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De “SAGA” van het ‘TELECOMMUNICATIEMUSEUM’ in BRUSSEL
Introductie
➢

Ik heb bewust de titel ‘De “SAGA” van het POSTMUSEUM in BRUSSEL’, waaronder dit museum vooral
bekend stond, niet gebruikt. Immers, aangezien ik het hier verder (als verzamelaar van telegrafen), hoofdzakelijk
over de TELECOMMUNICATIE afdeling ga hebben, en dus natuurlijk over de TELEGRAFIE maar ook over de
TELEFONIE. Officieel heet het museum trouwens sinds 1976: ‘MUSEUM voor POSTERIJEN en
TELECOMMUNICATIE’. Ik gebruik in de tekst ook vaak, gemakkelijks halve, de naam ‘Museum’.
➢

Waarom dit artikel? Wel, wie weet er nog dat dit Museum heeft bestaan, en wie heeft het ooit bezocht.
Ik meen dat ik het antwoord op de eerste vraag op de vingers van mijn twee handen zal kunnen tellen, en op
één hand voor de tweede vraag. Ik vind dat het bestaan en de geschiedenis van dit ‘instituut’ het verdienen om
niet totaal vergeten te worden.

DEEL 1: OVER HET BEGIN EN HET EINDE

1.1. HET BEGIN
1.1.1. De heel vroege jaren
NVDF: Met dank aan dhr. Hans Welens, voormalige conservator. In de Bijlage 1vindt u zijn volledig rapport uit 1987 (dat
ook gepubliceerd werd in het Jaarverslag 1987 van het Telecommunicatiemuseum).

De vroegste bron die dhr. Hans Welens destijds heeft teruggevonden dateert uit 1888. In een rapport van een
zekere heer Van Hove is er sprake van ”… een nieuw en een oud telegraafmuseum. Het oude was toen al
opgedoekt, en het nieuwe op sterven na dood”.
In 1896 nam het museum uiteraard deel aan de tentoonstelling in de Halfeeuwfeestpaleizen naar aanleiding
van “50 Jaar Elektrische Telegrafie in België”.
Correspondentie uit 1897 bewijst dat het museum toen nog wel in leven was, aangezien men bezorgd was
over de aanvulling van het museum met meer recente toestellen. In een nota werd er aan de diensten
opgeroepen om één of meerdere exemplaren van de toen in gebruik zijnde telegraaf- en telefoontoestellen
aan het museum te bezorgen.
Hij vermeldt verder dat op 2 juni 1907 het museum permanent werd opengesteld voor het personeel (dus
niet voor het groot publiek!); dat gebeurde vanaf 2 juni van dat jaar. Op dat ogenblik ging het dus klaarblijkelijk
nog altijd eerder om een ‘collectie’ dan om wat wij nu verstaan onder een ‘museum’.
Uit een document van 1912 kan opgemaakt worden dat een gedeelte van de tentoongestelde toestellen in
1910 door brand werd beschadigd. Vermoedelijk werd het museum sedert dan gesloten. Vanaf het voorjaar
van 1913 wordt er gesproken over een overbrenging van de locatie “Brussel Centraal” naar het Jubelpark
(Halfeeuwfeestpaleizen/ Cinquantenaire).
NVDF: Brussel Centraal was toen al decennia een heel belangrijk knooppunt van het Belgische telegraafnetwerk.
Deze dienst bevond zich in de gebouwen van het station Brussel Noord. De hier bijgevoegde foto, gepubliceerd in ‘Le National Illustré‘
van 19 juni 1892 toont een zaal met Hughes telegrafen van ‘Bruxelles Central’
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In het Jubelpark bestond er in die periode al een zogenaamd ‘Internationaal Museum’ . Dit werd dan
uitgebreid met een ‘Museum van het Wegvervoer’ met daarin een afdeling ‘Telegrafie en Telefonie’. De
opening ervan vond plaats op 13 juni 1913 ter gelegenheid van het wereldcongres van de ‘Unie van
Internationale Verenigingen (UIV)’
NVDF: zie https://uia.org/s/or/en/1100067889 en https://uia.org/about (zie ook via ’Paul Otlet’ en het ‘Mundaneum’ in Bergen)

Het Museum heeft niet noemenswaardig geleden onder Wereldoorlog I. Het bleef nog verder in het Jubelpark
maar was er wel slecht aan toe. Het regende her en der binnen (en “er was niet eens een dweil”), er lag een
dikke laag stof op de toestellen, er was geen onderhoud, er waren geen rondleidingen, apparatuur
verdween,…
Opmerking:
In zijn artikel ‘Le Mussée des Postes et Télécommunications’ [ref. 1] vermeldt Jacques Belmans dat al in
1928 de toenmalige PTT minister Maurice Lippens, gestuwd door ene André De Cock, een KB had
uitgevaardigd met betrekking tot het oprichten van een commissie gelast met het klasseren, uitbreiden en
conserveren van alles wat met postzeges te maken had.
In oktober 1931 was er sprake van een bruikleen aan het UIV, hoewel de
toenmalige minister van PTT, dhr.François Bovesse, reeds op 14 augustus 1931 de
oprichting van een Postmuseum had bevolen in de Rogierlaan 162 te Brussel 3
(Schaarbeek). In juni 1934 was de inrichting klaar om er ook de Telecommunicatie
in op te vangen, maar het duurde nog bijna 2 jaar (7 november 1936) vooraleer de
officiële opening plaatsvond in aanwezigheid van o.a. de PTT minister Désiré
Bouchery, voormalig PTT minister en minister van Staat Maurice A. Lippens en dhr.
André De Cock, die was aangesteld als conservator.
NVDF: André De Cock (1880-1964) was niet de eerste de beste; zie bv. https://nl.wikipedia.org/wiki/André_de_Cock
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Opmerking:
In zijn artikel ‘Le Muséé des Postes et Télécommunications’ [ref. 1] vermeldt Jacques Belmans dat al
in mei 1931 de toenmalige PTT minister Pierre Forthomme (de voorganger van François Bovesse) een
KB had uitgevaardigd met betrekking tot het oprichten van een Postmuseum. Kort voordien had hij al
een schrijven in die zin naar de koning gestuurd. Deze brief bevatte onder meer de volgende paragraaf:
“De toutes nos administrations publiques, la Post est, sans conteste, celle qui a le plus de rapports avec
la population. Ses rouages intéressent, à juste titre, chaque citoyen. Son histoire est malheureusement
trop peu connu des masses et même d’une grande partie du personnel qui assure ses services. »

Maar de belangen van de telecommunicatie zijn duidelijk secundair voor de Post, en men denkt er niet aan
om de mogelijkheden uit te breiden.
In 1938 koestert de Post plannen om een groter Postmuseum te bouwen in de Bodenbroekstraat. De RTT
denkt er daarbij aan om haar afdeling los te maken van het Postmuseum en aan de nog op te richten TT(Telegrafie & Telefonie) school te hechten. Maar het uitbreken van de tweede wereldoorlog doorkruist deze
plannen
NVDF: Noteer dat in die periode de RTT (Regie van Telegraaf en Telefoon) werd opgericht (op 19 juli 1930) als een verzelfstandiging
van het toenmalige ‘Bestuur der Telegrafen’

Tijdens wereldoorlog II was het museum terug gesloten. Het werd heropend in 1946, en dit naar aanleiding
van 100 jaar telegrafie in België.
NVDF: Hans Welens vermeldt dat ook voor de naoorlogse periode weinig of geen archiefstukken te vinden waren.
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1.1.2. Het vervolg
Wat hier nu volgt komt uit : http://www.belgianstamps.eu/BELGIUM/1986/be1986-10.html (door L. Van den Eeden)

Hoewel de oprichting van een postmuseum te Brussel wordt aangekondigd bij K.B. in de maand mei 1931, zal,
wegens de slechte financiële toestand in deze moeilijke jaren, het nog een tijd aanslepen vooraleer de
materiële inrichting een feit wordt. Op 7 november 1936 wordt door minister Bouchery het postmuseum
ingehuldigd. Bij K.B. van 28.4.1976 wordt de benaming "Postmuseum" vervangen door "Museum van
Posterijen en Telecommunicatie"
Het Museum omvat drie grote afdelingen, waarvan de eerste gewijd is aan de geschiedenis van de
brievenpost, de tweede aan de filatelie en de derde aan de evolutie van de telegrafie en de telefonie.
De eerste afdeling, "Geschiedenis van de brievenpost" omvat
- de documenten, voorwerpen, foto's en onderrichtingen betreffende de brievenpost voor de oprichting van
het Koninkrijk in 1830
En meer in het bijzonder betreffende
- de gemeentepost,
- de post van TURN en TASSIS,
- de paardenpost onder het regime van de Republiek en het Frans Keizerrijk (1795-1815)
- en de post onder het Hollands bewind (1815-1830).
De afdeling "Filatelie" omvat:
- de verzamelingen van alle sedert 1849 uitgegeven Belgische zegels (Posterijen, Telegrafie, Telefonie en
Spoorwegen), alsmede een belangrijke verzameling buitenlandse zegels uitgegeven door de landen die deel
uitmaken van Wereldpostunie;
- oorspronkelijke tekeningen van Belgische postzegels;
- moederplaten, clichés en moletten die gediend hebben voor het vervaardigen van de Belgische postzegels.
Die verzameling vertegenwoordigt een enig stel prachtige palmhout-, koper- en staalgravures;
- een waardevolle verzameling "Voorlopers" en gefrankeerde omslagen;
- een collectie postwaardestukken;
- dagtekeningstempels, kantoorstempels en stempelafdrukken.
De mooiste stukken der eerste uitgiften Belgische postzegels, die een zeldzame collectie uitmaken, zijn
tentoongesteld op 100 beweegbare panelen met dubbel vlak. Het patrimonium wordt jaarlijks aangevuld met
aankopen, legaten en schenkingen.
De sectie "Telegrafie en Telefonie" groepeert
- alle toestellen die van bij het ontstaan tot op heden werden gebezigd;
- de Chappe-telegraaf van 1794 troont er naast de moderne toestellen.
Het Museum bezit eveneens een bibliotheek waarin
- talrijke boeken,
- catalogussen,
- tijdschriften,
- handschriften en
- fotografische archiefstukken
verzameld zijn, die een ware bron van inlichtingen uitmaken voor al wat betrekking heeft op brievenpost, de
filatelie, de telegrafie en de telefonie.”

8
Onderstaand interessante persbericht werd mij bezorgd door vriend Jan Verhelst. Het verscheen in de krant LE SOIR op 8 november
1936, de dag na de officiële inhuldiging van het Museum.
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Op de postkaart hieronder links ziet men het gebouw in de Rogierlaan 162 in Brussel 3 waar het Museum
gevestigd was. De foto rechts toont aan dat er vandaag maar weinig aan het gebouw is veranderd.

Het gebouw in de Rogierlaan 162, vroeger en nu
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1.2. DE FINALE VESTIGINGEN
In 1972 werd het gevestigd in het nr. 40 van de Grote Zavel (hoek met de Korte Miniemenstraat 2) in het
centrum van 1000 Brussel. De inhuldiging vond plaats op 21 juni 1972.

Begin 2003 besliste de raad van bestuur van de NV De Post om het Postmuseum te sluiten. De Post vond het
niet opportuun nog zwaar te investeren in het verfraaien van het gebouw tot een publieksvriendelijk
Museum. De Post had nog een huurovereenkomst van 17 jaar en ging op zoek naar nieuwe gegadigden.
Uiteindelijk was het veilinghuis ‘Servarts Beaux-Arts’ dat de overeenkomst overnam (tot dan was het actief in
het Paleis voor Schone Kunsten). Meerdere internationale ‘Salons van de Grote Antiquairs’ vonden hier plaats.
En nu is er de firma ‘Balthasar Brussels’ gevestigd. Zij omschrijven zich als een “Setting voor gedurfde en
innovatieve projecten, een platform aan opwindend talent. Kunst, design, mode, lifestyle, gastronomie en
reizen krijgen een nieuwe dimensie.” (sic)

➢

Zie verder over het vertrek van, eerst, de afdeling Telecommunicatie (in 1998) en, vijf jaren later, de
Post afdeling.
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*****
Hier volgt, voor de liefhebbers, een intermezzo met een interessant brokje historisch overzicht van het gebouw.

De historiek van het gebouw
:

BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING
TOT BESCHERMING ALS MONUMENT VAN BEPAALDE DELEN VAN HET GEBOUW GELEGEN
GROTE ZAVEL 40 TE BRUSSEL
Kadastrale gegevens: Brussel, 8ste afdeling, sectie H, 6de blad, perceel nr 1221 g
Quote

“Gelet op …
….
Dit monumentale hoekgebouw in de “Beaux-Arts"-stijI met neo Louis XIV-inspiratie, is een ontwerp van de
architecten Victor Diricks en Jacques Barbotin in 1920-1921 en werd opgetrokken in de plaats van een ruim
traditioneel patriciërshuis met getrapte dakkapellen daterend uit de XVlde en XVllde eeuw dat het eigendom
was van de Prinsen van- Masmines. Later woonde er de graaf Berlaimont en de familie Arenberg en vervolgens
werd het een asiel.
…
Het gebouw heeft dan gediend als vestiging van de
firma "R. MALLIEN. Fourrures". Op de eerste
verdieping bevindt zich een balkon in de middelste
travee voorzien van een smeedijzeren borstwering
waarop de initialen RM te lezen zijn naar de naam
van de eigenaar van het gebouw. Het is
representatief voor dit type van kleine ondernemingen met daarin tegelijkertijd fabricatie- ateliers, bureaus
voor de onderneming evenals meer luxueuze zalen bestemd voor de verkoop van bont.
De kelders bevinden zich onder de totaliteit van het gebouwen hebben vandaag nog steeds ingerichte ruimten
met toegangen voor de massale aanvoer van te behandelen vellen en bont.
Het gelijkvloers bevat, aan de zijde van de hoofdingang aan de Grote Zavel, het verkoopsalon. Deze bevat nog
de oorspronkelijke Beaux-Arts decoraties die verwijzen naar de mode en de luxe van bont. Alle elementen
bleven buitengewoon goed bewaard: de kasten met spiegels met geïntegreerde verlichting, de glas-inloodramen, de figuratieve schilderingen gevat in omlijstingen, de radiatorkappen, de kroonluchters, de
deuren,... Romantische fresco's van dieren met weelderige pelsen weerspiegelen de luxe van de « années folies
».
…
De Grote Zavel was een door gefortuneerde mensen graag bezocht plein en dus de ideale plaats om er een
manufactuur van bontwerk te vestigen. Dit gebouw illustreert op een bijzonder spectaculaire wijze hoe een
luxe-handelszaak er op deze plaats kort na de Eerste Wereldoorlog uitzag. Het verschil in de decoratie van de
ruimten legt getuigenis af van de diverse oorspronkelijke functies van het bedrijf, namelijk een doorgedreven
en luxurieuze decoratie in de verkoop- en passalons en naakte structuren in de confectieateliers.
…
Overwegende dat de bescherming tot de meest opmerkelijke delen van het gebouw wegens hun historische
en artistieke waarde beperkt werd….. Gelet op …. Worden beschermd als monument de gevels en bedakingen,
de hekkens, de toegangskoer, de totaliteit van het gelijkvloers(met inbegrip van het vast mobilair), en de
trappenhuizen (de voornaamste met de lift en de secundaire), van het gebouw gelegen Grote Zavel 40 te
Brussel… wegens hun historische en artistieke waarde…
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Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking

Unquote

*****

Zicht in het salon en de verkoopafdeling bij Mallien, begin 20ste eeuw
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1.3. ANDERE VESTIGINGEN
1.3.1. Lessive
Het station van Intelsat in Lessive werd opgericht in 1972. Dit station werd in een dal gebouwd, zodat er
minder storing ontvangen werd van nabijgelegen dorpen, maar dicht bij de autosnelweg, zodat de
werknemers (meestal uit Brussel) relatief snel ter plaatse konden zijn.
Het centrum van Lessive moest als voorbeeld dienen. De gebouwen hadden een futuristische look en moesten
de bezoekers imponeren, de bureaus waren modern ingericht (voor die tijd althans), er was zelfs een
auditorium voor 200 mensen. Dat auditorium kon gebruikt worden voor teleconferenties (toen enkel geluid,
geen beeld). Het was de gewoonte dat er schooluitstappen naar Lessive georganiseerd werden (vooral door
de Franstalige scholen). Jaarlijks waren er tussen de 100.000 en 150.000 bezoekers. Er waren dan ook, naar
verluid, meer begeleiders dan technici werkzaam op de site.
Daarom was het ook logisch dat een (beperkt) deel van apparaten uit het museum in Brussel in Lessive werden
opgesteld.
De technologie van toen verouderde vrij snel en de site is al lang opgedoekt en verkocht

1.3.2.Antwerpen
In 1988 vernam conservator Hans Welens dat het kerkje “Sint Jan de Doper’ van het in 1958 verdwenen
polderdorp Oosterweel (wegens uitbreiding van de haven van Antwerpen) en de omgeving een nieuwe
bestemming zou krijgen. [De beschermde kerk bleef gespaard van afbraak wegens de geplande Oosterweel
verbinding).
Hij heeft dan zwaar geijverd in vergaderingen met de toenmalige betrokken firma AGHA, (Antwerpse
Gemeenschap voor de Haven), vergaderingen die hij grondig had voorbereid (argumentatie, plannen,
gedetailleerde voorstellen , schetsen,..), om in die plannen ook een telecom museum te laten opnemen.
Helaas is dat uiteindelijk allemaal afgeblazen…

1.3.3. Brugge
Toen Hans Welens eind jaren 80 vernam dat er grote transformatiewerken zouden uitgevoerd worden voor
diverse vestigingen van de RTT in Brugge rijpte bij hem meteen het idee om er ook een satelliet van het
museum in Brussel in de plannen te laten opnemen.
In 1990 zouden de restauratiewerken van het gebouw ‘Casselberg’ aangevat worden. Hij zag in gedachten al
de achterliggende gebouwen getransformeerd worden tot museummagazijn en archiefdepot, plus de
mogelijkheid om een gedeelte van een elektromechanische centrale in stand te houden voor demonstraties.
En wegens het grote succes van een eerder gehouden radiocommunicatie tentoonstelling rond de
kuststations, samen georganiseerd met mijn betreurde vriend RTT directeur Roger Arnoys [+ 6/2/2022),
betrok hij ook al de mogelijkheid om dat mee in de plannen te betrekken. In een volgende fase zouden de
gebouwen ‘Zeven Torre’ en’Frans Schildt’ aangepakt worden en die dan ook een museumbestemming zouden
krijgen.
Ook deze mooie plannen werden niet gerealiseerd
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Uit “Het Brugsch Handelsblad “van 10 februari 1989

Jaarverslagen van het museum
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1.4. HET EINDE
1.4.1. Het telecommunicatie gedeelte.
Belangrijk voor deze fase is te weten dat in 1992 de naam ‘RTT’ werd vervangen door ‘Belgacom’, een
autonoom overheidsbedrijf; een gevolg van de wet van 21 Maart 1991. Het bedrijf moest zich immers
aanpassen aan de liberalisering van de telecomsector, opgelegd door de Europese overheid, en de daarop
volgend concurrentiële druk. (En in 1994 wordt Belgacom een naamloze vennootschap van publiek recht.)
De mutatie van de oude RTT in Belgacom was dus niet gewoon de naamsverandering. De strategie en de
organisatie werd grondig aangepakt en veranderd (het kader van de RTT bestond vooral uit ingenieurs; velen
kregen een aantrekkelijke uittredingsregeling op relatief jonge leeftijd, sommigen al op 52 jaar…). Het
commerciële kreeg nu volop prioriteit en de strategie werd gericht naar de toekomst van de
telecommunicatie die sterk aan het evolueren was (denk bv. aan het Internet).
In die context werd eind oktober 1998 het Museum door Belgacom opgedoekt, wegens "niet rendabel".
Het archief werd geschonken aan het Rijksarchief, waar de stukken ter beschikking staan voor onderzoek, en
de inhoud van de bibliotheek en de illustraties aan de ‘Université de Liège’ (‘Centre d’Histoire des Sciences et
des Techniques’), die het op zijn beurt in 2020 heeft doorgesluisd naar het Rijksarchief in Luik.
Het Belgacom-archief omvat duizenden administratieve documenten, publicaties, foto’s en brochures, die de
geschiedenis van de ex-RTT en van Belgacom, en van duizenden werknemers weerspiegelen. Sommige
stukken gaan terug tot 1840. Zowel op bedrijf-historisch vlak, als voor het sociale en technische
wetenschappelijke onderzoek, is het Belgacomarchief van grote waarde.
Ik heb dan het ‘voorrecht’ gehad om het verder verloop van wat er met de waardevolle verzameling is gebeurd
van kortbij te kunnen opvolgen. In afwachting van een bestemming werd alles in dozen gestoken en
ondergebracht in een leegstaande oude telefooncentrale in de Stationsstraat in Kortenberg. Er was toen al
geen conservator meer om de inventaris van de stukken bij te houden. Daar verbleven ze tot eind 2003 - begin
2004 in verre van ideale omstandigheden. Eerst werden de Belgische universiteiten gepolst naar hun
eventuele interesse om de stukken over te nemen. Tot mijn verbazing bleek geen enkele universiteit hierin
geïnteresseerd. Dat verbaasde mij vooral van de R.U.Gent die reeds over een bijzonder interessant
wetenschapsmuseum beschikte. Maar ook heb ik niet begrepen waarom mijn Alma Mater, de K.U. Leuven,
niet heeft toegehapt. Uiteindelijk werd er beslist om alle toestellen aan het Koninklijk Museum voor Kunst en
Geschiedenis te schenken. Op zich was dit dan een goede beslissing, maar ik had al ervaringen met het KMKG
en wist dat ze een serieus personeelstekort hadden en geen specialisten in de materie. Mijn vrees was dat
het daar in een ‘vergeetput’ zou terechtkomen.
De legertelegrafen en -telefoons dan zouden doorgegeven zijn aan het ‘Koninklijk Museum van het Leger en
de Krijgsgeschiedenis’ (het ‘Legermuseum’) in het Jubelpark te Brussel.. Bron: ‘Inventaire des archives de Belgacom’,
een document van het Rijksregister.

Het was op 24 september 2003 dat Belgacom haar telecomverzameling (de toestellen) officieel heeft
afgestaan aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis tijdens een academische zitting. Ik had het
genoegen daar aanwezig te zijn. Ik noteerde er in de plechtige toespraak van mevr. Anne Cahen-Delhaye, de
toenmalige algemeen directeur van de musea, gericht aan de heer Didier Bellens, CEO van Belgacom, dat,
zoals ook was vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst, de toestellen zouden bestudeerd en tentoon
gesteld worden in het Jubelpark, en dat er binnen de twee jaar een specifieke tijdelijke tentoonstelling rond
deze verzameling zou georganiseerd worden. Helaas is hiervan niets in huis gekomen. (Drie jaar na datum heb
ik dit aan de heer Bellens in herinnering gebracht; weliswaar zonder enig gevolg.)
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De historische telegrafen en telefoons hebben wel een goed onderkomen gevonden in de buurt van het
Zuidstation in Brussel. Toch jammer dat, te wijten aan het chronische gebrek aan personeel bij de KMKG, deze
unieke stukken niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Maar onderzoekers worden er wel zeer goed
ontvangen door de verantwoordelijken (twee behulpzame dames in mijn geval).

Deze ‘gecombineerde’ foto toont links de heer Bellens (+) en rechts mevrouw Cahen-Delhaye
(en uw dienaar in het midden: met baard en gekruiste armen…)

*****
Toch even vermelden dat de titel ‘conservator’ niet bestond in de classificatie van de jobs bij de RTT.
De ambtenaren die deze taak uitvoerden in het museum behielden gewoon hun bestaande functietitel en
(niet riante) wedde.
Mij bekend (jaren 1990) waren de medewerkster Ingrid Orins en de ‘verantwoordelijken’ Hans Welens en Eric
De Jaeger. Helaas heb ik geen namen kunnen terugvinden van hun voorgangers…

*****

1.4.2. De collectie van de POST
Het museumgebouw ging, met het oog op verfraaiingswerken, dicht in
september 2000. Het jaar voordien werden er 19.000 bezoekers geteld.
Het Museum zou aangepast worden aan de moderne publieksnoden.
Het bestuur bleef echter aarzelen voor nieuwe investeringen. De Post
zag het niet als een essentiële opdracht om een museum in stand te
houden. Met een dienstverlening die steeds meer onder druk stond,
had de instelling andere katten te geselen. De museumstaf slonk
intussen van twintig tot negen personeelsleden; ze kregen wel te horen
dat ze voor een reconversieplan in aanmerking kwamen.
De Brusselse museumraad en Brusselse politici trokken aan de
alarmbel. Jan Béghin (+2022), de eerste ondervoorzitter van het
toenmalige Brussels parlement, kwam met een concreet plan
aanzetten. Zijn argument luidde dat Brussel, de derde congresstad ter
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wereld, dringend zijn aantrekkingskracht moest verhogen. Dat zou onder meer door een boeiend en
hedendaags museumaanbod kunnen.
Er werd jarenlang niet in de verzameling en de presentatie geïnvesteerd, en een rijk patrimonium zou verloren
gaan. Minister Rik Daems (toenmalig VLD), verantwoordelijk voor de overheidsbedrijven, liet wel van zich
horen. Hij suggereerde alternatieve locaties, zoals het voormalige sorteercentrum Brussel X. “Verhuizen is
geen oplossing…”, vond het kabinet van Jan Béghin “de huurperiode van het pand op de Zavel loopt nog
achttien jaar, het huurgeld is laag en de uitstraling van de locatie groot. De collectie is waardevol genoeg om
in zijn geheel te bewaren en goed te presenteren.''
In 2001 doken de eerste geruchten op dat het Museum voorgoed zijn deuren zou moeten sluiten. De Post
onderzocht toen nog, onder meer door in het buitenland een kijkje te gaan nemen, hoe een nieuw museum
de collectie beter tot haar recht kon laten komen. Maar op 23 januari 2003 besloot ze halsoverkop alle
activiteiten van het Museum op te doeken, en dit volgend op een beslissing die de Raad van Bestuur van de
NV de Post op 22 november 2002 had genomen. Immers “het onderhouden van een museum behoorde niet
meer tot de kerntaken van de Post”…
Bron: http://users.telenet.be/cr41274/POSTMUSEUM.htm
Zie ook: https://www.lesoir.be/art/il-n-y-aura-plus-de-musee-de-la-poste_t-20050112-Z0Q5KA.html

Na enkele jaren van veronachtzamingen een tijdelijke oplossing via de Nationale Bibliotheek wordt de
bibliotheek op 2 juni 2007 getransfereerd naar het ‘Maison de la Philatélie’ (Longtinstraat 44 in 1090 Jette).
De vermaarde collectie van het Postmuseum werd over twee locaties verdeeld. Wat met filatelie te maken
had (in hoofdzaak de massa's postzegels) ging naar het postcomplex van Mechelen, waar ook de
postzegeldrukkerij gevestigd is. De locatie waar de grotere objecten terecht gekomen zijn is mij onbekend.
De bedoeling was ze te exposeren in het sorteercentrum Brussel X in Anderlecht Dat is tenminste wat, in
2003, woordvoerder Fred Lens van de Post, meedeelde… (Terloops: Brussel X is nu New Brussels X, kortweg
NBX, in Neder-Over-Heembeek.)
Na enkele jaren van veronachtzaming en een tijdelijke oplossing via de Nationale Bibliotheek werd de
bibliotheek op 2 juni 2007 getransfereerd naar het ‘Maison de la Philatélie’ (Longtinstraat 44 in 1090 Jette).
(Bron: Dr. Roger Baurin [2])

Nog dit. In een document aan de hand van Jacques Belmans [1] vond ik een lijstje met de namen van de
conservators vanaf het begin tot en met de mij onbekende datum van publicatie van het artikel, en die ik op
1980 schat…
A. De Cock (1931-1951); E.Pire (1931-1952); J. Van Horenbeeck (1952-1977); J. Claes (1957-1961); F. Withofs
(1961-1977); G.J. Boyen vanaf 1977. Er werden ook tussentijdse vervangende personen aangesteld, namelijk
J.A. Biebauw (1961-1972); M. Van der Sijpt (1972-1973) en M.A. Cloots vanaf 1974.
En ook toch nog even dit: in verband met de geschiedenis van de Post spreken we al heel lang over ‘Tour &
Taxis’. Misschien nuttig dat de geïnteresseerde eventjes op zoek gaat naar de bron van deze namen: ‘Thurn’
& ‘de Tassis’ bv. via https://nl.wikipedia.org/wiki/Thurn_und_Taxis

Aangezien ik mij toespits op de telecommunicatie heb ik met betrekking tot het deel ‘Post’ van het museum
geen verder onderzoek naar gedaan. Zie bv. Musée de la poste Bruxelles par Jacques BELMANS (calameo.com)
***
Noot: En toch is er nog een postmuseum…. : http://www.wikihuy.be/index.php?title=Mus%C3%A9e_Postes_restantes

18

DEEL 2: DOCUMENTATIE & ILLUSTRATIES

2.1. FOTO’S GENOMEN IN HET JUBELPARKMUSEUM (zie1.1.1.)
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z
2.2. POSTKAARTEN UITGEGEVEN DOOR HET POSTMUSEUM
Van wat er zoal te zien was op het gebied van de apparatuur zijn er gelukkig oude prentkaarten die meestal
als postkaarten werden uitgevoerd. Hierbij toon ik een kleine selectie. In de loop der jaren zijn er verschillende
uitgaven geweest. Toch wat jammer dat de meeste kaarten slechts algemene zichten op de zalen geven en
dus geen details van de apparaten. En het valt ok op dat de telegrafen duidelijk meer aan bod komen dan de
telefoons; naar waarom heb ik het raden.
De legendes onder de foto’s zijn overgenomen van de recto zijde van de kaarten.
2.2.1. Uit de serie van Ern. Thill, Brussel; klein formaat (13,8cm x 8,8 cm) . Het betreft 10 afscheurbare kaarten
die gebundeld zijn in een boekje (en die kunnen verstuurd worden). Slechts twee hebben te maken met de
telecommunicatie. Deze uitgave zou van de jaren 1930 zijn.

Het kaftje

“Toestellen in België gebruikt vanaf 1845 tot 1880”
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“Telegrafie en telefonie vanaf 1880 tot 1913”
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2.2.2. Uit de serie van Ern. Thill in groter formaat (postkaart formaat: 14,8cm x 10) heb ik er 10
(in los formaat). Hiervan zijn er drie die te maken hebben met telecommunicatie:

“Telegraaf- en telefoonafdeling. Zaal 1: Eerste in België gebruikte toestellen”

“Telegraaf- en telefoonafdeling. Zaal 2”
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“Telegraaf- en telefoonafdeling. Zaal 3: Moderne toestellen”
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2.2.3. Uit de serie van Editions le Berrurier, Brussel (15cm x 10,5) heb ik er negen, waarvan er 3 te maken
hebben met telegrafie en drie met telefonie..

Het kaftje

“Synchrone Telegraaf Hughestoestel -1869-“
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“Telegraaftoestel LIPPENS 1850 – met kruk”

“Druktelegraaf BAUDOT 1877 Seintoestel en ontvangsttoestel”
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“Centraalbatterij 1910”

“ Verplaatsbare telefoonpost HUNNINGS – 1899”

➢ Geen tekst op de achterzijde
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2.2.4. Van de serie van MERCKX heb ik acht verschillende postkaarten, waarvan één met betrekking tot
telegrafie en één tot telefonie.

Het kaftje

“Morsetoestel (einde 19e eeuw)”
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“Verplaatsbaar telefoontoestel met schakelbord dat in 1897 gebruikt werd door de h. J. Vandenpeereboom, Minister van
Spoorwegen, posterijen en Telegrafie”
Ik vermeld hierbij graag dat Jan Verhelst een diepgaand artikel over dit toestel heeft geschreven (in het Engels), en dat u kunt vinden
op zijn:
https://www.kulentuur.be/ateamuseum/vrienden_atea_museum/publicaties/Marvellous_Belgian_telephone_from_around_1890a.
pdf

2.2.5.Andere kaftjes voor de postkaarten
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2.3. UIT DE MUSEUM BROCHURE
Hieronder ziet u de kaftjes van de twee versies die in mijn bezit zijn (NL); hun inhoud is voor 99% identiek. Ik
heb geen weet van andere brochures (allicht zijn die er nooit geweest).

Volgens de inhoud vermoed ik dat de brochure links (92 p.) uit 1947 dateert en de rechtse (94 p.) uit 1951.
Hierna volgen reeds enkele scans van afbeeldingen in deze brochures.
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2.3.1.

Telegrafie

30
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Naast deze foto’s van de zalen zijn er ook een aantal van individuele telegraaftoestellen opgenomen in deze
brochure ‘Historische Toelichtingen’ van het Postmuseum. Ik heb er voor de duidelijkheid telkens
kleurenfoto’s van corresponderende toestellen uit mijn eigen verzameling bijgeplaatst.

NVDF: Breguet > geen é!
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2.3.2. Telefonie
De categorie ‘telefoons’ is duidelijk minder aan bod gekomen in de publicaties (postkaarten en brochures)
van het Museum. Het waarom ervan is mij niet bekend. Mits nogal wat speurwerk heb ik er toch, zoals
bovenstaande aantoont, een aantal gevonden; maar toch.
Hierbij volgen extra scans van foto’s uit de brochure van het Museum ’Historische Toelichtingen’ van 1947.
Mijn verontschuldigingen voor de eerder povere kwaliteit van sommige van deze scans, maar dit is te wijten
aan de slechte kwaliteit van een aantal van de foto’s in het boekje.

Eerste telefoontoestellen
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Installatie met centraalbatterij
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2.4. ARTIKEL UIT “LE PATRIOT ILLUSTRÉ”
Hier vindt u vier uitvergrote foto’s uit een artikel uit een ‘ LE PATRIOTE ILLUSTRÉ’ van juli 1944, en die
overduidelijk in het Museum werden genomen. Op de volgende pagina’s volgt dan het volledige artikel
(uiteraard in het Frans). Het werd gepubliceerd naar aanleiding van 40 jaar telegrafie in België.
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« UN COIN du Musée Postal télégraphique belge »

***

Vrienden radio-amateurs (HAM’s) hebben uit de titel in morsetekens (hierboven) afgeleid dat de toenmalige
reporter, ook een radio-amateur was; het zou een zekere Jules De Saedeleer uit Lint kunnen zijn (ON4DK). Zou
hij nog onder ons zijn (het artikel is immers van 1946…?). Verder werd opgemerkt dat het eerste morseteken
punt-streep-punt allicht streep-punt-streep-punt zou moeten zijn. Dan wordt dat CQ in de plaats van RQ. RQ
is immers onbekend als afkorting en CQ betekent “algemene oproep aan alle amateurstations”.
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2.5. FOTO’S UIT DE LATERE PERIODE
Zoals hierboven blijkt heb ik de voorbije decennia toch nog relatief veel foto’s en documentatie gevonden van
vóór 1951, en waarvan er een groot deel binnenin het Museum werden genomen (de minder goede kwaliteit
heeft u er moeten bijnemen…). Maar van het ‘recentere’ telecommunicatiemuseum heb ik er geen enkele
gevonden; wel van het Postmuseum.
2.5.1. Postmuseum.
Met name dit foldertje, in het Frans, uit 1974.
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2.5.2.

Foto’s van toestellen in de K.M.K.G

Maar tijdens mijn ‘research’ voor dit artikel heb ik een aantal digitale foto’s verworven van individuele
toestellen. Het betreft zowel oude telegrafen als - heel mooie – telefoons, die zich nu dus, na het sluiten van
het telecommunicatiemuseum in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel bevinden
2.5.2.1. Telegrafie

Drie MORSE-telegrafen en één karakterdrukkende telegraaf
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Drie seinsleutels voor Morse en een galvanometer
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Twee bidirectionele versterkers (‘repeaters’)
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Een sounder (klopper), een bel en een klein schakelbord.
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Twee wijzer- (‘ABC’) telegrafen van Polydoor LIPPENS (Eeklo)
en een ‘distributeur’ (multiplexer) van BAUDOT
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Twee HUGHES telegrafen

50
Ontvanger, zender en ‘bidirectionele’ bel van BREGUET
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ABC telegraaf van WHEATSTONE

Een twee- wijzertelegraaf van COOKE & WHEATSTONE (een oefenmodel!)
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2.5.2.2. Telefonie

Decennia geleden heb ik nog telefoons verzameld (wat mij dan geleid heeft naar de telegrafen).
Ik meen nog een groot deel van de hieronder afgebeelde toestellen te herkennen maar ga ze toch niet
benoemen wegens het risico van fouten.
Noteer wel dat de meest sierlijke toestellen hieronder (vooral Franse) niet in gebruik waren in België. Een
paar jaar vóór het sluiten van het museum werden ze aangekocht van een privé verzamelaar(P.J.).
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2.6. PROMOTIE VIA DE POSTKAARTEN EN DE POSTZEGELS
> Via de toenmalige postkaarten

> Via de stempel op postzegels (ref. dr. Roger Baurin [2])

Van 1936 tot 1953

1960

vanaf 1953 (in gebruik tot 1961)

vanaf 1964
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Bespreking van het rapport uit 1888 van de heer Van Hove (
door de ‘oud-conservator’ Hans Welens
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Bijlage 2: Over een gedreven conservator Hans Welens
Bij het opstellen van bovenstaand artikel heb ik ook de laatste conservator kunnen opsporen en
interviewen. Hij was zo vriendelijk om bij mij thuis te komen gemoedelijk praten en had heel wat
documenten bij ter inzage.
Enkele persoonlijke gegevens van deze gedreven man.
Van opleiding Licentiaat Geschiedenis én Bestuurswetenschappen (PHIBA). Toegetreden tot de RTT in
Januari 1981 in een technische functie (!). In april 1984 overgestapt naar het administratief kader. Begin
januari 1987 aangesteld als “verantwoordelijke” (conservator mocht hij niet genoemd worden aangezien
deze graad niet bestaat bij de R.T.T.) voor het Telecommunicatiemuseum. En na drie jaar (NVDF:
teleurgesteld) de RTT verlaten en aangesteld als Gemeenteontvanger in Schaarbeek en nadien dezelfde
functie in Lier.
Uit de gesprekken, en nadien uit de vele nota’s, rapporten en brieven, waaronder beleidsnota’s rechtstreeks
gericht aan zowel minister Freddy Willockx en minister Marcel Colla (die ik mocht inzien) bleek meteen hoe
hij begaan was met zijn job en, vooral, een duidelijke toekomstvisie had.
Zijn pleidooien, altijd vergezeld van wel overwogen argumenten en uitgekiende suggesties, waren steeds
overdonderend. Helaas botste hij vrijwel bij iedereen op een muur van onverschilligheid. Hij beklemtoonde
dat zijn grote baas, de heer Balliere, directeur-generaal van de ‘PR & Commerciële’ afdeling, zowat de enige
was die hem echt ondersteunde.
Voor de ‘aardigheid’ herneem ik hier het antwoord (dd 5 oktober 1988) op een uitgebreid en excellent
geargumenteerd pleidooi (een voorbeeld voor de handboeken) dat hij rechtstreeks aan Freddy Willockx had
gericht:
“ Geachte Heer, Uw in rubriek vermeld schrijven heeft mijn volle aandacht weerhouden.
Ik heb met belangstelling kennis genomen van uw uiteenzetting ter zake en zal mij zeker bepaalde van uw
suggesties herinneren bij het behandelen van het desbetreffende R.T.T. dossier. Hoogachtend”
Het verdere vervolg kunt u wel raden…Een wat gelijkaardige brief aan Marcel Colla in 1989 leidde wel tot
een afspraak met de minister. Maar buiten wat goodwill leverde ook dit niets op.
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BIJLAGE 3: Uit het jaarverslag van het museum van 1989 (door Hans Welens)
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BIJLAGE 4: Lijst van de bevoegde ministers voor de ‘RTT’ in de jaren 1980.
U ziet hieronder de vele opeenvolgende excellenties met wie het RTT bestuur -en dus ook het museum- te
maken hadden tijdens dit decennium. Voorwaar, helemaal geen stabiele situatie...
De grijze zone betreft de jaren dat Hans Welens actief was als “conservator”. Hij heeft dus in die periode
drie ‘schoonvaders’ en een ‘schoonmoeder’ gehad... Meermaals heeft hij zich, ten einde raad, rechtstreeks
per brief tot deze excellenties gericht (zie hoger) met een uiteenzetting van zijn visie en zijn plannen. Helaas
met geen of alleen een nietszeggend antwoord tot gevolg.

•

3/4/79 – 23/1/1980 > Robert URBAIN > Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie

•

23/1/1980 - 18/5/1980 > André BAUDSON > Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie

•

18/5/1980 – 22/10/1980 > Herman DE CROO > Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie

•

22/10/1980 - 17/12/1981 > Freddy WILLOCKX > Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie

•

17/12/1981 –28/11/1985 > Herman DE CROO > Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie

•

17/12/1981 –28/11/1985 > Paula D'HONDT-VAN OPDENBOSCH > Staatssecretaris voor Posterijen,
Telegrafie en Telefonie, toegevoegd aan de Minister van Verkeerswezen en Posterijen, Telegrafie en
Telefonie (Herman DE CROO)

•

28/11/1985 – 21/10/1987 > Paula D'HONDT-VAN OPDENBOSCH > Staatssecretaris voor Posterijen,
Telegrafie en Telefonie, toegevoegd aan de Eerste Minister (Wilfried MARTENS --VI)

•

21/10/1987 –> 9/5/1988 > Paula D'HONDT-VAN OPDENBOSCH > Staatssecretaris voor Posterijen,
Telegrafie en Telefonie, toegevoegd aan de Eerste Minister (Wilfried MARTENS --VII)

•

9/5/1988 – 16/1/1989 > Freddy WILLOCKX > Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie

•

16/1/1989 – 29/9/1991 > Marcel COLLA > Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
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BIJLAGE 5: Beknopte gids voor het telecommunicatiemuseum (1990?)
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MIJN DANK
Gaat naar:
> Hans Welens die mij al vroeg het ‘fameuze’ document uit 1888 bezorgde en nadien nog behulpzaam was
met als kroon op het werk zijn bezoek bij mij thuis, beladen met heel wat documentatie.
> Die drie goede verzamelvrienden (gespecialiseerd in telefoons) Bruno Stroobants, Jan Verhelst en Stefan
Biesemans die, zoals vaak, mij ook voor dit script (Bruno ‘op kop’) hebben geholpen met hun raad en input.
> De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor heel wat foto’s van toestellen die uit het
telecommunicatiemuseum komen. De kleurfoto’s in 2.2.1. zijn wel toestellen uit mijn vroegere verzameling.
> De websites Google, Wikipedia en andere. De meeste URL’s staan vermeld in de tekst.

ANDERE BRONNEN

Verder:
> Het Rijksarchief (via Stefan Biesemans)
> Mijn eigen ervaringen met de RTT, en later Belgacom, dank zij mijn functie als interface tussen mijn
werkgever en de RTT / Belgacom (van 1968 tot en met 2001).
> Mijn diverse bezoeken aan het telecommunicatie museum in het kader van mijn verzamelhobby.
> Mijn website https://www.telegraphy.eu
> Mijn boeken. Informatie hierover is te vinden via https://www.telegraphy.eu/pagina/books.html

Referenties:
[1] Artikel van Jacques BELMANS: Musée de la poste Bruxelles par Jacques BELMANS (calameo.com)
[2] Artikel van Roger BAURIN, verschenen in ‘Les essais de Goffin…’in het ‘Bulletin de l’Amicale Philatélique’
n° 550- déc. 2009
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