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1 Inleiding
Sinds het boek “Fragmenten uit de ATEA-geschiedenis” werd gepubliceerd in 2009,
zijn nog heel wat stukjes opgedaagd die passen in de grote puzzel van wat ATEA
ooit geweest is. Stukjes die werden teruggevonden bij het periodiek zoeken naar
ATEA of één van zijn verschillende bedrijfsnamen. En geloof me, we worden regelmatig verrast hoeveel meer er de laatste tijd online ter beschikking komt.

1.1 Wat kan je in dit boek terugvinden?
-

In een eerste hoofdstuk worden een aantal vermeldingen van ATEA op het
einde van de 19de en begin van de 20ste eeuw bijeengebracht. De periode van
de eerste wereldoorlog was wel zeer bijzonder, gezien de bezetter nagenoeg
alles in beslag nam. Doch na de oorlog verrees de firma uit zijn as, een echte
wederopstanding. Dan was er de poging het Grieks netwerk te gaan exploiteren, maar dat liep op een sisser af. Tijdens de tweede wereldoorlog moest
ATEA voor Siemens werken, en onlangs hebben we nog een verrassende
klant gevonden, die heel wat systemen heeft afgenomen.
- Telefoonontwerp is niet alleen getuige van een bepaalde tijd, dikwijls wordt er
ook afgekeken van andere fabrikanten, of wordt er een licentie genomen. Een
praktijk die heel dikwijls voorkwam, zeker bij kleinere bedrijven zoals ATEA.
- Het is zeer merkwaardig hoe een klein Belgisch telefoonbedrijf internationale
telefoonexperten in zijn management heeft kunnen aantrekken gedurende een
groot deel van haar bestaan. Daarnaast worden ook de eigen mensen niet
vergeten. Sinds de publicatie in “Atea verhalen” van een aantal gesprekken,
hebben we nog enkele interessante “Ateanen pur sang” kunnen interviewen.
- Een zestiental expats, die een tijd op ATEA hebben gewerkt en in België hebben gewoond, hebben we kunnen overtuigen hun ervaringen op te schrijven.
- We hebben een aantal publicaties uitgepluisd, en we stonden versteld hoeveel
we van ATEA hebben teruggevonden in de loop der tijden.
- Een veel gestelde vraag: “wat is er van ATEA geworden?” proberen we te
beantwoorden.
- Zowel in Berchem als in Herentals zijn er veranderingsplannen aan de gebouwen door de nieuwe eigenaars, we bekijken het even.
In 2017 is het 125 jaar geleden dat ATEA werd opgericht, dat leek me een goede
gelegenheid om nog één en ander te publiceren.
Diegenen die geabonneerd zijn op de ATEA discussiegroep en de evolutie op de
website http://www.kulentuur.be/ateamuseum/vrienden_atea_museum/ volgen, zullen sommige fragmenten herkennen, doch hier zijn niet alleen deze puzzelstukjes
toegevoegd, maar ook vele andere.
Jan Verhelst
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