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Vrienden van het ATEA-museum
8 december 2014, 0:00

Expo met herinneringen aan het Berchemse
telefoonbedrijf ATEA
Tot 8 februari loopt in het Kijkdepot van het MAS de mini-expo Antwerpen telecomstad. De expo doet ‘den
ATEA’ herleven, het Berchemse telecombedrijf dat 80 jaar in en rond de Boomgaardstraat actief was.
De evolutie van telefoon tot smartphone speelt zich voor een belangrijk deel in Antwerpen af. Gedurende meer
dan 100 jaar brengen zowel den Bell als ATEA wereldwijd hun spitstechnologie aan de man. Op het hoogtepunt
tellen de twee bedrijven zo’n 20 000 werknemers.
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Enkele data uit de geschiedenis van ATEA
• 1876: Graham Bell vindt de telefoon uit.
• 1882: oprichting van de Bell Telephone Manufacturing Company in Antwerpen.
• 1892: de gebroeders De Groof doen den Bell concurrentie aan met de Antwerp Telephone and Electrical
Works (ATEA). De maatschappij had tot doel ‘de fabricage, de aankoop, de verkoop en de verhuring van
apparaten en materiaal betreffende telegrafie, telefonie en elektriciteit.’ Ze vestigen zich in de
Boomgaardstraat en kopen door de jaren heen regelmatig panden bij in de buurt. Het gebouw waar nu
supermarktketen Aldi zit in de Coveliersstraat is nog een overblijfsel van de ATEA-gebouwen.
• 1972: ATEA verlaat Berchem en wijkt uit naar een industriepark in Herentals.
• 1999: Op 1 oktober 1999 gaat ATEA, na 107 jaar, volledig op in de Siemens-groep.

Objecten en sporen van ATEA
In het Kijkdepot van het MAS komt ATEA nog tot begin februari weer tot leven. Oud-medewerkers van ATEA
en de jongerenwerking van het MAS vertellen samen de geschiedenis van de telecommunicatie in Antwerpen,
ieder vanuit zijn ‘tijdperk’.
U bekijkt enkele historische en meer recente telefoontoestellen zoals het ‘nationale toestel’ dat Bell en ATEA
samen ontwierpen. Maar ook handbediende, analoge en elektronische telefooncentrales en telefonieonderdelen.
De jongeren van het MAS speurden naar overblijfselen van ATEA in de stad. ATEA produceerde immers ook
parlofoons, verkeerslichten…

Praktisch
Mini-expo Antwerpen telecomstad
tot 18/2, dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur
Kijkdepot MAS (verdieping +2), Hanzestedenplaats 1, Antwerpen
tel. 03 338 44 00
www.mas.be
gratis

De oorspronkelijke gebouwen van ATEA in de Boomgaardstraat. Rond 1900.
1/8
• Facebook
• Twitter
Bekijk 1 eerdere reactie
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