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Waarom is dit boek geschreven? 
Veertig jaar geleden kreeg ik van mijn vader de documentatie van het eerste naoorlogse crypto-apparaat. Hij had 
dat systeem in de jaren 1947 – 1949 gemaakt. De documentatie van dat systeem heb ik jarenlang bewaard, omdat 
hij had aangegeven dat het later erg interessant zou zijn. Het was indertijd staatsgeheim en daardoor was er nooit 
over gepubliceerd. Na afloop van de gebruiksfase van dat soort systemen werd alles ervan vernietigd. 
 

De directe aanleiding om dit boek te gaan schrijven is rond 2015 ontstaan. In het archief van mijn vader, 
Roelof Oberman, vond ik weer de originele tekeningen en andere technische documentatie van de nog nooit 
gepubliceerde Colex, maar ook volstrekt onbekende informatie van de Ecolex, beide vercijfermachines, crypto-
grafische apparaten. Ooit ontving ik de documentatie van dat eerste naoorlogse crypto-apparaat (1946 – 1949) van 
hem met de mededeling: dit is staatsgeheim, maar over vijftig jaar of zo zal dat wel niet meer zo zijn en is het 
heel bijzonder.  

In de loop van het onderzoek voor dit boek ontving ik ook meer dan vijftig jaar bewaarde informatie uit het 
archief van zijn collega’s van het eerste uur. Dat was Snijders en later informatie van de zoon van de constructeur 
van de Colex, J. Koppenberg. Snijders en Oberman zijn belangrijke hoofdrolspelers in dit boek.  

De bouwtekeningen van de eerste vercijfermachine zijn inmiddels in het bezit van het Cryptomuseum2. Het 
verzoek van hen was een toelichting te schrijven op datgene wat nog nooit gepubliceerd was, zo ook over de maker 
van de Colex. Er was alleen van bekend op internet fora: gemaakt bij PTT, ontworpen door een ingenieur der PTT. 
 

Het gaat voor een deel over werk van mijn vader. Werk waar nooit over gepubliceerd mocht worden. Werk 
waar thuis zelden of nooit over gesproken werd. Er bleek inmiddels veel informatie aan ten grondslag te liggen 
die toen niet openbaar gemaakt mocht worden. Informatie echter die zeventig jaar later nog, weer, bijzonder 
interessant is en alleen al daarom bekend moet worden. 

Er waren in de loop der jaren een aantal toevalsovereenkomsten ontstaan, die de inspiratie veroorzaakten om 
wat zeventig jaar geleden op berichtbeveiligings- en cryptogebied gebeurde op te gaan schrijven. Die toevals-
overeenkomsten en inspiratie om dit boek te schrijven kwamen voort uit een aantal van mijn werkervaringen. Die 
werkervaringen waren deels opgedaan bij dezelfde afdeling van PTT waar hij vijfendertig jaar eerder werkte. Mijn 
ervaringen daar deelde ik wel eens thuis, wat vervolgens leidde tot een aantal verhalen en anekdotes over het 
besloten vakgebied van de cryptografie en wat er speelde in zijn tijd: 
• Zo was hij in 1953, tijdens de Koude Oorlog, op bezoek bij de grootse openbare cryptoleverancier (Hagelin, 

Zwitserland, Crypto AG). Na afloop van zijn bezoek wachtte hij of er een volgend bezoek kwam bij die 
leverancier. Dat bleek een Russische delegatie te zijn. Zij hadden zelf uitstekende crypto-apparatuur, dus wat 
hadden ze bij Hagelin te zoeken…… 

• Diezelfde leverancier was toen en bij herhaling niet in voor verbeteringen die mijn vader, geborgd door 
octrooien, aandroeg. Thuis sprak hij hier wel eens over en vroeg zich af of Hagelin wel de echte baas was.  

• Het inzicht dat crypto-analyse effectief kan zijn voor de verkoop van het bijpassende vercijfersysteem.  
 

Informatiebronnen die 75 jaar later cruciaal zijn voor alle informatie in dit boek 
Het resultaat van enkele inzageverzoeken bij de AIVD, (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) van de ooit 
staatsgeheime informatie van door hem ontworpen crypto-apparatuur en van een aantal verzoeken voor beperkt 
openbare archieven bij het Nationaal Archief, gaf naast alle archivarisch verstopte, maar niet geheime informatie, 
een eerste of soms een geheel nieuw licht op het onderwerp voor mij. Sterker nog, er was zeventig jaar geleden 
door de verplichte geheimhouding niets over het onderwerp van dit boek geschreven, want er was geen informatie 
voor handen.  
Veel van de verkregen informatie was als Zeer Geheim of Staatsgeheim opgeborgen en daardoor nooit inzichtelijk 
gemaakt, wel gerubriceerd maar niet gepubliceerd. 
Het verzamelen was een spannende zoektocht naar de puzzelstukjes van een puzzel waar alleen de contouren 
duidelijk van waren. Na ruim vijf jaar was het zoekresultaat ruim vierduizend pagina’s ontrukt aan archieven. Het 

 
2 www.cryptomuseum.com 
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gevolg van de analyse van die pagina’s was een aantal verrassende conclusies. Vaak zijn die conclusies nu nog 
actueel: de berichtbeveiliging van de overheid in de jaren 1943 – 1965. 
 
Om de lezer van het boek mee te nemen naar die tijd, is waar interessant, gebruik gemaakt van beeldfragmenten, 
gedeeltelijke kopieën, uit de documenten van toen. Sommige van die documenten en dus de fragmenten zijn na 
zeventig jaar sporadisch aangetast door de tijd. 
 
Voor dat u echter in de diepte van het onderwerp duikt is er als reflectie na het voorgaande nog een aanleiding 
geweest voor het schrijven van deze geschiedenis. Dat is het treffende voorwoord door de curatoren van het 
Cryptomuseum, de plaatst waar dit onderwerp past. 
 

Reflectie 
Oberman zijn persoonlijke archief, deze ervaringen, de anekdotes en andere van hem gekregen informatie zijn de 
aanleiding geweest tot het schrijven van dit boek. Niet alleen met wat er staat in de informatiebronnen, maar juist 
vooral tussen, achter en onder de regels door van alle beschikbare documenten was het leuk om dit boek over een 
toen zeer besloten, soms verborgen, vakgebied te beschrijven. 
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De relevantie van de beschreven geschiedenis voor nu 
 

  
De noodzaak om informatie te beveiligingen is en blijft van alle tijden, want informatie leidt tot kennis en dat 
leidt weer tot ongewenste “interesse”. Dat is de reden dat deze geschiedenis begint met enkele bijzondere voor-
vallen, die de motivatie werden voor het veiligheidsbewustzijn van de overheid in WO-II voor berichten in 
elektronische communicatienetwerken, het telexnetwerk wat er in die tijd was.  
 

 
Zou dit boek in de hedendaagse actualiteit geschreven zijn, dan zou het waarschijnlijk de volgende titel hebben 
gekregen: informatie- en communicatiebeveiliging bij de overheid, beleid en toepassing. Dit boek speelt echter 
vijftig tot vijfenzeventig jaar terug. Dat is een tijd waar deze beveiligingsbegrippen nog niet bestonden. Bericht-
beveiliging in de elektronische communicatie werd toen nog niet benoemd. De wereld van de computers, infor-
matie-opslag en de elektronische communicatie waren toen nog nauwelijks ontwikkeld. Laat staan de organisato-
rische en beleidsmatige begrippen er om heen. De functies van de systemen zoals we die toen kenden waren amper 
geïntegreerd in de maatschappelijk processen. Wat wel bestond waren voorlopers van deze begrippen. Een aantal 
begrippen waren gerelateerd aan de eerste telecommunicatienetwerken: het telexnetwerk, het netwerk dat 
tekstberichten over grote afstanden, wereldwijd, kon verzenden via een verreschrijver. Dat netwerk kan gezien 
worden als een soort elektronisch gekoppelde mechanische typemachine.  

In een functioneel zeer eenvoudige vorm kan het telexnetwerk gezien worden als de voor-voorloper van de 
e-mail. Nu gaat het om informatie- en communicatiebeveiliging. Toen ging het om berichtbeveiliging en 
verbindingsbeveiliging. Inmiddels gebruikt iedereen die communicatiemogelijkheden. In die tijd werden code-
boeken vervangen door elektronische vercijferapparatuur. Het waren de eerste schreden op het gebied van de 
administratieve automatisering. Er was nauwelijks sprake van elektronische informatie-opslag. Er waren direct na 
WO-II eigenlijk geen andere opslagmedia dan de ponsband als gegevensdrager. De harde schijf was nog niet 
uitgevonden. De voorloper ervan, de gegevensopslagdrum, een magnetische cilinder stond qua ontwikkeling en 
toepasbaarheid nog in de kinderschoenen.  
 

Beveiligen van berichten, maar hoe? 

Het beveiligen van tekstberichten, door de tekens van de berichten voor anderen onleesbaar te maken, bestond op 
papier al in het oude Egypte. Het begrip cryptografie3 was toen al gekoppeld aan de beveiliging van berichten 
tegen ongewenst meelezen. Uit het oud-Grieks kan het woord cryptografie vertaald worden als: verborgen 
schrijven. 

Er was in de loop der tijd een veelheid aan cryptografische technieken en algoritmes bedacht. Bijna even-
zoveel ervan werden later weer gekraakt. Dat wil zeggen opgelost zonder dat het algoritme, de sleutel of een andere 
methode waarmee de letters van de boodschap verborgen werden, nodig was om de oorspronkelijke boodschap 
terug te vinden. De analysetechnieken voor het kraak- of breekproces kwamen voort uit rekenkundige, statistische 
of wiskundige technieken. Beveiligen was toen al een wedloop tussen bedenken en ontrafelen. 
 
De situatie in Nederland rond WO-II 

Het belangrijkste berichtverkeer van de Nederlandse overheid werd voor en tijdens WO-II via codeboeken hand-
matig door mensen, die in een zogenaamde codekamer werkten, omgezet, vertaald, en daarmee voor anderen 
onleesbaar gemaakt. Effectief voor iedereen onleesbaar, behalve de andere bezitter van het codeboek. Op die 
manier beveiligde de overheid haar berichten tegen ongewenste meelezers. Dat was een tijd- en foutgevoelig 
proces. 

Tijdens en door de hectiek van WO-II waren er mensen binnen de overheid tot de conclusie gekomen dat het 
elektronische berichtverkeer, het telexverkeer, beveiligd moest worden tegen ongewenst meelezen. Telex was toen 
geavanceerd en het systeem leek daardoor veilig voor gebruikers. WO-II had een aantal mensen echter duidelijk 
gemaakt dat dat niet zo was. Werk van een Nederlander voor de U.S. Army Signals Intelligence Service, (SIS) de 

 
3 Cryptografie: de processen en middelen, die worden ingezet ter beveiliging tegen inzage door derden van het elektronische 

berichtenverkeer, of gedurende de opslag van informatie. 
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militaire voorganger van de NSA in die tijd, gaf als onbedoeld effect vrij dat (voor die tijd) moderne systemen 
gekraakt waren, ook systemen die door bondgenoten werden gebruikt. Was dat nog niet het geval, dan werden de 
berichten bewaard voor later. 

Cryptografie was de enige toepassing voor de berichtbeveiliging en verbindingsbeveiliging in die tijd, ook 
voor de overheidsverbindingen. De realisatie van crypto-apparatuur was toen gebaseerd op componenten die 
inmiddels al lang niet meer bestaan. Elektromechanische of elektronische middelen: relais of radiobuizen waren 
de basiscomponenten voor de apparatuur waarmee de berichtbeveiliging in de periode direct na WO-II (1946 – 
1955) ontwikkeld werd. 

Dit boek, deze analyse, gaat over die tijd, over de organisatie en achtergronden rond de berichtbeveiliging en 
de verbindingsbeveiliging van de overheid. De realisatie ervan gebeurde met de beperkte mogelijkheden van toen: 
crypto-apparatuur, ook wel vercijferapparatuur genoemd. Dit boek gaat ook over de relevantie van de keuzes van 
toen voor nu. 
 
Terug in de tijd: van nu naar toen 
De keuzes die in die jaren gemaakt moesten worden, kwamen voort uit praktische omstandigheden. Oplossings-
gericht denken was toen de trend. Later is door een toenemende complexiteit in een veelheid aan zaken de denk-
wijze meer beleidsmatig geworden.  

De toepassing van cryptografie en de organisatie ervan zal daarom centraal staan in dit boek. Het was toen de 
oplossing voor beveiligingsproblemen in een communicatienetwerk. De beleidsmatige zaken worden zeker niet 
verwaarloosd. Soms gaan die keuzes parallel met de ontwikkeling van de oplossing. Vaker komen die voort uit 
verschillende mogelijkheden binnen de beveiligingsoplossing. Hoe dan ook, de beleidsmatige keuzes van toen 
zullen met regelmaat aan de tegenwoordige tijd gerelateerd worden. De beleidsmatige keuzes kwamen toen nog 
beperkt voor, maar als ze gemaakt moesten worden, dan was dat vrijwel altijd op of net onder het top-ministeriële 
niveau. 

Cryptografie werd mede daardoor al snel tot Zeer Geheim en zelfs Staatsgeheim verklaard. Met regelmaat 
werden octrooien over het onderwerp cryptografie naamloos gemaakt door de werkgever, soms daarmee 
doelbewust onteigend van de rechten die de uitvinder had. Door het onderwerp Staatsgeheim te verklaren werd 
tenminste de apparatuur, maar ook veel documenten, nota’s of memoranda over de toepassing van cryptografie 
diep weg-gearchiveerd en vrijwel altijd na afloop van de gebruiksperiode vernietigd. 
 
Þ Inmiddels is er geen reden meer waarom deze informatie en daarmee de historie, nu zeventig jaar later, niet 

bekend zou mogen worden.  
Þ De actualiteit van het onderwerp beveiliging van berichten is helaas onverminderd gebleven. Was er in de 

vijftiger en zestiger jaren de Koude Oorlog waardoor de communicatiebeveiliging cruciaal was, nu zijn er 
soortgelijke omstandigheden. 
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1 De noodzaak van de beveiliging van berichten  
 

 
1943 – 1945 

De Nederlandse overheid werd zich tijdens WO-II bewust van het belang van de beveiliging van het 
elektronische berichtverkeer. Het telexnetwerk werd in die tijd steeds meer door de overheid gebruikt. 
Het werd voor die tijd ervaren als snel. Dat telexnetwerk was toen complexe techniek, dat was echter 
geen garantie voor de veiligheid van de berichten gedurende de communicatie.  
Het besef dat beveiliging van de elektronische communicatie nodig was had een aantal oorzaken. Er 
waren in WO-II twee mensen die essentieel geweest zijn voor het denken en vorm geven van de bericht-
beveiliging voor de Nederlandse overheid.  
1. J.A. Verkuyl leidde een groep mensen bij de voorganger van de National Security Agency, (SIS) 

de Amerikaanse veiligheidsdienst, om vercijferde berichten te breken. Het was volstrekt 
ongebruikelijk om bij het SIS een buitenlander in te huren. Verkuyl had in Nederlands-Indië 
Japanse codes weten te breken, iets wat de VS toen ook graag wilde. Met één van de Amerikanen 
uit zijn groep had hij jarenlang, een vaktechnische informatie-uitwisseling. Hierdoor kon hij later 
in bevrijd Nederland de beveiliging van de Nederlandse overheidsberichten effectief vormgeven.  

2. J.R.F.M. van der Schrieck was het hoofd van het Regeringscodebureau. Hij was gedurende WO-
II, verantwoordelijk voor de beveiliging van alle communicatie van de Nederlandse overheid in 
ballingschap (Londen). Hij was, behalve het hoofd van het Regeringscodebureau ook lid van BI, 
Bureau Inlichtingen in Londen. Hij was door zijn BI werk bekend met de beveiliging van de 
communicatie in het Englandspiel, de beveiliging die achteraf onvoldoende bleek te zijn.  

 

Þ Zij werden door hun WO-II ervaringen beiden de motor achter de organisatie van de bericht-
beveiliging en de beveiliging van de gebruikte verbindingen voor de Nederlandse overheid na WO-
II. 

 

1.1 Welke organisaties waren betrokken bij de berichtbeveiliging? 
Welke organisaties hielden zich bezig met cryptografie? 
1. Code Coördinatie Bureau (CCB, 1945 – 1960). 
2. PTT en haar Centrale Werkplaats (CWP, 1946 – 1958). 
3. Ministerie van Algemene Zaken (AZ, 1946 – heden). 
4. Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa, afdeling Verbindingen 1945 – heden). 
5. Ministerie van Oorlog (MvO, Koninklijke Marine (1943 – heden). 
 
Behalve deze organisaties waren er overlegsituaties tussen overheidsonderdelen van verschillende departementen, 
waarbij het onderwerp cryptografie aan de orde kwam. De belangrijkste overlegsituatie was in de beginjaren: 
Nationale Telecommunicatie Raad: (NTR 1953 – heden), voorzitter: Directeur-generaal van PTT (dg-PTT, dg) 
[Voor wie wanneer dg: hoofdstuk 13]. Het voor crypto-apparatuur relevante onderdeel van de NTR was: de Crypto 
Apparatuur Commissie: CAC. 

1.2 Wat is de rol van die organisaties? 
De tot nu toe genoemde spelers en hun organisaties, maar dan meer inhoudelijk zijn: 
1. CCB: het Code Coördinatie Bureau. Het bureau werd opgericht in 1945. Het werd ondergebracht bij het 

ministerie van Binnenlandse Zaken. Het CCB was hét overheidsonderdeel dat de kwaliteit van de crypto-
grafische beveiliging van overheidscommunicatie en verbindingen beoordeelde en bewaakte. In 1960 werd 
de bemensing geheel vernieuwd en de naamgeving veranderd in Nationaal Bureau voor Verbindings-
beveiliging (NBV). Het werd ook anders onder gebracht binnen de overheid. [Hoofdstuk 6]. 
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[19450618] 

 
Aansluitend op het bovenstaande verslag [19450101] is het concept reglement van het op te richten codebureau 
toegevoegd: taken en personele bezetting. De documenten werden door de minister van Marine ter goedkeuring 
aangeboden aan de minister van Oorlog. De KM nam het voortouw voor Verkuyl! Men ging kennelijk voor kennis 
en kunde en niet dat hij uit het KNIL, een niet KM-onderdeel stamde. De plaatsvervanger van Verkuyl werd 
Schalkwijk. Hij kende Verkuyl al langer. Schalkwijk werkte bij de KM. Er was voor de KM kennelijk zo voldoende 
evenwicht in de bemensing van het CCB. Er was advies gevraagd over de invulling van de leiding van het CCB. 
Het advies kwam van generaal Koot [hoofdstuk 10]. 
 

 

 

 
[19451108b] 

 

In juni 1945 werd het oprichtingsdocument van het CCB uit maart 1945 toch nog aangepast. Het betrof een later 
weer terugkerende discussie: waar hoort het CCB ambtelijk onder te ressorteren? Er waren een aantal factoren die 
van invloed waren op de discussie en de keuze: 
• Financiën. 
• Een niet geïnteresseerd ministerie als neutrale en onopvallende partij. 
• Kennis van verbindingen: PTT. 
• Of waar en bij wie hoorden de communicatiebelangen te liggen. 
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2 Het eerste systeem na WO-II om telexberichten te beveiligen  
 

 
1946 – 1949  

Het crypto-apparaat dat direct na WO-II werd gebruikt voor de beveiliging van de belangrijkste BuZa 
verbindingen heet de Colex. De aanloop naar de Colex (Code telex) en de opvolgers ervan is de rode draad 
door de Nederlandse crypto-apparatuurgeschiedenis. Het is een nog nergens beschreven crypto-apparaat! 
Het systeem is gemaakt met achtennegentig relais. Het is één van de eerste electromechanische systemen. 
De beschikbare geschiedenis, tot voorheen leesbaar op diverse internetfora, kwam niet verder dan de Ecolex 

en als algemene naam van de bouwer daarvan: een ingenieur der P.T.T., of het PTT-laboratorium. Wie 
waren de initiatiefnemers en wie waren de bouwers? Ook het ontwikkel- en bouwproces wordt in dit hoofd-
stuk onthuld. Het eerste naoorlogse crypto-apparaat wordt in dit hoofdstuk na zeventig jaar voor het eerst 
openbaar beschreven. Een ander novum: in 1949 gebeurde de indienststelling ervan door de minister 
president W. Drees. Maar waarom kwam die vraag voor de beveiliging van verbindingen met een crypto-
apparaat eigenlijk bij PTT uit? Wat deed het bedrijf toen op communicatie- en beveiligingsgebied al voor 
haar verbindingen en de berichten van de gebruikers van het telexnetwerk. Wie zou de motor zijn achter de 
door BuZa en AZ gevraagde oplossing en hoe stond de directie van PTT hier in? Dit zijn de cruciaal te 
beantwoorden vragen voor dit hoofdstuk. 

 

2.1 PTT: berichtcommunicatie via het telexnetwerk  
PTT was verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het telefoon- & telegraafnetwerk en de 
koppeling van deze nationale netwerken aan vergelijkbare netten van andere landen. Onderdeel van het telegrafie-
netwerk was het telexnetwerk.  

Cryptografie behoorde niet tot de kerntaken (monopolie) van PTT. Dat was logisch, omdat minder dan 0,1% 
van de gebruikelijke PTT-afnemers behoefte had aan de aanvullende cryptografische bescherming van het bericht-
verkeer. Een cryptografisch apparaat was koppelbaar aan het openbare telexnet, wanneer het voldeed aan de 
communicatiestandaarden van de internationale standaardisatie-organisaties, zoals de CCITT (Comité Consultatif 

International Télégraphique et Téléphonique) en de ITU (International Telecommunication Union). De internatio-
nale industrie zou door deze standaardisatie-afspraken op de koppelvlakken van de systemen met de openbare 
netwerken, zelf op de crypto-apparatuur markt kunnen inspelen.  
 
Telex en telegrafie, de hoofdlijnen in de ontwikkeling tot 1949 

De eerste cryptosystemen na de oorlog waren specifiek gebouwd voor het beveiligen van telexberichten. Telex 
bestond in 2022 al ruim vijftien jaar niet meer. Daardoor is enige toelichting op zijn plaats:  
• Wat was telex? 
• Had Oberman daar een rol in?  
De antwoorden hier op zijn belangrijk voor de uitwerking van deze geschiedenis.  

2.1.1 Telex, wat was het 

Telex (verreschrijver) is de Engelse verkorting voor: Teleprinter exchange. De telex was in die tijd een soort 
typemachine die aan een communicatienetwerk was gekoppeld. Op die wijze waren de systemen in staat berichten 
over grote afstanden, nationaal en internationaal te verzenden of te ontvangen. Het telexnetwerk werd na de oorlog 
geïntegreerd met het telegraafnetwerk. De codering van de berichten, het omzetten van de berichttekens naar de 
elektrische eigenschappen van het transmissienetwerk had een eigen code, de telexcode. Die codering was door 
de verschillende PTT’s gestandaardiseerd in internationale overlegorganen zoals de CCITT en de ITU. 

De berichtcodering van het telexnetwerk was uitsluitend gericht op het overbrengen van tekstberichten. De 
tekens van het telex-alfabet waren daar de basis voor. Uitgezonderd van het bericht moesten de telexnetwerk-
besturingstekens zijn. In de omzetting van klare tekst naar de vercijferde tekst diende hier rekening mee gehouden 
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om die reden destijds TOR aan het uitwerken en opzetten. Het was een praktische mogelijkheid om over grote 
afstanden telexberichten, ofwel tekstberichten te communiceren. 

Bij PTT zag men TOR als een afzonderlijke toepassing, waardoor men niet bij BTMC aanklopte maar bij 
Philips. Het was een toepassing die Philips nodig had in de telexnetwerken die zij verkochten op dat moment, 
bijvoorbeeld in Argentinië. In het volgende fragment, waarin PTT en Philips hun samenwerking op TOR-gebied 
kenbaar maakten, is één en ander weergegeven. In een jaar tijd was er tussen PTT en Philips een overeenkomst 
over TOR-apparatuur opgesteld en geaccordeerd. 
 

 

 

 
[19510524] 

2.2.2 De overeenkomst tussen PTT en Philips over TOR  

Er werd in 1951 een overeenkomst tussen PTT en Philips gesloten, waardoor zij tegen een vergoeding de octrooien 
van PTT op TOR gebied kon gebruiken. 
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Toen was het onderwerp cryptografie nog voor de top van de overheid interessant. Het was een gevolg van de 
voorgaande jaren. De eventueel benodigde besluiten werd via Fock zo nodig bij de minister president onder de 
aandacht gebracht. Onderstaand de foto van de minister president tijdens de indienststelling als gevolg van het 
bovenstaande verzoek. 
 

 
[19490405] De indienststelling van de Colex door de minister-president, 5 april 1949 

 
Onderstaand het eerste officiële telegram dat verzonden en vercijferd werd via de Colex. 
 

 

 
[19490405] 
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3 De opvolger van het eerste cryptosysteem 
 

 
1950 – 1957 

De tweede generatie cryptosystemen was nog geen tien maanden na de Colex beschikbaar. De relais van de 
eerste generatie werden overbodig doordat het systeem in 1950 met radiobuizen gebouwd werd. In 1955 
werd bij PTT de eerste transistorversie gebouwd.  

PTT ging op zoek naar meer afnemers dan alleen BuZa en de KM. De NAVO (Noord-Atlantische 
Verdrags Organisatie) kwam in beeld. Het systeem werd aan de NAVO gedemonstreerd en later ook 
aangeboden. In 1954 werd de Ecolex door de NAVO goedgekeurd om mee te kunnen doen aan het selectie-
proces van de NAVO. Het andere markante punt was dat de directeur generaal van PTT het onderwerp 
crypto bij PTT kwijt wilde. Hij wilde dat het onderwerp overgedragen werd aan Philips. De reden die hij 
aandroeg was dat het te grootschalig voor PTT was gaan worden.  

Het eerste systeem was nog een technisch ontwerp, gemaakt met relais. De tweede generatie was 
gemaakt met radiobuizen. De omstandigheden rond de tweede generatie systemen zou veroorzaken dat de 
politiek sterk naar voren ging komen. Het zou eindigen met het uit elkaar vallen van het succesvolle team 
bij PTT. In deze periode werd ook een enkele keer de grootste crypto-apparatuurleverancier ter wereld, 
Hagelin, bezocht. Er kwamen verrassende conclusies uit die bezoeken naar voren. Na zo’n bezoek werd 
door Verkuyl gesteld dat met de gedemonstreerde apparatuur de huidige crypto-analyse gereedschappen van 
zijn organisatie onbruikbaar zouden worden. De keren dat Oberman bij Hagelin op bezoek was, vroeg hij 
zich af of hij wel echt de baas was. De gedachte werd veroorzaakt doordat Hagelin niet wilde ingaan op 
enkele verbeteringen die hij met hem besprak. 

 
 
De opvolger van de Colex: de Ecolex, van relais naar radiobuizen 
Vanuit de Colex (1946 – 1950) werd de Ecolex ontwikkeld. De Ecolex was geen elektromechanisch systeem meer, 
maar een elektronisch systeem. De Ecolex was begin 1950, gezien de bouwtekeningen, operationeel. Technisch 
was het systeem gebaseerd op radiobuizen.  
 

 
[19510101] De Ecolex in werkopstelling: van links naar rechts: verreschrijver, Colex met ponsbandlezer, voeding. 

 
Een groot aantal van de originele ontwerp- en bouwtekeningen van de Ecolex zijn nog beschikbaar. Interessant 
om te analyseren zou zijn wat die bouwtekeningen per onderdeel functioneel doen in het systeem. De eerste versies 
maakten, zoals op de foto te zien is, gebruik van opzetvoetjes. De latere versies maakten gebruik van een directe 
montage van de radiobuizen op het systeem. De voetjes met de metalen huls waren voor de warmteafvoer. 
 
De Roulette, de ruisbron als sleutelgenerator van de Ecolex 

Als ruisbron voor de Ecolex werden twee neonlampjes gebruikt, die zodanig geschakeld waren, dat de gelijke 
elektronische component van die twee lampjes tegen elkaar wegvielen. Daarmee bleef er ruis als eindresultaat 
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[19530710ab] van Verdonck aan Kist i.v.m. de mogelijke verwerving door de NAVO. 

 
De concurrent van de Ecolex was de SIGTOT (OTP-systeem uit de VS), Oberman wilde van dat systeem graag 
de specificaties te zien krijgen. Voor dat er een aanbieding aan de NAVO gedaan kon worden zou er eerst goed-
keuring van de Ecolex-apparaten van door de NAVO verkregen moeten worden. Alleen om die reden waren de 
specificaties van de SIGTOT interessant. De SIGTOT was namelijk wel goedgekeurd. Die specificaties werden 
aan hem verstuurd, een fragment uit dat document: 
 

 

 
[19530717a] 

 
Het zijn specificaties op hoofdlijnen, die daardoor weinig zeggen om de concurrentiepositie van de Ecolex hiermee 
te kunnen verbeteren. 

3.4.2 Aanvraag en aanbieding aan de NAVO 

In het onderstaande fragment is een klein deel van de NAVO-aanvraag voor een cryptosysteem opgenomen. In 
de aanvraag van 1953 is veel werk gestoken door PTT. 
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[19530720ac] 

 
Bij het ministerie van Economische Zaken kwam op 10 augustus 1953 de NAVO-aanvraag binnen. Het bleek dat 
er snel ingeschreven moest worden, omdat de aanvraag ergens was blijven liggen in de overheidshiërarchie. De 
inleverdatum stond natuurlijk al vast. 
 

 

 

 
[19530807a] 

 
De aan te bieden systemen waren geschikt voor het 26 en 32 letterige telex-alfabet. De goedkeuring van de Ecolex 
I en II door de Standing Group (NAVO) was een mijlpaal in de Nederlandse crypto-apparatuurhistorie. 

In de brief van Oberman werd de prijsstelling aangegeven als voorschot op de aanbieding en een bezoek 
van een vertegenwoordiger van de Standing Group. De kosten van één systeem werden begroot op fl. 9.630 (€ 
41.200 , 2022). De concurrentie, De Engelse 5-UCO: £ 14.700. (€ 75.000 , 2022). PTT was al zo ver dat ze een 
Ecolex II in een transistorversie wilden aanbieden.  

Het fragment geeft een overzicht van de inzet van betrokkenen bij de voorbereiding voor de NAVO-
aanbieding. De aanloop was genomen. Het werk werd verzet door de al bekende mensen. 
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4 Overdracht van het onderwerp crypto van PTT naar Philips 
 

 

1952 – 1957 

De directeur generaal (dg) van PTT stelde voor het eerst in 1952 dat de productie van de crypto-apparatuur 
weg moest, omdat de CWP (Centrale WerkPlaats) geen serieproductie behoorde te doen. Het paste niet in 
de PTT-filosofie meende hij. Die filosofie was gericht op kennisontwikkeling. Daarna was de industrie aan 
zet voor het maakproces. 

De dg wilde het onderwerp crypto kwijt aan Philips. Oberman stelde nog voor om dan alleen de eind-
assemblage bij PTT te doen, het was namelijk een modulair systeem. Dan kon het arbeidsintensieve deel 
buiten de deur gebeuren en bleef de geheimhouding door de assemblage bij PTT te houden geborgd. Dat 
voorstel werd niet eens besproken. Het afscheid voor PTT van het onderwerp crypto, na dat initiatief van 
de dg in 1952, kwam uiteindelijk met de overdracht naar USFA in september 1957.  

In de koude oorlog werd berichtbeveiliging als een potentiële groeimarkt gezien. Er waren weinig 
onafhankelijke leveranciers, de PTT producten waren in het veld bewezen en geavanceerd. De koude oorlog 
maakte ook dat het onderwerp berichtbeveiliging een hoge prioriteit had. 

Het werd voor PTT een ingrijpend afscheid. Binnen twee jaar was 80% van de bemensing van het 
Apparatuur Laboratorium van Oberman en Snijders vertrokken naar de TH Delft. PTT kon of wilde het 
onderwerp intern niet meer op de kaart zetten. Met de verkoop van crypto aan Philips was er de opmaat 
naar een nieuwe industrietak in Nederland van start gegaan. De overdracht bleek achteraf niet goed 
georganiseerd te zijn. De ontwikkeling van de berichtbeveiliging in Nederland stagneerde. Nederland kwam 
hierdoor op achterstand te staan. USFA had zes jaar nodig voor de opvolger van de succesvolle PTT 
producten. 

 

4.1 PTT, de opmaat van de overdracht van cryptografie naar Philips 
Waarom wilde PTT, de dg, het onderwerp crypto kwijt? 

De Centrale Werkplaats was sinds PTT-heugenis geen serieproductiebedrijf. De CWP was een PTT-bedrijfs-
onderdeel, dat voor interne noodzaak produceerde. Zolang het beperkte aantallen betrof en het gericht was op het 
primaire netwerkbedrijf van PTT, zag de dg het werk als een CWP-taak. 

Terugblikkend, de stap naar wel een crypto-apparatuurproductielijn was zeker mogelijk en niet onlogisch om 
deze exclusieve afnemers te blijven bedienen. Oberman deed op enig moment aan de dg een voorstel voor 
minimalisatie van de PTT productie-inspanning met behoud van het geheime eindresultaat. Het systeem was hoog 
modulair opgebouwd. Delen elders laten opbouwen, daarna de samenstelling van die delen en de eindtesten bij 
PTT. Zo zouden de finale zaken geheim kunnen blijven binnen de vertrouwde (PTT) omgeving. Het was een 
praktisch voorstel om met dezelfde PTT-menskracht of minder, toch meer systemen te maken en de geheim-
houding te waarborgen. De dg vroeg geen toelichting of inzicht in concrete cijfers of verwachtingen. Hij ging er 
niet op in. 

In november 1952 werd aan Oberman en Snijders medegedeeld, dat er een overeenkomst met Philips was 
gesloten tot het uitwisselen van octrooien en kennis. USFA werd niet als zodanig genoemd. Het woord cryptografie 
komt niet in de genoemde berichtgeving van het PTT-octrooibureau voor. Wellicht dat de achterliggende 
overeenkomst er wel op in ging. Die was bij het Philips-archief onvindbaar (PCA, Philips Company Archief). De 
nota van de dg was gericht aan het hoofd van de Octrooi-afdeling (OCA) van PTT. Het verzoek was dat hoofd 
OCA de betrokkenen, met pen aangetekend op de nota: Oberman en Snijders, zou inlichten. De enige genoemde 
betrokkenen waren Oberman en Snijders, feitelijk het synoniem binnen PTT voor cryptografie. Hiërarchisch 
gezien was deze wijze van communiceren door de dg een zeer onelegante weg. Het Apparatuur Laboratorium 
ressorteerde niet onder de OCA maar rechtstreeks onder de directeur van het laboratorium. De normale weg had 
uiteraard de hiërarchische weg moeten zijn: bekendmaking via en door de directeur van het Dr. Neher 
Laboratorium. Nog eleganter zou zijn geweest als er bij de belangrijkste uitvinders binnen het DNL een consul-
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tatieronde was geweest op de praktische consequenties van deze beoogde samenwerking. Daar was allemaal geen 
sprake van.  
 

 
[19521111a] De dg informeert Oberman en Snijders via het hoofd van de octrooiafdeling. 

 
In de jaren na deze indirecte start in 1952 is er weinig gebeurd om de overdracht uit te regelen. Wat er wel in die 
jaren gebeurde waren activiteiten van Oberman om het onderwerp crypto meer handen en voeten te geven. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld door stappen te zetten om de Ecolex aan de NAVO aan te bieden [Hoofdstuk 3]. Het is 
wellicht om die reden dat de dg in 1955 weer een stap ging maken om de overdracht naar Philips te bewerkstelligen. 
 

De dg-PTT spreekt met BuZa als belangrijke afnemer om weer vaart te krijgen in de overdracht 

In het onderstaande fragment van Nota 90 d.d. 2 juni 1955 [19550602ac], wordt onder andere de relatie met Philips 
besproken in het kader van de te regelen contractuele punten. De Nota is een verslag van de dg met BuZa. De dg 
wil weten wat de afnemers van de Ecolex er van vinden en wat hun wensen zijn. 

De dg vond (inmiddels) dat zo veel mogelijk geoctrooieerd moest worden in het kader van de overdracht naar 
Philips en het perspectief op de NAVO als mogelijke afnemer. De tenaamstelling van elk octrooi in de dg ogen: 
PTT, niet de uitvinders. Hij noemde in het onderstaande fragment van het verslag de overgang van de fabricage 
naar Philips. Hij dacht daarbij aan een royalty van 5 tot 7,5% van de omzet. 
 

 

 
[19550602b] De directeur generaal en de overdracht naar Philips. 

 
Markante punten uit het fragment:  

1. De royalty is, zo vond PTT, geen punt van de onderhandeling. Kennelijk was alles goed, of was het: we 
moeten het onderwerp hoe dan ook kwijt, geld mag geen struikelblok zijn. 

2. De royalty is er voor het PTT-onderzoek, want de dg neemt toekomstige researchkosten voor zijn rekening. 
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5 Cryptografie, nieuwe wegen na het PTT tijdperk 
 

 

1960 – 1970 

 Er was organisatorische onrust rond en in het Code Coördinatie Bureau (CCB) ontstaan. In dezelfde 
periode was USFA bezig haar koers met het voor hen nieuwe onderwerp te bepalen: wat kregen ze 
aan kennis van PTT hoe gingen ze hier zelf mee verder. De overgang van het onderwerp van de 
interne overheid naar het bedrijfsleven had sterke invloed op het werk van het CCB. PTT was als 
mede overheidsonderdeel letterlijk en figuurlijk onder handbereik geweest. USFA was in alle op-
zichten juist op veel grotere afstand dan PTT. Het contract de overheid-USFA zou voor rust moeten 
zorgen in de ontwikkeling van crypto-apparatuur, maar deed dat niet. De kern lag in de overdracht 
van PTT naar USFA. PTT wilde er vanaf, USFA wilde een vliegende start. Het werd anders. 

  Na deze turbulente jaren werd duidelijk dat USFA behalve de productie alleen toekwam aan 
kortetermijnonderzoek voor haar apparaten. Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, als 
opvolger van het CCB wilde ook voor de langere termijn de crypto-apparatuurontwikkelingen 
geborgd hebben. Commercieel gezien zag USFA daar niet direct brood in. Langetermijnresearch 
brengt zeker op korte termijn geen geld op. Om die reden sloot het Nationaal Bureau voor 
Verbindingsbeveiliging, het NBV een contract met Oberman/Snijders ter borging van de volgende 
generatie cryptosystemen. 

  Eind zestiger jaren had Oberman diverse overleggen met Hagelin. Na de afloop van zijn 
overeenkomst met het NBV kreeg hij de rechten op zijn verrichte werk terug. Hij zag mogelijkheden 
om daar met Hagelin over te praten en wellicht zag die daar mogelijkheden in voor zijn systemen. 
Ook toen was de uitkomst weer verrassend voor Oberman. Nu zou hij, met wat hij toen ervaarde, de 
Rubicon affaire en de daar uit volgende conclusies onderschrijven. 

 

5.1 1961 – 1967, overleg met de overheid 
Oberman en Snijders waren vanaf 1958 aan de TH bezig de afdeling Schakeltechniek verder vorm te geven. Daar 
hadden zij zeker oog voor de afgeleide schakeltechnische problemen, die toepassing konden hebben in het crypto-
werkveld. Er lagen uit de periode 1958 – 1960 verschillende ideeën die nog bruikbaar waren in het commerciële 
crypto-apparatuurwerkveld. Wie waren rond 1961 de belangrijkste partijen in het nationale en internationale 
cryptowerkveld: 
1. USFA: van Wijk. 
2. NBV, Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging als vervanging van PTT namens de overheid: Verdonck 

het eerste hoofd van het NBV, daarvoor hoofd van de afdeling Verbindingen van BuZa. 
3. Crypto AG: Hagelin. 
 

De discussies met USFA waren uiteindelijk op niets uitgelopen. Het was niet voor de hand liggend voor 
Oberman om overleg met USFA om wat voor reden dan ook weer te heropenen.  

Het NBV was een mogelijke gesprekspartij, omdat zij als opvolger van het CCB, de Crypto-Autoriteit voor 
de overheid waren en een belang hadden bij doelmatige crypto-apparatuur. Daarnaast was nog steeds de gedachte 
dat USFA geen belang had bij langere termijnzaken, het NBV daarentegen wel. 

Hagelin leek een mogelijke partij. Oberman kende Hagelin vanuit het PTT-verleden. Wellicht was daar een 
technische interesse. De mogelijkheden genoemd achter de voorgaande punten 2 en 3 worden met de geraad-
pleegde archieven als leidraad verder uitgewerkt.  
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5.1.1 Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) namens de overheid 

Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging was in 1960 als opvolger van het CCB opgericht. In 1963 
richtte PTT zich via de minister van V&W aan de minister-president. PTT gaf toen aan dat zij in de praktijk geen 
rol meer speelde in het contract de overheid – Philips USFA, het contract van 24 september 1957.  
 

 

 

 
[19630718] 

 
PTT adviseerde als haar opvolger in het contract de overheid – USFA, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het 
NBV zal uiteindelijk de contracthouder worden, omdat zij de opvolger van het CCB. Het NBV wordt de Crypto-
Autoriteit, voor de overheid en is dat anno 2022 nog steeds.  
 
Þ Hier valt uit de concluderen, dat PTT het zicht op het crypto-werkveld geheel verloren had. PTT had meer 

specifiek het NBV kunnen adviseren. 
 
USFA en de NAVO, support van de Nederlandse staat 
In december 1966 gaf USFA een samenvatting van de gang van zaken bij de aanbesteding van crypto-apparatuur 
door de NAVO. USFA had daar de Ecolex V aangeboden. USFA is weer ontevreden over de gang van zaken. Met 
name was USFA ontevreden over de support van de Nederlandse overheid bij de verkoop van de crypto-apparatuur 
in het buitenland en naar de NAVO toe. De support zou vanwege kennis bij PTT vandaan moeten komen, maar 
die is niet meer met het onderwerp bezig. Het NBV had ook andere bezigheden. USFA stond er tot haar 
ongenoegen alleen voor. 

5.1.2 Hoe dachten Oberman en Snijders over de ontwikkeling van het werkveld? 

Vanuit Oberman zijn verworven kennis en wetenschappelijke instelling en het schaarse specialisme op crypto-
gebied, zien zij mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van hun crypto-ideeën in het werkveld. PTT was 
gestopt. Het NBV had contractueel op een bepaalde manier de plaats van PTT ingenomen. Het NBV werd geleid 
door een voor Oberman en Snijders goede bekende van BuZa, Verdonck.  


