 

Mijn onderzoek naar de bedri jfsgeschiedenis 

van de firma Kipp & Zonen en leven en werk van 

haar directeur Jan Willem Giltay in het bijzonder, 

leverde min of meer bij toeval nieuwe informatie 

* MiLseum Boerhaave, postbus 11280, 2301 EG Leiden. 

over deze ouds t e Neder landse telefoon op . - Een 

publicatie van Giltay uit 1878 over een verbetering 

van het telefoonsysteem dat hij zelf p roduceerde , 

gaf meer inzicht in de werking van de telefoon en 

maakte een betere datering mogelijk.' En een brief 

die Giltay in 1919 aan de Nobelprijswinnaar Pieter 

Zeeman s tuu rde , o n t h u l d e de he rkomst van het 

toestel.^ 

De firma Kipp & Zonen 

Het bedrijf Kipp & Z o n e n in Delft werd in 1830 

opgericht door de apotheker Petrus Jacobus Kipp 

en bestaat vandaag de dag nog steeds. Het is daar

mee de ouds te nog bes taande wetenschappeli jke-

i n s t r u m e n t e n h a n d e l in Nede r l and . ' Hoewel het 

bedrijf begon als apotheek, werden er al snel ook 

chemicaliën, l abora to r iumbenod igdheden en we

tenschappel i jke i n s t r u m e n t e n verkocht . In 1850 

verscheen de eerste catalogus, met daarin het hele 

assortiment. ' ' 

Na de d o o d van P.J. Kipp in 1864 deelden zijn 

twee zoons de zaak op. De een zette de apo theek 

voort , de ander de in s t rumen tenhande l onde r de 

naam P.J. Kipp & Zonen. In i88i werd het bedrijf 

uitgebreid met een werkplaats voor de fabricage en 

reparat ie van i n s t r u m e n t e n . ' De chef van deze 

werkplaats was een jonge i n s t r u m e n t m a k e r uit 
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lan Willem Giltay werd in 1851 in Dordrech t 

geboren. Hij ging naar de HBS en werd in de prak

tijk opgeleid tot in s t rumentmaker . Hij s tudeerde 

twee jaar lang n a t u u r k u n d e in Duits land, waarna 

hij zich in 1876 als zelfstandig ins t rumentmaker in 

Dordrecht vestigde.* Giltay volgde in zijn vroege 

jaren als i n s t r u m e n t m a k e r de laatste t echno lo 

gische vindingen op de voet. Hij was de eerste die 

1 Gcscliicdciiis Kipp & Zonen i830-;96,ï; bedrijfsgeschiedenis van de firma zelf, geen ofllciclo uitgave. Aanwezig in 
de bibliotheek van Museiini Boerhaave (liivciitarismimmer S 10532), p. 13 

2 Zie ook T.M. van der Spek, Bulletin ofihe Scientific Instrument Society 70 (2000) 28-32. 

3 ).W. Giltay, 'Een eenvoudige signaaltoestel voor de telephooii', Mimiiilhhcl voor !\'<itinin\'eten<clinppen 5 (1878) 

73-76. 
4 Zeeman-archief, Rijksarchief Haarlem. Inventory ol the papers oj Pieter Zeeman (J863-1943) physicist anti Nobel 

prize winner, P.I..VL Velthuys-Bechthold, Haarlem 1993. Brief van Giltay aan Zeeman, 3 september 1919. 
5 |. Mooij, Instnniieiiteiu wetenschap en samenleving: gescliiedeitis van de jnstrnnientenfahricage en -handel in 

Nederland 1840-11)40 (S.l. 1988) 22. 
6 Verkoopcatalogus P.J. Kipp, 1850. Aanwezig in de bibliotheek van Museum Boerhaave (inventarisnummer A 

45^). 
7 Geschiedenis Kipp & Zonen iSjO-i^ó; (n. 1), 8. 
8 Ibid, 11 
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Linksboven: fig. i. De oudste Nederlandse telefoon, gemaakt door J.W. Giltay tussen 1878 en 1880 
(Museum Boerhaave, inventarisnummer 8218). Foto Miiseiiiii HoerhiMvc, Tom Haurtscii Oiitlcrkerk min ilc 
Amstel. Rechtsboven: fig. 2. De naam van de maker. Foto Mnsciiin Boerlidcivc. Onder: fig. 3. De bedrading 
van het telefoontoestel is aan de achterkant zichtbaar. Foto \4nsciiiii Boerhaave 

in Nederland een fonograaf maakte, kort na de 
uitvinding ervan door Edison in 1877. Met een 
fonograaf reisde hij vervolgens door het land 0111 
lezingen te geven over deze spectaculaire nieuwe 
uitvinding. 

Ook de telefonie had al snel na de uitvinding in 
1876 zijn aandacht. Na de introductie van de tele
foon in Nederland in 1877 werd er zowel door 
instellingen als door particulieren veel geëxperi
menteerd met deze nieuwe technologie.'' Giltay 
produceerde als een van de eersten in Nederland 
telefoons. Hij maakte ze in ieder geval al vóór 

9 O. de Wit, Telegrafie en telefonie in: H.W. Lintsen e. 
(Zutphen 1993) 293. 

10 Giltay (n. 3), 'Ken eenvoudige signaaltoester, 73-76. 

januari 1878, toen hij een artikel publiceerde met 
daarin de beschrijving van een verjieterdc signaal-
inrichting voor de telefoontoestellen die hij zelf 
ook maakte en in zijn werkplaats gebruikte.'" De 
telefoon die zich in Museum Boerhaave bevindt, is 
van dit verbeterde type. 

Een ptüktischc telefoon 
In 1878 was er een probleem dat een algemene toe
passing van telefonie in de weg stond: het ontbrak 
nog aan een goed systeem waarmee men elkaar 
kon oproepen. Een heus telefoonnetwerk met 

a. ed., (lescliiedenis van de lechniek in Nederland dl. 4 
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meerdere toestellen was in 1878 nog helemaal niet 

aan de orde," maar ook de eenvoudigste verbinding 

- tussen twee telefoontoestellen - leverde nog pro

blemen op, zoals Giltay beschrijft in zijn artikel: 

Er zijn ongetwijfeld zelden instrumenten uitgedacht, 

die zóó onmiddeliik na hun Jiestaan de algemeene 

aandacht op zich vestigden als de telcphonen. Zullen 

zij echter in algemeen gebruik komen bii partikulie-

ren, in grootere gebouwen enz. dan moeten zij ver

bonden worden met electrische signaal-klokken, 

waardoor de persoon, die spreken wil, het andere 

station kan aanroepen. De inrichting en de verbin

ding van dez.e klokken met de leiding der telephoon 

zal zóó eenvoudig moeten zijn, dat er bij het gebruik 

geen vergLssing mogeliik is.'" 

Er was wel al een gebruiksonvr iendel i jk systeem 

waarmee twee telefoontoestellen, 'stations', elkaar 

konden o p r o e p e n . De s ta t ions , d o o r midde l van 

elektrische draden rechtstreeks met elkaar verbon

den, waren beide uitgerust met een 'commutator ' , 

een apparaat waarmee de richting van de elektrische 

s t room veranderd kon worden . D o o r de hendel 

van de c o m m u t a t o r achtereenvolgens in verschil

lende standen te zetten, kon men elkaar oproepen, 

een contrasignaal geven en vervolgens met elkaar 

spreken. Essentieel was echter wel, dat men na 

afloop van het gesprek de hendel weer in de begin-

stand zette, omdat bet anders onmogelijk was om 

opnieuw gebeld te worden. Giltay schrijft hierover: 

Het behoeft geen betoog, dat deze inrichting hoogst 

onpractisch en voor partikulieren totaal onbruik

baar is. Zoodra toch een van beiden verzuimt zijn 

krukje in den vereischten stand te brengen, tracht 

men te vergeefs signalen te geven, spreekt men zon

der verstaan te worden en wacht op antwoord, dat 

niet komt '" 

Als oplossing voor dit probleem kwam Giltay met 

een signaal-systeein dat wél au tomat i sch in de 

beginstand terugkwam na afioop van een gesprek. 

De handma t ige c o m m u t a t o r verdween en in het 

n ieuwe systeem speelde een ' r e se t ' de hoofdrol . 

Deze roset was niets anders dan de d r u k k n o p van 

een elektrische deurbel, die op dat m o m e n t in gro

tere gebouwen al algemeen werd toegepast. ' ' ' Door 

op de k n o p te d rukken werd t-én s t roomkr ing in 

11 De Wit (n. 9), Telegrafie en telefonie, 295. 
12 Giltay (n. 3) 'Een eenvoudige signaaltoestel', 73. 
13 Ibid., 74. 
14 Ibid., 74. 
15 Ibid., 75-76. 
16 Ibid., 76. 

het telefoontoestel verbroken en een andere geslo

ten. Na lo.slaten herstelde de oorspronkelijke situ

atie zich. Giltay's beschijving van het n ieuwe 

signaal-systeem kan gevolgd worden aan de hand 

van de telefoon die hij zelfheeft gemaakt (fig 1). 

O m te k u n n e n telefoneren waren twee van deze 

ident ieke s ta t ions nodig . Beide s ta t ions hadden 

drie aans lu i tpun ten voor elektr ische bed rad ing : 

één voor de te le foonhoorn , die op dit exemplaar 

ook bevestigd is, één o m de stations met elkaar te 

verbinden (l inksonder) en één waar de elektrische 

batterij werd aangesloten (rechtsboven). 

O p het station is de roset - duidelijk herkenbaar 

als een deurbel - rechtsboven op het station beves

tigd. De bel zit m idden onder , erboven zijn twee 

e lektromagneet jes te zien die noodzakel i jk zijn 

voor het funct ioneren van de bel en de roset. De 

bedrading van het geheel is aan de achterkant van 

het station weggewerkt (fig. 3). 

Hoe ging bellen met deze stations in zijn werk? 

De init iatiefnemer, de beller, d ruk te o p de d r u k 

knop van de roset. De s t roomkring werd daardoor 

zó aangepast , da t de bel in het tweede s ta t ion 

begon te rinkelen. Dit gebeurde doorda t de bel en 

de elektr ische bat ter i j in het tweede s ta t ion aan 

elkaar gekoppeld werden . Deze verb ind ing werd 

verbroken op het m o m e n t dat de beller de druk

knop losliet. De on tvanger die de bel had horen 

r inkelen, kon vervolgens een tegensignaal s tu ren 

om te laten weten dat de oproep was aangekomen, 

door hetzelfde te doen : de d r u k k n o p indrukken . 

De beller die nu op zijn eigen toestel de bel hoorde 

rinkelen, wist dat de ontvanger klaar was voor het 

gesprek. Zo gauw de ontvanger de d r u k k n o p los

liet, werd de s t r o o m k r i n g te ruggebracht in de 

begins i tua t ie en s tonden de t e l e foonhoorns met 

elkaar in verbinding." Daarna kon er gecommuni 

ceerd worden: voor spreken en luisteren werd nog 

één en dezelfde h o o r n gebruikt , dus hier kwam 

enige oefening o m de hoek kijken om gediscipli

neerd om beurten te spreken en te luisteren. 

Giltay schrijft over dit nieuwe signaal-systeem: 

Ken dezer toestellen is in mijne werkplaats aan

wezig en werkt uitstekend. Men ziet dat deze 

inrichting in het gebruik hoogst eenvoudig is ... 

Vergissingen zijn hierbij onmogelijk. Bovendien is 

de toestel, zoals hij in mijne werkplaats wordt ver

vaardigd, zeer eenvoudig en weinig kostbaar." 
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Het telefoontoestel in het m u s e u m is dankzij de 

aanwezigheid van dit nieuwe systeem met 'deur

bel ' be ter te da teren . Gdtay zal het toestel na de 

publ icat ie van zijn art ikel gemaakt hebben , dus 

tussen 1878 en 1881, toen hij in dienst t rad bij Kipip 

& Zonen in Delft. 

De Polytechnische School 

Giltay maak te niet alleen telefoons voor eigen 

gebruik , hij verkocht ze ook. Maar aan wie? En 

waarom? Giltay licht zelf een tipje van de sluier op 

in een brief aan de n a t u u r k u n d i g e en Nobel

pri jswinnaar Pieter Zeeman (1865-1943). Giltay en 

Zeeman waren familie van elkaar doordat Zeeman 

ge t rouwd was met een nichtje van Giltay. In het 

archief van Zeeman is een levendige briefwisseling 

tussen de twee te rug te v i n d e n over een pe r iode 

van 30 jaar.'^ Giltay was naast zijn zakelijke werk 

voor het bedrijf Kipp & Zonen, waarvan hij vanaf 

1887 d i rec teur was, zeer geïnteresseerd in de 

n a t u u r k u n d e en aanverwante gebieden. Hij deed 

zelf in zijn vrije tijd onderzoek, publiceerde veel en 

had goede contac ten met veel wetenschappers . 

Met Pieter Zeeman werd er in de br ieven naast 

medede l ingen over de familie vooral d r u k ge

discussieerd over wetenschappel i jke en t echno

logische problemen. Het onderwerp telefonie kwam 

vanaf de eerste brieven van Giltay aan Zeeman met 

grote regelmaat terug, maar in de brief die Giltay 

in 1919 aan Zeeman schreef met een bi jzondere 

reden. 

Giltay was in 1919 al enige jaren met pensioen. 

Uit de brief die hij o p 3 j anuar i van dat jaar aan 

Zeeman schreef, blijkt echter dat de firma Kipp & 

Z o n e n hem benaderd had voor hu lp om op de 

k o m e n d e j aa rbeurs 'de eerste toestel len, die in 

Holland gemaakt zijn' ten toon te kunnen stellen.'* 

Uit de brief blijkt, dat het gaat om telefoontoestel

len van het type zoals ze beschreven staan in 

Giltays artikel uit 1878: 

Er waren toen nog geen comniutecrende ophang-

haken, ik bereikte mijn doel door een soort relais 

1= de roset]. Ik heb er nog een beschrijving van 

gegeven in 't Maandbl. v. Natuurwetenschappen, 

ongeveer in 1880. Ik heb 2 zulke stations toen in 

Dordt gemaakt en ze verkocht aan Kipp die ze weer 

aan de P.S. (Bosscha) leverde. 

Blijkbaar had het bedrijf zelf geen telefoontoestel

len meer uit die beg inper iode . Uit de brief aan 

Zeeman wordt duidel i ik dat Giltay de twee tele

foons ta t ions al had k u n n e n teruglenen van de 

vroegere eigenaar, Johannes Bosscha, hoogleraar 

aan de Polytechnische School in Delft. Uit Giltays 

woorden valt ook op te maken dat deze twee tele

foons ta t ions inderdaad de eerste exemplaren 

waren die hij ooit had gemaakt. 

Giltay scheef Zeeman verder, dat hij in 1880 of 

1881 twee m a h o n i e h o u t e n telefoons (telefoon

h o o r n s ) had geleverd aan diens voorganger in 

.Amsterdam, |.D. van der Waals. Hij sprak de hoop 

uit dat deze telefoons nog ergens waren en zo ja, of 

hij ze dan kon lenen voor de ten toons te l l ing . 

Giltay legde ook uit waarom hij de telefoonhoorns 

van Van der Waals nod ig had bij de s ta t ions van 

Bosscha: 'Die telefoontoestellen waren toen zonder 

telefoon geleverd daar Bosscha die al had. Maar ik 

zou er nu graag de in Dordt gemaakte telefonen bij-

hangen. ' 

Het a n t w o o r d van Pieter Zeeman is helaas 

verloren gegaan, maar het lijkt erop dat hij de tele

foons van Van der Waals inderdaad terugvond. De 

stat ions en de telefoons zijn na de tentoonstell ing 

waarschijnli jk bij de firma Kipp & Zonen ge

bleven, want 25 jaar later overhandigde het bedrijf 

één van de twee te lefoonsta t ions - inclusief een 

m a h o n i e h o u t e n telefoon - aan M u s e u m Boer

haave, waar de oudste Nederlandse telefoon sinds

dien te bezichtigen is. 

17 Zeeman-archief, Rijksarchief Haarlem (zie noot 4). Het archief bevat ca. 140 brieven van Giltay aan 
Zeeman, gedateerd tussen 1894-1929. 

18 Zeemauarchief, brief van Giltay aan Zeeman, 3 ianuari 1919. 
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