
Nadat in 1924 dit gebouw was opgeleverd, kwamen er 
achtereenvolgens alle diensten van de PTT (Post Telegraaf 
en Telefoon) in. In 1926 startte de telefonie in dit gebouw met 
4400 klanten uit de stad Utrecht die aangesloten werden op 
een nieuwe automatische centrale. Deze aansluitingen zaten 
eerder in de oude handcentrale aan de Voorstraat. Ook kwam 
er een interlokale handcentrale met telefonistes voor het 
telefoneren met plaatsen buiten de stad Utrecht. Deze stond 
eerder aan de Westerstraat.

Vanaf 1960 nam de telefonieapparatuur in een hoog tempo 
alle ruimtes in het gebouw in beslag, behalve die van het 
postkantoor. Er kwamen steeds meer kabels, centrales, 
accu’s, verbindingen met andere centrales enzovoorts. Het 
enorme gewicht van die apparatuur, maar ook de gebruikte 
koperkabels veroorzaakten zelfs scheuren in het gebouw met 
instortingsgevaar tot gevolg. Door het in allerijl verstevigen 
van het gebouw werd dit gevaar op tijd afgewend.

Net als bij de computers werd de apparatuur vanaf de jaren 
negentig door digitalisering steeds kleiner en krachtiger. 
Daarnaast leverde het vervangen van koperkabel door 
glasvezel grote ruimte- en gewichtsbesparingen op. Als 
gevolg daarvan is nu alle benodigde apparatuur om de 
binnenstad van Utrecht van telefonie, internet en TV te 
voorzien geconcentreerd in een hoekje van de kelder.

Telefonie apparatuur in het oude 
postkantoor

In gebruik door

  telefooncentrale

  postkantoor



De apparatuur in het gebouw werd ook gebruikt voor het landelijke 
telecommunicatieverkeer. Er was dan ook een grote behoefte aan stroom. 
Tegelijkertijd moest alle warmte die vrijkwam in de apparatuur worden afgevoerd. 
Ook was het van groot belang dat de apparatuur bleef werken mocht het stroomnet 
uitvallen. De energiestromen die hier mee gepaard gingen, zijn schematisch 
weergegeven.

Energiestromen

Energie (krachtstroom)



De telecomapparatuur werd gevoed met gelijkstroom. In de kelder stonden 
als onderdeel van de stroomvoorziening een grote hoeveelheid accu’s. Die 
waren allereerst nodig om na het omzetten van wissel- naar gelijkstroom 
de gelijkstroom te ontdoen van een bromtoon die storend zou zijn voor de 
gevoerde telefoongesprekken. Daarnaast werden de accu’s gebruikt om bij 
stroomuitval van het openbare elektriciteitsnet de tijd te overbruggen totdat de 
noodstroomaggregaten de benodigde stroom konden leveren.

De eiken balken zijn aangebracht om het gebouw te ondersteunen nadat een vleugel 
deels was afgescheurd.

Accu’s



Bij telecomapparatuur in bedrijf kwam erg veel warmte vrij. Die warmte moest 
worden afgevoerd om te voorkomen dat de apparatuur te heet werd en 
vervolgens defect raakte. Om veiligheidsredenen konden niet simpelweg ramen 
worden opengezet. Maar zelfs dan zou de warmte niet snel genoeg worden 
afgevoerd. Daarom werd de apparatuur geforceerd gekoeld met koude lucht. 
Door dikke waterleidingen werd koud water gepompt naar de zalen waar de 
telecommunicatieapparatuur stond opgesteld. Op de foto staat een van de drie 
koudwater eenheden op de zolder.

Koudwater eenheid



Als de netspanning uitviel kon de apparatuur nog een beperkte tijd (een of twee 
uur) op stroom opgeslagen in accu’s verder draaien. Om te voorkomen dat men bij 
langdurige stroomuitval niet meer zou kunnen bellen en internetten stonden er drie 
noodstroomaggregaten in het gebouw. Omdat van tevoren niet bekend was hoelang 
zo’n uitval zou gaan duren, sloegen deze aggregaten bij iedere stroomuitval gelijk 
aan. De noodstroomaggregaten werden daarom ook continu op bedrijfstemperatuur 
gehouden. Zo konden ze bij een netstroomuitval binnen één minuut starten.
Eenmaal per maand werden ze op hun werking getest. De aggregaten draaiden op 
diesel. Hiervoor stonden er verschillende tanks in het gebouw.

Noodstroom-aggregaat



Op de 11 panelen hier links van u staan foto’s van de installatie kasten, machines 
en bekabeling die nodig waren om een groot deel van Nederland te voorzien 
van telefonie en internet. Hierboven staat een eenvoudig schema van het 
telecommunicatienetwerk en type apparatuur waar dit gebouw tot 2010 mee vol 
heeft gestaan.

Overzicht telecommunicatienetwerk

Internet - telefoon

Straatkast

Telecommunicatienetwerk naar 

bestemmingen buiten Utrecht



In de loop der jaren is de capaciteit van de telefooncentrales steeds verder gegroeid. 
Ook waren er steeds minder mensen nodig voor de bediening en het onderhoud. 
Hierboven laten foto’s die ontwikkeling zien. In 1926 was er circa 1 telefoniste 
nodig om 100 klanten te bedienen. In 1960 was er 1 onderhoudsmonteur nodig per 
1000 klanten om de centrale ter plaatse draaiende te houden. In 2010 had men 1 
onderhoudsmonteur per 100.000 klanten nodig om de computergestuurde centrale 
op afstand (buitenland) draaiende te houden.

Typen telefooncentrales

1926: handcentrale

1960: electromechanische centrale 2000: computergestuurde centrale



Na de voltooiing van het postkantoor werd in 1926 een handcentrale ingericht voor 
het telefoonverkeer met plaatsen buiten de stad Utrecht. Deze handcentrale lag 
op de tweede etage en werd bediend door telefonistes. Wie met iemand buiten 
Utrecht wilde bellen vroeg het gesprek aan bij de telefoniste, waarbij de plaats en 
het telefoonnummer werd doorgegeven. Zodra de telefoniste de verbinding had 
voorbereid, werd men teruggebeld en kon het gesprek beginnen. De wachttijd 
voor zo’n gesprek kon variëren van uren tot enkele dagen. Het aantal verbindingen 
met andere centrales was namelijk nog erg beperkt. In het begin waren er 200 
aansluitingen op de handcentrale. Met de hulp van 90 telefonistes in ploegendienst 
werden daarmee gemiddeld 6000 interlokale gesprekken per dag gevoerd. Vlak 
voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werkten er 160 telefonistes in 
ploegendienst. Daarna nam het aantal telefonistes door de automatisering in de 
jaren 60 af tot nul.

Interlokale handcentrale



Vanaf de jaren twintig tot negentig van de vorige eeuw waren de telefooncentrales 
gebaseerd op elektromechanische technieken. Dat hield in dat de kiezers en 
schakelaars mechanisch werden aangedreven met spoelen en motoren. Op de 
foto staat het eerste type telefooncentrale in dit gebouw. Door die mechanische 
aandrijving was het een hels lawaai als tijdens drukke uren alles in beweging was. 

De eerste automatische centrale



De aansluitingen van de telefoon, TV of PC thuis naar de centrale apparatuur loopt 
via een kabel vanaf het huis naar een wijkkast. Vandaar loopt de kabel naar het 
gebouw waar de centrale apparatuur staat. De kabel vanaf de huisaansluiting is 
aangesloten op een verdeler. Op de hoofverdeler zitten ook de aansluitingen van 
de telefooncentrale en het internet. Door een monteur wordt de huisaansluiting met 
een zogenaamde kruisverbindingsdraad verbonden met de centrale of het internet. 
Op deze foto is zichtbaar hoe dat ging in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige 
eeuw toen er nog geen internet was.

Verdeler oud



Op deze foto is de zogenaamde kabelwip te zien. Deze grondkabels kwamen 
vanaf de kant van de Oudegracht het gebouw binnen. De grondkabels gingen naar 
kabelkasten in de wijk, en vandaar uit naar de telefoonaansluitingen in de huizen. 
De grondkabels werden aangesloten op binnenkabels die naar de telefooncentrales 
en internetapparatuur gingen.

De kabels op deze foto hadden een dikte van tien cm. Zo’n kabel had een 
capaciteit van 900 aansluitingen en bestond uit 1800 verschillende koperdraden.

Kabelwip



In de zogenaamde kabelkelder kwamen de grondkabels binnen die de aansluitingen 
bij de klant, via de kabelkasten in de wijken, verbonden met de apparatuur in 
het gebouw. De grondkabels werden verbonden met de binnenkabels in de 
grijze moffen. Dat was nodig omdat de zware en stugge grondkabels moeilijker 
door het gebouw te leiden waren dan de binnenkabels. Vanaf dit punt gingen de 
binnenkabels naar de verdeler.

Kabelkelder



Rond 1990 zag de verdeler er heel anders uit. De functie bleef wel hetzelfde. Hier 
werden de kabels die naar de klanten gingen verbonden met de telefooncentrales en 
de internetapparatuur. De hoofverdeler stond achter de ramen van het gebouw aan 
de zijde van de Drakenburgstraat.

Verdeler nieuw



Tot de jaren negentig van de vorige eeuw werd de communicatieapparatuur 
met elkaar verbonden door koperkabels. Omdat de verbindingen tussen de 
telecomapparatuur regelmatig moesten worden aangepast in verband met 
uitbreidingen en nieuwe diensten of apparatuur, werden deze via zogenaamde 
transmissieverdelers geleid. Op de foto is een dergelijk verdeler te zien. Met 
de komst van glasvezelkabels die een veel grotere capaciteit hebben voor het 
doorgeven van telefoon en internetcommunicatie, zijn deze verdelers geleidelijk 
verdwenen. 

Transmissieverdeler



Deze draaggolfapparatuur was tot in de jaren zeventig in gebruik om meerdere 
gesprekken (24) gelijktijdig over één dubbele koperdraad te sturen. Een hele vleugel 
was gevuld met deze apparatuur. In 2020 kunnen er miljoenen telefoongesprekken 
over de huidige glasvezel.

Draaggolfapparatuur



In 1990 scheurde een vleugel van het gebouw deels af door het gewicht van de 
kabelpakketten die metersdik door het gebouw heen liepen. Zie de afbeelding 
links. Met de huidige glasvezeltechniek is de transmissiecapaciteit van de linker 
afbeelding meer dan vervangen door die van de rechterafbeelding. Dit voorbeeld 
geeft goed aan waarom KPN met de huidige apparatuur geen grote gebouwen meer 
nodig heeft.

Verbindingstechniek oud en nieuw



Op deze foto staat één van de vier telefooncentrales in het gebouw rond de 
eeuwwisseling. Met deze centrale werd het telefoonverkeer tussen andere 
centrales, ook van de andere telefoonaanbieders, verwerkt. De centrale was 
daarvoor opgenomen in het landelijke telefonie verkeersnet. Andere centrales in het 
gebouw verwerkten het telefoonverkeer van de binnenstad van Utrecht en van de 
omringende plaatsen.

Telefooncentrale 2010



Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw was de enige maatregel om aanslagen op 
of sabotage van het telecommunicatienetwerk te voorkomen, slechts het op slot 
draaien van de voordeuren na sluitingstijd. Na de treinkapingen en gijzelingen, maar 
ook met de opkomst van terreurgroepen als de Bader Meinhof en RaRa groeide 
het besef dat het communicatieverkeer kwetsbaar was. Bij een vernieling van een 
centraal gebouw als dit moest rekening gehouden worden met een hersteltijd 
van diverse maanden tot een jaar. Als extra veiligheidsmaatregel zijn toen de 
toegangsdeuren verstevigd en ramen op enkele plaatsen voorzien van driebubbel 
pantserglas. Zo werden de openingen naar de kelderramen dichtgelast en de twee 
onderste verdiepingen voorzien van pantserglas. Op de foto is het pantserglas te 
zien dat bij de verbouwing in 2019 uit de raamsponning is gehaald. Het zijn twee 
driebubbel pantserglas platen van 5 cm dik. 

Pantserglas



Kwart eeuw kiesschijf

Voor vijftig jaar of daaromtrent, 
In negentien-nul-één,
Was telefoon al wel bekend, 
Doch lang niet algemeen! 
Een houten kastje aan de wand:
Men draait eerst aan de bel,
Neemt dan de hoorn in de hand
Voor ‘t vraag- en antwoordspel:
„Hallo, juffrouw! Mag ‘k nommer tien?” 
Dan hoor je ginds de schel: 
„Hallo, bent u daar, tante Tien?” 
el leuk, zo’n Bell-toestel.. 

Maar al gehaaster jaagt deez’ eeuw,
 Er mag geen rust meer zijn,
Al luider wordt ‘t hallo-geschreeuw: 
Oorlog! Ook op de lijn! 
„Maak ‘t Dringend!”... 
„Mij een IJlgesprek!” 
De „juffrouw” schakelt om
Wèl eist deez’ tijd van tijdsgebrek
Een hoofd als ‘n Turkse trom... 

Dàn, vijfentwintig jaar geleé. 
Mei zesentwintig was ‘t.
Deed hier de kiesschijf haar entree: 
Locaal zijn w’aangepast... 
Ook ‘t intercommunaal verkeer. 
Gaat sprongsgewijs vooruit,
Wordt automatisch, meer en meer: 

Dat ziet er hoopvol uit! 
Doch wéér ontvlamt ‘n wereldbrand: 
Vijf jaren woest geweld.
Ons zwaar geteisterd Nederland
Is niet zo rap hersteld. 
Maar Telefoondienst weert zich fel. 
Het lang gewacht raakt uit,
En dameshanden, razend-snel, 
Verbinden Noord en Zuid. 
Kijk naar de lampjes op dat bord: 
Die gloeien af en aan!
Geen vrager, die vergeten wordt. 
Zie vlug die vingers gaan... 
Hebt u ooit op ‘t kantoor ontdekt, 
Wat daar gebeurt? Hallo?
Getuig dan van uw diep respect: 
‘k Weet maar één woord: Bravo! 
En breng tot slot met PTT 
Een gulle zilver-toast
Op ‘t „automatisch” jubilee: 
Telefoniste, proost! 
 

Gedicht uit 1951 
van Hippo Kreen 
(Utrechtsch Nieuwsblad) 



Toen er in de jaren zestig van de vorige eeuw nog veel personeel in dit gebouw 
werkte kwamen daar ook romances uit voort. 

Mijn mooiste herinnering aan de Neude

In 1960 werkte ik, Joop van Luijn, bij de montagedienst in de telefooncentrales 
op de Neude. Daar heb ik in datzelfde jaar mijn huidige vrouw ontmoet in het 
postkantoor. Irene werkte bij de post en ik bij de telefoondienst.
De telefooncentrale was op de eerste verdieping (locale1) en vanuit de 
telefooncentrale keek ik door de ramen naar het postkantoor, zag Irene en de 
bliksem sloeg toe.
In de pauze liepen wij vanaf de Neude wandelend door de stad, nauwlettend in de 
gaten gehouden door collega’s van de telefooncentrale en de post.
Een gezegde is ‘wat de Neude u biedt krijgt je nergens anders niet’. Zij was toen16 
jaar en ik 19. Dit met dank aan het postkantoor Neude. 

 Met vriendelijke groeten,
 Joop en Irene. 

Foto: van Luyn

Romance


