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Een eerder ongekend ATEA product: de directaphone 

Door Jan Verhelst, vrienden van het ATEA-museum 

1. Inleiding 

Toen we indertijd de ATEA archieven inbrachten in het MAS, hadden we al eens een 

tekening in een kalender van 1954 gevonden waarin een product werd getoond dat 

oudere Ateanen herkenden als een “directaphone”.  

 

Figuur 1: Een "directaphone" in een ATEA kalender van 1954 

Het zou een soort intercomsysteem ge-

weest zijn. 

Enkele jaren geleden waren we in contact 

geweest met John en Maria Goiris-

Weyninckx, een koppel, beide rasechte 

Ateanen van rond de 90 jaar. Een paar 

maanden na ons bezoek is John helaas 

overleden. 

Vorige week belde de 92-jarige Maria 

Weyninckx mij op. Of ik eens wilde langs-

komen bij haar op linkeroever, ze had nog 

iets staan in de kelder van Atea, en wilde 

dat wegdoen. 

Ik werd hartelijk ontvangen, en we gingen 

samen naar de kelder waar ze ondermeer 

een kastje meegaf dat op het eerste zicht 

leek op een ingebouwde deurluidspreker. 

 

Figuur 2: Een directaphone 
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2. Wat is het? 

Bij nader toezien bleek dit een “directaphone” te zijn (zie Figuur 2). Wat is nu een 

directaphone? Een directaphone is een toestel dat begin jaren 1950 gebruikt werd 

als intercom in kleine bedrijven. 

3. Hoe werkt het? 

De baas had een dergelijk toestel op 

zijn bureau staan, en hij, en alleen hij 

kon vijf mensen binnen zijn bedrijf 

bereiken, bv de meestergast, de por-

tier, de magazijnier, de secretaresse 

en de verkoper. Hij kon hen bereiken 

door een druk op één van de knop-

pen onderaan. 

Aan de andere kant hing dan een 

typische ATEA novophone, die al 

van einde jaren  1930 werd gemaakt. 

Deze mensen konden enkel hem opbellen. Als je dat door de ogen van 2015 bekijkt, 

een vrij patriarchaal systeem: alle communicatie moet en zal langs de baas verlopen. 

4. Hoe en wanneer is het gemaakt? 

De belangrijkste component is de “hands-

free” speaker van de baas, die eigenlijk een 

ATEA deurluidspreker is, die reeds vanaf 

einde jaren 1930 werd gemaakt  

Bij de werknemers stond dan een “no-

vophone”, die we reeds kennen vanuit de 

parlofonie, hetzij een muurmodel  (zie Figuur 

5) of een tafelmodel (zie Figuur 6). 

Dit waren componenten die we reeds kenden 

van voor de tweede wereldoorlog, zij kwa-

men reeds voor in de catalogi van 1939-

1940. 

 

Figuur 3: Knoppen om de vijf abonnees te bereiken, 

en een “voyant”. 

 

Figuur 4: ATEA deurluidspreker als be-

langrijke component 
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Figuur 5: ATEA novophone muurmodel 

 

Figuur 6: ATEA novophone als tafelmodel 

Echter de knoppen en de “voyant” onderaan verraden een post 600 technologie, van 

begin jaren 1950 (zie Figuur 3). Neem daarbij nog het mahoniehouten kastje, en je 

hebt een echte “vintage” look! 

 

Figuur 7: Directaphone, een echte vintage look 
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5. Promotie 

 

Figuur 8: Commerciële folder Directaphone, deel 1 
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Figuur 9: Commerciële folder Directaphone, deel 2 

6. Wanneer is dit gemaakt? 

De gebruikte technologie verwijst duidelijk naar begin jaren 1950, en een verwijzing 

naar een kalender van 1954 geeft aan dat toen gemeen goed was. 

Toevallig kwam ik bij een bezoek aan onze archieven in het MAS enkele documenten 

tegen waarin wordt aangegeven dat het commercieel gelanceerd was in1952. Ziehier 

correspondentie van toenmalig verkoopdirecteur Anthonis 
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Figuur 10: Brief naar aanleiding van de marktintroductie van directaphone, februari 1952 

 

Figuur 11: foto met afmetingen 
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Figuur 12: schema directaphone 

De “lancé” was in juni 1951, correctie op 4 maart 1952. 

Toen we enkele jaren geleden 

Louis Van Bever interviewden 

van “La Téléphonie Industriel-

le”, had ook die firma in die 

periode een gelijkaardig pro-

duct, de “Intervox”. 

 

Figuur 13: gelijkaardig product: 

de "Intervox" van "La Téléphonie 

Industrielle" 

 

 

 

 

 
 



directaphone.doc 8 of 9 28/09/2015 

 

Figuur 14: brief die de voordelen van de Directaphone aanprijst 
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Figuur 15: verkoopprijzen Directaphone 

Wij zijn blij dat Maria Goiris-Weyninckx ons contacteerde, zodat 

dit stukje Atea-erfgoed gered is van de schroothoop! 

 

Mortsel, 28 september 2015. 

Jan Verhelst 

 


