
VIJF EN ZEVENTIG JAAR TELEFOON IN KAMPEN

door H. W. van den Hoven

Op 1 januari 1979 zal het 75 jaar geleden zijn, dat de ingezetenen van
Kampen voor het eerst gebruik konden maken van de telefoon als open
baar cornrnunicatie-middel. Voorlijk was onze stad daarin stellig niet.
De eerste praktisch bruikbare telefoon werd al in april 1876door de A
merikaan Alexander Graham Bell (1847-1922) geconstrueerd en reeds
in april 1877werd te Boston in de V S. de eerste telefoonlijn aangelegd.
Ook in Europa werd de nieuwe vinding spoedig in gebruik genomen.
Londen kreeg in 1878 zijn .verspreker", Parijs een jaar later.
In 1880verwierf de International Bell Telephone Company in New York
een concessie van de stad Amsterdam om daar een telefoonnet aan te
leggen en te exploiteren. Deze concessie werd een jaar later overgedragen
aan de Nederlandsche Bell Telephoon Mij, gevestigd te Amsterdam.
Ook elders in Nederland kreeg de uitvinding bekendheid, want in het
zelfde jaar was het reeds mogelijk van Den Burg op het eiland Texel met
Cocksdorp te telfoneren. In tal van grote, maar ook klein ere Nederland
se steden, zag men spoedig daarna eveneens het praktische nut van Bell's
uitvinding in, een schitterende aanvulling van de reeds lang bestaande
telegraaf (Kampen kreeg zijn telegraafverbinding in 1856).
De aanleg van het telefoonnet te Kampen heeft een interessante voorge
schiedenis. In de loop van het jaar 1895verzocht de Nederlandsche Bell
Telephoon Mij te Amsterdam aan de gemeente Kampen haar concessie
te willen verlenen voor de aanleg en exploitatie van een telefoonnet in
deze stad.
Geheel onbekend met het gebruik van de .verspreker" was men to en in
deze stad niet. Uit de Kamper Courant van 17mei 1888blijkt, dat een
stadgenoot, de heer G. Telder, opdracht had gekregen om een telefoon
verbinding, annex signaallijn, aan te leggen tussen het kantoor van Ge
meentewerken en het nieuwe pompstation voor de drinkwatervoorzie
ning te Wezep.
De Kamper raad reageerde op deze concessie-aanvrage maar lauw. Vele
leden zagen blijkbaar niet veel in deze nieuwigheid. Toch werden B & W
gemachtigd tijdens een vergadering, gehouden op 12 december 1895,
om met de Nederlandsche Bell Telephoon Mij. eens te onderhandelen
over eventuele voorwaarden waarop een vergunning zou kunnen worden
verleend. Als richtprijs had de maatschappij een bedrag van f 40,- per
aansluiting genoemd.
Toen deze aanvrage bekend werd, kwamen er direct kapers op de kust.
Ook de firma Gauverit en De Kanter, gevestigd te Zeist, vroeg in aan-
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merking te komen voor een concessie op dit gebied, een verzoek dat in
de raadsvergadering van 8 april werd behandeld.
In verband met deze tweede aanvrage , besloten Kampens vroede vaderen
eerst maar eens duchtig de kat de boom uit te kijken alvorens verder te
onderhandelen en besloten daarom onder meer advies in te winnen bij
de Kamper Kamer van Koophandel over de wenselijkheid van een tele
foonnet in deze stad. Op 1 september van dit zelfde jaar, stelden B &W
de telefoonkwestie in de raad opnieuw aan de orde. Het Rapport van de
Kamer van Koophandel was uitgebracht en ter visie van de raadsleden
gelegd. Uit dit rapport bleek duidelijk, dat de Kamper neringdoenden
stellig niet enthousiast waren over een eventuele aanleg van telefoonver
bindingen in de stad. Sterker nog, volgens dit rapport eigende een kleine
stad als Kampen zich feitelijk daar helemaal niet toe. De vrees werd uit
gesproken, dat eventuele gegadigden weinig plezier van hun telefoon
zouden beleven en de komst van de telefoon "de druk op de belangheb
benden maar zou doen toenemen",
In de Raad werden dezelfde negatieve geluiden gehoord. Het raadslid W.
Meulenkamp, eigenaar van de Stoomtabaksfabriek "De Jonge Koopman"
en tevens wethouder, kon zich met de strekking van dit rapport vereni
gen, maar wilde de zaak weI aanhouden, ten slotte zou het toch weI
eens kunnen blijken, dat de aanleg van een telefoonnet later voordelen
kon hebben.
Slechts enkele leden lieten een wat frisser geluid horen, zoals de heer W.
Penning, eigenaar van een scheepsbouw- en werktuigenfabriek, "de IJsel"
genaamd. Deze beoogde , dat Kampen juist vroeg om een goed functio
nerend telefoonnet, opdat deze gemeente eindelijk eens uit de impasse
van "een ingeslapen stad " zou geraken. Vooral voor de industrieen,
meestal aan de rand van de stad gelegen, zou de telefoon een uitkomst
blijken te zijn.
Als de sigarenfabrikant Van der Mijle het woord neernt , komt de zuini
ge Nederlander om de hoek kijken. Zijn voornaamste zorg is de vraag
wat dit alles de gemeente weI kan gaan kosten. In dit opzicht kan de
burgemeester hem geruststellen: praktisch geen cent. De stad Kampen
zal de concessiehouder slechts een lokaal ter beschikking moeten
stellen.
Ondanks deze geruststellende verklaring bleef de Raad toch huiverig
ten opzichte van deze "nieuwigheid" en besloot op voorstel van de heer
Meulenkamp, in deze kwestie niet over een nacht ijs te gaan en de zaak
nog eens grondig te bestuderen. Een beslissing, waar de heer Penning zich
maar noodgedwongen bij neerlegde.
Dat ."nader bestuderen" had ten gevolge dat op 9 maart 1897 Kampens
vroede vaderen besloten beide aanvragen om een concessie af te wijzen.
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Wandtoestel voor lokaal batterij-systeem. Fabrikage Ericson
(Zweden) 1908. De microfoon was op hoogte instelbaar.
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Slechts de heren Penning en Noordtzij, docent aan de Theologische
school, betreurden dit besluit en stem den dan ook tegen.
Maar de voorstanders van een Kamper telefoonnet zaten niet stil! Op
17 mei 1898 kwam bij B &Ween nieuwe concessie-aanvrage binnen, nu
gedeeJtelijk uit de stad zelf, namelijk van de heren G. Telder en M. F. de
Kanter. De eerstgenoemde, die een zaak had in de Oudestraat, kon bo
gen op ervaring op het gebied van telefoonaanleg. Hij had immers in
1888 al de verbinding Gemeentewerken-Pompstation te Wezep tot stand
gebracht.
Het moment van deze nieuwe concessie-aanvrage was niet slecht gekozen!
In 1887 was de oude burgemeester Ebbmge overleden en opgevolgd door
Mr. J. D. AE. van Biommenstein. Een man die zich als pas benoemde
burgemeester, graag "waar" wilde maken en tevens een open oog had
voor de vorderingen van de techniek. Hij zal het dan ook niet hebben be
treurd, dat zich op 31 januari opnieuw een concessie-candidaat meldde,
namelijk de Kamper fabrikant C. Th. Moutijn. Maar ondanks dat het nu
werkelijk storm begon te lopen, hield de Raad het hoofd koel en ble
yen ook deze aanvragen "in beraad".
Maar langzamerhand begon het toch in de Kamper zakenwereld door te
dringen, dat de telefoon in de toekomst toch wei eens een belangrijke
rol zou kunnen gaan spelen bij het geld verdienen. Het ding kon tijd be
sparen en tijd was geld! Deze omzwaai blijkt uit een brief van de Kam
per Kamer van Koophandel en de Kamper afdeling van de Maatschappij
tot bevordering van de Nijverheid die 26 september 1899 aan de Raad
werd .verzonden. In tegenstelling met het eerder door de Kamer van
Koophandel uitgebrachte rapport, werd daarin nu zowaar geconstateerd,
dat telefoonaanleg in Kampen toch wel een aanbevelenswaardige zaak
was, mits de Iokale dienst aansluiting lOU krijgen op het Intercommuna
le Bureau (van de Rijkstelefoon) en de kosten laag gehouden konden
worden.
Stellig onder druk van Van Biommenstein, begrepen B &W van Kam
pen dat er nu toch iets moest gebeuren. Zij droegen de toenmalige di
recteur van Gemeentewerken, de heer K. de Vidal de St. Germain, op
een rapport op te stellen, waarin de mogelijkheden (en de kosten natuur
lijk) van een telefoonnet onder de loupe genomen moesten worden. Dit
rapport werd bij missieve van 13 november 1899 door de directeur aan
de Raad overgelegd.
Maar dan gebeurt er iets, dat zeker in die tijd onbehoorlijk genoemd
kon worden. Nogv66r het in de Raad besproken kon worden, publiceer
de de Kamper Courant dit rapport in extenso op 19 november en dat
niet aileen, maar ook de reactie hierop van B & Wmet als slot het pre
advies van dit College. Een reactie die, zoals uit het rapport zal blijken,
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verre van vleiend was voor De Vidal. Toch blijkt uit het rapport van de
ze directeur van gemeentewerken, dat ook deze voorstander was van
een Kamper telefoonnet, mits aangesloten bij het intercommunale net.
In dit opzicht speelde hij Van Blommenstein geheel in de kaart. Maar in
zijn rapport had De Vidal de euvele moed nadrukkelijk te pleiten voor
gemeentelijke aanleg en exploitatie. Hij beschouwt de aanleg van een te
lefoonnet als een zaak van algemeen belang en dergelijke zaken moeten
volgens hem niet opgedragen worden aan particuliere maatschappijen.
Hij beweert, dat vrijwel alle gemeenten die met een dergelijke particu
liere maatschappijen in zee waren gegaan, hunkerden naar het ogenblik,
dat de concessies zouden aflopen om daarna zelf de exploitatie ter hand
te nemen. Hij stelt ook, dat de tarieven van een gemeentelijk telefoon
bedrijf minstens 100 % lager kunnen zijn, dan nu door de particuliere
maatschappijen berekend worden.
Uitgaande van een tweehonderd aansluitingen te Kampen met inbegrip
van de rechter I1sseloever en eventueel I1sselmuiden, raamt De Vidal de
kosten op f 22.000,--; bij slechts honderd aansluitingen op f 17.000,-.
De jaarlijkse exploitatiekosten zouden bij exploitatie door de gemeente
dan respectievelijk f 2.600,- en f 1.900,- bedragen.
De telefooncentrale zelf zou met geringe kosten gevestigd kunnen wor
den in de bovenverdieping van de Muziekschool aan de Nieuwe Markt
(nu Bureau voor Gemeentewerken) of in het huis van de heer Stoel, de
voormalige rectorswoning van de Latijnse school.

. Verder wijst De Vidal er op, dat in de meeste gemeenten de belangstel
ling voor de telefoon steeds stijgende is. Zwolle bijvoorbeeld had in 1892
nog maar 80 aansluitingen, in 1898 echter a1200.
Zoals reeds werd vermeld, was de reactie van B &WvanKampen op dit
rapport niet mals. Het rapport van hun directeur werd eenvoudig ge
kraakt. Zo werd hem onder meer verweten oppervlakkig te zijn geweest
en zich onvoldoende op de hoogte te hebben gesteld. Het waarom wordt
duidelijk als wij het pre-advies van B & W aan de Raad lezen. Daarin
wordt aanbevolen aIle lopende concessie-aanvragenaf te wijzen, in prin
cipe weI te besluiten tot de aanlegvan telefoonverbindingen met aanslui
tingen op het Intercommunale net en met inbegrip van I1sselmuidenen
in de toekomst de aanleg en exploitatie te doen geschiedendoor middel
van een concessiehouder.
En dat laatste verklaart de feIle, en voor DeVidal weI zeer pijnlijke reac
tie van B&Wop zijn rapport. Het dagelijksbestuur van Kampen of, zo
als zal blijken, in het bijzonder burgemeester Van Blommenstein, was
een fervent voorstander van particuliere exploitatie en achtte het een
voudig belachelijk, zoals De Vidal deed, de telefoonkwestie een zaak te
noemen van algemeen belang en daarom te pleiten voor gemeentelijke
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exploitatie. Een vergelijking met het gemeentelijk gas- en watervoorzie
ningsbedrijf, zoals hun directeur in zijn rapport had gedaan, was dan
ook volgens B &W niet steekhoudend.
Maar wanneer het pre-advies over de telefoonkwestie in de raadsverga
dering van 28 november 1899 aan de orde komt, gaat het daar warmpjes
toe! Vrij algemeen is men niet te spreken over het feit, dat de zaak voor
tijdig zo uitvoerig in de krant is verschenen. Maar dat niet aIleen. Wei
blijkt de Raad nu overtuigd te zijn van het nut van een Kamper telefoon
net, maar over de wijze van aanleg en exploitatie is men het gans niet
eens. Tevens komt het in deze zitting tot een felle botsing tussen de
burgemeester en zijn wethouder, de heer Meulekamp. Deze laatstge
noemde bekende in de eerste plaats, dat hij in zijn hart gekant bleef
tegen de aanleg van de telefoon, maar zich daar niet meer tegen zou
verzetten. Ook onthulde hij in het voorstel van B &Ween minderheids
standpunt te hebben verdedigd en als de telefoon dan toch moest
komen, voorstander te zijn van een gemeentelijke exploitatie. In dit
. verband moet ook worden opgemerkt, dat Kampen in die jaren maar
twee wethouders had. (Collega van Meulenkamp was de heer Oudendijk).
Maar dat was nog niet alles! De heer Meulenkamp verweet de burgemees
ter verder niet alleen de voortijdige publica tie in de krant, maar beticht
te deze er tevens van gemeente-ambtenaren te manipuleren, als hun ad
viezen niet in de smaak vielen. Stelregel van deze burgemeester is, zo ver
klaarde hij boos: "die mij weerstreeft, die verpletter ik"!
Meulenkamp stelde daarom voor nog geen uitspraak te doen over ge
rneentelijke of particuliere exploitatie, maar een commissie te benoemen
die tot taak zou krijgen deze zaak nader te bestuderen. Na repliek van
Van Blommenstein, die natuurlijk aile beschuldigingen van de hand
wees, werd besloten de telefoonkwestie in een volgende raadszitting
opnieuw te bespreken.
Deze yond plaats op 24 februari 1900. De meerderheid van B &Whand
haafde haar oorspronkelijke pre-advies: in zee gaan met een concessio
naris. Maar Meulenkamp blijft bij gemeentelijke exploitatie en eist de
instelling van een commissie. In de Raad zijn de meningen verdeeld, de
heren Noordtzij en Ruys bIijken eveneens voorstanders te zijn van ge
meentelijke exploitatie.
Nadat Van Blommenstein en Meulenkamp elkaar opnieuw in de haren
zijn gevlogen, wordt gestemd. Meulenkamp zegeviert, het meerderheids
voorstel van B & W wordt met 12 tegen 2 stemmen verworpen, alleen
de heren Oudendijk en de Graaf steunen de burgemeester. Meulenkamps
voorstel om een commissie te benoemen, wordt wei aanvaard. Deze zal
bestaan uit de heren H. de Graaf, W. E. Penning en Mr F. O. van der
Dussen.
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En toch zou Van Blommenstein ten slotte zijn zin krijgen.Niet alleen
kwam de Commissie na ampele besprekingen eveneens tot de overtui
ging, dat gemeentelijke exploitatie niet wenselijk was, maar ook van de
zijde van de heer Meulenkamp had hij weldra geen moeilijkheden te ver
wachten. Door ernstige ziekte (spoedig gevolgd door zijn dood) was de
ze niet in staat aanwezig te zijn op de beslissende raadsvergadering van
dinsdag 26 juni 1900.Van Blommenstein had vrij spe!. Na enige opmer
kingen over de financiele consequenties van de heren Ruys, Kuiper en
Van der Dussen, machtigde de Raad B & W op bepaalde voorwaarden
onderhandelingen te gaan voeren met concessie-gegadigden. Deze zouden
een telefoonnet te Kampen moeten aanleggen en exploiteren binnen een
straal van 5 km, zulks voor de tijd van 25 jaar. Op 8 januari 1901werd
dit besluit door de Kroon bekrachtigd.
Gegadigden waren in dat jaar nog de firma Telder te Kampen en de AI
gemene Telephoonmij, voorheen Ribbink van Bork en Co. te Amster
dam.
De eerstgenoemde bleek te duur te zijn, zodat de concessie aan de laatst
genoemde op 20 januari 1902 werd gegund. Het voorstel van B & W
werd zonder hoofdelijke stemming door de Raad aangenomen. Wei deed
de heer Huizinga, blijkbaar een sociaal voelend man, nog een poging om
de Raad te bewegen de aan te stellen beambten een minimum salaris van
f 500,- te garanderen, maar daar voelde geen van de andere leden iets
voor.
Uit de 24 artikelen tellende tekst der concessie blijkt onder meer, dat
binnen de kom van de gemeente of binnen een straat van 1 1/4 km, de
abonnementsprijs f 35,--per jaar zou bedragen, daar buiten verhoudings
gewijze meer. Aardig is ook te vermelden, dat de concessiehouder zich
verplichtte voor de somma van f 3.500;- een aantal spreidpalen over te
nemen, die al enige tijd op hun bestemming wachten. Blijkbaar nog uit
de tijd, dat gemeentelijke exploitatie nog een haalbare kaart leek.
De telefooncentrale werd inderdaad ondergebracht in het gebouw, gele
gen aan de Buiten Nieuwstraat, tot voor kort nog Politiebureau en eens
de woning van de rector van de Latijnse school, de heer Stoe!. De ver
bouwing van de bovenverdieping kostte f 323,60!, voor meubelen werd
f 228,80~uitgegeven en voor de technische inrichting (2 Ericson centra
le tafels) f 989,80. Het totaal der kosten van de eerste aanleg van het
gehele net was, blijkens de aan de Minster van Waterstaat op 3 juli 1905
ter goedkeuring toegezonden nota, f 30.334,86.
Ten einde geen opstijgkosten aan particulieren te behoeven te betalen,
werden de dakstellingen ter bevestiging van de telefoondraden uitslui
tend op de gemeentewoningen aangebracht. Op belangrijke punten in
de stad werd spreidpalen opgericht van waaruit de draden uitzwermden.
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Burgwalstraat met op
de achtergrond een
zogenaamde spreid
paal voor de
telefoon.

Zo bijvoorbeeld op de Plantage, op de Burgwalbij de Geerstraat, op de
hoek van het Muntplein en de Oudestraat, en in de Buiten Nieuwstraat,
hoek Karpersteeg.
In maart 1903 werden de (twee) gezusters De Maar aangesteld tot "te
lefonistes ter Burele" en de Kamper Courant van 22 maart van dit jaar
kon de eerste lijst van aangeslotenen op het "Telephoon-net Kampen"
publiceren. Het waren er al 61 en uit de namen blijkt, dat een deel der
Kamper neringdoenden nu toch wei overtuigd waren van het nut van de
.verspreker" en niet bang waren voor wat meer drukte. Maar uit een
publicatie van de A.T.M. blijkt, dat men zich ook daarna als abonne bij
de volgende adressen kon opgeven, namelijk bij de firma Van Hulst en
Voss (winkel Oudestraat-hoek St. Jacobssteeg Nz.), en de drukkerij van
de Kamper Courant, de firma Laurens van Hulst (hoek Hofstraat- St.
Jaccobssteeg Nz.). De officiele opening van het net zou eerst plaats
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vinden nadat ook de aansluiting op de Intercommunale lijn een feit was
geworden. Dan zouden ook de abonnementen ingaan.
Deze officiele opening vond, zoals uit een advertentie van de directie
Ribbink van Bork in de Kamper Courant van 4 januari blijkt, plaats op
1 januari 1904. Maar zonder enig uiterlijk vertoon, zelfs de redactie van
de Kamper Courant vond het niet nodig om aan dit in wezen toch zo
belangrijke feit, aandacht te schenken.
Uit de advertentie van de maatschappij blijken de volgende openingstij
den: op werkdagen kon men van 7.30-20.30 uur telefoneren, op zon
en Chr. feestdagen van 7.30-8.30 uur, van 12.30-13.30 en's avonds nog
eens van 18.30-19.30 uur.

Tafeltoestel voor lokaal batterij-systeem. Fabrikaat Ericson
(Zweden) 1901. Op de voorzijde het wapen van Nederland.

Het telefoneren was in die jaren nog een heel avontuur. Door aan de
handel van het toestel te draaien (zonder de hoorn van de haak te ne
men), kreeg men verb inding met de centrale. Daarna moest men de
hoorn van de haak nemen en deze vooral goed tegen het. oor drukken.
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Meldde zich de telefoniste, dan deelde men haar het gewenste nummer
mede. Eerst wanneer deze het woord .voorwaarts" deed horen, kon
men er zeker van zijn dat de verbinding met de gewenste abonne tot
stand was gebracht. Na afloop van het gesprek moest opnieuw aan de
handel worden gedraaid ten teken, dat het gesprek beeindigd was!
Een gesprek "buiten de stad" kostte nog veel meer tijd. Wilde men bij
voorbeeld een abonne in Amsterdam bellen, dan geschiedde dit via de
volgende schakels: stadcentrale - Intercommunaal Bureau Kampen -
Amsterdam Intercommunaal - stadstelefoon Amsterdam. Aansluiting op
de gewenste abonne kon bij grote drukte soms lang duren.
Aangezien de telefonistes konden meeluisteren, was hun geheimhouding
opgelegd. Vaak een hele beproeving voor al te praatzieke dames!
Twijfelden in die jaren nog vele Kampenaren aan het nut van de telefoon
of dat met deze uitvinding wei het algemeen belang was gediend, de
landsregering was hiervan spoedig wei overtuigd. In 1904 kwam de Te
legraaf- en Telefoonwet tot stand, waarin het beginsel van staatsexploi
tatie werd vastgelegd.
Van rijkswege werd daarna met kracht het aanleggen van telefoonverbin
dingen in kleine plaatsen ter hand genomen, terwijl de particuliere net
ten geleidelijk aan werden overgenomen. Zo op 1 januari 1916 die van
de Nederlandsche Bell Telephoonmij en in 1919 die van de Aigemene
Telephoonmij.
De overname door het rijk in 1919 van de A.T.M. betekende ook voor
Kampen het einde van de particuliere exploitatie van ons telefoonnet.
De concessie van de A.T.M. werd op 1juli 1919 voortijdig beeindigd,
waarna het Rijk de Kamper telefoondienst overnam en ging exploiteren.
Bepaald werd, dat de A.T.M. een schadevergoeding van f 112,50 per aan
sluiting zou krijgen en aangezien er toen in Kampen 571 abonnes wa
ren, werd de voormalige concessiehouder een bedrag van f 19.237,50
uitbetaald. Minus f 52,09 wegens zegel- en legeskosten. Men lette dus
wei op de kleintjes!
Met het Rijk werd overeengekomen, dat Kampen een jaarlijkse huurnrijs
van f 450,- zou ontvangen voor de dakstellingen op gemeentegebouwen.
Het personeel zou in Rijksdienst overgaan; het waren de dames M. P. de
Maar en A. G. Rens, telefonistes 2de klasse, de heer J. Stremmelaar,
"vast werkman met vakbekwaamheid ", en mej. T. de Groot, telefonis
te in tijdeJijke dienst. De centrale zelf verhuisde nu naar het postkan
toor.
In de openingstijden kwam, na overname door het Rijk, aanvankelijk
weinig verandering. Zo bleef nog geruime tijd elk telefonisch contact
tijdens de nachtelijke uren onmogelijk. Zelfs de Politie was dan onbe
reikbaar! Tijdens de grote watersnood in 1926 bleek dit toch een on-
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houdbare toestand te zijn en wist de toenmalige Commissaris van Poli
tie te bewerken, dat althans het Kamper politiebureau in de nachtelijke
uren direct verbonden kon worden met de Centrale in Zwolle. Kosten
f 31,88 per jaar, een bedrag dat de Raad op 27 januari 1928 zonder
mopperen voteerde.
Trouwens, per 1 februari van dit zelfde jaar, behaagde het de Directie
der Telefoondienst de openingstijden wat te verruimen, zodat men nu
ook op de werkdagen van's morgens 7 tot's avonds half elf kon telefo
neren. Maar dan weI tegen een meerprijs van f 1,25 per werkdag! In
plaatsen met 1000 abonne's of meer behoefde deze meerprijs niet te
worden betaald, maar aan een dergelijk getal was Kampen toen nog lang
niet toe. Uit een bericht van de Telefoondienst anna 1928 blijkt, dat
vermoedelijk op 1 februari 1929 het getal 300 zou zijn bereikt, waarna
de abonnementsprijs op grond van artikel 26 van het Rijkstelefoonregle
ment, f 50,- 's jaars zou gaanbedragen.
Het was al weer een hele stap vooruit, toen op 5 augustus 1929 de tele
foondienst op werkdagen (uitgezonderd celgesprekken) van maandag
middernacht tot zaterdag middernacht werd opengesteld. Op zondag
konden gesprekken (ook uit de eel) gevoerd worden van 8-9 v.m. en
1-2 uur n.m. Aanvankelijk beschikte men slechts over een eel, onderge
bracht in het postkantoor, maar de Kamper Courant van 24 december
1936 vermeldt de ingebruikname van twee pub1iekete1efooncellendaar
buiten, een op de Plantage en een bij het station,
Reeds in 1924 was men er toe overgegaanin de Oudestraat de boven
grondse losse draden te vervangen door ondergrondse kabels. In 1932
werd een begin gemaakt alle bovengrondse leidingen door dergelijkeka
bels te vervangen.
In 1928 werd Mej. M. P. de Maar, een der telefonistes van ,,het eerste
uur", in het postkantoor gehuldigd wegens het feit, dat zij 25 jaar de
Kamper telefooncentrale had bediend. Een verslagvan deze gebeurtenis
is te vinden in de Kamper Courant van 3 april 1928.
Intussen had de techniek niet stil gestaan en was ook in ons land de au
tomatische telefoon in opmars. Zonder tussenkomst van een telefonist,
konden hierdoor verbindingen tot stand worden gebracht.
Op 5 april 1938 weet de Kamper Courant te vertellen, dat ook in onze
stad het automatisch telefoneren spoedig mogelijk zou zijn. Maar dat
werd door allerlei gebeurtenissen een desillusie. Eerst stagneerde de in
1938 begonnen noodzakelijke verbouwing van ons postkantoor. Toen
de Duitsers in 1940 ons land binnen vielen, werden bij het naderen van
de vijand, alle kabels in de centrale doorgesneden; eerst op 24 mei was
deze schade hersteld en was telefoonverkeer weer mogelijk. In 1945
werd onze telefooncentrale opnieuw en nu zeer grondig vernield door
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de laatste Duitse soldaten die onze stad verlieten, teneinde zich terug te
trekken op de stelling Holland. Na hun aftocht werd eerst in het Broe
derhuis een noodcentrale ingericht, maar op 8 december 1945 kon bur
gemeester Oldenhof triornfantelijk eindelijk de nieuwe centrale in het
postkantoor "inpluggen".
Maar van automatisch telefoneren was toen nog geen sprake in Kampen
en uit een bericht in het Kamper Nieuwsblad van 17 oktober 1953 blijkt
duidelijk, dat we .ons in dat opzicht duidelijk achtergesteld voelden bij
andere kleine gemeenten.
Trouwens, de bewoners van het Kampereiland hadden daarvoor reden
gehad om nog harder te klagen. Het Kamper net had hen nimmer be
reikt, noordelijk ging de lijn niet verder dan Sevelingen! Om te kunnen
telefoneren, waren de bewoners van de Mandjeswaard aangewezen op
Grafhorst, die ten zuiden van de IJssel woonden op Brunnepe! Voor de
Kampereilandboeren was het dan ook een hele verbetering toen in 1951
een centrale op het Binneneiland ten huize van de heer van der Kamp,
koster van de Nederlands Hervormde Kerk werd ingericht, waardoor de
aanleg van een telefoonnet ook daar mogelijk werd. Voorlopig zouden
zij zich niet, zoals de bewoners van de stad Kampen, druk maken of nu
het telefoneren moest geschieden met handbediening of dat dit automa
tisch kon geschieden. Het genot om thuis te kunnen bellen, was voor
hen al een geweldige verbetering.
Maar tenslotte kwam de zo lang verbeide automatisering natuurlijk
toch tot stand. Op 29 februari 1956 kon de nieuwe telefooncentrale aan
de Vloeddijk gelegen, in gebruik genoemen worden en daarmee was de
automatisering van het Kamper net een feit geworden. Het omschakelen
was een heel karwei, onder meer moesten alle .zwengeltoestellen" ver
vangen worden door toestellen met een draaischijf.
In 1976 bleek de centrale, ondergebracht in de voormalige Lutteke -
school aan de Vloeddijk gelegen, alweer te klein geworden, zo snel breid
de het aantal abonnes zich in Kampen uit. Door de aankoop van enige
aangrenzende herenhuizen, staat daar nu een stijlvol gebouw, dat voor
lopig voldoende ruimte biedt en waardoor een uitbreiding van niet min
der dan duizend nummers mogelijk werd.
In de toekomst zal de draaischijf wel worden vervangen door druktoet
sen, maar of de beeldtelefoon ooit in Nederland op grote schaal toege
past zal worden, blijft een open vraag.

Met dank aan de medewerkers van he! gemeente-archieJ. de beheerder van het
Walkate archie! (speciaal voor zijn adviezen) en het Postmuseum te Den Haag.
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